
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และสอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึง่  มาตรา  ๗๔  (3)  และมาตรา  ๗๖  วรรคหนึง่  
แห่งพระราชบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึง่  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕   
และมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน  

ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน  

ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕๔9   
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า   ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนต าบล 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



“บุตร”  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแีตไ่ม่เกินย่ีสิบห้าปี  ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

“ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า 
(๑) พนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือลูกจ้างประจ า  ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย  งบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง 

(๒) ผู้ได้รับบ านาญปกติ  หรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

ไว้ในหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้น าหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ประเภท  

และอัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   รวมทั้งระเบียบ  
ประกาศ  หรือหนังสือสั่งการ  ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 

กรณีหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  หากก าหนดให้ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง   
ก่อนด าเนินการหรือเบิกจ่ายเงิน  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   
ให้หมายความถึงกระทรวงมหาดไทยแทน 

การเบิกจ่ายเงิน  และหลักฐานการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  และวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้เป็นผู้รับรองการมีสิทธิด้วยตนเอง 
ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับเงิน 

ค่าการศึกษาบุตรตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐานที่ออกโดยสถานศึกษา  ต่อผู้บังคับบัญชา  
และผู้บริหารท้องถิ่น  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับบ านาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  10 การด าเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรคนใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าได้ยื่นไว้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ  11 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัย
ปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ก าหนดหลักเกณฑ์  และก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



   

แบบ ก.บ.1 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            

โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง     พร้อมทั้งกรอกข้อความที่จ าเป็น 
 
1. ข้าพเจ้า........................................................ ............ต าแหน่ง........................................................................ 

สังกัด....................................................................................................................... ....................................... 
2. คู่สมรสของข้าพเจ้า ชื่อ........................................................................................................ .......................... 

            ไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ า 
                  เป็นข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง.....................................สังกัด....................... 
                  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น 
                      กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอืน่ใด 
                      ต าแหน่ง...........................................................สังกัด............................................................... 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก 
                   เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย 
                   เป็นมารดา 
4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้ 
                     (1)   เงนิบ ารุงการศึกษา            (2)  เงินค่าเล่าเรียน 

1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ...................... 
เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ชื่อ..............................................................เกิดเม่ือ................... ...........ถึงแก่กรรมเมื่อ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด.......................... .......... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)     จ านวน..............................บาท 
                                              (2)     จ านวน..............................บาท 

2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.............................. ........................ 
เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................. .. 
ชื่อ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ..... ................. 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด........... ......................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)     จ านวน..............................บาท 
                                              (2)     จ านวน..............................บาท 

3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ................................ ...................... 
เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).......................... .......... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ชื่อ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเมื่อ..... ................. 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด.......................... .......... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)     จ านวน..............................บาท 
                                              (2)     จ านวน..............................บาท 
 
 



   

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
             ตามสิทธิ               เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ   เป็นเงิน...........................................บาท 
                                                           (....................................................................................) 

 
6.   เสนอ...........................................................................  
               ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
                   การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
               บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
                   การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น  
                   กรุงเทพมหานคร  องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ต่ ากว่าจ านวนที่ได้รับ  
                   จากทางราชการ  จ านวน..........................................................บาท  
 
                                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย และระเบียบตามจ านวนที่ขอเบิก 
 
                                          (ลงชื่อ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ 
                                                  (.................................................................) 
                                          วันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... 
7. ค าอนุมัติ 
                           อนุมัติให้เบิกได้ 
                                         (ลงชื่อ)................................................................. 
                                                 (.................................................................) 
                                           ต าแหน่ง................................................................                           
8. ใบรับเงิน 
                           ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   จ านวน...........................................บาท 
          (.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว  
                                         (ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับเงิน 
                                                 (.................................................................) 
                                         (ลงชื่อ).................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                 (................................................................) 
                                                วันที่............เดือน........................พ.ศ........... 
                                                       (ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)           
ค าชี้แจง 

ให้ระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
           เกีย่วกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี   
           หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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