
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ 

เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

เพื่อให้การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินที่กู้มาเพ่ือนําไปใช้จ่ายในการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
การวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างรัดกุม มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการ

และการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติหรือ

ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามโครงการ 
“โครงการ” หมายความว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือโครงการอื่นใดที่ กนอช. หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ําหรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและ
สร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ. กําหนด แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงแผนงานหรือการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ถูกกําหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติการหรือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 

“เงินกู้” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้ในนาม
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๔๙ ง/หน้า ๑/๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“กนอช.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

“กบอ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

“กยอ.” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต
ประเทศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“สบอช.” หมายความว่า สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 
ข้อ ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะแก่โครงการที่ต้องดําเนินการโดยใช้จ่ายเงินจาก
เงินกู้ 

ในกรณีที่โครงการใดดําเนินการโดยได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณรายจ่ายและ
เงินกู้ การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ในกรณีที่โครงการใดดําเนินการโดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการรายงานให้ กบอ. ทราบด้วย 

 
ข้อ ๖  โครงการใดเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้

แล้ว แต่ประสงค์จะดําเนินการโครงการนั้นต่อโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แทน ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้ 

โครงการใดเป็นโครงการที่ได้มีการใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ แต่ในระยะเวลาต่อมาการ
ดําเนินโครงการมีความจําเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
ข้อ ๗  การบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการ

รายงานผลการดําเนินโครงการ ให้ดําเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ 
และให้กระทรวงการคลังจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๘  ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ พิจารณาคําขอโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญที่กําหนดในโครงการ และพิจารณาคําขอใช้เงินเหลือจ่าย
เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๙  ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทํา

ระบบบัญชีและระบบการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๑๐  ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ ดําเนินการเปิดบัญชี

และนําฝากเงินกู้ไว้ในบัญชี จัดทําระบบบริหารเงินสดและบริหารจัดการเงินกู้ และรายงานสถานะ
เงินกู้ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่โครงการใดต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ

ใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้หรือมีความจําเป็นต้อง

ปฏิบัตินอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยหรือกําหนด
วิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะเรื่อง 

 
หมวด ๒ 

การอนุมัติโครงการ 
   

 
ข้อ ๑๓๒  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ใน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ให้ 
กบอ. แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อจัดทํารายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
พร้อมกับวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกู้เสนอต่อ กบอ.  ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ กบอ. 
กําหนด 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีโครงการใดที่จัดทําขึ้นก่อนแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง
มีผลใช้บังคับ หรือโครงการที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กนอช. หรือ กบอ. และหน่วยงานของ
รัฐนั้นประสงค์จะให้ดําเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ให้จัดทํารายละเอียดของโครงการดังกล่าว พร้อม
กับวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกู้ เสนอต่อ กบอ. 

เมื่อ กบอ. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของโครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่โครงการใดที่ กบอ. 
เห็นสมควรเสนอ กนอช. เห็นชอบในหลักการก่อน ให้ กบอ. เสนอความเห็นต่อ กนอช. พิจารณาแล้ว
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
                                                 

๒ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้
จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถ้าโครงการใดเป็น
โครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการน้ําหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ หรือเป็นโครงการที่มีลักษณะหรือสภาพเฉพาะเป็นพิเศษ หาก กบอ. เห็นสมควรเพื่อให้การ
ดําเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพของ
โครงการ กบอ. อาจเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการนั้นให้แตกต่าง
จากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี พร้อมกับระบบการควบคุม 
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากําหนดก็ได้ และเมื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี 

ให้นําความในข้อนี้มาใช้บังคับกับโครงการที่ กบอ. พิจารณาจัดทําขึ้น หรือโครงการ
อ่ืนใดที่ กนอช. หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ําหรืออุทกภัยด้วย 

 
ข้อ ๑๔  โครงการใดเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง

อนาคตประเทศตามที่ กยอ. กําหนด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้า
สังกัด เสนอรายละเอียดของโครงการและวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับจัดสรรจากเงินกู้ต่อ กยอ. ภายใน
ระยะเวลาที่ กยอ. กําหนด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินโครงการ 
   

 
ข้อ ๑๕  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ต่อ

สํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรวงเงินกู้ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
(๒)๓ ให้กระทรวงการคลังโดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดสรรเงินกู้

ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้สํานักงบประมาณส่งข้อมูลตาม (๑) 
ให้แก่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งประมาณการการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน
ให้แก่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย 

(๔) ในกรณีที่มีการกู้ เงินจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่ง
โดยเฉพาะ และแหล่งเงินกู้กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และระเบียบในการดําเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้าง
                                                 

๓ ข้อ ๑๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและ
การใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ของแหล่งเงินกู้นั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของแหล่งเงินกู้นั้น 
โดยไม่ต้องนําข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ มาใช้
บังคับกับการดําเนินโครงการดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๖๔  ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ วรรคสี่ ในการดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการ

พัสดุ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ให้หน่วยงานดําเนินการดังกล่าวได้ทันที แต่จะลงนามในสัญญาได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้แล้ว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัสดุ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือผู้ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ และพิจารณาการอนุมัติ ยกเว้น หรือผ่อนผันการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นสาระสําคัญของโครงการ

และกระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติด้วย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคําขอดังกล่าว
พร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อ สบอช. หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อนําเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี เพื่อทําความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี 

(๒) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นสาระสําคัญของโครงการ
แต่ไม่กระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคําขอ
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อ สบอช. หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อนําเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ใช่สาระสําคัญของ
โครงการ และไม่กระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคําขอ
ดังกล่าวต่อสํานักงบประมาณ และเมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้รายงานต่อ กบอ. 
หรือ กยอ. เพื่อทราบ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๘  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับดูแลการดําเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการและให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการให้เป็นไป
                                                 

๔ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้
จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  ทั้งนี้ ให้ถือเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้วย 

 
หมวด ๔ 

การบริหารและจัดการการกู้เงิน และการเบิกจ่ายเงินกู้ 
   

 
ข้อ ๑๙  การบริหารและจัดการการกู้เงิน ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่

จัดหาเงินกู้และดําเนินการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนําเงินกู้ตามวรรคหนึ่งฝากกระทรวงการคลังใน
บัญชีเงินนอกงบประมาณที่กรมบัญชีกลาง โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการ
นํ้าและสร้างอนาคตประเทศ” 

 
ข้อ ๒๐  การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามพระราช

กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การเบิกจ่ายเงินกู้จากบัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการและ
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ข้อ ๒๑  ในกรณีที่มีการกู้ เงินเพื่อใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้
โดยตรงก็ได้ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของแหล่งเงินกู้ 

 
ข้อ ๒๒  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกู้ กระทรวงการคลังอาจกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการก็ได้ 
 
ข้อ ๒๓  ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกู้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินกู้ต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๕ 

การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๔  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ เพื่อสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการ
ประเมินผลโครงการ 

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการและ
การใช้จ่ายเงินกู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) ให้ สบอช. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๒๕  ให้ สบอช. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของโครงการ เพื่อเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๖ 

การใช้เงินเหลือจ่าย 
   

 
ข้อ ๒๖  ในกรณีที่มีวงเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ หาก กบอ. หรือ 

กยอ. แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นจะต้องจัดสรรเงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้แก่
โครงการอื่น หรือมีความจําเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เนื่องจากต้องให้มีการดําเนินโครงการขึ้น
ใหม่หรือมีหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะเสนอโครงการเพิ่มเติม ให้นําความในหมวด ๒ การ
อนุมัติโครงการและหมวด ๓ การดําเนินโครงการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
ข้อ ๒๗  ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับการจัดสรรเงินกู้และทําสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เสนอขออนุมัติต่อสํานักงบประมาณ และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
จํานวนเงินจากวงเงินเหลือจ่ายของโครงการนั้นหรือภายใต้วงเงินเหลือจ่ายทั้งหมดตามที่
กระทรวงการคลังแจ้ง 

 
ข้อ ๒๘  เมื่อการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จครบทุกโครงการแล้ว 

ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะปิด “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ” และนําเงินที่เหลือในบัญชีส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๕ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุษมล/ผู้จัดทํา 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
ชาญ/ผู้ตรวจ 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
 
                                                 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๑๓/๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 


