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ค าน า 

 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่าย เงิน

สงเคราะห์ขา้ราชการและลูกจา้งมหาวิทยาลัยมหิดลเล่มน้ี   จัดท าขึ้ นเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

สงเคราะห ์เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557 ตลอดจน 

วิธีการตรวจสอบเอกสาร พรอ้มตัวอย่างประกอบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ใช้

ประกอบการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์กบัเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดศึ้กษา

และใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด ไดอ้ย่างรดักุม  

ถูกตอ้ง  และสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 มหาวิทยาลยัมหิดล  ก าหนดใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรบัขา้ราชการและ

ลกูจา้งประจ า ซ่ึงสงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล  อาทิเช่น  สิทธิการลา  สวสัดิการเก่ียวกบัค่ารกัษาพยาบาล  

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร และ ท่ีส าคัญคือ การได้รับสิทธิประโยชน์จาก กองทุนเงิน

สงเคราะห์เ พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย   ตามประกาศ

มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและ

ลูกจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557   โดยใหโ้อนเงินกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลยัมหิดล  ว่า

ดว้ยเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2526  มาตั้ง

เป็นกองทุน  โดยให้ตั้ งตามจ านวนข้าราชการและลูกจ้างในแต่ละปีงบประมาณ  ตามอัตราท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด  โดยจดัสรรจาก 

  1.  เงินรายไดม้หาวิทยาลยั  และ 

  2.  เงินรายไดส้่วนงาน 

 การจดัสรรเงินเพ่ือส่งเขา้กองทุนดงักล่าว  ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณบดี และ ใหท้ า

การจดัสรร  จนกว่ากองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นมีดอกผลท่ีจะเพียงพอกบัค่าใชจ้่าย   หากในปีใดมีกรณีท่ีจะตอ้ง

จ่ายเงินจากกองทุนมากจนท าใหทุ้นของกองทุนลดลง  หรือ  ดอกผลไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใชจ้่าย   ให้

มหาวิทยาลยั  และ  ส่วนงานท าการจดัสรรเงินเพ่ือส่งเขา้กองทุนใหมทุ่กปี  จนกวา่ทุนของกองทุนมีดอก

ผลท่ีจะเพียงพอกบัค่าใชจ้่าย 

 ดงัน้ันจึงมัน่ใจไดว้่า  กองทุนเงินสงเคราะหจ์ะด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะหแ์ก่ทายาท

ของขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติงาน  หรือ  ท างานเป็นขา้ราชการ   

หรือ  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ในอัตราท่ีก าหนด  ตามราย งานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี  179  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี  15   สิงหาคม  2533  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

หน่วยงาน  วาระท่ี  1.10  ดงัน้ี 

 “ 1.10  เงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการ  และ  ลกูจา้งประจ า 
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 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2533  เมื่อ

วนัท่ี  11  กรกฎาคม  2533   โดยอาศยัอ านาจตามขอ้  6  ของระเบียบมหาวิทยาลยัมหิดล  ว่าดว้ย

เงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการ  และลูกจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2526  

ก าหนดให้ปรับอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์เ พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของข้าราชการและลูกจ้าง

มหาวิทยาลยัมหิดล  หากเสียชีวิตกรณีปกติ จากเดิมรายละ  30,000.-บาท  เป็น  50,000.-บาท  

และ  หากเสียชีวิตกรณีอุบติัเหตุ จ่ายรายละ 100,000.-บาท   ท่ีประชุมรบัทราบ ”   สรุปไดด้งัน้ี  

กรณีการถึงแก่กรรม อตัราเงินสงเคราะห ์

1. การถึงแก่กรรมกรณีปกติ 50,000 บาท 

2. การถึงแก่กรรมกรณีอุบติัเหตุ 100,000 บาท 

 

 จากสถิติท่ีผ่านมามหาวิทยาลยัมหิดลมีขา้ราชการและลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล

ท่ีพน้สภาพ  เน่ืองจากการเสียชีวิต  โดยมีสิทธิไดร้บัเงินสงเคราะห์ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในแต่ละปีงบประมาณ  สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการด าเนินงานการเบิก-จ่ายเงินสงเคราะห ์

 

ปีงบประมาณ 
การเบิก–จา่ยเงินสงเคราะห ์

รวม 
ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ  า 

2526 – 2555 227 341 568 

2556 1 14 15 

2557 - 9 9 

2558 - 17 17 

2559 - 8 8 

2560 1 8 9 

2561 - 4 4 

รวมทั้งสิ้ น (ราย) 229 401 630 
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 ดังน้ันผู ้จัดท าจึงใหค้วามส าคัญในการตรวจสอบการเบิก–จ่าย เงินสงเคราะห์เพ่ือ

ทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล  เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังาน  หรือ  เจา้หนา้ท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูจ้ดัท า

จึงไดร้วบรวมระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่าย  เงินสงเคราะห์ รวมถึงศึกษา

ปัญหาอุปสรรค  วิธีการแกไ้ขปัญหา  และ  ขอ้เสนอแนะท่ีเกิดขึ้ นในการปฏิบติังานท่ีผ่านมาไวใ้นคู่มือ

เล่มน้ี 

 

วตัถุประสงค ์ 

 คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่ายเงินสงเคราะห์

ขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 1.  เพ่ือรวบรวมและน าเสนอหลกัเกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่าย เงินสงเคราะห ์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง   หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของ

ขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557  เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 2.  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ในการปฏิบติังาน ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายองคก์ร 

 3.  เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ได้

ศึกษา 

 

ขอบเขตในการศึกษา  

 1.  ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 

ทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2557 

 2.  ศึกษาเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นค าขอรบัเงินสงเคราะห ์ 

 3.  ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบติังานและรวบรวมใหเ้ป็นหมวดหมู่  

 4.  ทบทวนปัญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

 คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่ายเงินสงเคราะห์

ขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดลเล่มน้ี จะเป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบัศึกษาหาความรู ้และสามารถ

น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง อนัจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสรา้งและพฒันาการปฏิบติังานใหม้ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้ น ทั้งเป็นการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับเจา้หน้าท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร  

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 “ขา้ราชการ” หมายความว่า ข ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 “ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า ลูกจ้างประจ าเงินรายได้และลูกจ้างประจ าเงิน

งบประมาณ สงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล 

 “กองทุน”    หมายความว่า   กองทุนเงินสงเคราะห์เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจ า มหาวิทยาลยัมหิดล 

 “ทายาท”   หมายความว่า  ผูร้บัผลประโยชน์จากกองทุนเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทน

การเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งประจ า 

 “เงินสงเคราะห”์ หมายความวา่  เงินช่วยเหลือ  เงินอนุเคราะหค์รอบครวัของขา้ราชการ

และลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบติังาน หรือ ท างานเป็นขา้ราชการ

หรือลกูจา้งในอตัราท่ีประชุมคณบดีก าหนด 

 “ส่วนงานตน้สังกัด” หมายความว่า ส่วนงานระดับสูงท่ีขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 

สงักดัภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล 

 “ผูอ้ยู่ในความอุปการะ”  หมายความว่า ผูท่ี้ไดอ้ยู่ในความอุปการะของผูต้ายตลอดมา 

โดยจ าเป็นตอ้งมีอุปการะ และความตายของผูน้ั้นท าใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเพราะขาดความอุปการะ 
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บทที่ 2     

บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ    

     

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ   

 กองคลงั  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  ภาระหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรบั

เงิน การเก็บรกัษาเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงินของทุกส่วนงานใน

มหาวิทยาลยัมหิดล  ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ย   การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.  

2551  และ  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบัเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  

การเบิกเ งิน  การจ่ายเ งิน  และการควบคุมดูแลการจ่ายเ งิน  พ.ศ. 2551 และ ประกาศ

มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบัเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  

และการควบคุมดแูลการจ่ายเงิน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2560 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลงั ส านักงานอธิการบดี ไดป้รบัเปล่ียนโครงสรา้ง

ของกองคลงั  เพ่ือใหส้อดคลอ้ง และ เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลยัมหิดล แต่

ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลงั ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. งานบริหารงบประมาณ  (Fund Management Section) 

2. งานบริหารพสัดุ  (Material Management Section) 

3. งานการเงิน  (Finance Section) 

4. งานบญัชี  (Accounting Section) 

5. งานบญัชีบริหารและพฒันาระบบ ( Managerial Accounting and System 

Development Section) 

พนัธกิจ 

 กองคลงั  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล มีพนัธกิจหลกั ดงัน้ี 

1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายดา้นบริหารจดัการดา้นการคลงัของมหาวิทยาลยั 

2. จดัวางระบบงานคลงั และพสัดุตามเกณฑน์โยบายท่ีก าหนด 

3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนดา้นการเงินการคลงัใหม้หาวิทยาลยัสามารถด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร ์ในทุกพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
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4. การกระจายความรบัผิดชอบในการบริหารการคลงัใหห้น่วยงานมีความเป็นอิสระ

และคล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบ้รรลุผลตามพันธกิจ เป้าหมาย และ 

วตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารขอ้มลู ดา้นงบประมาณ การเงิน การ

บญัชี และพสัดุ ใหเ้ป็นประโยชน์ในการควบคุมและการบริหารจดัการเพ่ือวิเคราะห์

และประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

ช่ือต  าแหน่งในสายงาน  

 นักวิชาการเงินและบญัชี  

หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั  

 ปฏิบัติงานโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถทางบัญชีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ การ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ขา้ราชการและลูกจา้ง

มหาวิทยาลยัมหิดล และ ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ความรูค้วามสามารถทัว่ไป 

1. มีความรู ้ความสามารถอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

2. มีความรู ้ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

3. มีความรู ้ความเขา้ใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลยั 

4. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและ

ขอ้เสนอแนะ 

5. มีความรู ้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบของต าแหน่ง 

6. มีความรู ้ความเขา้ใจในการจัดท าแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมยัใหม่ การ

ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้ าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาและพฒันา

งาน 

7. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ประสานงาน และท างานเป็นทีม 
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ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 1.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์จากทายาทของขา้ราชการ   

และลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิต ใหถู้กตอ้งและครบถว้น ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด 

 2.    เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติั เบิก–จ่าย กองทุนเงินสงเคราะห์ จากผูม้ีอ านาจ

อนุมติัลงนาม 

 ดา้นการวางแผน 

 1.  ก าหนดเวลาด าเนินการเสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติั เบิก-จ่าย เงินสงเคราะห ์

จากผูม้ีอ านาจอนุมติัลงนาม ใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 วนัท าการ หลงัจากตรวจสอบเอกสารหลกัฐานถูกตอ้ง

และครบถว้น    

 ดา้นการประสานงาน 

 1.  ประสานงานกับส่วนงานต้นสังกัดกรณีมีข ้าราชการหรือ ลูกจ้างประจ า

มหาวิทยาลยัมหิดล เสียชีวิต 

  ดา้นการใหบ้ริการ  

 1.  ใหค้ าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัสิทธิในการเบิก-จ่าย และหลกัฐานประกอบการ

เบิก-จ่าย เงินสงเคราะหแ์ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล 
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โครงสรา้งการบรหิารกองคลงั 

 

 โครงสรา้งการบริหารกองคลงัภายใตก้ารน าของรองอธิการบดีฝ่ายการคลงั เป็นผูก้ าหนด

นโยบายการบริหารงาน  ผูอ้ านวยการกองคลงัเป็นผูร้บันโยบายเหล่าน้ันมาถ่ายทอดใหห้วัหน้างาน และ 

เจา้หน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน เพ่ือหารือและร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม

นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลยัมหิดล  ซ่ึงปัจจุบนัเจา้หน้าท่ีของกองคลงัมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 

106 อตัรา  ประกอบดว้ยผูอ้ านวยการกองคลงั 1 อตัรา และ ผูป้ฏิบติังานในแต่ละหน่วยงานรวม 105 

อตัรา แสดงเป็นแผนผงัอตัราก าลงัคนไดด้งัน้ี 

 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 

หวัหน้างานบริหาร

งบประมาณ  (Fund 

Management Section) 

หวัหน้างานบริหารพสัดุ

(Material Management 

Section) 

หวัหน้างานการเงิน      

(Finance Section) 

หวัหน้างานบญัชี     

(Accounting 

Section) 

หวัหน้างานบญัชี

บริหารและพฒันา

ระบบ (Managerial 

Accounting and 

System 

Development 

Section) 
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แผนผงัอตัราก าลงัคน  

 

 

ผูอ้ านวยการกองคลงั         

(1 อตัรา) 

งานบริหารงบประมาณ        

(11 อตัรา) 

งานบริหารพสัดุ      

(21 อตัรา) 

งานการเงิน      

(28 อตัรา) 

งานบญัชี     

(30 อตัรา) 

งานบญัชีบริหาร    

และพฒันาระบบ       

(15 อตัรา) 

อตัราก าลงั 105 อตัรา 

 

นักวิชาการเงินและบญัชี

(ขรก. 3 อตัรา)           

(พม. 6 อตัรา) 

ผูป้ฏิบติังานบริหาร       

(พม. 1 อตัรา) 

พนักงานธุรการ           

(ลจ.เงินรายได ้1 อตัรา) 

นักวิชาการพสัดุ     

(ช านาญการพิเศษ)      

(พม. 1 อตัรา) 

นักวิชาการพสัดุ         

(พม. 19 อตัรา) 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป                       

(พม. 1  อตัรา) 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

(ช านาญการพิเศษ)      

(พม. 3 อตัรา)     

นักวิชาการเงินและบญัชี

(พม. 19 อตัรา)          

(พส. 1 อตัรา)            

(ลจ.เงินรายได ้2 อตัรา)    

ผูป้ฏิบติังานบริหาร      

(พม. 2 อตัรา) 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป                     

(ลจ.เงินรายได ้1 อตัรา) 

นักวิชาการเงินและบญัชี

(พม. 25 อตัรา)         

(พส. 3 อตัรา) 

พนักงานธุรการ       

(ลจ.เงินรายได ้2อตัรา) 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

(ช านาญการพิเศษ)      

(พม. 1 อตัรา)     

นักวิชาการเงินและบญัชี

(พม. 5 อตัรา)            

(พส. 1 อตัรา)   

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(พม. 1 อตัรา)                   

ผูป้ฏิบติังานบริหาร      

(ขรก. 1 อตัรา)           

(พม. 1 อตัรา) 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป                     

(พม. 2  อตัรา) 

พนักงานเอกสารทัว่ไป 2      

(ลจ.เงินงปม. 2 อตัรา) 

พนักงานพิมพ ์2            

(ลจ.เงินงปม. 1 อตัรา) 
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โครงสรา้งการบรหิารงานบญัชี 

 

 

 

 

 

- สวสัดิการ เงินสงเคราะหเ์พ่ือ

ทดแทนการเสียชีวติของ

ขา้ราชการและลกูจา้ง

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 

หวัหน้างานบญัชี           

(Accounting Section) 

หน่วยรบั  (AR) หน่วยจา่ย (AP) 

 

หน่วยงบการเงิน 

(GL) 

หน่วยตรวจสอบ 
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บทที่ 3 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัิงาน  

 

หลกัเกณฑก์ารปฏิบตังิาน 

 กองทุนเงินสงเคราะห์เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการ และ  ลูกจา้งประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจ า

มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยเอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีพใหแ้ก่ทายาท หรือ  

ผูอ้ยู่ในความอุปการะของขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบติังาน หรือท างาน

เป็นขา้ราชการ หรือ ลกูจา้งประจ าน้ัน  ซ่ึงหลกัเกณฑ ์และ วิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่ายเงินสงเคราะห ์ 

เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือทดแทนการ

เสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557 

 โดยก าหนดจ่ายเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่ทายาท หรือ  ผูอ้ยู่ในความอุปการะของขา้ราชการ

หรือลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตในระหวา่งการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 

 ทายาท 

 ทายาทของขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบติังาน ท่ีมีสิทธิ

สามารถรบัเงินจากกองทุนเงินสงเคราะหไ์ดน้ั้น ประกอบดว้ย บุตร คู่สมรส  บิดาและมารดา หรือ บิดา

ท่ีมีชีวิตอยูห่รือมารดาท่ีมีชีวิตอยู ่ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ย 

 ซ่ึงค าว่า  “ชอบดว้ยกฎหมาย”  หมายถึง  จะตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมายโดยมีหลกัฐานทางราชการรบัรองความถูกตอ้ง 

 1.   บุตร    

  บุตรของผูเ้สียชีวิต  หมายถึง  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  และอยู่ในความอุปการะ

เล้ียงดูของบิดา  หรือ มารดา  ซ่ึงเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์เพ่ือ

ทดแทนกรณีเสียชีวิต  สิทธิน้ีรวมถึงบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และ บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ มีสิทธิ

ไดร้บัเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนกรณีเสียชีวิตทั้งสองกรณี   
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 ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่บุตรของ

ผูเ้สียชีวิต มีสิทธิไดร้บัสองส่วน แต่ถา้มีบุตรสามคนขึ้ นไป ไดร้บัสามส่วน 

  การเป็น  “บุตรชอบดว้ยกฎหมาย” หมายถึง 

1. บุตรท่ีเกิดจาก บิดา มารดา จดทะเบียนสมรสกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย การ

สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย หมายถึง การสมรสท่ีไมฝ่่าฝืนเง่ือนไขการสมรส หรือ แมม้ีการฝ่าฝืนก็ไม่มี

ผลใหก้ารสมรสน้ันตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ 

2. บุตรท่ีเกิดก่อนสมรส ย่อมเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของมารดาเท่าน้ัน และ

จะเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของบิดาได ้ต่อเมื่อบิดา มารดา จดทะเบียนสมรสกนั มีผลนับแต่วนัสมรส 

บุตรท่ีเกิดก่อนสมรสน้ี ย่อมมีฐานะเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีเด็กเกิด (ตามมาตรา 

1557) 

3. บุตรท่ีบิดาจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร   มีผลนับแต่วนัจดทะเบียน  ค าว่า 

“จดทะเบียน” ตามมาตรา 1547  หมายถึง การจดทะเบียนตาม พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 

2478 มาตรา19 ซ่ึงก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัไว ้ ทั้งน้ี การจดทะเบียนดงักล่าว จะกระท าไดก็้

ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมของเด็กและมารดา (ปพพ.มาตรา 1548 และ พรบ.จดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. 2478 มารตา 19)  การจดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรน้ีกฎหมายใหสิ้ทธิแก่บิดาท่ีแทจ้ริงของเด็ก

เท่าน้ัน ผูท่ี้ไม่ใช่บิดาท่ีแทจ้ริง แมจ้ะจดทะเบียนรบัเด็กเป็นบุตร ก็ไม่ท าใหบุ้ตรน้ันกลายเป็นบุตรชอบ

ดว้ยกฎหมายของผู ้จดทะเบียน (ฎ.46/2501) การจดทะเบียนว่าเป็นบุตรตามมาตรา 1547 มีผล

ยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีเด็กเกิด ตามมาตรา 1557 เช่นเดียวกบักรณีท่ีบิดามารดาไดส้มรสกนัภายหลงัจาก

เด็กเกิด 

4. บุตรท่ีศาลพิพากษาวา่เป็นบุตรของบิดา หรือ บุตรท่ีศาลสัง่ใหก้ลบัมาเป็นบุตร

ของบิดา มารดาเดิม มีผลนับแต่วนัพิพากษาถึงท่ีสุด เหตุท่ีตอ้งน าคดีขึ้ นสู่ศาล ตามมาตรา 1555 อาจ

เกิดไดห้ลายกรณี เช่น บิดาไม่ประสงคจ์ะสมรสกบัมารดา หรือ มีเหตุท่ีสมรสไม่ได ้และ ไม่ด าเนินการ

จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรของตน มารดาจึงตอ้งฟ้องคดีขอใหร้บัเด็กเป็นบุตร หรือ บิดาประสงคจ์ะจด

ทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรแต่เด็กหรือมารดาเด็กไม่ยินยอม หรือ เด็กไม่สามารถใหค้วามยินยอมได้

เน่ืองจากยงัไมรู่เ้ดียงสา หรือ มีผูค้ดัคา้นวา่ผูข้อจดทะเบียนรบัเด็กเป็นบุตรไมใ่ช่บิดาของเด็ก เป็นตน้ 

5. บุตรท่ีเกิดจากหญิงขณะเป็นภรรยาชาย  หรือ  ภายใน  310 วนั  นับแต่วนัท่ี

การสมรสส้ินสุดลง ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของชายผูเ้ป็นสามี หรือ เคยเป็น

สามี แลว้แต่กรณี และรวมถึงกรณีท่ีบุตรเกิดจากหญิงภายใน 310 วนั นับแต่วนัท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด

ของศาลแสดงวา่การสมรสเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1536 วรรคสอง “วนัท่ีการสมรสส้ินสุดลง” หมายถึง 
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การสมรสส้ินสุดลงเน่ืองจากความตาย หรือ การสมรสส้ินสุดลงเน่ืองจากการหยา่ หรือ การสมรสส้ินสุด

ลงเน่ืองจากมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนการสมรส 

 บรรลนิุตภิาวะ   แบ่งเป็น  2  กรณี  คือ 

 บรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุครบ 20 ปีบริบรูณ ์

 บรรลุนิติภาวะโดยการจดทะเบียนสมรส  โดยจะกระท าไดเ้มื่อบุตรอายุ

ครบ 17 ปีบริบรูณ ์

 2.   คู่สมรส 

  คู่สมรสของผู ้เสียชีวิต  จะต้องเป็นคู่ สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน  คือ  

ผูเ้สียชีวิตจะตอ้งจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรส  หากไม่ไดจ้ดทะเบียนกัน  ถึงแมจ้ะอยู่กินกันฉันสามี

ภรรยา ก็ไมม่ีสิทธิเบิก–จ่ายเงินกองทุนสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนกรณีเสียชีวิตได ้ 

  ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่คู่

สมรสของผูเ้สียชีวิต มีสิทธิไดร้บัหน่ึงส่วน 

 3.   บิดา 

  บิดาของผูเ้สียชีวิต  จะตอ้งเป็นบิดาชอบดว้ยกฎหมายเท่าน้ัน  ทั้งน้ีการพิจารณา

ถึงความชอบดว้ยกฎหมายน้ัน  กล่าวคือ  1) บิดาจะตอ้งจดทะเบียนสมรสกบัมารดาของผูเ้สียชีวิต  หาก

บิดาไม่ไดจ้ดทะเบียนกบัมารดา  อาจใชห้ลักฐานอ่ืนในการรบัรองว่าเป็นบิดาท่ีชอบดว้ยกฎหมายได ้ 

หลกัฐานดงักล่าว คือ หลกัฐานการจดทะเบียนรบัรองบุตร หรือ ค าพิพากษาของศาลว่าผูม้ีสิทธิเป็นบุตร

ชอบดว้ยกฎหมายของบิดา  2) การจดทะเบียนรบัรองบุตร  จะตอ้งยื่นค ารอ้งขอจดทะเบียนรบัรองบุตร

ต่อนายทะเบียนผูม้ีอ านาจ ณ ส านักทะเบียน  ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัจด

ทะเบียนครอบครัว  พ.ศ. 2478   หากมารดาเสียชีวิตแลว้  จะไม่สามารถจดทะเบียนรบัรองบุตรได ้ 

ตอ้งยื่นค ารอ้งขอต่อศาลเพียงกรณีเดียว 3) การรอ้งขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลมีค าพิพากษาว่าผูม้ีสิทธิเป็น

บุตรชอบดว้ยกฎหมายของบิดา  สามารถติดต่อไดท่ี้ศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครวั 

  ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่บิดา

และมารดาของผูเ้สียชีวิต มีสิทธิไดร้บัหน่ึงส่วน 

  กรณีท่ีต้องน าเอกสารหลักฐานมาแสดงการเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิต สรุปไดด้งัน้ี 
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เป็นบิดาชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้สียชีวิต เอกสารอา้งอิง 

1. จดทะเบียนสมรสกบัมารดาผูเ้สียชีวิต ทะเบียนสมรสหรือใบส าคญัการสมรส 

2. จดทะเบียนรบัรองบุตร ทะเบียนรบัรองบุตร  

3. ค าพิพากษาของศาล ค าสัง่ศาลหรือค าพิพากษาของศาลวา่ผูเ้สียชีวิต

เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 

 

 4   มารดา  

  มารดาของผู ้เสียชีวิต  ตอ้งเป็นมารดาโดยสายเลือดและเป็นมารดาชอบดว้ย

กฎหมาย   ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ หมายถึง  “ เด็กท่ีเกิดจากหญิง  ใหถื้อว่าเป็น

บุตรชอบดว้ยกฎหมายของหญิงน้ัน ”   โดยไม่จ าเป็นวา่มารดาตอ้งจดทะเบียนสมรสหรือไม่   หลกัฐาน

ทางราชการท่ีใชใ้นการยืนยนัว่าเป็นมารดาท่ีชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้สียชีวิต คือ สูติบตัรของผูเ้สียชีวิต  

หรือ  ทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวิต  ซ่ึงจะมีช่ือของมารดา และ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนของมารดา

ปรากฏอยู ่

  ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล หลกัเกณฑจ์่ายเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่บิดาและ

มารดาของผูเ้สียชีวิต มีสิทธิไดร้บัหน่ึงส่วน 

 

วิธีการปฏิบตังิาน 

 วิธีการตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินสงเคราะห ์จากกองทุนเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทน

การเสียชีวิตของขา้ราชการ และ ลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล มีกระบวนการและวิธีการปฏิบติังาน

หลกั แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ สรุปไดด้งัน้ี  

  1. กระบวนการยื่นค าขอรบัเงินสงเคราะห ์  ประกอบดว้ยการด าเนินการ 3 ขั้นตอน

หลกั ดงัน้ี 

    1.1 ทายาทยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นขั้นตอนท่ีทายาทยื่นค าขอรับเงิน

สงเคราะห์ฯ พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เพ่ือขอรบัสิทธิตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่อเจา้หน้าท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งของส่วนงานท่ีขา้ราชการและลกูจา้งสงักดัอยู ่ขณะท่ีเสียชีวิต 

  1.2 ส่วนงานตน้สงักดัตรวจสอบสิทธิ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิทายาทตาม

ประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัฐานการเบิก-จ่ายเบ้ืองตน้
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ถา้หลกัฐานถูกตอ้งและครบถว้น ใหเ้จา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของส่วนงานตน้สงักดัลงนาม (ระบุต าแหน่ง) 

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหค้รบถว้นทุกแผ่น  

  1.3 ส่วนงานตน้สงักดั เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ค าขอรบัเงินสงเคราะหฯ์ ต่อผูม้ี

อ านาจอนุมัติลงนาม (คณบดีของส่วนงาน) เมื่อได้รับการอนุมัติแลว้ ยื่นหลักฐานการขอรับเงิน

สงเคราะหฯ์  ต่ออธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือด าเนินการอนุมติัเบิก-จ่าย ต่อไป 

 2. กระบวนการตรวจสอบการเบิก-จ่าย   ประกอบดว้ยการด าเนินการ 3 ขั้นตอน

หลกั ดงัน้ี 

    2.1 กองคลงัรบัหนังสือ ศธ. เร่ือง ค าขอรบัเงินสงเคราะห์ฯ พรอ้มหลกัฐานการ

เบิก-จ่าย จากส่วนงานตน้สงักดั 

  2.2 กองคลังตรวจสอบสิทธิทายาทและหลักฐานเบิก-จ่าย ตามประกาศฯ 

มหาวิทยาลยัมหิดล   

  2.3 เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติั เบิก-จ่าย เงินสงเคราะหฯ์  จากผูม้ีอ านาจ

อนุมัติลงนาม และ ได้รับการอนุมัติ เบิก-จ่าย จากผู ้มีอ านาจลงนามอนุมัติ (อธิการบดี หรือ ผู ้ท่ี

อธิการบดีมอบหมาย) เพ่ือด าเนินการ เบิก-จ่าย เงินสงเคราะหฯ์ ต่อไป 

 

ขอ้ควรระวงัและสิง่ที่ควรค านึงในการปฏิบตังิาน   

 เน่ืองจากการตรวจสอบการ เบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ขา้ราชการ และลูกจา้งประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน  ด าเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

สงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการ และลูกจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557 ดังน้ัน

ผูจ้ดัท าจึงสรุปขอ้ควรระวงัและส่ิงท่ีควรค านึงในการปฏิบติังาน  1) ตรวจสอบผูม้สิีทธิรบัเงินจากกองทุน

เงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่าน้ัน  2) สดัส่วนของผูม้ีสิทธิรับเงิน

จากกองทุนเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด  ดังน้ันการสอบทาน

สิทธิทายาทและจ านวนเงินขอเบิกในแต่ละกรณี  จึงเป็นส่ิงส าคญัเพ่ือใหก้าร เบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์

เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล ถูกตอ้งและครบถว้น  3) สิทธิใน

การไดร้บัเงินสงเคราะห์ฯ  ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสิทธิเฉพาะตน ผูม้ีสิทธิไดร้บัไม่มี

สิทธิโอนสิทธิน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใดได้ เพราะท่ีผ่านมา มีหลายกรณีท่ีมีการเสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขอ
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อนุมติั เบิก-จ่าย จากบุคคลท่ีมิใช่ทายาทตามกฎหมาย ยื่นเร่ือง ขอรบัเงินสงเคราะห์ฯ แทนผูม้ีสิทธิ 

ดงัน้ันจึงตอ้งพิจารณาสิทธิทายาทใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ก่อนเบิก-จ่ายเงินสงเคราะหฯ์   

 

แนวคิดเก่ียวกบัเงินสงเคราะห ์

 วิธีการตรวจสอบการเบิก–จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการ

และลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ใหแ้ก่ทายาทผูม้ีสิทธิ  หรือ ผูอ้ยู่ในความอุปการะน้ัน ด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น และ เสนอ หนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติั เบิก-จ่าย เงินสงเคราะหฯ์ ต่อ

ผูม้ีอ านาจอนุมัติลงนาม ภายใน 1 วันท าการ นับจากไดร้ับเอกสารถูกตอ้งครบถว้นแลว้  เพ่ือการ

ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง และรวดเร็ว  ถือเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยเอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีพใหแ้ก่

ทายาท  ดังน้ันจึงตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือก่อใหเ้กิดการพฒันาศักยภาพในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ความหมายของเงินสงเคราะห ์

 “เงินสงเคราะห์” หมายถึง การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ เก้ือหนุน สนับสนุน เช่น 

ฌาปนกิจสงเคราะห ์  จึงถือเป็นสวสัดิการท่ีส าคญัประเภทหน่ึงในการจงูใจ  ใหบุ้คลากรท่ีท างานใหก้บั

องคก์ร   การรบัสิทธิประโยชน์ทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล 

เป็นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีพึงไดร้บัตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจใชใ้นรูปค าอ่ืน เช่น “ส่ิง

ตอบแทนทางออ้ม”  นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจา้ง  หรือ  “ประโยชน์เก้ือกูล” หรือ  “ประโยชน์

และบริการ”  ซ่ึงลว้นแต่เป็นความหมายท่ี  หมายถึง การท่ีองคก์รจดัหาเพ่ือบริการหรือใหป้ระโยชน์แก่

บุคลากรเพ่ือตอบแทนในการปฏิบติังาน หรือ เพ่ือเอ้ืออ านวยแก่การปฏิบติังาน 

  

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 ธงชัย สุวรรณเศรษฐ์ ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการด าเนินงานของสมาคมณาปนกิจ

สงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545” โดยมี

วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม

พระราชบญัญติัการณาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ. 2545 ผลการศึกษาพบวา่ การด าเนินงานของสมาคมณา

ปนกิจสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ีของสมาคมณาปนกิจ
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สงเคราะห ์ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในกรอบแนวทางของพระราชบญัญัติการณาปนกิจสงเคราะห ์ใน

เร่ืองการจดัท าทะเบียนสมาชิก ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเงินและบญัชี การจดัท างบดุล บญัชีรายได ้

รายจ่าย ไม่ถูกตอ้งตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก าหนด กรรมการขาดความรูค้วามเขา้ใจ ในขอ้บงัคบั

ของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห ์ขอ้กฎหมาย วิธีปฏิบติัไม่เคร่งครดัในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ 

และ ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ คณะกรรมการควรเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจ และวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง

สมาคมฯ ใหส้มาชิกสมาคมเขา้ใจ เพ่ือสมาชิกจะไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาคมฯ นอกจากน้ี

สมาคมณาปนกิจสงเคราะหใ์นเขตกรุงเทพมหานครน้ี มีการด าเนินการในกลุ่มตระกูลแซ่ หรือ ญาติพ่ี

นอ้ง จึงท าอยูใ่นกลุ่มเล็ก ๆ ท าใหส้มาชิกมีนอ้ยและไดร้บัเงินค่าจดัการศพไมเ่พียงพอจะจดัการศพได ้

 เอ้ืองดอย กีรติบริบูรณ์ ศึกษาเร่ือง “การควบคุมและส่งเสริมสมาคมณาปนกิจ

สงเคราะห ์ : กรณีศึกษา ส านักงานประชาสงเคราะห ์จงัหวดัพิษณุโลก” โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

บทบาทของส านักงานประชาสงเคราะห ์จงัหวดัพิษณุโลก ในฐานะพนักงานเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบ การ

ควบคุม และส่งเสริมสมาคมณาปนกิจสงเคราะห ์และ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

ของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห ์ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาส าคญัในการด าเนินงานของสมาคมณาปน

กิจสงเคราะห ์คือ การขาดความรูค้วามเขา้ใจท่ีชดัเจน ในเร่ืองของกฎหมาย และ ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 

ทั้งในฝ่ายของกรรมการสมาคมและสมาชิก ท าใหก้ารบริการเกิดความผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อ

ประโยชน์ของสมาชิกท่ีควรไดร้บั นอกจากน้ีบุคลากรของสมาคมส่วนหน่ึง ยงัขาดจิตส านึกในการท างาน 

ท าใหเ้กิดการทุจริตขึ้ นในสมาคมฯ ส าหรบัปัญหาส าคญัของพนักงานเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

ปัญหาในด้านกฎหมายท่ียังขาดความชัดเจน ยากต่อการปฏิบัติ การขาดแคลนอัตราก าลังท่ีจะ

ปฏิบติังานในการควบคุม ก ากบั ดูแลงานณาปนกิจสงเคราะห ์และการขาดความรูค้วามเขา้ใจในดา้น

การเงิน การบญัชี และ ขอ้กฎหมาย 

 สัมพันธ์  สุวรรณ  ศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการใชจ้่ายเงินของสมาชิก 

กลุ่มณาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษาจังหวดัพะเยา”  มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะและรูปแบบการใชจ้่ายเงินณาปนกิจสงเคราะหข์องทายาทผูเ้สียชีวิต  

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะและรูปแบบการใชจ้่ายเงินณาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชิกกลุ่มชาวบา้น

ในเขตเมือง และเขตชนบทของจังหวดัพะเยา เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการใชจ้่ายเงินณาปนกิจ

สงเคราะหใ์นระหวา่งการจดัการศพ และหลงัพิธีศพของกลุ่มณาปนกิจสงเคราะหก์ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัครั้งน้ีคือ  ครอบครวัของสมาชิกณาปนกิจสงเคราะหท่ี์เสียชีวิต และไดร้ับเงินณาปนกิจสงเคราะห์ 

พ่ออาจารย ์นักปราชญผ์ูรู้ ้และผูสู้งอายุในชุมชน จากกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพะเยา และกลุ่มชุมชนชนบทในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า อ าเภอแม่ใจ จงัหวดั

พะเยา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณใ์นประเด็นโครงสรา้งทางสงัคม ปัจจยั
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ดา้นกลุ่มของชุมชน แบบแผนการใชจ้่ายเงินณาปนกิจสงเคราะห ์และแนวทางการพฒันาการใชจ้่ายเงิน

ณาปนกิจสงเคราะห ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยการจดัหมวดหมู ่จ าแนก แยกแยะประเภทของขอ้มูล และน ามา

เช่ือมโยงในเชิงตรรกะ รวมทั้งใช้วิ ธีการตีความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลในมิติต่าง ๆ 

ผลการวิจยั พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในดา้นโครงสรา้งทางสงัคม 

คือดา้นความเช่ือเก่ียวกบัความตาย และค่านิยมในการจดัการศพ โดยชุมชนมีความเช่ือว่าการท าบุญ

อุทิศส่วนกุศลใหผู้ ้ตาย การท าทานดว้ยขา้วของเคร่ืองใชจ้ะท าใหผู้ต้ายมีชีวิตหลังความตายอย่างสุข

สบาย แต่มีความแตกต่างในเร่ืองปัจจยัดา้นกลุ่มของชุมชน คือ ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเครือ

ญาติ ซ่ึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกชุมชนเมืองเป็นไปอย่างห่างเหินและเป็นทางการ 

เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ไมใ่ช่ญาติกนั ในขณะท่ีความสมัพนัธข์องชุมชนชนบทเป็นแบบระบบ

เครือญาติท่ีมีความผูกพนั ใกลชิ้ดและยึดหลกัการพ่ึงพาอาศยั แบ่งปันซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนแต่ละต าบลเป็นเครือข่ายสมาชิกณาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มใดก็ได ้ส่งผลใหก้ลายเป็น

เครือข่ายขนาดใหญ่ จึงก่อใหเ้กิดรูปแบบและการบริหารจดัการกลุ่มณาปนกิจสงเคราะหท่ี์แตกต่างกนั

และมีแบบแผนการใชจ้่ายเงินสงเคราะหจ์ากกลุ่มณาปนกิจสงเคราะหท่ี์แตกต่างกนั 

 พลาพรรณ ค าพรรณ ์ โครงการวิจยัเร่ือง “การติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจดา้นการ

ก ากบัดูแลและส่งเสริมงานดา้นณาปนกิจสงเคราะห ์ตามพระราชบญัญติัการณาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ.

2545 ไปสู่องคก์รทอ้งถ่ิน” มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 ประการคือ 

1) เพ่ือสรา้งเคร่ืองมือส าหรบัการติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจดา้นการก ากับดูแล

และส่งเสริมงานดา้นณาปนกิจสงเคราะห ์

2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการปฏิบติังานดา้นณาปนกิจสงเคราะหข์ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และ 

3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นณาปนกิจสงเคราะห์ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีจ านวนสมาคมณาปนกิจ

สงเคราะหท่ี์มีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบไม่มากนัก และส่วนใหญ่ใช้วิธีก ากบัดูแลโดยเน้นท่ีการติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสมาคมเป็นหลกั  เมื่อมีปัญหาในการปฏิบติังาน หน่วยงานท่ี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะขอค าปรึกษามากท่ีสุด คือ ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์

จงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานเดิมท่ีเคยรับผิดชอบภารกิจน้ีอยู่ ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่

คาดหวงัใหส้ านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัยงัคงเป็นพ่ีเล้ียง เพ่ือคอยแนะน า

แนวทางการปฏิบติังานในช่วงแรก ๆ ของการถ่ายโอนภารกิจไปก่อน เน่ืองจากยงัเป็นช่วงของการศึกษา

ท าความเขา้ใจกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ อยู่ โดยท่ีปัญหาส าคญัขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินเมื่อรบัการถ่ายโอนภารกิจ ไดแ้ก่ ปัญหาในการเขา้ไปตรวจสอบการด าเนินงานของสมาคมณา

ปนกิจสงเคราะห ์การขาดแคลนเจา้หน้าท่ี หรือ บุคลากรท่ีจะรบัผิดชอบงานดา้นน้ีโดยตรง และ การ

ขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทศันีย ์แกว้ไพรทูล ศึกษาเร่ือง “การถ่ายโอนภารกิจและการส่งเสริมการด าเนินงานณา

ปนกิจสงเคราะหใ์หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาวิเคราะหภ์าพรวมการ

ถ่ายโอนงานณาปนกิจสงเคราะห์ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพ่ือน าเสนอบทบาทท่ีพึง

ประสงค์หลังการถ่ายโอนของราชการส่วนกลางและภูมิภาค (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครวั/ส านักงานพฒันาสงัคมและสวสัดิการจงัหวดั) ในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบติังานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายโอนภารกิจงานดา้นณาปนกิจสงเคราะหใ์หแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการถ่ายโอนภารกิจการปฏิบติังานควบคุม ก ากบั ดูแล สมาคมณาปน

กิจสงเคราะหใ์นดา้นงานจดทะเบียนสมาคม งานตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานสมาคม และงาน

ทะเบียนสมาชิก อีกทั้งยงัรวมถึงการถ่ายโอนการปฏิบติังานดา้นส่งเสริมการด าเนินงานของสมาคมณา

ปนกิจสงเคราะหใ์นการจดัอบรมสมัมนาณาปนกิจสงเคราะหแ์ละสมาชิกอีกดว้ย ส าหรับบทบาทท่ีพึง

ประสงคข์องราชการส่วนกลาง คือ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั ควรมีบทบาทในดา้น

การอ านวยการ การจดัท านโยบายแผนยุทธศาสตร์ ว่าดว้ยการด าเนินงานณาปนกิจสงเคราะห์ และ 

ประสานใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าไปปฏิบัติ ใหก้ารสนับสนุนทางวิชาการแก่ราชการส่วน

ภมูิภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การท าวิจยัและพฒันางานณาปนกิจสงเคราะห ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนบทบาทท่ีพึงประสงคข์องราชการส่วนภูมิภาค คือ 

ส านักงานพัฒนาสงัคมและสวสัดิการจงัหวดั ควรมีบทบาทในการประสานนโยบาย แผนยุทธศาสตร์

งานณาปนกิจสงเคราะห์ใหท้อ้งถ่ินน าไปบรรจุในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจัดตั้ง

งบประมาณด าเนินการ รวมถึงการใหค้วามรูก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สนับสนุนเอกสารวิชาการ 

กฎ ระเบียบ และ คู่มือการปฏิบติังาน จดัท าฐานขอ้มูล และติดตามประเมินผลร่วมกับส่วนกลางและ

ส่วนทอ้งถ่ิน 

ธนัฐ  ปกครองบา้น (2545 : บทคัดย่อ) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ

ปัญหาและสถานการณก์่อนการจดัตั้ง กลุ่มณาปนกิจสงเคราะห ์แนวคิด พฒันาการกลุ่ม การด าเนินการ

กลุ่มปัจจยัท่ีส่งเสริม และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการกลุ่ม ตลอดจนผลการด าเนินการกลุ่มท่ี

มีต่อสมาชิก กลุ่ม และชุมชน โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดก้ าหนดศึกษา 3 กลุ่ม  1) กลุ่มญาติ

สมัพนัธ ์ 2) ชมรมผูส้งูอายุ อ าเภอเทิง-ขุนตาล และ 3) กลุ่มณาปนกิจสงเคราะห ์บา้นดอนแยง อ าเภอ

เทิง จังหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและสถานการณ์ส าคัญก่อนการจัดตั้งกลุ่มณาปนกิจ

สงเคราะห ์ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเทิง-ขุนตาล จงัหวดัเชียงราย คือ ชาวบา้นไม่มีหลกัประกนัความมัน่คง 
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ภายหลักการถึงแก่กรรมของสมาชิกในครอบครัว เพราะต้องเสียค่าใชจ้่ายสูงในการจัดการศพ ตาม

ค่านิยมในขณะน้ัน นอกจากน้ัน เงินสงเคราะหจ์ากกลุ่มณาปนกิจสงเคราะหท่ี์เกิดขึ้ น เป็นแรงจงูใจใหม้ี

การจัดตั้งกลุ่มแนวคิดในการจดัตั้งกลุ่มพัฒนาการมาจากวฒันธรรม การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายใน

ชุมชน การด าเนินการกลุ่มเป็นไปตามจารีตปฏิบติั และ แบบแผนองคก์รท่ีเป็นทางการ ซ่ึงสมาชิกมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการกลุ่ม ปัจจยัท่ีส่งเสริม คือ กลุ่มไดส้รา้งหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตแก่สมาชิก 

การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความเช่ือมัน่ในคุณธรรมของกรรมการ และกลุ่มณาปนกิจสงเคราะห์ให้

ผลตอบแทนแก่สมาชิกไดดี้ ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ การจ่ายเงินสงเคราะหไ์ม่ตรงเวลา แต่ผล

การด าเนินการกลุ่มสรา้งความมัน่คงแก่ครอบครวัสมาชิก โดยท่ีกลุ่มมีความเขม้แข็ง พ่ึงตนเองทางดา้น

หลกัการบริหารได ้และ เป็นส่วนส าคญัในการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน ขอ้เสนอแนะเพ่ือการ

พฒันา กลุ่มณาปนกิจสงเคราะหบ์างกลุ่มท่ีมีเงินออม ควรน ามาจดัเป็นสวสัดิการแก่สมาชิกดว้ย เช่น ให้

ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ควรใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการกลุ่มมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

นอกจากน้ันควรเพ่ิมเงินออมใหม้ากขึ้ น ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบ

กลุ่มณาปนกิจสงเคราะห ์ท่ีด าเนินการโดยประชาชนกบัสมาคมณาปนกิจสงเคราะหข์องธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ ์
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบตังิาน 

 

กิจกรรม/แผนปฏิบตังิาน 

 ดังท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 เก่ียวกับกองทุนเงินสงเคราะห์เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของ 

ขา้ราชการ และลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล  ดงัน้ัน ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล 

ตอ้งด าเนินการประสานงานกบัทายาทของผูเ้สียชีวิตตามกิจกรรมและแผนปฏิบติังานท่ีก าหนด สรุปได้

ดงัน้ี   

ตารางที่ 4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบติังาน 

ล าดบั กิจกรรม เอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูร้บัผิดชอบ 

1  ทายาทยื่นเร่ืองค าขอรับเงิน สงเคราะห์

ขา้ราชการและ ลูกจ้างประจ าท่ีเสียชีวิต 

พรอ้ม หลักฐานเบิก-จ่ายเงินสงเคราะห์

ของทายาทแต่ละราย  

-แ บ บ ค า ข อ รั บ เ งิ น

สงเคราะห์ขา้ราชการและ

ลกูจา้ง 

-หนังสือรบัรองการใชเ้งิน 

-ห นั ง สื อ ม อ บ อ า น า จ    

(ถา้มี) 

ส่วนงานต้นสังกัด

ของขา้ราชการ หรือ 

ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า ท่ี

เสียชีวิต 

2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของ

หลักฐานเบิก-จ่ายเงินสงเคราะห์ ตาม

ประกาศฯ พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของส่วนงานตน้สงักดั 

 

-หนังสือศธ. เร่ือง ทายาท

ยื่นขอรบัเงินสงเคราะหฯ์ 

-ส าเนาเอกสารหลักฐาน

ของทายาทแต่ละราย   

 

ส่วนงานต้นสังกัด

ของขา้ราชการ หรือ

ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า ท่ี

เสียชีวิต 

3 ส่วนงานต้นสังกัด เสนอ เร่ือง ขออนุมัติ

เบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ฯ ต่อผู ้มีอ านาจ

อนุมติัของส่วนงาน (คณบดีของส่วนงาน) 

-ไมม่-ี ส่วนงานต้นสังกัด

ของขา้ราชการ หรือ

ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า ท่ี

เสียชีวิต 

4 กองคลัง รบัหนังสือ ศธ. เร่ือง ทายาทยื่น

ขอรบัเงินสงเคราะหฯ์  ตรวจสอบหลกัฐาน

เบิก-จ่ายเงินสงเคราะห์ ตามประกาศฯ 

มหาวิทยาลยั  

-ไมม่ี- กองคลัง ส านักงาน

อธิการบดี 
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ล าดบั กิจกรรม เอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูร้บัผิดชอบ 

5 กองคลัง ตรวจสอบพบสิทธิทายาท ไม่

เป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยั ส่งกอง

กฎหมายพิจารณาสิทธิทายาท 

 

-หนังสือ ศธ. เ ร่ือง ขอ 

ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์

ตรวจสอบสิทธิทายาท  

กองคลัง ส านักงาน

อธิการบดี 

6 รวบรวมหนังสือ ศธ. เร่ือง ทายาทยื่นขอรบั

เงินสงเคราะห์ฯ ท่ีมีสิทธิตามประกาศฯ 

และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เสนอผู ้มี

อ านาจอนุมติัลงนาม (อธิการบดี หรือ ผูท่ี้

อธิการบดีมอบหมาย) 

-หนังสือศธ. เร่ือง ทายาท

ยื่นขอรบัเงินสงเคราะหฯ์ 

-ส า เ น าหลัก ฐ านขอ ง

ทายาทแต่ละราย  

-หนังสือ ศธ. เ ร่ือง ขอ 

ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์  

ตรวจสอบสิท ธิทายาท  

(ถา้มี) 

กองคลัง ส านักงาน

อธิการบดี 

 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน  

 จากท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 3 เก่ียวกับวิธีการตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ 

ขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล  ซ่ึงแสดงวิธีปฏิบติังานหลกั  โดยแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ  

ดงัน้ัน ในบทท่ี 4  น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละกระบวนการหลกั ตลอดจนขั้นตอน  วิธีการ และ 

เอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี  

1. กระบวนการยืน่ค าขอรบัเงินสงเคราะห ์  

 1.1  ทายาทยืน่ค าขอรบัเงินสงเคราะห ์   

 เป็นขัน้ตอนท่ีทายาท หรือ  ผูอ้ยู่ในความอุปการะของขา้ราชการหรือลกูจา้งท่ีเสียชีวิตใน

ระหว่างการปฏิบติังาน หรือท างานเป็นขา้ราชการ หรือ ลูกจา้งมหาวิทยาลยัน้ัน ยื่นแบบค าขอรบัเงิน

สงเคราะหข์า้ราชการและลกูจา้ง  พรอ้มเอกสารหลกัฐานเพ่ือขอรบัสิทธิตามสดัส่วนท่ีก าหนด  โดยส่วน

งานตน้สงักดั  ตอ้งแจง้ใหท้ายาทผูม้ีสิทธิทราบว่า  ตอ้งน าเอกสารหลักฐานใดมาประกอบการยื่นค า

ขอรบัเงินสงเคราะหฯ์  และน าตน้ฉบบัหลกัฐานพรอ้มส าเนามาแสดง 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 หลกัฐานเก่ียวกบัผูเ้สียชีวิต ไดแ้ก่ 

- ส าเนาใบมรณะบตัร  หากเสียชีวิตดว้ยกรณีผิดปกติ หรือ กรณีอุบติัเหตุ 

ตอ้งมีหลักฐานสรุปสาเหตุการตายของเจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือรายงาน
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ประจ าวัน หรือ รายงานการสอบสวนสาเหตุการตายของเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจประกอบเพ่ิมเติม เช่น โดนรถชน ล่ืนลม้ เป็นตน้ 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล ท่ีประทบัตรา “ตาย”  

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 

- ส าเนาค าสัง่ เร่ือง ใหล้กูจา้งประจ าขาดจากอตัรา (เฉพาะกรณีผูเ้สียชีวิต

เป็นลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล) 

 หลกัฐานเก่ียวกบับิดาชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล 

- ส าเนาใบส าคญัการสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนสมรส 

- ส าเนาการจดทะเบียนวา่ผูถึ้งแก่กรรมเป็นบุตร (ถา้มี) 

- ส าเนาค าพิพากษาของศาลท่ีแสดงวา่ผูถึ้งแก่กรรมเป็นบุตร (ถา้มี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 

- ส าเนาใบมรณะบตัรท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล ท่ีประทบัตรา “ตาย” (ถา้มี) 

 หลกัฐานเก่ียวกบัมารดาชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 

- ส าเนาใบมรณะบตัรท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล ท่ีประทบัตรา “ตาย” (ถา้มี) 

 หลกัฐานเก่ียวกบัคู่สมรส ไดแ้ก่ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล 

- ส าเนาใบส าคญัการสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนสมรสท่ีมีช่ือผูเ้สียชีวิตเป็น

คู่สมรส 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 

- ส าเนาใบมรณะบตัรท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล ท่ีประทบัตรา “ตาย” (ถา้มี) 

 หลกัฐานเก่ียวกบับุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไดแ้ก่ 

- ส าเนาสติูบตัร 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล 

- ส าเนาการจดทะเบียนวา่เป็นบุตร (ถา้มี) 
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- ส าเนาค าพิพากษาของศาลท่ีแสดงวา่เป็นบุตร (ถา้มี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 

- ส าเนาใบมรณะบตัรท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล ท่ีประทบัตรา “ตาย” (ถา้มี) 

 หลกัฐานเก่ียวกบับุตรที่บรรลนิุตภิาวะ ไดแ้ก่ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล 

- ส าเนาการจดทะเบียนวา่เป็นบุตร (ถา้มี) 

- ส าเนาค าพิพากษาของศาลท่ีแสดงวา่เป็นบุตร (ถา้มี) 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 

- ส าเนาใบมรณะบตัรท่ีปรากฏช่ือ-นามสกุล ท่ีประทบัตรา “ตาย” (ถา้มี) 

 หลกัฐานอื่น ๆ ไดแ้ก่ 

- หลกัฐานท่ีแสดงว่า เป็นผูอ้ยู่ในความอุปการะของผูถึ้งแก่กรรม  และตอ้ง

ไดร้บัความเดือดรอ้น  เน่ืองจากขาดผูอุ้ปการะ  ในกรณีท่ีไม่มีทายาทผูม้ี

สิทธิรบัเงินสงเคราะหฯ์ 

- หลกัฐานแสดงการเป็นผูป้กครองตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูถึ้งแก่กรรมมี  

บุตรผูเ้ยาว ์และ บุตรไม่มีบิดา และมารดา  และไม่สามารถท่ีจะมารับ 

เงินสงเคราะหฯ์ ดว้ยตนเอง    

- หนังสือมอบอ านาจ พรอ้มติดอากรแสตมป์ กรณีท่ีทายาทผูม้ีสิทธิรายใด 

ไม่สามารถมารบัเงินสงเคราะหฯ์ ดว้ยตนเอง และประสงคใ์หผู้อ่ื้นกระท า

การแทน  

หมายเหตุ   การมอบอ านาจโดยใชห้นังสือมอบอ านาจ มีหลักเกณฑ์และอตัราค่าอากรแสตมป์ ตาม

ลกัษณะของการมอบอ านาจ สรุปไดด้งัน้ี 

1. มอบอ านาจใหบุ้คคลคนเดียว หรือ หลายคน ท าการแทนเพียงครั้งเดียว ใหติ้ดอากร

แสตมป์ 10 บาท โดยใหผู้ม้อบอ านาจเป็นผูเ้สียค่าอากรแสตมป์ และ ใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็นผูท่ี้ตอ้งขีด

ฆ่าอากรแสตมป์ 

2. มอบอ านาจใหบุ้คคลคนเดียว หรือ หลายคน ร่วมกระท าการแทนมากกว่าครั้งเดียว 

ใหติ้ดอากรแสตมป์ 30 บาท โดยใหผู้ม้อบอ านาจเป็นผูเ้สียค่าอากรแสตมป์ และ ใหผู้ร้บัมอบอ านาจ

เป็นผูท่ี้ตอ้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
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 ส่วนส าเนาเอกสารหลักฐานการเบิก–จ่าย เงินสงเคราะห์ดังกล่าว  ให้เจา้หน้าท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งของส่วนงานตน้สงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล  ตรวจสอบความถูกตอ้งกบัตน้ฉบบั  เมื่ อเห็นว่า

ถูกตอ้งแลว้   ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของส่วนงานตน้สงักดัลงนาม  (ระบุต าแหน่ง) รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ใหค้รบถว้นทุกแผ่น แลว้ส่งคืนหลกัฐานตน้ฉบบัใหแ้ก่ทายาทผูย้ื่นค าขอรบัเงินสงเคราะหต่์อไป เวน้แต่

หนังสือมอบอ านาจใหเ้ก็บตน้ฉบบัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ส่วนหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ 

ก าหนดการจ่ายเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่ทายาท หรือ  ผูอ้ยู่ในความอุปการะไวใ้น  หมวด  2  การจ่ายเงิน

สงเคราะห ์  ขอ้ 4. – ขอ้ 6. ”โดยสรุปดงัน้ี 

 ขอ้ 4.   ใหจ้่ายเงินสงเคราะหฯ์ ตามประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์าร

จ่ายเงินสงเคราะหเ์พ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขา้ราชการและลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2557 แก่

ทายาท  หรือ ผูอ้ยูใ่นความอุปการะของขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตในระหวา่งการปฏิบติังาน  

หรือ  ท างานเป็นขา้ราชการ  หรือ  ลกูจา้งมหาวิทยาลยัมหิดล  ไดใ้นอตัราตามท่ีประชุมคณบดีก าหนด 

ดงัน้ี 

กรณีการถึงแก่กรรม อตัราเงินสงเคราะห ์

1. การถึงแก่กรรมกรณีปกติ 50,000 บาท 

2. การถึงแก่กรรมกรณีอุบติัเหตุ 100,000 บาท 

 

*อตัราดังกล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี 13/2553  เมื่อวนัท่ี  11 

กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 

 ขอ้ 5.   เงินสงเคราะหท่ี์ใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิใหจ้่ายตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

5.1 บุตรใหไ้ดร้บัสองส่วน  แต่ถา้ขา้ราชการ หรือลกูจา้งท่ีเสียชีวิตมีบุตรตั้งแต่

สามคนขึ้ นไป ใหไ้ดร้บัสามส่วน  

  *บุตรในท่ีน้ี รวมทั้งบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ และ บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้เป็น

มีผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินสงเคราะหฯ์ ทั้งสองกรณี 

5.2  คู่สมรสใหไ้ดร้บัหน่ึงส่วน 

5.3  บิดาและมารดา  หรือ  บิดา  หรือ  มารดาท่ีมีชีวิตอยูใ่หไ้ดร้บัหน่ึงส่วน 
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 ขอ้ 6.   ถา้ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตไม่มีทายาท  ใหพิ้จารณาจ่ายเงิน

สงเคราะหน้ี์แก่บุคคลซ่ึงอธิการบดี  หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเห็นว่า  มีหลกัฐานแสดงว่า

เป็นผูอ้ยู่ในความอุปการะของขา้ราชการ  หรือลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิต   และเป็นผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้น   

เน่ืองจากการเสียชีวิตของขา้ราชการ  หรือลกูจา้งประจ า  เพราะขาดผูอุ้ปการะ  ถา้ผูอ้ยู่ในความอุปการะ

ของขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตตามวรรคหน่ึงมีหลายคน  ใหไ้ดร้บัส่วนแบ่งเท่ากนั  ถา้มีคน

เดียว  ผูอ้ยูใ่นความอุปการะน้ัน มีสิทธิไดร้บัเงินสงเคราะหท์ั้งหมด 

 การขอรับเงินจากกองทุนเงินสงเคราะห์มหาวิทยาลัยน้ัน ใหผู้ ้มีสิทธิยื่นค าขอรับเงิน

สงเคราะหฯ์ ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับวนัท่ีขา้ราชการและลกูจา้งประจ าเสียชีวิตเป็นตน้ไป เวน้

แต่กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั  ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือ ผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายท่ีจะพิจารณา

อนุมัติให้ยื่นค าขอในภายหลังได้เป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท่ีขา้ราชการหรือ

ลกูจา้งประจ าเสียชีวิต  

 และสิทธิในการท่ีจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์ามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดลน้ี เป็นสิทธิ

เฉพาะตัว  ผู ้มีสิทธิได้รับไม่มีสิทธิโอนสิทธิน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใดได้ การท่ีผู ้มีสิทธิใชสิ้ทธิขอรับเงิน

สงเคราะห ์หรือ เงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจ่ายใหต้ามกฎหมาย หรือ ระเบียบอ่ืนใด ในลกัษณะและเง่ือนไข

เช่นเดียวกับท่ีระบุไวใ้นประกาศน้ีน้ัน  ไม่ท าใหผู้ม้ีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เส่ือมสิทธิท่ีจะขอรับเงิน

สงเคราะหฯ์ ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดลน้ี  
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        แผนภมิูทายาทผูมี้สิทธิรบัเงินกองทุนสงเคราะห ์

 

 

 1.2  ส่วนงานตน้สงักดัตรวจสอบสิทธิ 

 เป็นขั้นตอนท่ีส่วนงานต้นสังกัด ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล  รับเร่ืองค าขอรับเงิน

สงเคราะห์จากทายาท หรือ ผู ้อยู่ในความอุปการะ ท่ีน าตน้ฉบับเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้ม

ส าเนาหลกัฐาน  1 ชุด  ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีส่วนงาน  เพ่ือตรวจสอบสิทธิตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล

และความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานเบ้ืองต้นก่อนน าส่งกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี เพ่ือ

ด าเนินการเบิก–จ่ายเงินสงเคราะห์ต่อไป  โดยแบบค าขอรบัเงินสงเคราะหข์า้ราชการและลูกจา้งแบ่ง

ออกเป็น  4  ส่วน  ดงัน้ี 

 ส่วนที่  1   ส  าหรบัผูย้ืน่ค  าขอรบัเงินสงเคราะห ์ 

 ส่วนที่  2   ส  าหรบัเจา้หนา้ที่ส่วนงาน 

 ส่วนที่  3   ค าอนุมตัิใหเ้บิก-จา่ย 

 ส่วนที่  4   ส  าหรบักองคลงั  (ใบรบัเงิน) 
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 1.3  เสนอขออนุมตัเิบิก-จา่ย เงินสงเคราะหฯ์ จากผูมี้อ  านาจลงนามอนุมตัิ 

 เป็นขั้นตอนท่ีส่วนงานตน้สังกัด ภายใตม้หาวิทยาลัยมหิดล เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง

ทายาทยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ เพ่ือเสนอผูม้ีอ านาจลงนามอนุมติั (คณบดี ของส่วนงานตน้สังกัด) 

ก่อนส่งด าเนินการเบิก–จ่ายเงินสงเคราะห ์ต่อไป   
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ภาพท่ี 4.1 หนังสือทายาทยื่นเร่ืองขอรบัเงินสงเคราะห ์
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 เมื่อด าเนินการตามกระบวนการขั้นตน้แลว้เสร็จ สามารถสรุปแผนผังแสดงขั้นตอนการ   

ปฏิบติังานของกระบวนการท่ี 1 : กระบวนการยื่นค าขอรบัเงินสงเคราะห ์ ไดด้งัน้ี   

 

 

2. กระบวนการตรวจสอบการเบิก-จา่ย    

 2.1  กองคลงัรบัเรื่องค าขอรบัเงินสงเคราะห ์   

 เป็นขั้นตอนท่ีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี รับหนังสือ ศธ. เร่ือง ค าขอรับเงิน

สงเคราะหฯ์ จากส่วนงานตน้สงักดั   

 2.2 กองคลงัตรวจสอบสิทธิทายาทและหลกัฐานเบิก - จา่ย    

 เป็นขั้นตอนท่ีกองคลงั ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบสิทธิทายาท และหลกัฐานการ

เบิก-จ่าย  ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ถา้หลกัฐาน ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กองคลงั ส านักงาน
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อธิการบดี ส่งเร่ืองค าขอรับเงินสงเคราะห์ คืนส่วนงานตน้สังกัด เพ่ือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน

ด าเนินการเบิก-จ่าย  ถา้ทายาทไม่มีสิทธิตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล กองคลงัส่งหนังสือ ศธ. 

เ ร่ื อง  ขอความอนุ เคราะห์ พิ จารณาสิทธิทายาท  ต่อกองกฎหมาย  ส า นักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ถา้ผลการพิจารณาว่าทายาทมีสิทธิตามประกาศฯ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  กองคลงัด าเนินการเบิก-จ่ายต่อไป  แต่ถา้ผลการพิจารณาวา่ทายาทไม่มีสิทธิตาม

ประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล กองคลงัส่งตน้เร่ืองคืนส่วนงานตน้สงักดั ด าเนินการตามขอ้พิจารณาของ

กองกฎหมายต่อไป 

 2.3 เสนอขออนุมตั ิเบิก-จา่ย เงินสงเคราะห ์   

 เป็นขั้นตอนท่ีกองคลงั ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบสิทธิทายาท และหลกัฐานการ

เบิก-จ่าย ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล เรียบรอ้ยแลว้  ด าเนินการเสนอหนังสือ 

ศธ. เร่ือง ขออนุมติัเบิก-จ่าย เงินสงเคราะห์ฯ จากกองทุนเงินสงเคราะห์ จากผูม้ีอ านาจลงนามอนุมติั

(อธิการบดี หรือ ผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย) ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 วนัท าการ นับจากวนัท่ี

ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแลว้ ด าเนินการเบิก-จ่าย เงิน

สงเคราะหฯ์ ใหแ้ก่ทายาทต่อไป 

 เมื่อด าเนินการตามกระบวนการขั้นตน้แลว้เสร็จ สามารถสรุปแผนผังแสดงขั้นตอนการ 

ปฏิบติังานของกระบวนการท่ี 2 : กระบวนการตรวจสอบการเบิก-จ่าย  ไดด้งัน้ี   
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วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินสงเคราะห์ 

ขา้ราชการและลูกจา้งมหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกรอบเวลาท่ี

ก าหนดสามารถด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 วนัท าการ นับจากวนัท่ีไดร้บัเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

เพ่ือใหท้ายาท หรือ ผูอ้ยูใ่นความอุปการะ ไดร้บัเช็คทนัต่อการด ารงชีพ 
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จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จรยิธรรมในการปฏิบตังิาน   

 คุณธรรม  และ จริยธรรม  ถือเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีควรยึดถือเป็นแนวปฏิบติังานใน

หน้าท่ีของตน เพ่ือเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  ดังน้ันผู ้เขียน ซ่ึงด ารงต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบญัชี  ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและจรรยาบรรณในอาชีพ เพ่ือใชย้ึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบติังาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลยัมหิดล และ การด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552  ผูเ้ขียนใชห้ลกัจรรยาบรรณท่ีพึง

มีต่อตนเอง และจรรยาบรรณท่ีพึงมีต่อการปฏิบติังานและหน่วยงาน ดงัน้ี 

  1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากวิชาชีพ

ของตนเอง 

  1.2 เป็นผู ้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเ้หมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั 

  1.3 มีทศันคติท่ีดี และ พฒันาตนเองใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพนูความรู ้

ความสามารถทกัษะในการท างาน เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  1.4 อุทิศตนในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ตรงต่อเวลา 

และ ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลยัอย่างเต็มท่ี ไม่ละท้ิงหน้าท่ีไปโดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร หรือ ปฏิบติังานในหน้าท่ีล่าชา้เกินระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเกิน

สมควร 

  1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

อยา่งเต็มความสามารถ 

  1.6 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได ้

และ มีความขยนัหมัน่เพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และการด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ผู ้เขียนใชห้ลัก

จรรยาบรรณท่ีพึงมีต่อตนเอง และจรรยาบรรณท่ีพึงมีต่อการปฏิบติังานและหน่วยงาน ดงัน้ี 

2.1 ยึดมัน่ในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และค าขวัญของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.2 ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู ้อ่ืน ไม่ว่าจะน ามาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

หรือน าเอามาท าใหม่ดว้ยตนเอง หรือว่าจา้งใหผู้อ่ื้นท าใหโ้ดยมีการแกไ้ข ดัดแปรง หรือ ปรบัปรุงใหม่ 
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แลว้เสนองานหรือผลงานน้ันเป็นของตนโดยมิชอบ โดยปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรบอกใหช้ดัแจง้ เคารพและ

ไมล่ะเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

3. วฒันธรรมองค์กร “มหาวิทยาลัยมหิดล” (MAHIDOL Core Value) ท่ีผูเ้ขียนใชย้ึดถือ

ปฏิบติั  ดงัน้ี 

วฒันธรรมองคก์ร 

M – Mastery      รูแ้จง้ รูจ้ริง สมเหตุ สมผล 

A  - Altruism มุง่ผลเพ่ือผูอ่ื้น 

H  - Harmony กลมกลืนกบัสรรพส่ิง 

I   - Integrity มัน่คงยิ่งในคุณธรรม 

D  - Determination แน่วแน่ท า กลา้ตดัสินใจ 

O  - Originality สรา้งสรรคส่ิ์งใหม ่

L  - Leadership ใส่ใจเป็นผูน้ า   

 

 ส าหรบัต าแหน่งในสายงาน “นักวิชาการเงินและบญัชี” มีคุณลกัษณะความรูค้วามสามารถ 

และ จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบติังาน ท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานเพ่ือใชย้ึดถือในการปฏิบติังาน 

สรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นผูม้ีความซ่ือสตัย ์สุจริต ต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

2. เป็นผูม้ีความประพฤติดี 

3. เป็นผูม้ีความกระตือรือรน้ มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหเ้กิดผลดี 

4. เป็นผูท่ี้อุทิศเวลาใหแ้ก่งาน 

5. เป็นผูม้ีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์

6. เป็นผู ้ท่ีมุ่งเสริมสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการ

ปฏิบติังาน 

7. เป็นผูม้ีแนวคิด ทศันคติท่ีเปิดกวา้ง ยืดหยุน่ และมองการไกล  

8. เป็นผูม้ีมนุษยส์มัพนัธดี์  
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ 

 

 ส าหรบับทท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบการเบิก-จ่าย 

เงินสงเคราะหข์า้ราชการและลกูจา้งประจ ามหาวิทยาลยัมหิดลของผูจ้ดัท า พรอ้มวิธีการแกไ้ขปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีไดร้วบรวมไวเ้ป็นกรณีศึกษาเท่าน้ัน  กรณีมีปัญหา

และอุปสรรค  นอกเหนือจากท่ีผูจ้ดัท าไดร้วบรวมไว ้ เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบคงตอ้งศึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหา

เป็นกรณี ๆ ไป  ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดแ้ยกกรณีศึกษาปัญหาอุปสรรค  แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ  ไวเ้ป็น

ขอ้ ๆ  ดงัน้ี 

 

 1.  ประเด็นปัญหา  :  กรณีขา้ราชการและลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิต ไม่มีทายาท  ตาม

ประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล  หมวด  2  การจ่ายเงินสงเคราะห ์ ขอ้  4. จะพิจารณาอยา่งไร ? 

 

 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ  :  เบิกจ่ายเงินสงเคราะหไ์ด ้    โดยใหพิ้จารณาตาม

ประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  หมวด 2  การจ่ายเงินสงเคราะห์  ขอ้  6. แทน ก าหนดว่า  “ถ้า

ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตไม่มีทายาท  ใหพิ้จารณาจ่ายเงินสงเคราะห์น้ีแก่บุคคลซ่ึง

อธิการบดี  หรือ  ผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเห็นวา่  มีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูอ้ยูใ่นความอุปการะ

ของขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าท่ีเสียชีวิต   และ  เป็นผูไ้ดร้บัความเดือนรอ้นเน่ืองจากการเสียชีวิตของ

ขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าเพราะขาดผูอุ้ปการะ” 

 โดยเอกสารหลกัฐานท่ีมาแสดงเพ่ิมเติม  เพ่ือพิจารณาขอ้เท็จจริงดังกล่าว  ตามตวัอย่าง

ดงัน้ี    นายสมชาย  เป็นลกูจา้งประจ าเงินนอกงบประมาณ  สงักดัคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล   

ไดเ้สียชีวิต  ซ่ึงนายสมชาย  ไดอ้ยูกิ่นฉนัสามีภรรยากบันางสาวโสภา โดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรสกนั  และ 

มีบุตร 1 คน  แต่นายสมชาย  ไม่ไดจ้ดทะเบียนรบัรองเป็นบุตร   แต่ใหใ้ชช่ื้อสกุล ของตน   ส่วนบิดา  

และ  มารดาของนายสมชาย   ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสกนั  จึงท าใหน้ายสมชายเป็นบุตรโดยชอบดว้ย

กฎหมายของมารดาแต่เพียงผูเ้ดียว   ซ่ึงมารดาไดเ้สียชีวิตแลว้   ดงัน้ันแมว้่า นายสมชาย  จะใหบุ้ตรใช้

ช่ือสกุลของตน    ก็ไม่เป็นเหตุท่ีท าใหเ้ป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย ของนายสมชายได ้   จึงยงัไมไ่ดม้ี
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ฐานะเป็นทายาทในขณะท่ีนายสมชายเสียชีวิตลง   ดงัน้ัน ในขณะท่ีนายสมชายเสียชีวิต จึงไมม่ี ทายาท

ท่ีจะมีสิทธิรบัเงินสงเคราะห ์ตาม  หมวด 2  การจ่ายเงินสงเคราะห ์ขอ้ 4. แต่อยา่งไร  

 หากปรากฏหลกัฐานว่านายสมชาย  ไดอุ้ปการะเล้ียงดูบุตรอย่างบิดากบับุตร  และ บุตร 

เป็นผูไ้ดร้บัความเดือนรอ้นเน่ืองจากการเสียชีวิตของนายสมชาย   เพราะขาดผูอุ้ปการะ ก็จะสามารถ 

ขอรบัเงินสงเคราะห์น้ี ตาม  หมวด 2 การจ่ายเงินสงเคราะห์ ขอ้  6.  ได ้ ซ่ึงหลกัฐานท่ีส่วนงานตน้

สงักดัไดน้ ามาแสดงเพ่ิมเติม มีดงัน้ี  

 สติูบตัรของบุตร  ไดร้ะบุช่ือบิดา  คือ นายสมชาย 

 ส าเนาทะเบียนบา้น  ปรากฏช่ือ  บุตร   เป็นผูอ้าศยั  ในบา้นเลขท่ีเดียวกนั 

กบั  นายสมชาย 

 ขอ้มลูผูป้กครองนักเรียน  ปรากฏช่ือ  นายสมชาย มีความสมัพนัธก์บัผูเ้รียน  

ในฐานะ บิดา  พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน  และลงลายมือช่ือใน

ฐานะผู ้ปกครองของบุตร  ในใบประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ,  ใบ

ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผู ้เรียน ,  ใบประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์

และเขียน  ,   ใบประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และ  ใบประเมิน

สมรรถนะ/คุณลกัษณะของตวัผูเ้รียน ตลอดปีการศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการของส่วนงานตน้สงักดั  ปรากฏรายช่ือบุตร   

ในฐานะบุตรของ นายสมชาย  เป็นผูไ้ดร้บัทุนการศึกษา ประจ าปี 

 ส าเนาหนังสือช้ีแจง้  ของนายชูชาติ   (บิดาของนายสมชาย  ซ่ึงไม่ไดจ้ด

ทะเบียนสมรสกบัมารดา)   ไดท้ าหนังสือช้ีแจงขอ้เท็จจริงยืนยนัว่า   นาย

สมชาย   ไดอ้ยู่กินร่วมกนัฉันสามีภรรยากับนางสาวโสภา   โดยไม่ไดจ้ด

ทะเบียนสมรสกนั  และ มีบุตรร่วมกนั  1 คน  โดยใหบุ้ตรใชช่ื้อสกุลของตน   

และพกัอาศยัอยู่บา้นเดียวกนั  และ  เป็นผูส้่งเสียเล้ียงดูใหก้ารศึกษาแก่บุตร 

อยา่งบิดากบับุตร 

 ส าเนาหนังสือส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร  เร่ืองค า สัง่

ประโยชน์ทดแทน กรณี นางสาวโสภา  ไดร้ับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีวา่งงาน จ านวน 90 วนั 

 สรุป   เมื่อพิจารณาขอ้เท็จจริง  ตามเอกสารหลักฐานท่ีปรากฏเพ่ิมเติม  เห็นว่า นาย

สมชาย  ไดใ้หก้ารอุปการะเล้ียงดูบุตร  อย่างบิดากบับุตรจริง   และบุตร  เป็นผูไ้ดร้บัความเดือนร้อน
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เน่ืองจากการเสียชีวิตของ นายสมชาย   เพราะขาดผูอุ้ปการะ   ประกอบกบั นางสาวโสภา   มารดาโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย   เป็นผูว้า่งงาน  ขาดรายได ้  ไมส่ามารถส่งเสียเล้ียงดบุูตรได ้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ

ฯ มหาวิทยาลยัมหิดล  หมวด 2  การจ่ายเงินสงเคราะห ์ ขอ้ 6.   ดงักล่าวขา้งตน้   ดงัน้ัน  จึงเห็นควร

จ่ายเงินสงเคราะห์ ใหแ้ก่บุตรได ้ (อา้งอิง  ท่ี  ศธ.0517.019/1352  ลว. 2  ตุลาคม 2558  กอง

กฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 

 2.  ประเด็นปัญหา  :  กรณีขา้ราชการและลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิตไม่มีทายาท ตาม

ประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล   หมวด  2   การจ่ายเงินสงเคราะห ์  ขอ้  4. และพี่สาวของผูเ้สียชีวิต

แสดงเอกสารหลกัฐานและแจง้ความประสงคข์อรบัเงินสงเคราะหฯ์   เน่ืองจากเป็นผูไ้ดร้บัความเดือน

รอ้นเน่ืองจากการเสียชีวิตของขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าเพราะขาดผูอุ้ปการะ จะพิจารณาอยา่งไร ? 

 

 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ  :  เบิกจ่ายเงินสงเคราะหไ์ม่ได ้    โดยการเบิก– 

จ่าย เงินสงเคราะห์ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน   มิใช่มรดกท่ีจะตกทอดแก่ทายาทตาม

กฎหมาย   แต่เป็นสิทธิท่ีเกิดขึ้ นภายหลงัจาก ขา้ราชการ หรือ  ลกูจา้งประจ าเสียชีวิต  ดังน้ันผูร้บัเงิน

สงเคราะหต์อ้งเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ก าหนดวา่  ใหจ้่ายเงินสงเคราะหผ์ูม้ีสิทธิตาม หมวด 2 

การจ่ายเงินสงเคราะห ์ ขอ้  4.  จ่ายตามหลกัเกณฑด์งัน้ี    1)   บุตรใหไ้ดร้บัสองส่วน     2)   คู่สมรส

ใหไ้ดร้บัหน่ึงส่วน     3)   บิดาและมารดา  หรือ  บิดา หรือ มารดา  ท่ีมีชีวิตอยู่ใหไ้ดร้บัหน่ึงส่วนและ  

ขอ้  6.  ก าหนดว่า “ถ้าขา้ราชการหรือลูกจ้างประจ าท่ีเสียชีวิตไม่มีทายาท ใหพิ้จารณาจ่ายเงิน

สงเคราะหน้ี์แก่บุคคลซ่ึงอธิการบดี  หรือ  ผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเห็นว่า   มีหลกัฐานแสดงว่า

เป็นผูอ้ยู่ในความอุปการะของขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าท่ีเสียชีวิต และเป็นผูท่ี้ไดร้บัความเดือนรอ้น  

เน่ืองจากการเสียชีวิตของขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าเพราะขาดผูอุ้ปการะ” 

 สรุป  เมื่อพิจารณาขอ้เท็จจริง  ผู ้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ  มีสถานะเป็นพ่ีสาวร่วมบิดา  

มารดา  จึงไม่เป็นผูท่ี้จะมีสิทธิไดร้บัเงินสงเคราะห ์ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล หมวด 2  การ

จ่ายเงินสงเคราะห ์ ขอ้  4.  และไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ  และไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัความเดือนรอ้น

เน่ืองจากการเสียชีวิตของขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า  เน่ืองจากมีหลักฐานยืนยนัว่าตนท างานเป็น 

ลกูจา้ง สงักดัส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   ดงัน้ัน  จึงไม่เป็นผูม้ีสิทธิไดร้บั 

เงินสงเคราะห ์ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดลดงักล่าว   (อา้งอิง  ท่ี ศธ.0517.019/316  ลว. 13  

มีนาคม 2560 กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล) 
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 3.  ประเด็นปัญหา  :  กรณีทายาท หรือ ผู ้อยู่ในความอุปการะ  ตามประกาศฯ

มหาวิทยาลยัมหิดล  หมวด 2  ขอ้  4.   ยื่นค าขอรบัเงินสงเคราะห ์เฉพาะบางราย  จะพิจารณาการ

เบิก–จ่าย อยา่งไร ? 

 

 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ  :  เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ได ้ตามค าขอรับเงิน

สงเคราะห์ เฉพาะบางราย  พร้อมด าเนินการเสนอเ ร่ืองขออนุมัติ เ บิก-จ่ายเงินสงเคราะห์

มหาวิทยาลยัมหิดล เพียงจ านวนเงินท่ีขอเบิก  

 ส่วนทายาทรายอ่ืน ใหย้ื่นค าขอรบัเงินสงเคราะห ์ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัท่ี

ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าเสียชีวิตเป็นตน้ไป เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของ

อธิการบดี หรือ ผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหย้ื่นค าขอในภายหลงัไดเ้ป็นกรณีพิเศษ   

แต่ตอ้งไมเ่กิน 2 ปี นับแต่วนัท่ีขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ าเสียชีวิต 

 

แนวทางการพฒันางาน 

 1) ก าหนดผูป้ระสานงานหลกั รบัเร่ืองประสานงานกบัส่วนงานตน้สงักดั เพ่ือแจง้ทายาท 

ห รือ ผู ้อยู่ ในความอุปการะ ติดต่อรับ เ ช็ค ท่ี งานการเ งิน กองคลัง  ส า นักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลยัมหิดล  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด 
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