๗๖

ระเบียบสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ใน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรืองบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
เพิ่มขีดสมรรถนะในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
อาศัยอานาจตาม ความในข้อ ๒ .๑ ของ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจึง วางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ของรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“งบประมาณ ” หมายความว่า เงินงบประมาณที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรืองบกลางที่ เบิกจ่าย
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
“การดาเนินการ ” หมายความว่า การดาเนินการตามภารกิจ อานาจหน้าที่ในการกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

๗๗
“หลักฐานการจ่ายเงิน ” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“รองนายกรัฐมนตรี ” หมายความรวมถึง รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ข้อ ๔ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดาเนินการ ให้ดาเนินการใน ๔ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านการจัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานกากับ
และติดตามการปฏิบัติรา ชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี หรือ สานักงานปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
เช่น การจัดจ้างบุคลากรประจาสานักงานรองนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
(๒) ด้านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การดาเนินการ เช่น
การจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลบารุงรักษา
และพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
(๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร สาหรับฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และพั ฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการ ดาเนิน การ เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาสานักงาน
รองนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น
(๔) ด้านบริหารงานทั่วไป สาหรับการอานวยการ การประสานงาน และการปฏิ บัติงาน
เช่น การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดาเนินการ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางาน การประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นต้น
กรณีที่ต้องดาเนินการด้านอื่นนอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการได้ตามมติ
ของคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมแก่กรณี
ข้อ ๕ รองนายกรัฐมนตรีหรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีอานาจพิจารณาใช้จ่ายงบปร ะมาณ
หรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ การใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดหาบุคลากรตามข้อ ๔(๑) ให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยดาเนินการจัดหา และเบิกจ่ายงบประมาณตามอัตราและรอบระยะเวลาตามที่
กาหนดในข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง
ข้อ ๗ การใช้จ่ายงบประมาณด้านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ ๔(๒)
ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยดาเนินการจัดหาตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ และเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๘ การใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรตามข้อ ๔(๓) ให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยดาเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับการดาเนินการในแต่ละคราว

๗๘
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราตามมาตรฐานที่กระท รวงการคลังกาห นด รวมทั้งคานึงถึง ความจาเป็น
ความเหมาะสม และโดยประหยัด ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๙ การใช้จ่ายงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปตามข้อ ๔(๔) ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ ใช้ในการดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน การประชุมสัมมนาหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยดาเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับ
การดาเนินการในแต่ละคราวตามความเหมาะสม และความจาเป็นภ ายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ
(๒) กรณีการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ การเดินทางไป ปฏิบัติราชการ ให้ผู้เดินทาง
ไปราชการเป็นผู้ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึง
ค่ารับรองและค่า ใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการดาเนินการในแต่ละคราวตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
โดย คานึงถึงความประหยัด และ เป็น ประโยชน์
ต่อทางราชการ
ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายงบประมาณด้านอื่นตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้สานักงานปลัดสานั ก
นายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานอื่นที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นหน่วยดาเนินการ
และเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๑๑ ให้มี เงินทดรองไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคน
จานวน
ห้าแสนบาท เว้นแต่กรณี มีความจาเป็น รองนายกรัฐมนตรี จะให้เพิ่มเติมจานวนเงินทดรองเกินกว่า
ห้าแสนบาทก็ได้ โดยจานวนเงินทดรองดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนจะพิจารณา
เห็นสมควร
กรณีรองนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะมี เงินทดรองไว้ใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง รองนายกรัฐมนตรี
อาจมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ ดูแลการใช้จ่าย เงินทดรองหรือเป็นผู้รับรอง การจ่ายเงิน รวมทั้ง
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินทดรองหรือรับเงินทดรองจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแทนรองนายกรัฐมนตรี
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสองมีหนังสือแจ้งคาสั่งที่ได้รับมอบหมายและจา
นวน
เงินทดรองตามที่รองนายกรัฐมนตรีประสงค์จะมีไว้ใช้จ่าย เพื่อให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินทดรองโดยสั่งจ่ายเป็นเช็คเงินสดในนามรองนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตามวรรคสอง เพื่อเก็บสารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายของรองนายกรัฐ มนตรี และเมื่อ มีการดาเนินการ แล้วเสร็จ
ในแต่ละคราว ให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
เช่น หนังสือ แสดง
การได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หนังสือรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบก่อนการเดินทางไปราชการ
ของรองนายกรัฐมน ตรี หนังสือแสดงการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่ารับรองโดยรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
ให้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในสิบห้า วันทาการนับถัดจากวันที่ การดาเนินการ แล้วเสร็จ
เพื่อเบิกเงินไปสมทบให้ครบตามวงเงินทดรองที่ขอมีไว้ใช้จ่าย

๗๙
ในแต่ละเดือนให้ผู้ ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสองรายงานการใช้เงินทดรอง
ให้รองนายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งสาเนารายงานดังกล่าวให้สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อสรุปผลในภาพรวมต่อไป
กรณีรองนายกรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งหรือสิ้นสุดภารกิจในการกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาคแล้ว ให้มีการส่งคืนเงินทดรองพร้อมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทดรอง (ถ้ามี) และหลักฐาน
การจ่ายเงิน ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายในสิบห้า วันทาการนับถัดจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
หรือสิ้นสุดภารกิจดังกล่าว
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
กรณี มีความจาเป็นและมิอาจเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม วรรคหนึ่งได้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาดาเนินการตามวิธีปฏิบัติในข้อ ๑๔ โดยอนุโลม
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ซึ่ง เป็น
การดาเนินการนอกพื้นที่ที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย จะกระทาได้เมื่อ ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีหรือตามมติของคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่ารับรองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารับรองของรองนายกรัฐมนตรี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการไปปฏิบัติราชการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าบริการ ค่าของขวัญ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นในนามของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจาเป็นต้องจ่ายเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการ และมิใช่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา รตามข้อ ๑๒ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
รองนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาดาเนินการตามวิธีปฏิบัติในข้อ ๑๔ โดยอนุโลม
การเบิกจ่ายค่ารับรองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง มิให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักบิน
เนื่องจากมีระเบียบของทางราชการกาหนดให้ได้รับเงินเพิ่มพิเ ศษผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยานในลักษณะ
เป็นรายเดือนและรายชั่วโมงแล้ว และเงินช่วยเหลือประชาชนไม่ถือเป็นค่ารับรอง
การเบิกจ่ายค่ารับรองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ซึ่ง เป็นการดาเนินการนอกพื้นที่
ที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย จะกระทาได้เมื่อ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือตามมติ ของ
คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินการของรองนายกรัฐมนตรี ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
และอยู่ในดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาใช้จ่ายตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๕ หลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นหลักฐาน
การจ่ายเงิน
ข้อ ๑๖ หลักฐานการจ่ายเงินที่ เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงิน ออกให้ อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้

๘๐
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ ๑๗ กรณีการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ข้อ ๑๘ กรณีมีการจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๖
หรื อซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทาใบรับรอง
การจ่ายเงินเพื่อนามาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเพื่อขอเบิกเงิน และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทาใบสาคัญรับเงินและลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงิน
รับรองเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเพื่อขอเบิกเงินแทนได้
ในกรณีที่ไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทาใบรับรอง
การจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่า
ยังไม่เคยนาใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอ
รองนายกรั ฐมนตรีหรือปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ใช้ใบรับรองนั้น เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเพื่อขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทาใบสาคัญรับเงินและลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ข้อ ๑๙ หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
ข้อ ๒๐ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กา หนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ
ข้อ ๒๑ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

