
สรุปถอดรหัสบทเรียนโครงการจับคู่เรียนรู้งาน 
เร่ือง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ค่าการศึกษาบุตร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ผู้สอนงาน นางสมพร นามสีฐาน) 

 
 

หัวข้อเรื่อง     การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ค่าการศึกษาบุตร 
 
วัตถุประสงค์    

1.  เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่สั่งสมในตัวบุคลากร    
     (Tacit  Knowledge)  ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นของกลุ่มงาน ไปสู่บุคลากรอ่ืนในกลุ่มงาน   
     เพ่ือให้ มีการกระจายความรู้และมีผู้รู้ที่สามารถทดแทนงานกันได้เพ่ิมข้ึน  

  2.  เพ่ือให้มีการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน ให้เป็นเอกสารความรู้   
           (Explicit Knowledge)  ที่สามารถเข้าถึง เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งข้ึน 

3.  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความเอาใจใส่ และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
 
แนวทางการด าเนินงาน   

1.  การก าหนดประเด็นความรู้ เปูาหมายของการจัดการความรู้ บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย และ
แนวทางด าเนินงาน 

2.  การจัดท าเอกสารรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน  (คู่มือการปฏิบัติงาน) 
3.  การฝึกปฏิบัติงาน, การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์, การบันทึกความรู้ และการถอด  
    บทเรียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคู่เรียนรู้งาน 
4.  การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ตามข้อ 2 และ 3 เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit   
    Knowledge) ให้บุคลากรอ่ืนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้โดยสะดวก   
5.  การประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ     

ตุลาคม 2554 – 30  กันยายน  2555 
 
สถานที ่  กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่สั่งสมในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge)  ซึ่งเป็น    
ความรู้ที่จ าเป็นของกลุ่มงาน ได้รับการกระจายไปสู่บุคลากรอื่นในกลุ่มงาน ท าให้มีผู้รู้ที่สามารถ
ทดแทนงานกันได้เพ่ิมข้ึน  

2.  กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน มีคลังรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน ที่เป็นเอกสารความรู้  
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    (Explicit Knowledge)  ที่สามารถเข้าถึง เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งข้ึน 
3. บุคลากรของกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมความเอาใจใส่ และแบ่งปันความรู้ระหว่าง

กันมากข้ึน 
 
สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
             ส าหรบังวดการประเมินที ่2-2555  ได้รับการมอบหมายงานให้มีการจัดการความรู้กลุ่มงานคลัง
และทรัพย์สิน  เรื่อง  โครงการจับคู่เรียนรู้งาน  ซึ่งมีการจับคู่เรียนรู้งานระหว่างบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย  
จ านวน  3  คู่  ดังนี้ 
 1.   นางสาวนิชานันท์  ดาศรี  การโอนเงินระบบ  Scbnet  กับนางสมพร  นามสีฐาน  การเบิก     
               จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ค่าการศึกษาบุตร 
           2.  นายสฤษฏิ์  ปูนอน  การจัดท าใบเบิกผ่านมือ กับนางสาวนงนุช  มีระค า  การจ้างเหมาบริการ 
           3.  นางพรรณี  จรดอน  การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการและ 
ค่าใช้จ่าย  ในการฝึกอบรม กับนางสาวกันตินันท์  ดรกันยา 
 
สรุปบทเรียนส าคัญท่ีได้จากการท ากิจกรรม  
 คู่ผู้สอนงาน ได้กล่าวถึงเรื่อง  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ค่าการศึกษาบุตร  
ดังนี้ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล 
1.  กฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
 1.1   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     
                     (ฉบับที่ 2-8)  
              1.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
                     พ.ศ. 2545  และหนังสือกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 
 1.3    หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0526.5/ว90 ลงวันที่ 21 กันยายน 2541    
                     เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ปุวยโรคไต  
 1.4  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0530.2/ว138 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543  เรื่อง  
                การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 1.5  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0417/ว 5 ลงวันที่ 20 มกราคม 2546 เรื่อง  
                   หลักเกณฑ์และการนับเวลาในการคิดจ านวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร  
 1.6  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว1 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 เรื่อง การขอใช้สิทธิ  
                    สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณี หรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัย  
                    แล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด 
 1.7  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0417/ว14 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง  
                    การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบ าบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย  
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 1.8  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0417/ว 77  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง  
                   ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
 1.9  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0417/ว165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550  เรื่อง  
                    ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (เพ่ิมเติม)  
                    (แก้ไขเพ่ิมเติม ว 77) 

1.10 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  กค 0417/ว 122 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2548  เรื่อง  
        หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ปุวยนอนรักษาต่อเนื่อง 

  
สิ่งท่ีควรรู้ในการปฏิบัติงาน 
1.  ค่ารักษาพยาบาล  หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล     
     ดังต่อไปนี้  
     1.1 ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและ  ส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน      
          ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจนและอ่ืนๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค  
    1.2  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์    
           ดังกล่าว  
    1.3  ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจ วินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่  
          รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่น     
          ท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ  
   1.4   ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  
   1.5   ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล   
   1.6   ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและปูองกันโรค  
   1.7   ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  
   1.8   ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลัง  
          ก าหนด 
2.   สถานพยาบาล  หมายถึง   สถานพยาบาลของทางราชการและ  สถานพยาบาลของเอกชน  
    2.1  สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง   สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
          ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ  
          ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา องค์การ 
          มหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ              
          กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร  
          และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่  
          กระทรวงการคลังก าหนด 

2.2 สถานพยาบาลของเอกชน  หมายถึง  สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่ง 
     ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
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   2.3   ผู้มีสิทธิ  ได้แก่ 
   2.3.1  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ประจ าจากเงินงบประมาณ    
                    รายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวงทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจซึ่งอยู่  
                    ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติ  
                    หน้าที่ราชการประจ า  โดย  สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ตนเองและบุคคลใน 
                    ครอบครัว 

2.3.2 ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย      
        และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้  
2.3.3 ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุ ทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย      
       บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และ 

                   ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 
   2.4  บุคคลในครอบครัว  หมายถึง 
          2.4.1  บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคน  
                  ไร้ความสามารถหรือเสมือ ไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิแต่     
                  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตร บุญธรรมของบุคคลอื่น   
         2.4.2   คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ  
        2.4.3   บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิ  
 
วิธีปฏิบัติงาน 
1.  ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก   ซึ่งประกอบด้วย 

1.1   สถานพยาบาลของทางราชการ  เบิกได้ตามจ านวนที่จ่ายไปจริง 
          1.1.1  ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ 7105) และใบหน้างบใบส าคัญ (แบบ  

บก-ชล-7106)  ตรวจสอบว่ามีลายมือชื่อผู้ขอเบิก  ผู้รับเงิน  ตรวจสอบหลักฐาน
ขอเบิกว่ากรอก รายละเอียดครบถ้วนหรือไม่   มีการประทับตรา “จ่ายเงิน  
แล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและวันที่ที่จ่ายเงิน              

          1.1.2  ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล   ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
                   1)  ชื่อ ที่อยู่ ของสถานพยาบาล   
                   2)  ชื่อ นามสกุล    ในใบเสร็จรับเงินตรงกับที่ระบุในใบเบิกเงินสวัสดิการฯ 
                  3)  วัน  เดือน  ปี  ในใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน  1  ปี  นับถึงวันที่ใช้สิทธิเบิก       
                 4)  จ านวนเงิน  ตรวจสอบว่ามีรายการใดเบิกได้หรือไม่ 
                    5)  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
          1.1.3   มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล ว่าผู้ปุวยจ าเป็นต้อง 

ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  (กรณีมียานอกบัญชียาหลัก) 
1.1.4 มีหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลตามแบบท่ี  
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                             กระทรวงการคลังก าหนด  ในกรณีที่มีการ ซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลอง   
                             หรือเอ็กซเรย์จากสถานที่อ่ืนเนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการที่ผู้มิสิทธิเข้า   
                             รับการรักษาไม่มีจ าหน่ายหรือไม่มีบริการ  
  1.2   สถานพยาบาลเอกชน   
           1.2.1  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)         
             1.2.2  ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลและใบสรุปหน้างบ    
                      1)  ค่าห้อง และค่าอาหาร  เบิกได้วันละไม่เกิน 600  บาท 
                      2)  ค่าอวัยวะเทียม  อุปกรณ์  และค่าซ่อมแซม  เบิกได้ตามอัตราที่ก าหนด  
                    3)  กระทรวงการคลังรักษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง  

      แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
2.  เสนอหัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน   ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในใบเบิกเงินสวัสดิการค่า       
    รักษาพยาบาล (แบบ บก-ชล 7106)ช่องที่  6  ผู้จ่ายเงิน  
3.  เสนอเลขานุการคณะ   ตรวจสอบและลงนาม ในใบงบหน้าเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบ  
     บก-ชล 7106)  ช่องผู้เบิกเงิน 
4. เสนอคณบดี/ผู้มีอ านาจ ลงนามอนุมัติในแบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7105) ช่องที่  4   
    ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และช่องที่  5  ค าอนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
5. เสนอขอรับรองสิทธิกับการเจ้าหน้าที่คณะ ในกรณี เป็นบุคคลในครอบครัว  
6. เจ้าหน้าที่การเงินคณะเบิกจ่ายในระบบ 3 มิติ KKU FMMIS และจัดท าหนังสือส่งเอกสารเบิกจ่ายต่องาน 
   ธุรการ  กองคลัง  จากนั้นรับชุดเอกสารที่สมบูรณ์แล้วด าเนินการจัดท าส าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
   และจัดเก็บบนระบบเครือข่ายของคณะ  เพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการส่งชุดเบิกจ่ายที่สมบูรณ์แล้ว  
   ดังกล่าวไปยังงานธุรการ กองคลัง  เพื่อเบิกจ่ายต่อไป 
 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่าการศึกษาบุตร 

1. กฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่อง 

การก าหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
1.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว149  ลงวันที่ 26  เมษายน 2553 เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียว
ตลอดปี 

1.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 
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1.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 390  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552  เรื่อง 

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน 
1.6 หนังสือส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่ศธ.04002/64  ลงวันที่ 29 

พฤษภาคม 2550 เรื่อง เงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.7 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.5/ว 182 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550  เรื่อง 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

1.8 หนังสือส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่ศธ.04002/1372  ลงวันที่ 18 
มกราคม 2550 เรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 

1.9 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว253  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

1.10 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0409.5/ว 15 ลงวันที่  13 มกราคม 2549  เรื่อง 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

1.11 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว363  ลงวันที่ 16 กันยายน 2548  เรื่อง การเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

1.12 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0509.5/ว 136 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 
เรื่อง การก าหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

1.13 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0509.5/ว 39 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547  เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 
2547 

 
สิ่งท่ีควรรู้ในการปฏิบัติงาน 
1.  เงินบ ารุงการศึกษา  หมายความว่า  เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม 
     อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร  
     เทศบาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กา ของรัฐ  
2.  เงินค่าเล่าเรียน  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา  
    ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย   
3.  บุตร  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี    
    แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่ง บิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น  
4.  ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาท่ีก าหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือน  
     พฤษภาคม ของทุกปี  
5.  ผู้มีสิทธิ  ได้แก่ 
     5.1  ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
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     5.2   ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุ ทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ  
           บ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมี
เบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 
6.  ผู้มีสิทธิที่มีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของทาง 
     ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น และมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจาก 
     หน่วยงานนั้น ๆ ให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการได้เฉพาะส่วยต่ ากว่า  
     สิทธิที่พึงได้รับ  
7.  การยื่นในเบิกเงินสวัสดิการ (แบบ 7200)  ต้องยื่นภายในก าหนด 1 ปี    
    นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดเวลาถือ 
    ว่าหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการส าหรับภาคการศึกษานั้น 
8.  ระดับการศึกษาท่ีสามารถเบิกได้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงหลักสูตรระดับ  
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
9.  จ านวนบุตรที่สามารถเบิกสวัสดิการได้ต้องเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมาย   
     จ านวนไม่เกิน   3   คน  ซึ่งมีอายุครบ 3  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน  
     ภาคต้น  และมีอายุไม่เกิน 25 ปี  ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี  ทั้งนี้  
     ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญ  
     ธรรมของผู้อื่น  
วิธีปฏิบัติงาน 
1.  ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก   ซึ่งประกอบด้วย 
    1.1  ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  (แบบ 7200) และใบหน้า     
             งบใบส าคัญ (แบบ 7201) ตรวจสอบว่ามีลายมือชื่อผู้ขอเบิก  ผู้รับ 
             เงิน  ตรวจสอบหลกัฐานขอเบิกว่ากรอกรายละเอียดครบถ้วน   
                หรอืไม่   มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อผู้         
        จ่ายเงนิและวันท่ีทีจ่่ายเงนิ   
1.2   สถานศึกษาของเอกชน  ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
         1.2.1  ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
         1.2.2  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา 
         1.2.3  ใบอนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน 
2.  อัตราการเบิกจ่าย  เบิกได้ตามหนังสือ กค.0422.3/ว.390  ลว. 30  ตุลาคม  2552  เรื่อง  ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
3.  เสนอหัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน   ตรวจสอบความถูกต้อง  และลงนามในใบเบิกเงินสวัสดิการค่า
การศึกษาส าหรับบุตร (แบบ 7200) ช่องที่  9  ผู้จ่ายเงิน 
4.  เสนอเลขานุการคณะ   ตรวจสอบและลงนามในใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7201) 
ช่องผู้เบิกเงิน 
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5.  เสนอคณบดี/ผู้มีอ านาจ  ลงนามอนุมัติในแบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร (แบบ 7200)  
ช่องที่  7  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  และช่องที่  8  ค าอนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
6.  เสนอขอรับรองสิทธิกับการเจ้าหน้าที่คณะ  
7.  เจ้าหน้าที่การเงินคณะเบิกจ่ายในระบบ 3 มิติ KKU FMIS และจัดท าหนังสือส่งเอกสารเบิกจ่ายต่องาน
ธุรการ  กองคลัง  จากนั้นรับชุดเอกสารที่สมบูรณ์แล้วด าเนินการจัดท าส าเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  และ
จัดเก็บบนระบบเครือข่ายของคณะ  เพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการส่งชุดเบิกจ่ายที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว
ไปยังงานธุรการ กองคลัง  เพื่อเบิกจ่ายต่อไป 
 
 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ในระบบ KKUFMIS 
การเข้าสู่ Website KKUFMIS   กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน  เพ่ือเข้าสู่โปรแกรมของระบบ
มหาวิทยาลัยในการน าส่งเงินกองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    1.1  กรอกข้อมูล 
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กระบวนการขั้นตอนมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  บันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป 

 
 
 
 
เมื่อดับเบิ้ลคลิก บันทึกผูกพันและเบิกจ่ายกรณีทั่วไป   จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ 
ภาพหน้าจอก่อนการบันทึกข้อมูล 

 
 
 
ภาพหน้าจอการลงบันทึกข้อมูล รายละเอียดการเบิกจ่ายสวัสดิการ  และมีรายละเอียดย่อยที่ต้อง
บันทึกดังต่อไปนี ้

  ดับเบิ้ลคลิก 
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1. รายละเอียดใบเบิก   

2. รายการ 

3. รายการหัก 

4. รายการสั่งจ่าย 

1.  รายละเอียดใบเบิก 

 
 
ลงรายละเอียดใบเบิก จะได้ภาพดังหน้าจอที่ปรากฏ  ข้างบน 

2. รายการ 

 
 
ลงรายละเอียดรายการ จะได้ภาพดังหน้าจอที่ปรากฏ  ข้างบน 
 

1.รายละเอียดใบ
เบิก 

2.รายการ 
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3. รายการหัก 

 
 
 
ลงรายละเอียดรายการหัก จะได้ภาพหน้าจอที่ปรากฏ ข้างบน 

 
4. รายการสั่งจ่าย 

 
 
ลงรายละเอียดรายการสั่งจ่ายจะได้ภาพหน้าจอที่ปรากฏข้างบน 

 
 
 

3.รายการหัก 

4. รายการสั่งจ่าย 
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ภาพหน้าจอเมื่อลงรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ บันทึก จะได้เลขที่คุมยอดเบิกจ่ายและเลขที่
คุมยอดผูกพัน 

 
 
 
2. อนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย  

 
 
เมื่อดับเบิ้ลคลิก อนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย จะได้หน้าจอดังนี้ และให้คลิก ตรง ค้นหา 

คลิก

บันทึก 

เลขคุมยอด
เบิกจ่าย
และเลข
ผูกพัน 

   ดับเบิ้ล
คลิก 
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เมื่อคลิกค้นหา จะได้หน้าจอดังนี้ และให้คลิกตรง 1.อนุมัต ิ เสร็จแล้วให้คลิก 2.บันทึก และ3.พิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

    คลิก
ค้นหา 

1.อนุมัติ 

2. บันทึก 

3. พิมพ์ 
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เมื่อคลิกพิมพ์ จะได้หน้าจอดังต่อไปนี ้

 
 
 
3.  คณะ / หน่วยงาน ยืนยันการส่งเอกสารไปยังส่วนกลาง 

 
 
 
เมื่อดับเบิ้ลคลิก การยืนยันการส่งเอกสารไปยังส่วนกลาง จะได้หน้าจอดังนี้ แล้วให้คลิก ดังตารางภาพ
ต่อไปนี้       1.ค้นหา  2. ยืนยันการส่งเอกสาร  3. OK  4. OK 

ดับเบิ้ลคลิก 
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เมื่อคลิกค้นหา จะได้หน้าจอดังต่อไปนี ้ 

 
 
 

  1. ค้นหา 

2. ยืนยันการส่ง    
เอกสาร 
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เมื่อคลิกยืนยันการส่งเอกสารจะได้หน้าจอดังต่อไปนี ้

 
 
เมื่อคลิก OK จะได้หน้าจอต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

เสร็จสิ้นกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 

3.  OK 

4. OK 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
ลงชื่อ........................................คู่ผู้สอนงาน  ลงชื่อ........................................คู่ผู้เรียนรู้งาน 
      (นางสมพร นามสีฐาน)              (นางนิชานันท์ โสเก่าข่า)  

                ต าแหนง่  พนักงานพิมพ์ ส.3                            ต าแหนง่  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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ภาคผนวก 
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แผนการจัดการความรู้  KM Action Plan 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
เรื่อง  โครงการจับคู่เรียนรู้งาน 

 
กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  :  กิจกรรมจับคู่เรียนรู้งาน 
ชื่อหน่วยงาน      :  กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เปูาหมาย KM (Desired  State)  :  1.  เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่สั่งสมในตัวบุคลากร (Tacit Knowledge)  ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็น 

ของกลุ่มงาน ไปสู่บุคลากรอื่นในกลุ่มงาน  เพื่อให้มีการกระจายความรู้และมีผู้รู้ที่สามารถทดแทนงานกันได้เพิ่มข้ึน 
2. เพื่อให้มีการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน ให้เป็นเอกสารความรู้ (Explicit Knowledge)  ที่สามารถ

เข้าถึง เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความเอาใจใส่ และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม    :   1.  จ านวนบุคลากรที่ฝึกปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน  (6 ราย) 
2.  จ านวนเอกสารความรู้ ที่ได้จาก 

2.1  การรวบรวมความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน (คู่มือการปฏิบัติงาน) โดยบุคลากรเจ้าของงาน  (จ านวน 6 ชิ้นงาน) 
2.2  การบันทึกบทเรียนความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน และการถอดบทเรียนความรู้และประสบการณ์จากเจ้าของงาน โดยคู่

ผู้เรียนรู้งาน  (จ านวน 6 ชิ้นงาน) 
3.  จ านวนช่องทางการเผยแพร่เอกสารความรู้ (Document / E-document) ที่ได้รับการจัดระบบให้สะดวกต่อการเข้าถึง (ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง)  
 

ล าดับ กิจกรรม วิธีสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
1 การก าหนด : 

-    ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2555 

-    เปูาหมายของการจัดการ
ความรู ้

-    บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย 
-    แนวทางด าเนินงาน 

 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรกลุ่มงาน
คลังและทรัพย์สินทุกคนมีส่วนร่วม  
โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทั้งกลุ่มงาน 

ต.ค. 54 การประชุมบุคลากรกลุ่มงาน
คลังและทรัพย์สิน 

มีการสรุปผลการประชุมที่ตกลง
เห็นชอบร่วมกันในประเด็นต่างๆ 

ดังนี้  : 
-   ประเด็นความรู้ที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2555 

-   เปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ 

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
ทรัพย์สิน 

- ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 

-   บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย  
-   แนวทางการด าเนินงาน  

2 การจัดท าเอกสารรวบรวมความรู้
ส าหรับการปฏิบัติงาน  (คู่มือการ
ปฏิบัติงาน) 

 

ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้  จัดท า/ปรับปรุง เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงานของตน 

พ.ย. - ธ.ค.54 จ านวนเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

มีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  
จ านวน 6 ชิ้นงาน 

ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงจะเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้  : 
1. นางสาวนิชานันท์  ดาศร ี
2. นางสมพร  นามสีฐาน 
3. นายสฤษฏิ์  ปูนอน 
4. นางสาวนงนุช  มีระค า 
5. นางพรรณี  จรดอน 
6. นางสาวกันตินันท์  ดรกันยา 

- ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 การฝึกปฏิบัติงาน, การถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์, การ
บันทึกความรู้ และการถอดบทเรียน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างคู่
เรียนรู้งาน 

 

คู่เรียนรู้งานด าเนินการ ดังนี้  
กรณีเป็นผู้รับ 
-   ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของคู่

เรียนรู้งานของตน 
-    ฝึกปฏิบัติงานของคู่เรียนรู้งาน

ของตน 
-    สังเกต ซักถาม บันทึก และถอด

บทเรียนความรู้และประสบการณ์
จากคู่เรียนรู้งานของตน 

กรณีเป็นผู้ให้ 
-    สอนงาน ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์แก่คู่เรียนรู้งานของ
ตน 

ม.ค.-ก.ย.55 การจับคู่เรียนรู้งานระหว่าง
บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย 
 
 

มีการจับคู่เรียนรู้งานระหว่าง
บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน 
3 คู่  ดังนี้ 
1. นางสาวนิชานันท์  ดาศรี  

กับ  นางสมพร  นามสีฐาน 
2. นายสฤษฏิ์  ปูนอน 

กับ  นางสาวนงนุช  มีระค า 
3. นางพรรณี  จรดอน 

กับ  นางสาวกันตินันท์  ดร
กันยา 

คู่เรียนรู้งาน  : 
1. นางสาวนิชานันท์  ดาศร ี
2. นางสมพร  นามสีฐาน 
3. นายสฤษฏิ์  ปูนอน 
4. นางสาวนงนุช  มีระค า 
5. นางพรรณี  จรดอน 
6. นางสาวกันตินันท์  ดรกันยา 

- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้

เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit  
Knowledge) ให้บุคลากรอื่น

1.  การรวบรวมเอกสารความรู้จาก
ทุกคู่เรียนรู้งาน  

2.  การจัดระบบการจัดเก็บและ
เผยแพร่เอกสารความรู้ให้สะดวก

ม.ค.-ก.ย.55 เอกสารความรู้ และช่องทาง
การเผยแพร่ความรู ้

1.  มีเอกสารความรู้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ได้รับการ
รวบรวมและเผยแพร่จาก
โครงการนี้ ไม่น้อยกว่า 10

พรรณี, กันตินันท์ - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 

สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้
โดยสะดวก  ดังนี้ 
-    คู่มือการปฏิบัติงาน ตามข้อ 2  
-    บันทึกบทเรียนความรู้ที่ได้จาก

การฝึกปฏิบัติงานและการถอด
บทเรียนความรู้และ
ประสบการณ์จากคู่เรียนรู้งาน 
ตามข้อ 3 

ต่อการเข้าถึง 
 

ชิ้นงาน 
2.  มีช่องทางการเผยแพร่เอกสาร

ความรู้ (Document / 
E-document)  ที่มีการ

จัดระบบให้สะดวกต่อการ
เข้าถึง ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง  

5 การประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการ โดย
แบบสอบถาม และการประชุมคู่
ผู้เรียนรู้งาน 

ก.ย.55 รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลโครงการ 

มีรายงานสรุปผลการประเมินผล
โครงการเสนอต่อคณะ 

พรรณี, กันตินันท์ - - 
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