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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางงาน 
และสรางรายได  โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่จะสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศในอนาคต  พรอมกับการสรางโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน  ดังนั้น  เพื่อให 
การบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  เปนไปอยางรัดกุม  มีประสิทธิภาพ  
คุมคา  และเปนประโยชนในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“หนวยงานเจาของโครงการ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ  และหนวยงานอื่น 
ของรัฐ 

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการหรือแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 
“โครงการในพื้นที่พิเศษ  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  โครงการหรือแผนงาน 

ในพื้นที่ จังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล  และสงขลา  ภายใตแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ   
๕  จังหวัดชายแดนภาคใต  ป  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  ที่คณะรัฐมนตรีอนุมติั 

“เงินกู”  หมายความวา  เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกูในนามรัฐบาล 
แหงราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ  หรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ 
เพื่อนําไปใชจายภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 
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ขอ ๔ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําส่ังใดในสวนที่กําหนด

ไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ 

การตีความตามระเบียบนี้  ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๖ การบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ใหดําเนินการ

รับสงขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ 

ขอ ๗ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับโครงการที่มีเงิน

งบประมาณรายจายประจําปสมทบกับเงินกู  และพิจารณาคําขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

ที่กําหนดในโครงการตามขอ  ๑๙  และรายงานคณะกรรมการ  รวมทั้งจัดทําหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๘ ใหกรมบัญชีกลางรับฝากเงินกูไวในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามขอ  ๒๑   

และจัดทําระบบบัญชี  ระบบการเบิกจายเงิน  สําหรับโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  รวมทั้งจัดทําหลักเกณฑ

หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๙ ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกูสําหรับโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  

ดําเนินการเปดบัญชีและนําฝากเงินกูไวในบัญชีตามขอ  ๒๑  จัดทําระบบบริหารเงินสดและรายงาน

สถานะเงินกูภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  และประสานงานกับหนวยงานเจาของ

โครงการเพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขอ  ๒๔  (๓)  

รวมทั้งจัดทําหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ  และรายงานผลตอคณะกรรมการตามขอ  ๒๔  (๔)  รวมทั้งจัดทํา

หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 

 

 

ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕”  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน
กรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหสํานักงบประมาณ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   มอบหมายใหขาราชการในสังกัดหนวยงานละหนึ่งคน 
เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการ  และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(๒) กํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 

และการเบิกจายเงินลงทุนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ 

(๔) รายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ  ความกาวหนาในการเบิกจายเงินลงทุน  
การบริหารเงินเหลือจาย  ผลการประเมินโครงการ  รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการดําเนินโครงการเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้  หรือเสนอให
บุคคล  กลุมบุคคล  องคกร  หรือสถาบันการศึกษาดําเนินการแทนโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ .ศ .   ๒๕๓๕   และที่แกไขเพิ ่ม เติม   และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ 
หรือขอบังคับของหนวยงานเจาของโครงการ 

(๖) จัดทําประกาศ  ขอบังคับ  หรือหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 
ตามระเบียบนี้ 
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(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของตามระเบียบนี้  หรือที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการ
ภายใตกรอบวงเงินและแนวทางตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหรือมอบหมายเฉพาะเรื่อง 

ขอ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง   และวรรคสาม   มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังตามขอ  ๑๒  โดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การเสนอ  การพิจารณากลั่นกรอง  และการอนุมัติโครงการ 

 

 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานเจาของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เจาสังกัดเสนอโครงการตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง  โดยโครงการดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕   ที่คณะรัฐมนตรีอนุมั ติ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน  อนุรักษระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม   
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

(๒) การปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานดานเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม 
ที่ทันสมัยและจําเปนตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓) การเรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจากการทองเที่ยว 
(๔) การสรางฐานรายไดใหมของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคหรือเศรษฐกิจ 

เชิงสรางสรรค 
(๕) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย 
(๖) การปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสําหรับคนไทย 
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(๗) การสรางอาชีพและรายไดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน 
(๘) วัตถุประสงคอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ  ความพรอมของ

โครงการ  กรอบวงเงินลงทุนที่เหมาะสม  แผนการดําเนินงาน  รวมทั้งแผนการระดมทุนของโครงการ  
เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินโครงการแลว  ในกรณีที่โครงการใดตองดําเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด  ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการตามขั้นตอน 
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดวงเงินกูสํารองจาย  เพื่อจัดเตรียมไวใชจายในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจําเปนและเหมาะสมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๔ 
การดําเนินโครงการ 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อหนวยงานเจาของโครงการไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีแลว 
ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) โครงการใดที่หนวยงานเจาของโครงการรับภาระการลงทุนเอง  ใหหนวยงานเจาของ
โครงการดําเนินโครงการและจัดหาแหลงเงินลงทุนตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายและระเบียบใหอํานาจไว  
และรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินลงทุนผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) โครงการใดที่หนวยงานเจาของโครงการไมได รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  ใหกระทรวงการคลังโดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณา
จัดหาเงินกูตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และการใชจายเงินกู
โครงการดังกลาว  ใหหนวยงานเจาของโครงการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกูเงินจากตางประเทศและเปนการกูเงินเพื่อใชในโครงการใดโครงการหนึ่ง
โดยเฉพาะ  และแหลงเงินกูกําหนดใหใชหลักเกณฑและระเบียบในการดําเนินงานและการจัดซ้ือจัดจาง
ของแหลงเงินกูนั้น  ใหหนวยงานเจาของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบของแหลงเงินกูนั้นได  
และมิใหนําขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๑  วรรคสอง  ขอ  ๒๒  วรรคสอง  ขอ  ๒๗  และขอ  ๒๘  มาใชบังคับ
กับการดําเนินโครงการดังกลาว 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๓) โครงการที่หนวยงานเจาของโครงการประสงคจะให เอกชนเขารวมลงทุนหรือ
คณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานเจาของโครงการใหเอกชนเขารวมลงทุน  ใหหนวยงานเจาของโครงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐและระเบียบ 
ที่เกี่ยวของ  และรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินลงทุนผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลกัเกณฑและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๘ การจัดหาพัสดุในการดําเนินโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  ใหหนวยงานเจาของ
โครงการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ .  ๒๕๔๙   
หรือระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเจาของโครงการ  ทั้งนี้  ใหหนวยงานเจาของโครงการสามารถ
เร่ิมดําเนินกระบวนการจัดหาพัสดุไดทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการตามขอ  ๑๕  แลว   
แตจะลงนามในสัญญาไดเมื่อไดรับการจัดสรรเงินกูแลว 

ขอ ๑๙ กรณีโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  หากหนวยงานเจาของโครงการประสงคจะขอโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอคําขอดังกลาว 
พรอมเหตุผลความจําเปนตอสํานักงบประมาณเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา  และเสนอ 
ขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี 

การโอนหรือเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการข ามกระทรวงหรือข ามหนวยงาน 
เจาของโครงการจะกระทํามิได 

ขอ ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการกํากับดูแล 
และใหหัวหนาหนวยงานเจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ทั้งนี้  ใหถือเปนตัวชี้ วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเจาของโครงการดวย 

หมวด  ๕ 
การจัดหาเงินกูและการเบิกจายเงินกู 

 

 

ขอ ๒๑ ในการจัดหาแหลงเงินกูเพื่อเปนคาใชจายโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  ใหกระทรวงการคลัง
โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการกู เ งินตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนําเงินกูตามวรรคหนึ่งฝากกระทรวงการคลังในบัญชี 

เงินนอกงบประมาณที่กรมบัญชีกลางโดยใชชื่อบัญชีวา  “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒๒ การจายเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกูเงินตามกฎหมายวาดวยการบริหาร

หนี้สาธารณะหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

การเบิกจายเงินกูจากบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  เพื่อใชเปนคาใชจายโครงการ

ตามขอ  ๑๗  (๒)  ใหหนวยงานเจาของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินของทางราชการ   

และหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๒๓ ในกรณีโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  ซ่ึงใชเงินกูจากตางประเทศ  โดยเปนการกูเงิน 

เพื่อใชในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจกําหนดใหหนวยงาน

เจาของโครงการเบิกจายเงินกูจากแหลงเงินกูโดยตรงก็ได  โดยใหหนวยงานเจาของโครงการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการของแหลงเงินกูได 

หมวด  ๖ 
การติดตาม  การประเมินผล  และการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

ขอ ๒๔ เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ  

เพื่อสนับสนุนการติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการ  การเบิกจายเงิน  และการประเมินผล

โครงการ 

(๒) ใหหนวยงานเจาของโครงการรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงิน

ลงทุนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ  ตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหนวยงานเจาของโครงการเพื่อเรงรัด

การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  รวมทั้งติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงาน   การเบิกจายเงิน   และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ เกี่ยวของกับ 

การดําเนนิงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการติดตาม 
และประเมินผลโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  รวมทั้งประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในภาพรวมและรายงานผลตอคณะกรรมการ 

(๕) ใหคณะกรรมการรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ  การเบิกจายเงินลงทุน  
ผลการประเมินโครงการ  รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการดําเนินโครงการตอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด  ๗ 
การบริหารโครงการในพื้นที่พิเศษ  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 

ขอ ๒๕ เมื่อหนวยงานเจาของโครงการไดรับการจัดสรรเงินกูตามขอ  ๑๗  (๒)  สําหรับ
โครงการที่จะดําเนินงานในพื้นที่พิเศษ  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต  ใหหนวยงานเจาของโครงการ
ดําเนินการใชจายเงินกูตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ  หรือใชเงินเหลือจายจากโครงการ 
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ใหเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ  ๕  จังหวัดชายแดน
ภาคใตพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๒๖ ใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  หรือขอบังคับของหนวยงานเจาของ
โครงการ  หรือตามวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับการจัดหาพัสดุโครงการ 
ในพื้นที่พิเศษ  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต 

หมวด  ๘ 
การใชเงินเหลือจาย 

 

 

ขอ ๒๗ ในกรณีหนวยงานเจาของโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  ไดรับการจัดสรรเงินกูและทําสัญญา
กอหนี้ผูกพันแลว  หากมีวงเงินเหลือจายและโครงการดังกลาวไดทําสัญญาแบบปรับราคาได  (คา  K)  
โดยมีเงินชดเชยคางานกอสราง  ใหเสนอขออนุมัติเงินชดเชยคางานกอสราง  กับสํานักงบประมาณ   
และภายหลังจากที่สํานักงบประมาณไดอนุมัติวงเงินชดเชยดังกลาวแลว  ใหเบิกจายเงินกูเพื่อเปน
คาชดเชยคางานกอสรางได 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๘ เมื่อโครงการตามขอ  ๑๗  (๒)  ดําเนินการและเบิกจายเงินเสร็จส้ินครบทุกโครงการแลว  
ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะปดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕   และนําเ งิน 
ที่เหลือในบัญชีสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๙ การดําเนินการใดที่เกี่ยวกับโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕   
ที่ไดดําเนินการไปกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้  และการดําเนินการตอไปสําหรับโครงการนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


