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ดวยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินใหมีความถูกตองโปรงใส
ซึ่งจะทําใหมีความระมัดระวังในการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมากข้ึน
ลดความซ้ําซอนในการใชจายเงินชวยเหลือ สรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต ในอันท่ีจะทําให
การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติและการใชจายเงินทดรองราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
โดยไดกําหนดใหมีการตรวจสอบติดตามท้ังในระดับพ้ืนท่ีและสวนกลาง และใหมีคณะบุคคลมีอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินไว  ไดแก  ในระดับพ้ืนท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.)  และในสวนกลางเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลางในฐานะท่ีทําหนาท่ี
ในการกํากับดูแลการตรวจสอบภาครัฐจึงจัดทําแนวทางการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือใหคณะบุคคลดังกลาวใชเปนแนวทาง
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีระเบียบฯ ไดกําหนดไว
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สวนที่ ๑
ความรูเกีย่วกับเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภยัพิบตัิกรณีฉกุเฉนิ

เม่ือเกิดภัยพิบัติ ข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืน ทางภาคราชการมีหนาท่ี
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ท้ังการใหความชวยเหลือ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการสนับสนุนการปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยใชจายเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดจากหลายแหลง เชน เงินบริจาค เงินงบประมาณของ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ เปนตน เงินชวยเหลืออีกแหลงหนึ่งก็คือ การใชจายจากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการใชจายเงินตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งความรูเก่ียวกับเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในแนวทางการตรวจสอบนี้ อางอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เ งิ นทดรองราชการ เ พ่ือช วย เหลือผู ประสบภัย พิบัติ กรณี ฉุก เ ฉิน เปน เ งิน ท่ี

กระทรวงการคลังใหสวนราชการท่ีกําหนดมีไวใชจายในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน
การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระหวางท่ียังไมไดรับเงินงบประมาณรายจาย
โดยการใชจายเงินทดรองราชการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาในกรณี
เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน หรือใชจายเพ่ือเปนการปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในกรณีท่ี
คาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในเวลาอันใกล แตไมใชเปนการชดใชความเสียหายใหแกผูใด
ท้ังนี้   การใชจายเงินเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราท่ีกําหนดหรือเห็นชอบ
โดยกระทรวงการคลัง

คํานิยามศัพท

“ภัยพิบัติ” หมายความวา  สาธารณภัยอันไดแก  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง
ภาวะฝนแลง  ฝนท้ิงชวง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟปา  ภัยท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของ
แมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทํา
ของผูกอการราย  กองกําลังจากนอกประเทศ  ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคล
หรือสัตวทําใหเกิดข้ึน  ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหาย
แกทรัพยสินของประชาชน
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“ฉุกเฉิน” หมายความวา  เกิดข้ึนโดยปจจุบันทันดวนหรือเปนท่ีคาดหมายวาจะเกิดข้ึน
ในเวลาอันใกล  และจําเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน

“ผูประสบภัยพิบัติ” หมายความวา  ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน แตไมรวมถึงสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ

“การใหความชวยเหลือดานการเกษตร” ใหหมายความรวมถึง การใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติดานการปศุสัตวและดานการประมงดวย

“การใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย” หมายความวา
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือใหผูประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชวยตนเองได
เชน การใหความชวยเหลือเด็ก  ผูสูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหนาครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนยายครอบครัวและการสงเสริมอาชีพระยะสั้นแกครอบครัวของ
ผูประสบภัยพิบัติ เปนตน  ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําและการสงตอใหหนวยงานผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบอันเปนการจําเปน เพ่ือใหการดํารงชีวิตเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว

“การใหความชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข” หมายความวา การให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานกายและจิต  ซึ่งประกอบดวยการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ
การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟูสมรรถภาพ  และการสาธารณสุขท่ีจําเปน เพ่ือใหการดํารงชีวิต
เขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว

วงเงินทดรองราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดสวนราชการท่ีมีวงเงินทดรองราชการและผูมีอํานาจอนุมัติจาย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังตอไปนี้

สวนราชการที่มวีงเงนิทดรองราชการ วงเงนิ ผูมีอาํนาจอนมุตัิจายเงนิ

๑. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี

๑๐๐ ลานบาท นายกรัฐมนตรี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม

๕๐ ลานบาท ปลัดกระทรวงกลาโหม

๓. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

๑๐ ลานบาท
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย
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สวนราชการที่มวีงเงนิทดรองราชการ วงเงนิ ผูมีอาํนาจอนมุตัิจายเงนิ

๔. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

๕๐ ลานบาท ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๕. สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย

๕๐ ลานบาท ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๖. สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

๑๐ ลานบาท ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๗. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ ลานบาท อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

๒๐ ลานบาท ผูวาราชการจังหวัด

อยางไรก็ตาม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการอ่ืน
มีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดตามความเหมาะสมจําเปน
ทั้งนี้ สวนราชการท่ีมีวงเงินและท่ีไดรับวงเงินทดรองราชการไมพอ สามารถขอขยายวงเงินทดรอง
ราชการเพ่ิมไดโดยตรงตอกระทรวงการคลัง แลวรายงานการอนุมัตใิหนายกรัฐมนตรีทราบ

การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ

1. กรณีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไมมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดรับการรองขอใหชวยเหลือ หรือถูกสั่งการใหชวยเหลือผูประสบภัย
ใหหนวยงานดังกลาวขอรับการสนับสนุนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เวนแตการให
ความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย  การใหความชวยเหลือดานการเกษตร
หรือการใหความชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
เจาของวงเงิน  แลวแตกรณี

2. กรณีท่ีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย ใหสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ

ผูวาฯ มีอาํนาจจัดสรรวงเงินใหแกอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอ ตามความจําเปนเหมาะสม แหงละ
วงเงินไมเกิน

๕๐๐,๐๐๐
บาท

นายอาํเภอ/ปลัดอาํเภอผูเปนหวัหนา
ประจํากิ่งอาํเภอ
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ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแกสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยไมตองใหสวนราชการดังกลาว
ขอรับการสนับสนุนกอนได

3. ในกรณีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐซึ่งไมมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดรับการรองขอใหชวยเหลือ หรือถูกสั่งการใหชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติ ใหขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด

4. ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  และกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี  ไดรับการรองขอหรือถูกสั่งการใหหนวยงาน
ดังกลาวสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือไดโดยตรง และรายงานให ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ
ก.ช.ภ.จ. ทราบตอไป  เวนแตในกรณีการใหการสนับสนุนและชวยเหลือในดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช  ยานพาหนะ  และสิ่งอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือไดโดยไมตองรองขอ

5. การขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือใหทําเปนหนังสือซึ่งอยางนอย
ใหมีรายการดังตอไปนี้

1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๒) วัน เดือน ปท่ีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  และวัน เดือน ปท่ีเกิดความเสียหาย
๓) สถานท่ีเกิดเหตุ (ใหระบุชื่อถนน  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ)
4) จํานวนผูประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
5) ความเสียหายโดยประมาณ  เชน  จํานวนบานเรือนท่ีเสียหาย  ทรัพยสินท่ี

เสียหาย  รวมท้ังมูลคา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยประมาณ  จํานวนผูบาดเจ็บ  ผูเสียชีวิต  เปนตน
6) การชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาท่ีไดดําเนินการไปแลว
7) ความตองการในการขอรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือ

กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนไมอาจขอรับการสนับสนุนเปนหนังสือได  ใหขอรับ
การสนับสนุนการใหความชวยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใดและใหยืนยันเปน
หนังสือในภายหลังโดยดวนท่ีสุด รวมท้ังการขอรับการสนับสนุนระหวางสวนราชการ ใหทําสัญญายืม
เงินตามระเบียบของทางราชการ

6. กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนไมอาจขอรับการสนับสนุนเปนหนังสือได ใหขอรับ
การสนับสนุนการใหความชวยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใด ๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใดและใหยืนยันเปน
หนังสือในภายหลังโดยดวนท่ีสุด
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การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ

เม่ือมีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึน ใหผูมีอํานาจดําเนินการประกาศใหทองท่ีนั้นเปน
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1. กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

2. กรณีเกิดในจังหวัดอ่ืน  ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับ ก.ช.ภ.จ.
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตองกําหนดพ้ืนท่ี

และระยะเวลาของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตินั้นดวย  ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง และในกรณีไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงทีและเห็นวาความเสียหาย
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ก็ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
พิจารณาประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตอง
ขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.

หลักการใชจายเงินทดรองราชการ

การใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แบงออกเปน ๒ กรณี  คือ

๑. กรณีคาดวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเวลาอันใกล เปนการใชจายเงิน
ทดรองราชการเม่ือเปนท่ีคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในเวลาอันใกลและจําเปนตอง
รีบดําเนินการโดยฉับพลัน  ใหสวนราชการใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินนั้นไดโดยไมตองประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งสามารถใชจายไดภายในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ในกรณีกรุงเทพมหานคร
ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผู มีอํานาจหนาท่ีและมีอํานาจอนุมัติจายเงิน
ในจังหวัดอ่ืนใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจอนุมัติจายเงิน  ท้ังนี้ การใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๒. กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เปนการใชจายเงินทดรองราชการในการดําเนินการ
ชวยเหลือโดยเรงดวนตามความจําเปนและความเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในระเบียบฯ ทั้งนี้ การดําเนินการใหความชวยเหลือในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ใหแตงตั้งคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติคณะตาง ๆ ดังนี้
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1) ระดับอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  เรียกวา “คณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติอําเภอ” เรียกโดยยอวา ก.ช.ภ.อ. หรือ “คณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติก่ิงอําเภอ” เรียกโดยยอวา ก.ช.ภ.กอ. แลวแตกรณี

2) สําหรับในระดับจังหวัดเรียกวา “คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติจังหวัด” เรียกโดยยอวา  ก.ช.ภ.จ.
คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการฯ กําหนด

การจัดหาและการควบคุมพัสดุ

การจัดหาพัสดุเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เปนการดําเนินการจัดหาพัสดุซึ่งเปนรายการท่ีจําเปน
ในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน และตองใชเวลาในการดําเนินการหรือใหการชวยเหลือ
ไมเกินเจ็ดวัน

2. การจัดหาพัสดตุามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการพัสดุ เปนการดําเนินการ
จัดหาพัสดุท่ีไมใชรายการท่ีจําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน และใชเวลาในการ
ดําเนินการหรือใหการชวยเหลือมากกวาเจ็ดวันข้ึนไป

อยางไรก็ตาม  เม่ือกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลง เปนปกติแลว ใหมีการสํารวจพัสดุคงเหลือท้ังหมด
และนําไปลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดตุอไป

การตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือให
มีความถูกตองและโปรงใส  โดยกําหนดไว ดังนี้

1. ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด
เรียกโดยยอวา “คบจ.” ท่ีกระทรวงการคลังแตงตั้ง มีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจสอบติดตาม
การใชจายเงินทดรองราชการ  ดังนี้

1) ตรวจสอบการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในจังหวัดใหเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบฯ

2) ตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบฯ ในจังหวัดเพ่ือใหเกิด
ความถูกตองและโปรงใส
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3) รายงานการตรวจสอบตาม  (1) และ (2) ใหคณะกรรมการติดตามการใชจาย
เงินทดรองราชการกระทรวงการคลังทราบ
ท้ังนี้ ใหสํานักงานคลังจังหวัดเปนศูนยประสานงานเก่ียวกับการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดและทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ คบจ.

2. ให มี “คณะกรรมการตรวจสอบติ ดตามการ ใช จ าย เ งินทดรองราชการ
กระทรวงการคลัง” ประกอบดวย

- อธบิดีกรมบัญชีกลาง เปนประธานกรรมการ
- ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนกรรมการ
- ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนกรรมการ
- ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ
- ผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการ  ดังนี้
1) ตรวจสอบการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบฯ
2) ตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการตามระเบียบฯ ในกรุงเทพมหานคร

เพ่ือให เกิดความถูกตองและโปรงใส
3) ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามรายงานของ คบจ.
4) รับปญหาขอรองเรียนจากประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับปญหาการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติซึ่งเปนไปอยางไมถูกตอง ไมเปนธรรม หรือไมเปนไปตามระเบียบฯ
พรอมท้ังตรวจสอบและแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการตอไปตามท่ีเห็นสมควร

5) รายงานผลการตรวจสอบตาม (1) (2) และ (3) ตอคณะรัฐมนตรีทราบ
ท้ังนี้  ใหกรมบัญชีกลางเปนศูนยตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง



สวนที่ ๒
แนวทางการตรวจสอบการใชจายเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยัพบิตัิกรณฉีุกเฉนิ

การตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ท่ีจะกลาวถึง เปนแนวทางการตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการฯ
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) และคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

แนวทางตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน เปนแนวการตรวจสอบท่ีใหมีการตรวจสอบในประเด็นท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ซึ่งขอผิดพลาดอาจจะเกิดจากการดําเนินการ
ท่ีเรงดวนหรือการละเลยไมคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ อันจะทําใหเกิดผลเสียหายตอทางราชการ
และหรือผูประสบภัยพิบัติได โดยพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีของ คบจ. และคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง ท่ีกําหนดไวในหมวด ๖ แหงระเบียบฯ  ท้ังนี้
กระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการใชจายเงินทดรองราชการฯ สรุปได
ดังนี้

1. กรณีท่ีคาดวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเวลาอันใกล  ประกอบดวยกระบวนงานหลัก
คือ กระบวนงานการใชเงินทดรองราชการ ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจสอบ 2 กิจกรรม ดังนี้

การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการ

กระบวนงาน กิจกรรมการตรวจสอบ

การใช้เงนิทดรองราชการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉิน

การจัดหาและควบคุมพัสดุ
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2. กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ประกอบดวย 2 กระบวนงานหลัก  คือ  กระบวนงาน
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ และกระบวนงานการใชเงินทดรองราชการฯ ซึ่งมีกิจกรรม
การตรวจสอบ 3 กิจกรรม ดังนี้

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
การตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

มีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

มีการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

๒. เพ่ือใหทราบวาการเบิกจายเงินทดรองราชการฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน

๓. เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการจัดหาและควบคุมพัสดุเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน

การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการ

กระบวนงาน กิจกรรมการตรวจสอบ

การใช้เงนิทดรองราชการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบัิตกิรณีฉุกเฉิน

การจัดหาและควบคุมพัสดุ

การประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือ

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
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ขอบเขตการตรวจสอบ

การกําหนดขอบเขตของการตรวจสอบควรใหครอบคลุมกิจกรรมท่ีเปนสาระสําคัญ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดังนั้น การตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี้

การตรวจสอบการใชจายเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉนิ

กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 1 การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
1.1 การพิจารณาประกาศเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
1.2 รายละเอียดของการประกาศเขตการใหความชวยเหลือ

กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 2 การใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน

2.๑ การจัดสรรวงเงินใหหนวยงานตาง ๆ
2.๒ การขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือ
2.๓ การพิจารณาใหความชวยเหลือ (อนุมัติใชจายเงินและอนุมัติจัดซื้อจัดจาง)
2.๔ การเบิกเงินจากคลัง
2.๕ การจายเงินชวยเหลือ
2.๖ การชดใชคืนเงินทดรองราชการ
2.๗ การจัดทํารายงานการใชจายเงินทดรองราชการ

กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 3 การดําเนินการจัดหาและควบคุมพัสดุ ใน 2 กรณี  คือ
กรณีปฏิบัติตามระเบียบฯเงินทดรองราชการ และกรณีการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ

3.1 การแตงตั้งบุคคลทําหนาท่ีจัดหาและควบคุมพัสดุ
3.2 การดําเนินการจัดหาพัสดุ
3.3 การควบคุมพัสดุ
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แนวทางการตรวจสอบ

การกําหนดแนวทางการตรวจสอบเปนการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนการตรวจสอบ
ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนด ดังนั้น การตรวจสอบการใชจาย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้

1. การตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานการใชจายเงินทดรองราชการฯ
ตามขอบเขตการตรวจสอบ ไดแก

1.1 กรณีเปนการปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติ ตรวจสอบในกิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 2 การตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

2) กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 3 การตรวจสอบการดําเนินการจัดหาและ
ควบคุมพัสดุ

1.2 กรณีเปนการใหความชวยเหลือ ตรวจสอบในกิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 1 การตรวจสอบการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือ

2) กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 2 การตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๓) กิจกรรมการตรวจสอบท่ี 3 การตรวจสอบการดําเนินการจัดหาและ
ควบคุมพัสดุ

2. การประเมินผลในภาพรวม เปนการประเมินผลการดําเนินการใหความชวยเหลือ
ในภาพรวมวา การใหความชวยเหลือท้ังในเชิงปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัยและการชวยเหลือในกรณี
ท่ีเกิดภัย มีความถูกตอง เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ เพียงใด โดยพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้

2.1 ผลผลิต (Output)
เปนการประเมินประสิทธิผลการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกฉินวา บรรลุวัตถุประสงคตามระเบียบฯ มากนอยเพียงใด ในเรื่องการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉินและการชดใชเงินทดรองราชการฯ วามีความถูกตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีระเบียบฯ กําหนดหรือไม  รวมท้ังการใหความชวยเหลือมีความเพียงพอ
เหมาะสม และเปนไปตามความจําเปนมากนอยเพียงใด
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2.2 ผลลัพธ (Outcome)
เปนการประเมินประสิทธิภาพหรือความคุมคาของการดําเนินการใหความชวยเหลือ

วาสามารถปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติหรือสามารถบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาหรือ
ความเสียหายของผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหรือประชาชนไดมากนอยเพียงใด และมีความพึงพอใจ
หรือไมเพียงใด

แนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานการใชจายเงินทดรองราชการฯ

กิจกรรมการตรวจสอบที่ ๑

การตรวจสอบการประกาศเขตการใหความชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉนิ

เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

๑. การพิจารณาประกาศเปนภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
การพิจารณาเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
มีความเหมาะสม และถูกตอง
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

สอบทานการพิจารณาประกาศเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวา
มีการดําเนินการดังตอไปนี้ หรือไม
๑. มีการแตงตั้ง ก.ช.ภ.อ. หรอื ก.ช.ภ.กอ. และ ก.ช.ภ.จ.
๒. มีการสํารวจความเสียหายหรือไดรับรายงานเหตุการณ
จาก ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
๓. มีการนําขอมูลของเหตุการณและหรือเอกสารวิชาการ
จากหนวยงานตาง ๆ มาใชประกอบการพิจารณาหรือไม
เชน เอกสารจากกรมอุตนุิยมวิทยา เอกสารจากกรมปศุสัตว
หรือประกาศตาง ๆ
๔. การประชุม ก.ช.ภ.จ. มีการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ
ดังนี้ หรือไม

- เปนการประชุมเพ่ือพิจารณาประกาศเขตการให
ความชวยเหลือ โดยพิจารณาในเรื่อง

1) ภัยท่ีเกิดข้ึนเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความหมาย
แหงระเบียบฯ

2) การระบุพ้ืนท่ีเขตการใหความชวยเหลือ
3) การระบุวันท่ีเกิดภัยพิบัติ

- ในการประชุม มีคณะกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

๕. การพิจารณาประกาศเปนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๒. รายละเอียดของการประกาศเขต
การใหความชวยเหลือ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาการ
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
สอดคลองตามระเบียบ และ
ถูกตองตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ

สอบทานรายละเอียดในประกาศเขตการใหความชวยเหลือวา
1. ในประกาศลงนามโดยผูมีอํานาจหรือไม  โดย

- ในกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ในจังหวัดตางๆ เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
2. ในประกาศมีการกําหนดรายละเอียดดังตอไปนี้ หรือไม

- พ้ืนท่ีเขตการใหความชวยเหลือ
- ระยะเวลาการใหความชวยเหลือ
- วันท่ีเกิดภัยพิบัติ
- วันท่ีสิ้นสุดการใหความชวยเหลือ

3. กรณีมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือแลว แต
ไมมีการใหความชวยเหลือโดยใชเงินทดรองราชการฯ ไดมี
การระบุสาเหตุหรือเหตุผลของการไมไดใหความชวยเหลือ
ดังกลาวหรือไม

ขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ

- คําสั่งแตงตั้ง ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. และก.ช.ภ.จ.
- รายงานเหตุการณหรือรายงานความเสียหาย
- เอกสารวิชาการหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
- รายงานการประชุม ก.ช.ภ.จ.
- หลักเกณฑการประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
- ประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
- รายงานการใชจายเงินทดรองราชการฯ
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กิจกรรมการตรวจสอบที่ ๒
การตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ
1. การจัดสรรวงเงินใหหนวยงาน
ตางๆ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
การจัดสรรเงินใหหนวยงานตาง ๆ
มีความเหมาะสมและเปนไปตาม
ระเบียบ

สอบทานการจัดสรรวงเงินใหหนวยงานตาง ๆ ไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ หรือไม
๑. มีการจัดสรรเงินใหหนวยงานตาง ๆ ตามความจําเปน
และเหมาะสมภายในวงเงินท่ีกําหนด
๒. กรณีจัดสรรเงินเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีกําหนด ไดแจงให
กระทรวงการคลังทราบทุกครั้ง
๓. จํานวนครั้งของการขยายวงเงินฯ และเหตุผลในการขยาย
วงเงินแตละครั้งมีความเหมาะสมและเปนตามระเบียบฯ

2. การขอรับการสนับสนุนการให
ความชวยเหลือ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
ไดใหการสนับสนุนเงินทดรอง
ราชการแกหนวยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสม

สอบทานการขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือ
กับหนวยงานท่ีไดรับการรองขอใหชวยเหลือหรือถูกสั่ง
ใหชวยเหลือ  ไดดําเนินการดังตอไปนี้ หรือไม
๑. การสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ในดานตาง ๆ เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
๒. การขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือไดจัดทํา
เปนหนังสือซึ่งมีรายการตามท่ีระเบียบกําหนด
๓. การขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือท่ีจําเปน
เรงดวนซึ่งไมอาจทําเปนหนังสือไดทัน ไดมีการยืนยัน
เปนหนังสือในภายหลังโดยดวน
๔. การขอรับการสนับสนุนฯ ไดจัดทําสัญญายืมเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ

๓. การพิจารณาใหความชวยเหลือ
(การพิจารณาชวยเหลือเปนเงินสด
หรือสิ่งของ หรือเปนการซอมแซม
กอสรางหรือสาธารณูปโภค)
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาการ
พิจารณาใหความชวยเหลือมีความ
เหมาะสม

สอบทานการพิจารณาใหความชวยเหลือวาไดดาํเนินการ
ดังตอไปนี้ หรือไม
- กรณีเปนการปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัยพิบัติ

1. สอบทานวาการพิจารณาใชจายเงิน มีเอกสารขอมูล
ประกอบการพิจารณาท่ีเชื่อถือไดและเปนท่ียอมรับ

2. ประเภทของภัยพิบัติท่ีคาดวาจะเกิดเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด

3. การใชจายเงินทดรองราชการไดรับการอนุมัติโดย
ผูมีอํานาจหรือเปนการมอบอํานาจ
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

- กรณีเปนการใหความชวยเหลือ
๑. ไดมีการประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. และ ก.ช.ภ.จ.

เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลอื และดําเนินการตามมติ
ท่ีประชุมหรือไม ถาไมมีการประชุม ไดมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ

2. การใหความชวยเหลือเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ระเบียบฯ คือ เปนคาใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพและ
ความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืน
สภาพเดิม หรือเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา

3. การใชจายเงินทดรองราชการไดรับการอนุมัติโดย
ผูมีอํานาจหรือเปนการมอบอํานาจ4. กรณีพิจารณาใหความ
ชวยเหลือเปนสิ่งของหรือท่ีไมใช เงินสด ไดมีการอนุมัติจัดซื้อ
จัดจาง อนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจาง โดยผูมีอํานาจหรือเปนการ
มอบอํานาจ

๔. การเบิกเงินจากคลัง
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาการ
ดําเนินการเบิกเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ

สอบทานการเบิกเงินจากคลัง ดังนี้
๑. รายการและจํานวนเงินท่ีขอเบิกเงินจากคลัง ตรงกับ
ท่ีไดรับอนุมัติจากผูท่ีมีอํานาจ
2. กรณียืมเงิน ไดทําสัญญายืมเงินและอนุมัติจากหัวหนา
สวนราชการผูใหยืมเงิน
3. การบันทึกรายการขอเบิกเงินไดบันทึกไวในทะเบียนคุม
วงเงินทดรองราชการ หรือไม

๕. การจายเงินชวยเหลือ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาการ
จายเงินทดรองราชการไดจายเปน
คาใชจายตามหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขและอัตราท่ีกําหนด

สอบทานการจายเงินชวยเหลือ ดังนี้
๑. กรณีจายเงินชวยเหลือใหผูประสบภัยเปนเงินสด ไดมี
การประชาสัมพันธทําความเขาใจกับผูประสบภัยหรือไม
อยางไร เชน ผูมีสิทธิรับเงิน เอกสารท่ีใชในการรับเงิน เปนตน
๒. กรณีแจกจายเปนสิ่งของ ไดมีการดําเนินการตาง ๆ
ดังตอไปนี้ หรือไม

- มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
จัดจางและออกใบคําสั่งซื้อหรือใบสั่งจางโดยผูมีอํานาจ

- มีการจัดทําทะเบียนคุมการแจกจายสิ่งของหรือไม
๓. การจายเงินทดรองเพ่ือประโยชนในการใหความชวยเหลือ
ไดมีการเบิกจายเงินเปนคาใชจายตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ
หรือไม
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ
๔. ในการจายเงิน ผูรับเงินไดลงลายมือชื่อไวในสมุดทะเบียน
ตาง ๆ  หรือไดออกใบเสร็จรับเงินหรือไม  และกรณีไมมีการ
ดําเนินการดังกลาวนี้ ไดมีการใหผูรับเงินทําใบสําคัญรับเงิน
ตามระเบียบของทางราชการหรือไม
๕. การจายเงินใหผูประสบภัยหรือหนวยงานตาง ๆ ไดมีการ
บันทึกรายการในระบบ ทะเบียนคุมวงเงินทดรองราชการฯ
และทะเบียนคุมรายจายเงินทดรองฯ อยางครบถวน ถูกตอง
6. การจายเงินทดรองราชการไดใชจายภายในเขตพ้ืนท่ี
ประกาศและประชาชนไดรับความชวยเหลืออยางเพียงพอ
เหมาะสม ท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา

๖. การชดใชคืนเงิน ทดรอง
ราชการ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
มีการใชคืนเงินทดรองราชการอยาง
ถูกตอง ภายในเวลาท่ีกําหนด

สอบทานการชดใชคืนเงินทดรองราชการฯ วาไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ หรือไม
๑. สวนราชการเจาของวงเงินไดมีการรวบรวมและสงใบสําคัญ
และเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ชดใชเงินทดรองราชการภายใน ๓๐ วันทําการนับจากวันท่ี
ไดรับเงินจากคลังหรือไม
๒. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง
๓. กรณีการยืมเงินแลวมีเงินคงเหลือ ไดดําเนินการสงคืนคลัง
เรียบรอยแลว หรือไม
๔. สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไดรับการสนับสนุน
หรือไดรับโอนเงินทดรองราชการ  และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  รวมท้ังสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดสงใบสําคัญและหลักฐาน
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินไปยังสวนราชการตนสังกัด
ภายใน ๓๐ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับเงิน และสวนราชการ
ดังกลาวไดรวบรวมใบสาํคัญและเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การจายเงินสงใหสํานักงบประมาณภายใน ๓๐ วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับเอกสารดังกลาว

๗. การจัดทํารายงานการใชจาย
เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวาไดมี
การรายงานผลการใชจายเงินเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยใหผูท่ีเก่ียวของ
ทราบ

สอบทานการจัดทํารายงานการใชจายเงินทดรองราชการวา
๑. มีการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินทดรองราชการตาม
รูปแบบและระยะเวลาตามระเบียบฯ
๒. รายงานผลการใชจายเงินทดรองราชการมีการอนุมัติ
รับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจ
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ขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ
- รายงานการใชจายเงินทดรองราชการฯ
- ทะเบียนคุมวงเงินทดรองราชการฯ
- ทะเบียนรายจายเงินทดรองราชการฯ
- ทะเบียนคุมการรบั-จายเงินทดรองราชการฯ
- หนังสือเก่ียวกับการจัดสรรเงินใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
- หนังสือเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือ
- สัญญายืมเงินทดรองราชการท่ีเก่ียวของ
- เอกสารการประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. และ ก.ช.ภ.จ.
- เอกสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
- เอกสารเก่ียวกับการเบิกจายเงินทดรองราชการ
- หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กิจกรรมการตรวจสอบที่ 3 การตรวจสอบการจัดหาและควบคุมพัสดุ

กรณีที่ 1 การจัดหาและควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ เงินทดรองราชการฯ

เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ
1. การแตงตั้งบุคคลทําหนาท่ีจัดหา
และควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
ไดมีการพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ ถูกตองเปนไป
ตามระเบียบฯ

สอบทานวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของหรือไม ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางอยางนอย 3 คน
โดยผูมีอํานาจ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยางนอย 3
คน โดยผูมีอํานาจ
3. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดทําบัญชี รับ-จายพัสดุอยาง
นอย 1 คน โดยผูมีอํานาจ
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

2. การดําเนินการจัดหาพัสดุ
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวา
การดําเนินงานจัดหาพัสดุในข้ันตอน
ตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
ระเบียบกําหนด

สอบทานวาไดดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯเงินทดรอง
ราชการฯ โดยพิจารณาวา
1. การจัดหาพัสดุเปนรายการคาใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพ
และความเปนอยูของประชาชน โดยใชเวลาดําเนินการหรือ
ใหการชวยเหลือไมเกิน 7 วัน
2. ผูมีอาชีพขายหรือรับจาง มีคุณสมบัติดังตอไปนีห้รือไม

- เปนผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นๆ โดยตรง
- มีประสบการณหรือผลงานเก่ียวกับอาชีพนั้น
- มีสมรรถภาพเก่ียวกับกําลังคน เครื่องมือและโรงงาน

เพียงพอท่ีจะดําเนินการไดและทันเวลา
3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางดําเนินการจัดหาพัสดุ โดยไดมี
การเจรจาตอรองและตกลงราคา ซึ่งราคาพัสดุเปนราคาไมสูง
กวาราคาตลาดของทองท่ีในชวงเวลาท่ีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดข้ึน
4. ในการจัดหาพัสดุมีการออกใบสั่งคําซื้อหรือสั่งจาง หรือไม
โดยใบคําสั่งซื้อหรือใบสั่งจางมีรายละเอียดถูกตองครบถวน
ตรงตามใบเสนอราคา และไดรับอนุมัติโดยผูมีอํานาจ
5. การสงมอบและตรวจรับพัสดุหรืองานจาง ไดดําเนินการ
ดังนี้ หรือไม

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนบุคคลท่ีผูมีอํานาจ
แตงตั้ง

- พัสดุหรืองานจางเปนไปตามรายละเอียดในใบคําสั่งซื้อ
หรือใบสั่งจาง มีหลักฐานการสงมอบและตรวจรับถูกตอง
และ ผูขาย/ผูรับจางออกใบเสร็จรับเงินใหแลว
6. กรณี หากการดําเนินการจัดหาพัสดุจะไมทันตอเหตุการณ
และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางท่ีไดรับแตงตั้งไดดําเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจางพัสดุไปกอน ใหสอบทานวาอยูภายในวงเงิน
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไดรายงานขอความเห็นชอบตอ
ผูมีอํานาจในภายหลังแลวหรือไม
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

3. การควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
มีการจัดการเก่ียวกับพัสดุท่ีจัดหา
ตามระเบียบเงินทดรองราชการฯ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอบทานการควบคุมพัสดุวาไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม
1. เจาหนาท่ีจัดทําบัญชีรับ – จายพัสดุ เปนบุคคลตามท่ี
ผูมีอํานาจแตงตั้ง
2. มีการจัดทําบัญชีรับ-จายพัสดุท่ีแสดงรายการและจํานวน
พัสดุพรอมกับรายชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับมอบพัสดุ
หรือขอมูลอ่ืนท่ีแสดงถึงการแจกจาย
3. การเบิกจายพัสดุมีหลักฐานการเบิกจายหรือไม และได
บันทึกรายการในบัญชี / ทะเบียนคุมพัสดุครบถวนหรือไม
4. เม่ือกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุไดแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดตุามระเบียบนี้ไดมี
การสํารวจพัสดุท่ีคงเหลือและลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียน
ครุภัณฑ

ขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ
- คําสั่งแตงตั้งบุคคลตางๆ ไดแก คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ

เจาหนาท่ีจัดทําบัญชี รับ-จายพัสดุ
- ใบเสนอราคา
- บันทึกขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง บันทึกตกลงจาง
- ใบสงมอบพัสดุ ใบตรวจรับพัสดุ
- ทะเบียนรับ-จายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ
- รายงานขอความเห็นชอบภายหลังจากการจัดซื้อจัดจางในกรณีการดําเนินการจัดหาพัสดุจะไมทัน

ตอเหตุการณ
- เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
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กรณีที่ 2 การจัดหาและควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ พัสดุ

เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ
1. การแตงตั้งบุคคลทําหนาท่ีจัดหา
และควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
ไดมีการพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ ถูกตองเปนไป
ตามระเบียบฯ พัสดุ

สอบทานวามีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง โดย
การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีตางๆ มีหนังสือแตงตั้ง
และองคประกอบคณะกรรมการถูกตองครบถวน

2. การดําเนินการจัดหาพัสดุ
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวา
การดําเนินงานจัดหาพัสดุในข้ันตอน
ตาง ๆ มีความเหมาะสมและ
เปนไปตามระเบียบฯ พัสดุ

สอบทานกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุ ดังนี้
๑. รายละเอียดของรายการพัสดุท่ีจัดหาและวงเงินท่ีไดรับ
อนุมัติ
๒. การดําเนินการหาผูขายหรือผูรับจาง โดยพิจารณา

2.1 ความครบถวนในรายงานขอซื้อขอจาง
2.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบฯพัสดุ

โดยพิจารณาวา
- การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไดมีการ

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางถูกตอง เหมาะสมหรือไม
มีการเผยแพรหรือจัดสงขอมูลการจัดซื้อจัดจางใหกับผูขาย/
ผูรับจางในจํานวนรายท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถ
พิจารณาตอรองราคาได รวมท้ังระยะเวลาและเนื้อหาสาระ
ของการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางมีความเหมาะสม

- การพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง ไดมีการตอรอง
ราคาและการพิจารณาคัดเลือกเปนไปโดยถูกตองชัดเจน
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดหรือหลักเกณฑ
ในการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น ๆ

- การคัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง ไดมีการจัดทํารายงาน
ความเห็นหรือผลการปฏิบัติงานโดยแสดงเหตุผลชี้แจงหรือ
อางอิงหลักฐาน ขอเท็จจริงประกอบการคัดเลือกหรือไม
3. การสั่งซื้อสั่งจาง พิจารณาวา

- มีการจัดทําขอตกลงการสั่งซื้อสั่งจางหรือทําสัญญาซื้อจาง
โดยคูสัญญาเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือก และดําเนินการใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ีกําหนด
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

- การจัดทําขอตกลงหรือสัญญา มีเนื้อหาสําคัญตรงตาม
ใบประกาศ/เอกสารเก่ียวกับจัดซื้อจัดจางท่ีเผยแพรหรือตาม
ผลสรุปการพิจารณาคัดเลือกผูขาย เชน จํานวน ปริมาณ
คุณสมบัติของพัสดุตามท่ีกําหนด เปนตน
๔. การตรวจรับพัสดุ มีการสงมอบพัสดุภายในระยะเวลา
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา มีการตรวจรับโดยกรรมการ
ท่ีไดรับแตงตั้งและมีการจัดทําหลักฐานการตรวจรับโดยระบุ
วันท่ีและรายละเอียดพัสดุ (รายการ จํานวนและคุณสมบัติ)
ถูกตองครบถวน
5. การดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ควรสอบทานในเรื่องการพิจารณาคัดเลือก
ผูคาจากผูคาหลายรายหรือในจํานวนรายท่ีเหมาะสมเพียงพอ
แกการพิจารณาคัดเลือก และกอใหเกิดการแขงขันอยาง
เปนธรรม
6. ผลสําเร็จของการจัดซื้อจัดจาง  พิจารณาวา

- มีพัสดุรายการใดท่ีจัดซื้อมาแลว แตไมมีการเบิกไปใช
หรือมีการเบิกไปใชเปนระยะเวลานาน หรือมีจํานวนคงเหลือ
เพ่ิมข้ึน หรือมีการตัดจําหนายออกจากบัญชีพัสดุเนื่องจาก
การเสื่อมสภาพ หรือมีการสั่งซื้อพัดสุท่ีใกลหมดอายุการใช
งานหรือมีการซอมแซมบอยครั้ง หรือเหตุผลของการสั่งซื้อ
พัสดุรายการหนึ่ง ๆ มาในขณะท่ียังมีพัสดุรายการอ่ืนซึ่งมี
คุณสมบัติ/คุณภาพการใชงานท่ีสามารถทดแทนกันไดและ
มีจํานวนคงเหลือเพียงพอตอการใชงาน

- มีการแยกการจัดซื้อจัดจางพัสดุประเภท/ชนิด/ลักษณะ/
รายการเดียวกันหรือมีวัตถุประสงค/ประโยชน/วิธีการใชงาน
รวมกันหรือไม
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เรื่องทีต่รวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ

2. การควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวา
มีการจัดการเก่ียวกับพัสดุท่ีจัดหา
ตามระเบียบฯพัสดุ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สอบทานกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุ ดังนี้
๑. มีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑตามท่ีระเบียบ
กําหนด มีรายละเอียดตรงกับใบตรวจรับหรือใบสงมอบ
ครุภัณฑ เชน วัน เดือน ป ท่ีรับมอบ ชนิด ท่ีตั้ง เปนตน
2. มีการบันทึกรายการรับ – จายพัสดุถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน
3. การจายพัสดุ ไดจัดทําใบเบิกพัสดุเปนไปตามระเบียบ
และมีการอนุมัติใบเบิกพัสดุกอนจาย
4. มีการบันทึกประวัติการซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุด

ขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ

- คําสั่งแตงตั้งบุคคลตางๆ ไดแก คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
เจาหนาท่ีจัดทําบัญชี รับ-จายพัสดุ

- ใบเสนอราคา
- บันทึกขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง บันทึกตกลงจาง
- ใบสงมอบพัสดุ ใบตรวจรับพัสดุ
- ทะเบียนรับ-จายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ
- รายงานขอความเห็นชอบภายหลังจากการจัดซื้อจัดจางในกรณีการดําเนินการจัดหาพัสดุจะไมทัน

ตอเหตุการณ
- เอกสารการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
- สัญญา/ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง
- เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
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แนวทางการประเมินผลในภาพรวม

แนวทางการประเมินผลในภาพรวม เปนการพิจารณาผลการตรวจสอบตาม
กระบวนการปฏิบัติงานการใชจายเงินทดรองราชการฯ รวมท้ังจากการสังเกตการณ สัมภาษณ หรือ
การสอบถามจากผูท่ีเก่ียวของ  โดยใหมีการสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้

1. การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน (ผลผลิต : Output)
1.1 การดําเนินการใหความชวยเหลือท้ังในเชิงปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัย และ

การชวยเหลือในกรณีท่ีเกิดภัย เปนไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ อยางถูกตองหรือไม
ถาไมถูกตอง ใหระบุวาเปนเรื่องใดและเกิดจากสาเหตุใด

1.2 การใชจายเงินทดรองราชการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคตามระเบียบฯ หรือไม
กลาวคือ การใชจายเงินทดรองราชการฯ เปนการใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของ
ประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา
โดยไมสามารถใชจายเงินเพ่ือสรางสิ่งกอสรางหรือสาธารณูปโภคท่ีถาวรหรือกอสรางใหมได ซึ่งถาไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบฯ ใหระบุวาเกิดจากสาเหตุใด

2. การประเมินประสิทธิภาพหรือความคุมคาของการดําเนินงาน (ผลลัพธ : Outcome)
การดําเนินการใหความชวยเหลือท้ังในเชิงปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัย และ

การชวยเหลือในกรณีท่ีเกิดภัย สามารถบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาหรือความเสียหายของ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหรือประชาชนไดมากนอยเพียงใด และผูประสบภัยและหรือ
ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไมเพียงใด ถาไมสามารถบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายได
ใหระบุวาเกิดจากสาเหตุใด

3. ขอเสนอแนะ เพ่ือใหความคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหความชวยเหลือ
ท้ังในเชิงปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัย และการชวยเหลือในกรณีท่ีเกิดภัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
แหงระเบียบฯ อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ



สวนที่ ๓
รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยัพบิตัิกรณฉีกุเฉิน

เม่ือตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเสร็จสิ้นแลว ตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบติดตามนําเสนอบุคคลท่ีกําหนด ดังนี้

1. ในจังหวัด  คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) จัดทํารายงานผล
การตรวจสอบติดตามการใชจายเงิน สงใหคณะกรรมการติดตามการใชจายเงินทดรองราชการ
กระทรวงการคลังทราบ

2. ในสวนกลาง  คณะกรรมการติดตามการใชจายเงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบติดตามการใชจายเงิน  พรอมท้ังตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
ของ คบจ. แลวรายงานตอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป

ท้ังนี้  ตามแนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินนี้ ไดกําหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังตอไปนี้



ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

จังหวัด .........................................................................................................................................................
ช่ือภัยท่ีเกิด ..................................................................................................................................................
วันเดือนปท่ีเกิดภยั .......................................................................................................................................
สถานท่ีเกิดภยั (ถนน  หมูบาน อําเภอ  ตําบล) ...........................................................................................
......................................................................................................................................................................
จํานวนเงินท่ีใหความชวยเหลือ ....................................................................................................................

การดําเนินการ

วัตถุประสงคการตรวจสอบ
๑. เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีการปฏิบัติงาน

เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๒. เพ่ือใหทราบวาการเบิกจายเงินทดรองราชการฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและ

วิธีการท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน
๓. เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการจัดหาและควบคุมพัสดุเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน

ขอบเขตการตรวจสอบ
การดําเนินการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน เปนการสอบทานการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  โดยดําเนินการสอบทานเอกสารและหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสอบถามเพ่ิมเติมจากหนวยงานเจาของวงเงินทดรองราชการ ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบ
ติดตาม มีดังน้ี

1) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
2) การใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3) การดําเนินการจัดหาและควบคุมพัสดุ
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รปูแบบรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รายงานผลการตรวจสอบ
การใชจายเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิ



รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน

ผลการตรวจสอบตดิตาม

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ
(ประเภทภัยและช่ือภัย) .....................................................................................................................  สรุปไดดังน้ี

๑. การปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานการใชจายเงินทดรองราชการฯ
กรณีการใชจายเงินเพื่อปองกันหรือยับยั้งการเกิดภัย
1.๑ การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

๑.2 การดําเนินการจัดหาและควบคุมพัสดุ
กรณีที่ 1 การจัดหาและควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ เงินทดรองราชการฯ

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
กรณทีี ่2 การจดัหาและควบคมุพสัดตุามระเบยีบฯ พสัดุ

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
กรณีการใชจายเงินเพื่อใหความชวยเหลือ

๑.๑ การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
............................................................................................................................................................................................

๑.2 การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
............................................................................................................................................................................................

- 26 -



รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน

๑.3 การดําเนินการจัดหาและควบคุมพัสดุ
กรณีที่ 1 การจัดหาและควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ เงินทดรองราชการฯ

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
กรณีที่ 2 การจดัหาและควบคมุพสัดตุามระเบยีบฯ พสัดุ

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ความคดิเหน็/ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ท้ังน้ี ขอมูลประกอบรายงานผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
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รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน

๒. การประเมินผลในภาพรวมของการดําเนินการใหความชวยเหลือ
๒.๑ ประสทิธผิลการดาํเนนิงาน (ผลผลติ : Output)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
๒.๒ ประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน (ผลลพัธ : Outcome)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ความคดิเหน็/ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ท้ังน้ี ขอมูลประกอบรายงานผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ ๒
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รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน

เอกสารแนบ ๑

สรปุผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามกระบวนการปฏบิตังิานการใชจายเงนิทดรองราชการฯ

เรือ่งทีต่รวจสอบ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

1. การประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตักิรณี
ฉกุเฉนิ

1.1 การพิจารณาประกาศเปน
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

1.2 รายละเอียดของการประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือ

2. การใชจายเงนิทดรองราชการเพือ่
ชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ

2.๑ การจัดสรรวงเงินให
หนวยงานตาง ๆ

2.๒ การขอรับการสนับสนุน
การใหความชวยเหลือ

2.๓ การพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ (อนุมัติใชจายเงินและ
อนุมัติจัดซื้อจดัจาง)

2.๔ การเบิกเงินจากคลัง

2.๕ การจายเงินชวยเหลือ

2.๖ การชดใชคืนเงินทดรอง
ราชการ

2.๗ การจัดทํารายงานการใช
จายเงินทดรองราชการ
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รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน

เอกสารแนบ ๑

สรปุผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามกระบวนการปฏบิตังิานการใชจายเงนิทดรองราชการฯ (ตอ)

เรือ่งทีต่รวจสอบ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

3. การดาํเนนิการจดัหาและควบคมุ
พสัดุ
กรณทีี่ ๑ การจดัหาและควบคมุ
พสัดตุามระเบยีบฯ เงนิทดรอง
ราชการฯ

3.1 การแตงตั้งบุคคลทําหนาท่ี
จัดหาและควบคุมพัสดุ

3.2 การดําเนินการจดัหาพัสดุ

3.3 การควบคุมพัสดุ

กรณทีี่ ๒ การจดัหาและควบคมุ
พสัดตุามระเบยีบฯ พสัดุ

3.1 การแตงตั้งบุคคลทําหนาท่ี
จัดหาและควบคุมพัสดุ

3.2 การดําเนินการจดัหาพัสดุ

3.3 การควบคุมพัสดุ

คําอธิบาย :
ชอง “เรื่องท่ีตรวจสอบและเกณฑการพิจารณา” หมายถึง  เรื่องท่ีตรวจสอบตามกิจกรรมการตรวจสอบแตละเรื่อง
ชอง “ผลการตรวจสอบ” หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการตรวจสอบ
ชอง “ขอเสนอแนะ” หมายถึง  ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะผูตรวจสอบ  เพ่ือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชอง “หมายเหตุ” หมายถึง  เอกสาร/ขอมูลประกอบในแตละเรื่อง (ถามี)
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รายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภยักรณีฉุกเฉิน

เอกสารแนบ ๒

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของการดาํเนนิการใหความชวยเหลอื

ประเดน็ทีป่ระเมนิ ผลการประเมนิ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

1. ประสทิธผิลการดาํเนนิงาน
(ผลผลติ : Output)

2. ประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน
(ผลลพัธ : Outcome)

คําอธิบาย :
ชอง “ประเด็นท่ีประเมิน” หมายถึง ประเด็นท่ีสรุปผลจากการตรวจสอบ
ชอง “ผลการประเมิน” หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการตรวจสอบ กรณีท่ีการดําเนินการยังไมมีประสิทธิผลหรือยังไมมี
ประสิทธิภาพ  ใหระบุสาเหตุของการไมมีประสิทธิผลหรือไมมีประสิทธิภาพดังกลาวดวย
ชอง “ขอเสนอแนะ” หมายถึง  ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะผูตรวจสอบ  เพ่ือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิผลหรือ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชอง “หมายเหตุ” หมายถึง  เอกสาร/ขอมูลประกอบในแตละเรื่อง (ถามี)
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บทสรปุ

การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เปนสิ่งที่ภาครัฐไดใหความสําคัญและ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยโดยมุงหวังที่จะไมใหเกิดความเสียหายและบรรเทาเดือดรอน หรือ
มีความเสียหายและเดือดรอนนอยที ่ส ุด  จ ึงกําหนดใหมีเง ินทดรองราชการเพื ่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อใชจายในการดําเนินการใหความชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหใชเพื่อยับยั้งการเกิดภัยในกรณีคาดวาอาจจะเกิดภัยในเวลาอันใกล
ซึ ่ง เง ินทดรองราชการเพื ่อช วยเหลือผู ประสบภัยพิบ ัต ิกรณีฉ ุกเฉ ินนี ้ เป นการใชจ ายเง ิน ท่ี
มีความคลองตัวในการใหความชวยเหลือ ดังนั ้น ในขณะเดียวกันก็ตองมีการควบคุมดูแล
การใชจายเงินใหมีความรอบคอบ ถูกตองและโปรงใส การตรวจสอบติดตามการใชจายเงินท่ีกําหนด
ในระเบียบฯ เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหชวยใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความมีประสิทธิผล
ในการใหความชวยเหลือและเปนประโยชนตอผูประสบภัย และคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการใชจายเงิน รวมท้ังมีความระมัดระวังในการดําเนินการตาง ๆ ใหถูกตอง โปรงใส อยางไรก็ตาม
การใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย และการใชจายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ ตองเกิดจากความรวมมือของ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ

..................................................................



ภาคผนวก
































