สรุปสาระสาคัญของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
..............................
๑. ปรับปรุงคานิยาม และแก้ไขถ้อยคา
(๑) “ภัยพิบัติ” ให้มีประเภทของภัยเท่าที่จาเป็น โดยยกเลิกภัย “ฟ้าผ่า” เนื่องจากโดยสภาพการณ์
ไม่มีลักษณะเป็นสาธารณภัย และภัย “จากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ” เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่กรณีอยู่แล้ว
(๒) “ผู้ประสบภัยพิบัติ” ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณอยู่แล้ว
(๓) แก้ไขถ้อยคา “การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” เป็น “การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน”เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกาศและเพื่อลดผลกระทบทางด้านจิตวิทยา
เช่น ความตื่นตระหนก และผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
๒. แก้ไขเพิ่มเติมหลักการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
จากเดิม ที่ให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเมื่อมีการ
ประกาศภัยพิบัติก่อน เป็น ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการได้ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นใน
เวลาอันใกล้และจาเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติ
(๑) กรณี ค าดว่ า จะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ให้ ใช้ เ พื่ อ ยั บ ยั้ ง หรื อ ป้อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ภ ายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
๑๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
(๒) กรณีเกิดภัย พิบั ติแล้ว ให้ ใช้เพื่อช่ว ยเหลื อได้ ๒๐ ล้ านบาท (ปรับลดจาก ๕๐ ล้ านบาท)
โดยต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือก่อน หากวงเงินไม่เพียงพอ ขอขยายวงเงินมายังกระทรวงการคลัง
ได้โดยตรง
๓. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอานาจในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
กรณี จั งหวั ด อื่ น เป็ น อานาจของผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด ร่ ว มกั บ ก.ช.ภ.จ. เนื่ อ งจาก ก.ช.ภ.จ.
มีอานาจหน้าที่ในการกลั่นกรองความเสียหาย ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย พิจารณาช่วยเหลือ
ตลอดจนอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ เป็นต้น ดังนั้น จึงควรให้มีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. กาหนดเงื่อนไขการช่วยเหลือด้านการเกษตร
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เงินงบประมาณของตนเองในการป้องกันภัยที่เกิดจากโรคหรือ
การระบาดของสั ต ว์ / พื ช ทุ ก ชนิ ด ก่ อ น เมื่ อ ไม่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ แ ละเกิ ด โรคหรื อ การแพร่ ร ะบาดแล้ ว และ
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจะใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการของกระทรวงเกษตรฯ ได้
๕. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
โดยเพิ่มหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพื่อให้มีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราคาสินค้าและการก่อสร้าง และเพิ่มผู้แทนภาคเอกชน ๑ คน ได้แก่
ประธานหอการค้าจังหวัด หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนเพื่อให้มีข้อมูล/ความเห็นของภาคเอกชน
ประกอบการพิจารณา รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
๖. ยกเลิก...

-๒๖. ยกเลิกการขอรั บการสนับสนุนเงินทดรองราชการระหว่างหน่วยงานที่มีวงเงินทดรองราชการ
ตามลาดับขั้น เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงินระหว่างส่วนราชการตลอดจนให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
ที่จั งหวัดหรื อส่ วนราชการมักจะเลื อกการขอขยายวงเงินทดรองราชการกับกระทรวงการคลังแทนการขอรับ
สนับสนุนเงินทดรองราชการระหว่างหน่วยราชการตามที่กาหนด
๗. กาหนดระยะเวลาการชดใช้คืนเงินทดรองราชการ
เพื่อเป็นการกากับและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของส่วนราชการและจังหวัดได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และเป็นการรักษาวินั ยทางการคลัง เนื่องจากมีการปรับลดวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัด
จาก ๕๐ ล้านบาท เหลือ ๒๐ ล้านบาท โดยไม่มีวงเงินกลับคืนมาโดยอัตโนมัติ หากไม่รีบขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ชดใช้คืน
(๑) กรณี ส่ ว นราชการใช้ จ่ ายวงเงิ นทดรองราชการในอ านาจของตนเอง ให้ รวบรวมเอกสาร
ส่งสานักงบประมาณภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง
(๒) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการฯ ให้ส่งใบสาคัญมายังหน่วยงาน
เจ้าของเงินทันทีภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง และให้ส่วนราชการเจ้าของเงินรวบรวมใบสาคัญส่งให้
สานักงบประมาณทันที ทั้งนี้ ระยะเวลาดาเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจะต้องเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันทาการ
๘. แก้ไขหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
จากเดิ ม ที่ให้ ผู้ มีอานาจอนุมัติจ่ ายเงิ นทดรองราชการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ค นหนึ่ง หรือหลายคน
ตามความจาเป็น ทาหน้าที่จัดหาเจรจาต่อรองราคากับผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรงในราคาซึ่งไม่สูง
กว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น เป็น
(๑) การจั ด หาพั ส ดุ ที่ จ าเป็ น ในการด ารงชี พ และความเป็ น อยู่ ข องประชาชน และ ใช้ เ วลา
ดาเนิ นการหรื อช่ว ยเหลื อไม่เกิน ๗ วัน ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๓ คน เพื่อทาหน้าที่
รั บ ผิ ดชอบในการจั ดหาเจรจาต่ อรองและตกลงราคากับ ผู้ มี อาชีพขายหรือ รับ จ้า งทางานนั้น โดยตรงในราคา
ซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น
(๒) การจัดหาพัสดุนอกเหนือจากเพื่อการดารงชีพและใช้เวลาดาเนินการ หรือช่วยเหลือมากกว่า
๗ วันขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกว่าด้วยการพัสดุ
๙. กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม
ให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลื อ
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ปัญหาข้อร้องเรียน และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยให้มีการตรวจสอบ
ติดตามทั้งในระดับพื้นที่ (จังหวัด) และส่วนกลาง
(๑) คณะผู้ บ ริ ห ารการคลั ง ประจ าจั งหวั ด (คบจ.) ทาหน้ า ที่ต รวจสอบในระดับ พื้ น ที่จั ง หวั ด
และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามฯ ทราบ
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการกระทรวงการคลั ง
มี อธิ บ ดี กรมบั ญชี กลาง เป็ น ประธาน ผู้ แ ทนกรมสอบสวนคดี พิ เศษ ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ เป็ น กรรมการ และผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๐. ปรับปรุง...

-๓๑๐. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ
(๑) ปรับปรุงแก้ไขอานาจหน้าที่ของ ก.ช.ภ.อ. จาก “ สารวจความเสียหาย” เป็น “ สารวจ
ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลการสารวจความเสียหาย” เนื่องจากการสารวจความเสียหายเป็นภารกิจ ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ปรั บปรุ งแก้ ไขอ านาจหน้ าที่ ของ ก.ช.ภ.จ. “ พิ จารณากลั่ นกรองการให้ ความช่ วยเหลื อ”
เป็น “กลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ”
๑๑. บทเฉพาะกาล
(๑) การดาเนินการและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนวั นที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ ถือ ปฏิบั ติ ตามระเบี ย บเดิม จนกว่าจะดาเนิ นการแล้ ว เสร็จ เว้นแต่การดาเนิ นการขั้นตอนใดที่ ยังไม่ ได้เริ่ ม
ดาเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๒) ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบใหม่ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีอยู่เดิมไปพลางก่อน
อนึ่ง กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อกระทรวงการคลังแล้ว แต่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกระทรวง และอาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีก
(๓) ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้ใช้แบบ
และเงื่อนไขรายงานเดิม ไปพลางก่อน
(๔)ให้ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ใน ก.ช.ภ.อ หรื อ ก.ช.ภ.กอ. , ก.ช.ภ.จ. ตามระเบี ย บเดิ ม
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามระเบียบนี้

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

