หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อตรวจพบ เรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงาน
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. มีเงินเกินบัญชีสวัสดิการพนักงาน
- เงินสวัสดิการพนักงานที่ลาออก
- ดอกเบี้ย

ให้ถอนเงินส่วนเกินบัญชีสวัสดิการ
นําส่งเป็ นเงินรายได้ของหน่วยงาน

2. มีการเบิกจ่ายเกินวงเงินสวัสดิการ
คงเหลือสะสมของพนักงาน เนือ่ งจาก
การบันทึกกการรับ-จ่ายเงินสวัสดิการ
ในทะเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง
ทําให้ยอดเงินคงเหลือไม่ถกู ต้อง

1. ให้บนั ทึกรายการรับ-จ่ายเงิน
สวัสดิการในทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ
และตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ทุกครัง้
2. ให้มีระบบควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการพนักงาน

3. หลักฐานการจ่ายเงินสวัสดิการ
การจัดเก็บไม่เป็ นระบบ ยากต่อการค้นหา
เสี่ยงต่อการสูญหาย

ให้จดั เก็บหลักฐานทางการเงินไว้ในที่
ปลอดภัย มิให้สญ
ู หาย และพร้อมให้
ตรวจสอบ

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562 ข้อ 51 ให้สว่ นราชการเก็บ
รักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย
มิให้สญ
ู หาย หรือเสียหายได้ ทัง้ นี้ เมือ่ สํานัก
งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว
ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้

4. มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลที่ไม่ถกู ต้อง
4.1 มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ที่ไม่ใช่เพื่อการรักษาหรือบําบัดโรค
เช่น ค่าเคลือบบัตร ค่าส่งเสริมความงาม
ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลโดยตรง เป็ นต้น
4.2 มีการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพ
ประจําปี ของบุคคลในครอบครัว

1. รายการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา
พยาบาล ห้ามนํามาเบิกจ่าย
2. ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ของ
บุคคลในครอบครัว ห้ามนํามาเบิกจ่าย

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2562
"การรักษาพยาบาล" หมายความว่า
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การบําบัดรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถ
ภาพของร่างกาย จากการเจ็บป่ วยด้วย
โรคต่างๆ ทัง้ โรคทัว่ ไปและโรคทาง
ทันตกรรม รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการส่งเสิรม
ความงาม
"ค่ารักษาพยาบาล" หมายความว่า
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ข้อ 9 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีสิทธิเบิกได้เฉพาะสําหรับตน
เองปี งบประมาณละ 1 ครั้ง บุคคลในครอบ
ครัวไม่สามารถเบิกได้

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโ รฒ

ข้อตรวจพบ
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ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ โดย
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
ค่ารักษาพยาบาล ไม่มีใบรับรอง
แพทย์ หนังสือรับรองการใช้ยานอก
บัญชีหลัก
ค่าการศึกษาบุตร ไม่มีประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมของสถานศึกษา

1. ผูม้ ีสิทธิรบั กเงินสวัสดิการ ต้องแนบ
หลักฐาน และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ให้ครบถูกต้อง ครบถ้วน
2. เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินสวัสดิการ ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของหลักฐาน และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ก่อนการจ่ายเงินทุกครัง้

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรือ่ งวิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบ ุตร
ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
ข้อ 1 วรรคหนึง่ การยื่นเรื่องขอเบิกเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมแนบใบเสร็จ
รับเงิน ใบรับรองแทพย์ และเอกสารประกอบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ส่วนงานต้นสังกัด ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ในใบเสร็จ
รับเงินที่สถานพยาบาลออกให้ หากพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน
ครั้งนัน้

6. ใบเสร็จรับเงิน มีรายการไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบกําหนด และไม่จดั ทําใบรับ
รองการจ่ายเงิน

ใบเสร็จรับเงิน อย่างน้อยต้องมีรายการ
ตามที่ระเบียบกําหนด หากมีรายการ
ไม่ครบถ้วน ต้องจัดทําใบรับรอง
การจ่ายเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562
ข้อ 46 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้อง
มีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชือ่ สถานทีอ่ ยู่ หรือทีท่ าํ การของผูร้ ับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ทีร่ ับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็ นค่าอะไร
(4) จํานวนเงินทัง้ ตัวเลขและอักษร
(5) ลายมือชือ่ ของผูร้ ับเงิน

ข้อ 48 กรณีขา้ ราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงิน
เงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีราย
การไม่ครบถ้วนตามข้อ 46 หรือซึ่งตาม
ลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูร้ ับเงินได้ ให้ขา้ ราขการ พนักงานราช
การ หรือลูกจ้างนัน้ ทําใบรับรองการ
จ่ายเงินเพื่อนํามาเป็ นเอกสารประกอบ
การขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
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7. หลักฐานการจ่ายเงินไม่ประทับตรา
"จ่ายเงินแล้ว" และไม่ลงลายมือชื่อ
ผูจ้ ่ายเงิน พร้อม วัน เดือนปี ที่จ่ายเงิน

ให้ผจู้ ่ายเงินสวัสดิการ ประทับตรา
"จ่ายเงินแล้ว"พร้อมกับลงลายมือชื่อด้วย
ตัวบรรจง พร้อมทัง้ วัน เดือน ปี ที่จ่าย
กํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562
ข้อ 42 ให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินประทับ
ตราข้อความ "จ่ายเงินแล้ว" โดยลงลาย
มือชือ่ รับรองการจ่ายและระบุชอื่ ผูจ้ า่ ย
เงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทัง้ วัน เดือน
ปี ที่จา่ ยกํากับไว้ในหลักฐานการจ่าย
เงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจ
สอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรือ่ ง การยืน่ เรือ่ งขอเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าศึกษา
บ ุตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562
ข้อ 4 การดําเนินการของส่วนงานหรือ
หน่วยงาน เมือ่ ได้รับใบเบิกเงินสวัสดิการ
(4) เมือ่ จ่ายเงินแล้ว ให้ผจู้ า่ ยเงินประทับตรา
"จ่ายเงินแล้ว" และลงนามกํากับบนใบเสร็จ
รับเงินทุกฉบับ_ _ _

8. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการระบุขอ้ มูล
ที่สาํ คัญไม่ครบถ้วน
8.1 ไม่ลงลายมือชื่อ
- ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั จิ ่ายเงิน
- ผูม้ ีสิทธิรบั เงิน
- ผูจ้ ่ายเงิน

1. ก่อนจ่ายเงินสวัสดิการต้องมีลายมือ
ชื่อจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินทุกครัง้
2. ผูม้ ีสิทธิรบั เงิน/ผูจ้ ่ายเงิน เมื่อได้รบั
หรือจ่ายเงินสวัสิดการแล้ว ต้องลงลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ในการรับจ่ายเงิน
3. ให้ผมู้ ีสิทธิ ระบุรายละเอียดในแบบ
ใบเบิกเงินสวัสดิการให้ครบถ้วน และผูจ้ ่าย
เงินสวัสดิการ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562

8.2 ระบุขอ้ มูลในใบเบิกเงินสวัสดิการ
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุโรค ชื่อสถาน
พยาบาล วันที่เข้ารับการรักษา จํานวนเงิน
ที่เบิกจ่าย

ข้อ 37 ให้ผมู้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ สัง่ อนุมตั ิ
การจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อใน
หลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอ
รับชําระหนีท้ กุ ฉบับหรือจะลงลายมือชื่อ
อนุมตั ใิ นหน้างบหลักฐานการจ่ายก็ได้
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรือ่ ง การยืน่ เรือ่ งขอเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าศึกษา
บ ุตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2562
ข้อ1(1)กรอกข้อมูลในใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าการศึกษาบุตร
ของพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารแนบ
ประกอบด้วย ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
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ใบรับรองแพทย์ ประกาศอัตราค่าธรรม
เนียมของสถานศึกษา และเอกสารประ
กอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 การดําเนินการของส่วนงานหรือ
หน่วยงาน เมือ่ ได้รับใบเบิกเงินสวัสดิการ
(1) ให้ผทู้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอใบเบิกเงิน
ให้ผเู้ กี่ยวข้องลงนาม ตามลําดับที่ระบุไว้ใน
ใบเบิกเงินสวัสดิการ
(2) ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผูท้ ี่ได้รับมอบ
หมายตามคําสัง่ มอบอํานาจของอธิการบดี
เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิให้จา่ ยได้
(3) เมือ่ ได้รับการอนุมตั ิให้จา่ ยได้ จึงจ่ายเงิน
ให้แก่ผขู้ อรับเงินสวัสดิการ_ _ _

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโ รฒ

