เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารเบิก จ่า ยเงิน จากคลัง ให้ก ับ องค์ก รภาคประขาซนตามโครงการเงิน กู้เพื่อ แกใฃปัญ หา
เยีย วยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บิญ,ซาการ
ตามที่ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติเมื่อ วัน ที่ ๑๖ มิถ ุน ายน ๒๕๖๓ เห็น ขอบผลการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใซ้จ่ายเงินกู้ ในคราวประขุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ มอบหมายให้
สำนัก งานปลัด สำนัก นายกรัฐ มนตรี เป็น หน่ว ยงานรับ ผิด ซอบในการประสานกับ องค์ก รภาคประซาซน
เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการจากภาคประซาซนและประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอโครงการของ
องค์กรภาคประซาซนผ่านหน่วยงานซองรัฐที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไวในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้ว ยการดำเนิน การตามแผนงานหรือ โครงการภายใต้พ ระราซกำหนดให้อ ำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน
เพื่อแกไซปัญหา เยีย วยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม๒๕๖๓
เรื่อง ผลการพิจารณาซองคณะกรรมการกลั่นกรองการใซ้จ่ายเงินกู้ ในคราวประขุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ โดยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู้) ให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการองค์กร
ภาคประซาซนจากเงิน กู้ต ามพระราซกำหนดให้อ ำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา เยีย วยา
และพินฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าซองโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โดยให้ม ีก ารเบิก จ่ายในลัก ษณะของงบเงิน อุด หนุน และเห็น ควรเพิ่ม เติม แนวทางให้ค รอบคลุม ความซัด เจน
ของผลงานที่ส่งมอบให้กับราซการ โดยเฉพาะผลประโยซน์หรือผลลัมถุทธื้ที่ทางราซการและประซาซนจะได้รับ
ระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานหลักสามารถกำกับติดตามให้เป็นไปตาม
เปัาหมาย และบรรลุผลสัมฤทธิ้ฃองโครงการที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำกับหรือแก้ไขปัญหากรณี
การดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติด้วย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มิมติเมื่อวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใซ้จ่ายเงินกู้ในคราวประขุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ(เงินกู้) ให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ
โครงการองค์กรภาคประซาซนได้ลงมติว่าในการกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใข้จ่ายเงินกู้ตามพระราซกำหนดฯ
ขององค์กรภาคประซาซน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใข้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามขั้นตอนซองกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ซอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรภาคประซาซน
ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยีย วยา และฟินฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปโดยถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้
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- ๒๑. เมื่อ หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการเสนอโครงการขององค์ก รภาคประซาซนตามโครงการ

เพื่อแก้ไขปิญ หา เยีย วยา และฟืน ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของ
โรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะรัฐ มนตรีอ นุม ัต ิโ ครงการให้ก ับ หน่ว ยงานเจ้าซองโครงการแล้ว
ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการเปิด บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารไว้ก ับ ธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาซน) หนึ่งบัญชี
ซื่อบัญชี “ซื่อหน่วยงาน (เงินกู้ COVID-®๙ ให้กับองค์กรภาคประซาซน)” และซอเปิดใซ้บริการด้านการโอนเงิน
(Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมทั้งส่งข้อ มูลซื่อและเลขที่บ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร
ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจัดทำ
ข้อมูลหลักผู้ขาย
๒. ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการที่เสนอโครงการขององค์ก รภาคประซาซนแจ้งให้อ งค์ก ร
ภาคประซาซนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) หนึ่งบัญชี ซื่อบัญชี “ซื่อองค์กร
ภาคประซาซน (เงิน กู้ COVID-®๙)” เพื่อ รับ เงิน ที่ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการจ่า ยให้อ งค์ก รภาคประซาซน
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๓. เมื่อ สำนัก งบประมาณได้จ ัด สรรเงิน กู้ต ามโครงการเพื่อ แก้ไ ขป็ญ หา เยีย วยา และฟืนฟู
เศรษฐกิจ และสัง คม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดซองโรคติด เซื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ
สำนัก งานบริห ารหนี้ส าธารณะ ซื่อบัญ ชี “ เงิน กู้ต ามพระราซกำหนดกู้เงิน เพื่อ แก้ไ ขปิญ หา COVID-๑๙”
รหัสบัญชี ๐๐๙๙๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑
๔. ให้หน่วยงานเจ้าซองโครงการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑ เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารขององค์ก รภาคประซาซนตามข้อ ๒ ผ่า นระบบ KTB Corporate Online ทั้ง จำนวนหรือ ตาม
แผนการใข้จ่ายเงิน แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้
๔. ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการใซ้ร ายงานสรุป ผลการโอนเงิน (Detail Report และ
Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็น หลัก ฐานการจ่าย
และเก็บรักษาไวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
๖. องค์ก รภาคประซาซนต้อ งใช้จ ่า ยเงิน ที่ไ ด้ร ับ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จัดเก็บ เอกสารและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน กู้ตามโครงการเพื่อ ให้ส ำนัก งานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ และต้องรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการทราบ ภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป
๗. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ขององค์กรภาคประซาซนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ซองโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกู้!ห้
สำนัก งานปลัด สำนัก นายกรัฐ มนตรีซ ึ่ง เป็น หน่ว ยงานรับ ผิด ซอบในการประสานกับ องค์ก รภาคประซาซน
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ทราบ ภายในวันที่ ๑๔ ของเดือนถัดไป
๘. เมื่อ ได้ด ำเนิน โครงการเสร็จสิ้น แล้ว หรือ ไม่ส ามารถดำเนิน โครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
และมีเงิน กู้เหลือ จ่า ยของโครงการนั้น ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการเรีย กเงิน ดัง กล่า วคืน จากองค์ก ร
ภาค ...

- ๓ภาคประซาซนและนำส่งคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญ ชีเงินฝากกระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ซื่อบัญชี “เงินคู้ตามพระราฃกำหนดกู้เงินเพื่อแกไฃปีญหา COVID-®g<!” ต่อไป
๙. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบัญชีของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. o ๒๑!อ๗ ๗๒๕๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

