
แบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เรื่อง  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

2. เจ้าขององค์ความรู้/บทเรียน นางศุภลักษณ์ คำสุพรม  
  กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

3. ที่มา 
 “สวัสดิการ” (welfare) หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจเอกชน 
จัดให้มีขึ ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ที ่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั ้นๆ ไดรับความสะดวกสบายใน 
การทำงาน มีความมั ่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที ่แน่นอนในการดำเนินชีวิตหรือไดรับประโยชนอ่ืนใด 
นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าจ้างที่ไดรับอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน มีขวัญและกำลังใจที่ดี 
เพ่ือจะไดใช้กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  
 สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนเป็นผลประโยชนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ในภาคราชการไดแบ่ง
สวัสดิการออกเปน็ 2 สวนคือ 
 (1) สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สิทธิต่างๆ เช่น การลา 
 (2) สวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมาย หรือสวัสดิการตามที่ส่วนราชการจัดเพิ่มเติม เช่น 
การให้กู้เงินจากการเคหะสงเคราะห์ การจัดบ้านพักหรือที่อยู่อาศัย การฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้านค้าสวัสดกิาร 
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นต้น ซึ่งสวัสดิการในส่วนที่ 2 นี้ ในแต่ละส่วนราชการ 
จะจัดให้มีขึ้นมากน้อยหรือไมอย่างไรนั้น มีความแตกต่างกันด้านความสามารถ และแนวนโยบายของแต่ละ 
ส่วนราชการ ดังนั้นผลประโยชนคุณภาพ หรือความหลากหลายของสวัสดิการที่บุคลากรจะไดรับ  จึงมีความ
แตกต่างกันไปดว้ย 
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นเงินสวัสดิการหนึ่งของทางราชการที่กำหนดให้มีขึ้นตาม 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (6) แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518  

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ประเด็นที่ 1 ตรวจสอบสิทธิผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และความครบถ้วนของ
เอกสารการเบิกจ่าย 
 4.1 ตรวจสอบว่าผู้เบิกฯ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้แก่ 
  - ขาราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งไดรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบ
บุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกอ่นเขา้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการประจำ 
  - ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ไดรับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และ
สัญญาจ้างนั้นมิไดระบุเก่ียวกับการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ 
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  - ผู้ไดรับบำนาญปกติหรือผู้ไดรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จ
บำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 
 ประเด็นที่ 2 สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
 4.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด (แบบ 7223) 
 4.3 ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  - ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของสถานศึกษาผู้รับเงิน 
  - วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
  - รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ 
  - จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
  - ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 4.4 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
 4.5 ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 
  - ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 
   ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายจะต้องเป็นเงินประเภทต่างๆ 
ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
หรือที่กำกับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั ้งหรือองค์การของรัฐบาล ไม่เกิน อัตราที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
  - ประเภทและอัตราเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน 
   1) สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
    (1) กรณีเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกต้องเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
    (2) กรณีเป็นสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกต้องเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
   2) สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
    (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
     กรณีเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน มีการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภท
วิชาหรือสายวิชาถูกต้องเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
     กรณีเป็นสถานศึกษาท่ีได้รับเงินอุดหนุน มีการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชา
หรือสายวิชาถูกต้องเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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    (2) หลักส ูตรประกาศน ียบัตรว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ปวส.) หร ือเทียบเท่า และหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ค่าการศึกษาบุตรที่นำมาเบิกจ่ายต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
จำนวนเงินที ่จ ่ายจริง และไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
    (3) หลักสูตรปริญญาตรี ค่าการศึกษาบุตรที่นำมาเบิกจ่ายต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท 
 ประเด็นที่ 3 สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 4.5 สอบทานว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมค่าเล่าเรียนบุตร เพื ่อควบคุมการเบิกจ่ายของผู ้มีสิทธิเป็น
รายบุคคลมีถูกต้อง เบิกไมเ่กินสิทธิที่ข้าราชการผู้นั้นพึงได้รับ และไม่เบิกจ่ายซ้ำซอ้น 
 4.6 สอบทานว่ามีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรที่สะดวกตอ่การค้นหาและการตรวจสอบ 

5. สรุปองค์ความรู้/บทเรียนที่ได้  
 มีขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ถูกต้องตามระเบียบ
ที่กำหนด และเป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 6.1 ศึกษาและค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์เบิกสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขา้ราชการ  
 6.2 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
 6.3 ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชัดเจน 
ตรงประเด็น เพ่ือให้การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

7. ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หากผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบ  
ที่ตรวจพบโดยไม่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแลว จะส่งผลให้การตรวจสอบภายใน
ไมไ่ดร้ับความเชื่อถือหากเกิดกรณีผิดพลาด    

8. แนวคิดในการปฏิบัติงาน 
 8.1 ศึกษาค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด ความไมค่รอบคลุมในกฎหมายที่ใช้ประกอบการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
 8.2 ศึกษาแนวทางการตรวจสอบจากส่วนราชการอื่น เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ 
และหากกิจกรรมใดไม่มีแนวทางการตรวจสอบจากส่วนราชการอื่นหรือจากกรมบัญชีกลาง ก็ให้ยึดวิธีปฏิบัติ
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยการบูรณาการมาปรับใช้กับงานของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
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9. รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Line กลุ่ม กตน.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

 

10. ผู้ถอดองค์ความรู้/บทเรียน  นางศุภลักษณ์  คำสุพรม 

11. วัน/เดือน/ปี ท่ีถอดองค์ความรู้/บทเรียน  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
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