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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

และระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เ งินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อดําเนินโครงการเงินกู้

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน : มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่  ๒  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารโครงการเงินกู้ดังกล่าวเป็นไปโดยความรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“โครงการ”  หมายความว่า  แผนงานหรือโครงการภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน  ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 

ให้ดําเนินโครงการและใช้จ่ายเงินกู้ 

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุมัติหรือมอบหมายให้ดําเนินการตามโครงการ 

“เงินกู้”  หมายความว่า  เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้ในนามรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะเพ่ือนําไปใช้จ่ายภายใต้โครงการ 

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ การบริหารโครงการ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินกู้  การเบิกจ่ายเงินกู้  และการรายงานผล
การดําเนินโครงการ  ให้ดําเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการและให้มี 
การจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย 

ข้อ ๖ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
พิจารณาคําขอโอนหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ  พิจารณาคําขอใช้เงินสํารองจ่าย   
และพิจารณาคําขอใช้เงินเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K)  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๗ ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  และจัดทําระบบบัญชี  
ระบบการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการ  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๘ ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการเปิดบัญชี  และนําฝากเงินกู้ไว้ในบัญชี  
จัดทําระบบบริหารเงินสดและรายงานสถานะเงินกู้  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๙ ในกรณีที่โครงการใดต้องดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบใด 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการตีความตามระเบียบนี้หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยหรือกําหนดวิธีปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะเร่ือง 

หมวด  ๒ 
การดําเนินโครงการ 

 

 

ข้อ ๑๑ การดําเนินโครงการให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสํานักงบประมาณ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรวงเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
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(๒) ให้กระทรวงการคลังโดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ให้แก่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ  โดยให้สํานักงบประมาณส่งข้อมูลตาม  (๑)  ให้แก่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งประมาณการการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนให้แก่
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่าย 

ข้อ ๑๒ การดําเนินโครงการในส่วนที่เก่ียวกับการพัสดุ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติ
ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือตามกฎหมาย  
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ  แล้วแต่กรณี 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวกับการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  
ให้ผู้ซึ่งมีอํานาจหน้าที่หรือคณะกรรมการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
เป็นผู้มีอํานาจในการตีความและวินิจฉัย  รวมทั้ง  พิจารณาการอนุมัติการยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือข้อบังคับ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเร่ิมดําเนินโครงการในส่วนที่เก่ียวกับการพัสดุ
ได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการ  แต่จะลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือได้รับ 
การจัดสรรวงเงินกู้จากสํานักงบประมาณแล้ว 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ 
สํานักงบประมาณกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ 

 

 

ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะนําเงินกู้ฝากกระทรวงการคลังในบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ที่กรมบัญชีกลาง  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินฝากเงินกู้สําหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน” 

ข้อ ๑๖ การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ  และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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หมวด  ๔ 
การติดตาม  การประเมินผล  และการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

ข้อ ๑๗ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ 
เพื่อสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ  การเบิกจ่ายเงิน  และการประเมินผลโครงการ 

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการและการเบิกจ่าย
เงินกู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กําหนด 

(๓) ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัด 
การดําเนินโครงการ  รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ  และการเบิกจ่ายเงิน 

(๔) ให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการดําเนิน
โครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๕ 
การใช้เงินสํารองจ่าย  และเงินเหลือจ่าย 

 

 

ข้อ ๑๘ ให้สํานักงบประมาณและสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกันพิจารณากําหนดเงินกู้
เป็นเงินสํารองจ่ายตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อจัดเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการบริหารโครงการตามความจําเป็นและเหมาะสม 

การใช้เงินสํารองจ่ายตามวรรคหน่ึง  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงบประมาณกําหนด 

ข้อ ๑๙ ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับการจัดสรรเงินกู้และทําสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า  K) หากหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า  K)  
ให้เสนอขออนุมัติต่อสํานักงบประมาณ  และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินจากเงินเหลือจ่าย
ของโครงการนั้น  หรือภายใต้วงเงินเหลือจ่ายทั้งหมดตามที่กระทรวงการคลังแจ้ง  ในกรณีที่เงินเหลือจ่าย
ไม่เพียงพอให้ใช้เงินสํารองจ่าย 
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ข้อ ๒๐ เม่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินโครงการใดเสร็จสิ้นแล้ว  หากมีเงินคงเหลือ 
ของโครงการนั้น  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งคืนเข้าบัญชีตามข้อ  ๑๕ 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว  ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ปิดบัญชีเงินฝากเงินกู้สําหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบ
ขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน  และนําเงินที่เหลือในบัญชีดังกล่าวส่งคืนคลัง 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๑ การดําเนินการใดที่เก่ียวกับการบริหารโครงการตามระเบียบนี้  ที่ได้ดําเนินการไปก่อน
วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  และการดําเนินการต่อไป
สําหรับโครงการนั้นให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 


