คานา
คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
หน่วยตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจสอบการเบิ กจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจะเป็นประโยชน์ ต่อบุคลากรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ
เรื่อง
ความเป็นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ
ความหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัตใิ นการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รบั เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ประเด็นการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
การจัดทากระดาษทาการ
การสรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ
การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการตรวจสอบ

อ้างอิง
ภาคผนวก
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถนุ ายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

หน้า
1
๑
3-7
3
3
8 - 10
8
8
8
8
๙
10
๑1–๑2

๑1
๑2

เรื่อง
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่
22 กันยายน 2560 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูม้ ีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในระหว่างปีการศึกษา
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่
12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถาน
ศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

หน้า

1

ความเป็นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มอื
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ฉะนั้น ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงจาเป็นต้อง
มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพทั้งในด้านความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เป็นอีกหนึ่งงานที่สาคัญของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ผู้ทาหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ การตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ทางราชการกาหนด เพื่อช่วยลดและป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
อีกทั้งให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทาคู่มือการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อราชการโดยรวม

ความหมายที่เกี่ยวข้อง

สาระสาคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
บุตร หมายความว่า
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และ
บุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

ผู้มีสิทธิ หมายความว่า
1) พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ลู ก จ้ า งประจ า ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งประจ าจากเงิ น
งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายรวมถึงพนักงานจ้าง
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2) ผู้ ได้รั บ บ านาญปกติ หรื อผู้ ได้รับบานาญพิเ ศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3) ผู้บริหารท้องถิ่น

สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า
๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วน
ราชการอื่น หรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับ
ชั้นเรียนด้วย
๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ
๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ

สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า
๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

เงินบารุงการศึกษา หมายความว่า
เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ
องค์การของรัฐบาล

เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า
เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา
ทีส่ ถานศึกษากาหนด

ปีการศึกษา หมายความว่า
ปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
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แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ผูมี้ มสี ิทธิมีมสี ิทธิได้
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้เพียง คนที่ 1 - 3
 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
 การนับลาดับบุตร ให้นับเรียงลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็น
บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนเอง
หรือไม่
กรณีผู้มีสิทธิมีบุตรเกิน 3 คน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจานวน 3 คน
ตาย กายพิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่
มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้น
อีกเท่ากับจานวนบุตรที่ตาย กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
กรณีผู้มีสิทธิยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ยังไม่ถึง 3 คน ต่อมามีบุตรแฝด ซึ่งทาให้มีจานวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร สาหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน ซึ่งบุตรแฝดเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
1.1 ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหาก
จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษา เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ต้อง
เป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
1.2 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร
แรกที่นามาเบิกจากทางราชการเท่านั้น ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
แต่ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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เงินบารุงการศึกษา เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึ
สถานศึกษาของทางราชการเรียก
เก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กากับ
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ดังนี้
สถานศึกษาของทางราชการ เงินบารุงการศึกษาปีการศึกษาละไม่เกินอัตรา ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาตรี

อัตราเงินบารุง
การศึกษา (บาท)
5,800
4,000
4,800
4,800
13,700
25,000

2. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
2.1 ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่า
เรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
2.2 ในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนที่ ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามประเภทและไม่ เ กิ น อั ต ราที่
กระทรวงการคลังกาหนด
2.3 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร
แรกที่นามาเบิกจากทางราชการเท่านั้น ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไป
จริง แต่ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินอัตรา ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4

ประเภท

อัตราเงินบารุง
การศึกษา (บาท)

สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน
ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

13,600
13,200
15,800
16,200
4,800
4,200
3,300
3,200

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินอัตรา ดังนี้
ลาดับ
ประเภท
อัตราเงินบารุง
ที่
การศึกษา(บาท)
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน (ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินในประเภทวิชาหรือสายวิชา)
1 คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์
16,500
2 พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
19,900
3 ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
20,000
4 เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์
21,000
5 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
24,400
6 ประมง
21,100
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
19,900
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
24,400
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22,900
สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน (ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินในประเภทวิชาหรือสายวิชา)
1 คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์
3,400
2 พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
5,100
3 ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
3,600
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ลาดับ
ประเภท
อัตราเงินบารุง
ที่
การศึกษา(บาท)
4 เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์
5,000
5 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
7,200
6 ประมง
5,000
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5,100
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
7,200
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5,800
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง ของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่
เกินในประเภทวิชาหรือสายวิชา
1
2

ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทัศนศาสตร์
พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม
หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

30,000
25,000

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียน ปีการศึกษาละไม่เกิน

25,000

ค่าเล่าเรียน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา
เอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย

กรณีทีท่บี ุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในภาคเรียนที่ 1 และต่อมาได้เปลี่ยนไปศึกษาใน
สถานศึกษาของเอกชน ในภาคเรียนที่ 2 หรือกรณีสลับกันศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในภาคเรียนที่ 1
และเปลี่ยนสถานศึกษาของทางราชการในภาคเรียนที่ 2 นั้น ดังนี้
ในปีการศึกษาเดียวกัน บุตรของผู้มีสิทธิมีการเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเป็นรายภาคเรียนตามที่จ่ายจริงหรือครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
สัดส่วนจานวนภาคเรียนของอัตราเบิกทั้งปีการศึกษา ตามประเภทสถานศึกษาของ
ทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชน ส่วนในกรณีที่เป็นสถานศึกษาเรียกเก็บเงิน
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ให้มีสิทธิขอเบิกไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราเบิกทั้งปี
การศึกษาตามประเภทของสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชน
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ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เป็นผู้รับรองการมีสิทธิด้วยตนเอง

ผู้มีสิทธิยื่นคาขอรับเงินค่าการศึกษาบุตร
ผู้มีสิทธิยื่นคาขอรับเงินค่าการศึกษาบุตรตามแบบใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ก.บ.๑) พร้อม
ด้วยหลักฐานที่ออกโดยสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่น
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ขอรับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้กระทาภายใน
กาหนดเวลา ดังนี้
1. ภายใน 1 ปีการศึกษา นับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณี
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
2. ภายใน 1 ปีการศึกษา นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
ยวตลอดปี
หากพ้นกาหนดเวลา ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร สาหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น

8

แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรถูกต้องครบถ้วน
2. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานในการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
2. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรถูกต้องตามทีก่ ฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการกาหนด
3. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร มี
ความเหมาะสมเพียงพอ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของฎีกาเบิกจ่ายและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3. ติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน

วิธีการตรวจสอบ
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2. ตรวจสอบทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ว่ามีการบันทึกรายละเอียด
คุณสมบัติของบุตร เช่น ลาดับที่ของบุตร วันเดือนปีเกิด อายุ ระดับชั้นเรียน สถานศึกษาของทางราชการ
หรือเอกชน สิทธิในการเบิกแต่ละปี จานวนที่เบิกแต่ละภาคเรียน โดยจัดทาทะเบียนคุมตามปีการศึกษา เพื่อ
ป้องกันการเบิกเงินซ้าซ้อนหรือเบิกเงินเกินสิทธิ
3. ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
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4. ตรวจสอบหลักฐานแสดงการเป็นบุตร เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบุตร
ตรวจสอบว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย มีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
5. ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (แบบ ก.บ.1) พร้อมหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค สาหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
หรือภายใน 1 ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคที่ 1 ของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
เงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ก.บ.1)
- มีการกรอกข้อมูลครบถ้วน
- มีการรับรองสิทธิโดยผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการและลงลายมือชื่อ
- มีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้มีอานาจอนุมัติ
7. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา เช่น ใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
- ชื่อ ที่อยู่ ของสถานศึกษา
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- ชื่อ นามสกุล และระดับชั้นเรียน ตรงกับชื่อบุตรของผู้มีสิทธิเบิก ที่ระบุในใบเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ภาคเรียน ปีการศึกษา
- รายการแสดงการรับเงิน
- จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
- ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เรียก
เก็บเงินบารุงการศึกษาหรือมีใบอนุญาตให้เก็บเงินค่าเล่าเรียน แนบประกอบการเบิกจ่าย
8. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน
- ตรวจสอบประเภทสถานศึกษาและสิทธิการเบิกถูกต้องตามหลักเกณฑ์
- ตรวจสอบประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา หรือค่าเล่าเรียนที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ ไม่เกิน
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
9. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของฎีกาเบิกจ่ายเงิน เช่น การลงลายมือชื่อและระบุวันที่ ของผู้
เบิก ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา ผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน
10. ติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
11. สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ

การจัดทากระดาษทาการ
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามประเด็นที่กาหนดในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แล้ว จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกประเด็น โดยบันทึกข้อมูลลงในกระดาษทาการของผู้ตรวจสอบ
ภายใน แยกตามประเด็นที่กาหนดไว้ โดยมีแบบฟอร์มในการสรุปข้อมูล ดังนี้
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กระดาษทาการตรวจสอบการเบิ
กจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
ตรวจสอบ

การสรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ
จากการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและข้อมูล จากกระดาษทาการตรวจสอบ
นามาวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจ สรุปข้อตรวจพบ ผลกระทบและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
การตรวจสอบ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยแจ้ง สรุปผลการตรวจสอบและปิดการ
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ เพื่อนาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบฯ

11

การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบ
การจัดทารายงานผลการตรวจสอบเป็น การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
1. ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น หน่วยรับตรวจ, เรื่องที่ตรวจสอบ,
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ, ขอบเขตการตรวจสอบ, ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ
2. สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ................
ประจาเดือน.....................
หน่วยรับตรวจ

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

เรื่องที่ตรวจสอบ

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

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
........................................................................................................................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ขอบเขตการตรวจสอบ
...................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................................................................................

ระยะเวลาเข้าที่ตรวจสอบ
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

วิธีการตรวจสอบ
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………....……...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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สรุปผลการตรวจสอบ
………………………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

การติดตามผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการตรวจสอบเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ ตามข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในที่ได้เสนอในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ มั่นใจว่า
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจสามารถนาไปปฏิบัติ ภายในเวลาที่กาหนด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่

ภาคผนวก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาจากเงินงบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ
ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึ กษาของสานักงานตารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจา
(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ
(๓) ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ
อยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“เงินบารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย น” หมายความว่ า เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย นหรื อ ค่ า ธรรมเนีย มต่ า ง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากาหนด
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม
ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย
กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึก ษาที่ มีสิ ท ธิไ ด้รับ เงิ น สวัส ดิการเกี่ ย วกับ การศึก ษาของบุ ต ร วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ นเฟือน
ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่ สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
การนั บลาดับบุต ร ให้ นั บเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่
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มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรตามมาตรา ๖ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทาให้มีจานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิ
ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ สาหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน
เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง
ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิก ลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ให้ลดจานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่าจานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ย วกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง มาตรานี้ บทบั ญ ญั ติ ที่ อ้ า งถึ ง บุ ต รคนที่ ห นึ่ ง ถึ ง คนที่ ส ามของผู้ มี สิ ท ธิ
ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษา
เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุง
การศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและ
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(๖) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรอื่น
นอกจาก (๑) ถึง (๕) และไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ทั้งนี้ บุต รที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตาม (๒) (๕) หรือ (๖) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกที่นามาเบิกจาก
ทางราชการเท่านั้น
การจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายสาหรับปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ
องค์การของรัฐบาล
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจา
อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
(๒) บุ ต รที่ ศึกษาในสถานศึ กษานอกประเทศที่ ข้าราชการผู้ นั้นมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ ปกติ
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภท หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด และให้กระทรวงการคลังมีอานาจกาหนดอายุบุตร
ให้ต่ากว่าเกณฑ์ในบทนิยามคาว่า “บุตร” ตามมาตรา ๔ ได้
กรณีบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ หากศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามมาตรา ๘
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือ เวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุ ตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่า วหลายฉบับ ทาให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เ ป็ น การสมควรปรั บปรุ ง ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการเบิ ก จ่า ยเงิน สวั สดิ ก าร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และคล่องตัวในทางปฏิบัติ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการซึ่ ง เบิ ก เงิ น จากกรมบั ญ ชี ก ลาง หรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด
“ส่วนราชการเจ้าสังกัด” หมายความว่า ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา มีอัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง และเลขที่ประจําตําแหน่งอยู่
“เงินสวัสดิการ” หมายความว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ข้อ ๕ กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นตามข้อ ๖
ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว
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ถ้าคู่สมรสตามวรรคหนึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจาก
ที่มีการใช้ สิทธิ เบิ กเงิน สวัส ดิการไปแล้ว คู่ส มรสฝ่ายที่ เป็ นผู้ ใช้สิ ทธิ เบิ กเงิน สวัส ดิก ารต้อ งแจ้ งขอให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทราบ และ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
กรณีที่คู่สมรสประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ตามที่เคยได้ดําเนินการ
ตามวรรคสองแล้ว เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแจ้งขอให้
ส่ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด หรื อ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก บํ า นาญหรื อ เบี้ ย หวัด ของผู้ นั้ น พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานแสดง
ความยินยอมของคู่สมรส เพื่อให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ
ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิม แล้วแต่กรณี ทราบ และ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ให้นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่าโดยอนุโลม ทั้งนี้
ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว
ข้อ ๖ การใช้ สิ ทธิ เบิ กเงิ นสวั สดิ การ ให้ ยื่ นใบเบิ กเงิ นสวั สดิ การตามแบบที่ กรมบั ญชี กลาง
กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตาม
ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๕ ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด แล้วแต่กรณี
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
(๒) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
ณ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ (๑) ต้อ งมีหนังสือแสดง
เจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด แจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
และเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือ
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย
ข้อ ๘ หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
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กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการชําระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการตามวรรคหนึ่ง
(๑) ถึง (๕) เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สําเนา
หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งผู้รับเงินของสถานศึกษารับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิก
เงินแทนได้
กรณี ที่ ห ลั ก ฐานการรั บ เงิ น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศให้ มี คํ า แปลเป็ น ภาษาไทยซึ่ ง มี ร ายการ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) ไว้ด้วย และให้ผ้ใู ช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลด้วย
กรณีที่หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรายการตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) ในหลักฐานการรับเงินด้วย
กรณีที่สถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
ความร่วมมือ ข้อตกลง โครงการพิเศษของสถานศึกษาในประเทศที่ได้กําหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษา
หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ให้สถานศึกษาในประเทศต้องรับรองรายการที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กําหนด ระบุภาคการศึกษา ปีการศึกษา และให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยด้วย
ข้อ ๙ ให้ ผู้มี สิท ธิไ ด้รั บเงิน สวั สดิ การเกี่ ย วกับการศึ กษาของบุ ตรเป็ นผู้ รับ รองการมีสิ ท ธิ
ของตนเอง
ข้อ ๑๐ การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ให้กระทําภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(๑) ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน
ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
(๒) ภายในหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษานั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย นภาคที่ ห นึ่ ง ของปี ก ารศึ ก ษา ในกรณี
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับ
ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ กําหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ ๑๐ ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏในภายหลัง
ว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีเช่นว่านี้
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด
(๒) ผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้าในกรณีเช่นว่านี้
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
(๓) ผู้มีสิทธิมีบุตรกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
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ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ ผู้มี สิ ท ธิไ ม่ ส ามารถลงลายมือ ชื่ อ ในใบเบิ กเงิ น สวั ส ดิก ารหรื อ ไม่ ส ามารถ
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการด้วยตนเอง ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการ
(๒) ถ้าผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่
พร้อมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
(๓) ถ้าผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีคําสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือ
รับรองของแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดําเนินการได้ หากไม่มี
บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน
ข้อ ๑๓ เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอ
ใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจ่ายต่อไป
การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดให้เป็นอํานาจ
ของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรื อ ผู้ ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมมอบหมาย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า ประเภททั่ ว ไป
ระดับชํานาญงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท
นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
(๒) การเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารของผู้ ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมมอบหมายตาม (๑)
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้
การมอบหมายต้องมิใช่ผู้ใช้สิทธิ
(๓) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานเป็นผู้อนุมัติสําหรับ
หน่วยงานนั้นก็ได้
(๔) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ
(๕) การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าสํานักงาน
สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง
กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการสําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ให้ตนเองเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๑๔ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ (๑) ให้บุคคลตามข้อ ๑๓
ณ สถานที่ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี
อํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัด
ข้อ ๑๖ เมื่ อ มี ก ารอนุ มัติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ ายเงิ น สวั ส ดิ ก ารแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการผู้ เบิ ก จั ด ทํ า คํ า ขอ
เบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗ ให้ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก จั ด ทํ า หน้ า งบใบสํ า คั ญ การจ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้สิทธิและจํานวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคล
และให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑๘ เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้ดําเนินการตามข้อ ๑๗ และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อ
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ
ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการใดไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ในระเบียบนี้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2563
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึ ก ษาของบุ ต รพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๔ (3) และมาตรา ๗๖ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕
และมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุต รพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุต รพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๑
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุต รพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔9
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด นายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตาบล

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(๑) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง
(๒) ผู้ได้รับบานาญปกติ หรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้นาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท
และอั ต ราตามพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยเงิ นสวัส ดิ การเกี่ย วกั บการศึ ก ษาของบุ ต ร รวมทั้ ง ระเบียบ
ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
กรณีห ลักเกณฑ์ต ามวรรคหนึ่ง หากกาหนดให้ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ก่อนดาเนินการหรือเบิกจ่ายเงิน หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้หมายความถึงกระทรวงมหาดไทยแทน
การเบิกจ่ายเงิน และหลักฐานการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้เป็นผู้รับรองการมีสิทธิด้วยตนเอง
ข้อ 9 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าขอรั บ เงิ น
ค่าการศึกษาบุตรตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานที่ออกโดยสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับบานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 10 การดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรคนใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ แต่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าได้ยื่นไว้ตามระเบียบนี้
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบ ก.บ.1

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความที่จาเป็น
1. ข้าพเจ้า....................................................................ตาแหน่ง........................................................................
สังกัด....................................................................................................................... .......................................
2. คู่สมรสของข้าพเจ้า ชื่อ..................................................................................................................................
 ไม่เป็นข้าราชการประจาหรือลูกจ้างประจา
 เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง.....................................สังกัด.......................
 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอืน่ ใด
ตาแหน่ง...........................................................สังกัด...............................................................
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก
 เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย
 เป็นมารดา
4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสาหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้
 (1) เงินบารุงการศึกษา
 (2) เงินค่าเล่าเรียน
1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ......................
เป็นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลาดับที่...................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อาเภอ................................จังหวัด....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)  จานวน..............................บาท
(2)  จานวน..............................บาท
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ......................................................
เป็นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลาดับที่...................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อาเภอ................................จังหวัด....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)  จานวน..............................บาท
(2)  จานวน..............................บาท
3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ......................
เป็นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลาดับที่...................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อาเภอ................................จังหวัด....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)  จานวน..............................บาท
(2)  จานวน..............................บาท

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 ตามสิทธิ
 เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ เป็นเงิน...........................................บาท
(....................................................................................) ก
6. เสนอ...........................................................................
ข
 ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง
 บุ ต รของข้ า พเจ้ า อยู่ ใ นข่ า ยได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่ สมรสของข้ าพเจ้ าได้ รั บการช่วยเหลื อจากรั ฐวิสาหกิ จ หน่ วยงานของทางราชการ ราชการส่ วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใด ต่ากว่าจานวนที่ได้รับ
จากทางราชการ จานวน..........................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย และระเบียบตามจานวนที่ขอเบิก
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ
(.................................................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ...............
7. คาอนุมัติ
อนุมัติให้เบิกได้
(ลงชื่อ).................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
8. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จานวน...........................................บาท
(.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับเงิน
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)
วันที่............เดือน........................พ.ศ...........
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)
คาชี้แจง
ก ให้ระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกีย่ วกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข ให้ เ สนอต่ อ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ได้ แ ก่ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ นายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

