ระเบียบคณะกรรมการประกันสั งคม
ว่ าด้ วยการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
ทีไ่ ด้ รับการจัดสรรเป็ นค่ าใช้ จ่ายเพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนที่
ได้รับการจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริ หารงานของสานักงานประกันสังคม เพื่อให้การรับเงินการจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริ หารงานของสานักงานประกันสังคมตามมาตรา
๒๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการงบประมาณการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริ หารงานของสานักงาน
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
นาเงินไปใช้จ่ายเพื่อบริ หารงานของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔

บรรดาระเบียบ หรื อวิธีปฏิบตั ิ หรื อคาสั่งอื่นใดที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้ได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การงบประมาณ” หมายความว่า
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายของเงินกองทุนเพื่อ
บริ หารงานสานักงาน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“ประมาณการรายรับ” หมายความว่า เงินที่อาจได้รับจัดสรรของแต่ละปี เพื่อบริ หารงานสานักงานที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
“ประมาณการรายจ่าย” หมายความว่า เงินที่อาจได้รับจัดสรรของแต่ละปี เพื่อบริ หารงานของสานักงาน
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินของสานักงานซึ่ งได้รับจัดสรรเพื่อจ่าย ตามมาตรา ๑๘ และเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของสานักงาน ตามมาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
“ปี งบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปี เดียวกัน
และให้ใช้ปี พ.ศ. นั้นเป็ นชื่อสาหรับปี งบประมาณนั้น
“การโอนหรื อเปลี่ยนแปลงเงินรายได้” หมายความว่า การโอนหรื อเปลี่ยนแปลงเงินรายได้เบิกจ่ายหรื อ
การโอนงบประมาณระหว่างงบรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการหรื อจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายของ
รายการตามงบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานซึ่ งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินแล้ว
“ใบสาคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็ จรับเงินและให้รวมถึง หลักฐานของ
ธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับเงิน
และหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรวมทั้ง
เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ตามที่เลขาธิ การประกาศกาหนด
“ใบเสร็ จรับเงิน” หมายความว่า หลักฐานแสดงการรับเงินที่สานักงานออกให้แก่ผชู ้ าระเงิน
“หน่วยเบิกจ่าย” หมายความว่า หน่วยงานของสานักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่และปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นผูเ้ บิกจ่ายเงินตามที่สานักงานกาหนด
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิ การสานักงานประกันสังคม
ข้อ ๕ วิธีปฏิบตั ิอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาข้อกาหนดในระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนาเงินส่ งคลังและวิธีการงบประมาณของส่ วนราชการที่ใช้บงั คับอยูม่ าใช้โดยอนุโลม และ
การใดที่ระเบียบดังกล่าวกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของหัวหน้ากองคลังหรื อผูอ้ านวยการกองคลังเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ก็ให้
เป็ นหน้าที่ของเลขาธิการหรื อผูซ้ ่ ึงเลขาธิการมอบหมาย

ข้อ ๖ ให้เลขาธิ การรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดทาและการเสนองบประมาณ

ข้อ ๗ ให้สานักงานจัดทาแผนงบประมาณประจาปี ประกอบด้วย รายงานสถานะการเงินของกองทุน
ประมาณการรายรับ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน เป้าหมายการดาเนินการ ผลผลิตวงเงินและรายละเอียดที่ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดาเนิ นงานและผลการใช้จ่ายเงินปี ที่ผา่ นมา เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวัน ก่อนเริ่ มต้นปี งบประมาณ
ทั้งนี้ การเสนองบประมาณซึ่ งจะมีการก่อหนี้ผกู พันงบประมาณรายจ่ายปี ต่อไป ให้ระบุประเภท
ค่าใช้จ่ายและวงเงินที่จะต้องผูกพันในแต่ละปี งบประมาณให้ชดั เจน
ข้อ ๘ งบประมาณรายจ่ายให้จาแนก ดังนี้
(๑) งบบุคลากร
(๒) งบดาเนินงาน
(๓) งบลงทุน
(๔) งบเงินอุดหนุน
(๕) งบรายจ่ายอื่น นอกจาก (๑) ถึง (๔)
ทั้งนี้ งบดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อ ๙ กรณี ที่งบประมาณประจาปี ออกใช้ไม่ทนั ปี งบประมาณใหม่ ให้ใช้วงเงินงบประมาณรายจ่ายของ
ปี งบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ

หมวด ๒
การจัดสรรการใช้ จ่ายและการโอนหรื อเปลี่ยนแปลงเงินรายได้

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี
ข้อ ๑๑
คณะกรรมการ
กาหนด

ให้สานักงานออกประกาศการจัดสรรเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิจาก
และดาเนินการจัดสรรเงินให้หน่วยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิ การประกาศ

ข้อ ๑๒ การใช้จา่ ยรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิ การเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่และ
รับผิดชอบในกรณี สิ่งก่อสร้างในราคาวงเงินไม่เกินสิ บล้านบาท
หากเกินวงเงินดังกล่าวให้เสนอต่อสานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เมื่อสานักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว ให้นาเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิยกเว้นตามข้อ ๑๓ (๓)
ข้อ ๑๓ การโอนหรื อเปลี่ยนแปลงเงินรายได้ ให้เลขาธิ การมีอานาจดาเนินการได้ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิด
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณรายจ่าย และให้ดาเนิ นการ ดังนี้
(๑) กรณี ครุ ภณั ฑ์ตอ้ งมีราคาต่อหน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท หากเกินวงเงินดังกล่าว ต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
(๒) กรณี ที่ดินต้องมีราคาในวงเงินไม่เกินสิ บล้านบาท หากเกินวงเงินดังกล่าว ต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
(๓) กรณี สิ่งก่อสร้างต้องมีราคาในวงเงินไม่เกินสิ บล้านบาท หากเกินวงเงินดังกล่าว ให้เสนอต่อสานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิ

หมวด ๓
การรับเงิน

ข้อ ๑๔ การรับเงินตามระเบียบนี้ ให้รับจากเงินรายได้
กรณี ที่มีเงินรายได้อื่นอันเนื่ องจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา ๒๒ (๙) แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้รับไว้เป็ นเงินรายได้และนาส่ งเป็ นรายได้ของกองทุน ตามมาตรา
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด
เมื่อสิ้ นปี งบประมาณแล้ว ยังมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ใน
วรรคสอง

หมวด ๔
การจ่ ายเงิน

ข้อ ๑๕ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ให้เป็ นไปตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและให้ใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราของทางราชการโดยอนุโลม
กรณี การจ่ายเงินนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของสานักงานที่มีการก่อหนี้ผกู พันแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็ จก่อนสิ้ นปี งบประมาณ ให้เบิกจ่ายได้ในปี ถัดไป
กรณี การก่อหนี้ผกู พันที่มีภาระผูกพันข้ามปี งบประมาณให้เบิกจ่ายได้ จนกว่าสิ้ นสุ ดภาระผูกพัน
กรณี ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน แต่มีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้สานักงานขออนุมตั ิกนั เงิน
ต่อคณะกรรมการเพื่อดาเนิ นการก่อหนี้ ผกู พันให้แล้วเสร็ จภายในหกเดือนแรกของปี ถัดไป ในกรณี จาเป็ นและมี
เหตุอนั สมควร คณะกรรมการจะอนุมตั ิกนั เงินได้ แม้จะล่วงเลยเวลาดังกล่าว

หมวด ๕
การอนุมัติเบิกจ่ ายเงิน

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๕ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงิน
(๑) สานักงานประกันสังคม ให้เป็ นอานาจของเลขาธิ การหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การมอบหมายที่ตอ้ งเป็ น
ข้าราชการของสานักงานที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๖
(๒) สานักงานประกันสังคมจังหวัด ให้เป็ นอานาจของประกันสังคมจังหวัดหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การหรื อผูว้ า่
ราชการจังหวัดมอบหมายที่เป็ นข้าราชการของสานักงานที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๕ และปฏิบตั ิงาน ณ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนั้น
ข้อ ๑๘ การอนุมตั ิการจ่ายเงินตามข้อ ๑๕ ผูอ้ นุมตั ิจะต้องลงลายมือชื่ออนุมตั ิในหลักฐานการจ่ายหรื อ
ใบสาคัญคู่จ่าย หรื อหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบับ หรื อลงลายมือชื่ ออนุมตั ิในงบหน้าหลักฐานการจ่าย
หรื อใบสาคัญคู่จ่ายก็ได้
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินให้แก่ผรู ้ ับเงินทุกราย จะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชี
เงินสดหรื อบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณี ในวันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายเงินเรี ยกใบสาคัญคู่จ่าย หรื อผูร้ ับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการ
จ่าย โดยที่ยงั มิได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ รับเงิน

หมวด ๖
การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๒๒ ให้สานักงานเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ๒ บัญชี โดยการเปิ ดบัญชี เงินฝากกับธนาคาร
ดังกล่าว ให้คานึงถึงอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ หากมีอตั ราที่เท่ากันหรื อสู งกว่าให้พิจารณาเปิ ดบัญชี
เงินฝากกับธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจก่อนเป็ นอันดับแรก ดังนี้
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานบัญชีที่ ๑” เพื่อโอน
เงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานบัญชีที่ ๒”
(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานบัญชีที่ ๒” เพื่อ
โอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานจังหวัด...บัญชีที่ ๑” หรื อเพื่อเบิกจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามข้อ
๑๕ ของระเบียบ
ข้อ ๒๓ เมื่อสานักงานได้รับการจัดสรรเงินตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี
เงินกองทุนประกันสังคมบัญชีที่ ๒ เข้าบัญชีเงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานบัญชีที่ ๑
ข้อ ๒๔ ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดเปิ ดบัญชี เงินฝากธนาคาร ๒ บัญชี โดยการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารดังกล่าว ให้คานึงถึงอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ หากมีอตั ราที่เท่ากัน หรื อสู งกว่า ให้
พิจารณาเปิ ดบัญชี เงินฝากกับธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจเป็ นอันดับแรก ดังนี้
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานจังหวัด...บัญชีที่
๑” เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานจังหวัด... บัญชีที่ ๒”
(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใช้ชื่อบัญชีวา่ “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานจังหวัดบัญชีที่
๒” เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๕ ของระเบียบนี้ หรื อเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงาน
บัญชีที่ ๑”

หมวด ๗
การสั่ งจ่ ายเงิน

ข้อ ๒๕ การสัง่ จ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานบัญชีที่ ๒” ให้มีผลู ้ งลายมือชื่อในเช็ค
ร่ วมกันสองคน คือ เลขานุการกรมหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การมอบหมายที่เป็ นข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ
๗ หนึ่งคน กับข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ ๕ อีกหนึ่งคนสาหรับจานวนเงินที่สั่งจ่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน
ห้าแสนบาท
ถ้าจานวนเงินที่สั่งจ่ายมีจานวนเกินห้าแสนบาท ให้เลขาธิ การหรื อรองเลขาธิ การ หรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การ
มอบหมายที่เป็ นข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ ๙ หนึ่งคน ลงลายมือชื่ อร่ วมกับเลขานุการกรมหรื อผู ้
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายที่เป็ นข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ ๗ อีกหนึ่งคน
ข้อ ๒๖ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานจังหวัด....บัญชีที่ ๒” ต้องมีผลู ้ ง
ลายมือชื่อในเช็คร่ วมกันสองคน คือ ประกันสังคมจังหวัดหรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย
ที่เป็ นข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ ๕ หนึ่งคน กับผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัดที่
เป็ นข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ
๓
และปฏิบตั ิราชการในด้านการเงินกองทุนเพื่อบริ หาร
สานักงาน เว้นแต่ในกรณี ที่ไม่มีขา้ ราชการของสานักงานซึ่ งไม่ต่ากว่าระดับ ๓ ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ให้
มอบหมายแก่ขา้ ราชการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุนอีกหนึ่งคน สาหรับจานวนเงินที่สั่งจ่ายครั้ง
หนึ่งไม่เกินห้าแสนบาท
ถ้าจานวนเงินที่สั่งจ่ายเกินกว่าห้าแสนบาท ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดหรื อรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อปลัด
จังหวัดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับประกันสังคมจังหวัด หรื อผูซ้ ่ ึ งเลขาธิ การหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย
ที่เป็ นข้าราชการของสานักงานไม่ต่ากว่าระดับ ๕ อีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้อ ๒๗ ให้สานักงานและสานักงานประกันสังคมจังหวัดแต่ละแห่ง มีเงินสดไว้เพื่อใช้จา่ ย ณ
สานักงานภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท
และไม่เกินสองหมื่นบาท
ตามลาดับ
โดยเบิกจาก
บัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงาน บัญชีที่ ๒” หรื อบัญชี “เงินกองทุนเพื่อบริ หารสานักงานจังหวัด..บัญชี
ที่ ๒” แล้วแต่กรณี

หมวด ๘
การบัญชี และพัสดุ

ข้อ ๒๘ การบัญชี ให้สานักงานถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดโดย
อนุโลม โดยให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ให้สานักงานเลขานุการกรมของสานักงานจัดทางบการเงินกองทุน เพื่อบริ หารงานหน่วยงานของ
สานักงานระดับกอง สานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีสถานะเทียบเท่ากอง
เสนอเลขานุการ และส่ งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
(๒) ให้สานักงานประกันสังคมจังหวัดจัดทางบการเงินกองทุนเพื่อบริ หารงานสานักงานประกันสังคม
จังหวัดส่ งให้สานักงานและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
(๓) ให้สานักงานเลขานุการกรมรวบรวมและจัดทางบการเงินรวมของสานักงานเสนอเลขาธิการเพื่อ
ทราบ พร้อมส่ งสาเนาให้กองการเงินและบัญชีกองทุนภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนเดียวกัน
ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการพิจารณารับรองงบการเงินกองทุนเพื่อบริ หารงานสานักงานประจาปี ภายใน ๖๐
วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และส่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการจัดทางบการเงินแผ่นดิน ให้เลขาธิ การพิจารณารับรองงบการเงินกองทุนเพื่อ
บริ หารงานสานักงานประจาปี ตามปี งบประมาณ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี ถัดไป และส่ ง
ให้กรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดเพื่อรวบรวม
และจัดทางบการเงินของแผ่นดินต่อไป
ข้อ ๓๐ การพัสดุให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่ วนราชการที่ใช้บงั คับอยูโ่ ดยอนุ โลม

หมวด ๙
การควบคุม และการรายงานผล

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบเสนอรายงานฐานะทางการเงินให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน
หลังจากสิ้ นเดือน
ข้อ ๓๒ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของเงินกองทุนเพื่อบริ หาร
สานักงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้เลขาธิ การทราบปี ละสามครั้ง ภายใน ๑๕ วันหลังจากสิ้ นงวดแต่ละ
งวด
ข้อ ๓๓ การควบคุมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่ เติม โดยอนุ โลม
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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