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ฒิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้สำนักการคลังขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๖๗๐/ ๒๕๔๘ ลงวัน 
ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เร่ือง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราฃการกรุงเทพมหานครมาเพื่อ 
โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวพรรณราย หล่อตจะกูล)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๖ ๒ ต



คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ท ๖๗๐ /  ๒๕๔๘

เร่ือง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ช่วยเหลือบุตร การศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้านข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
ให้เหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๘ แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และข ้อ ๗ แ ห ่งระ เบ ีย บ ก ระ ท รว งก าร ค ล ังว ่าด ้ว ย ก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน ค ่า เข ่าบ ้าน ร าช ก าร  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๔๐๓๙/ ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
เรื่องมอบหมายอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ และมอบอำนาจในการสั่งพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการตังกล่าวข้างด้น ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ตังต่อไปนี้

๑. ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายตามสายงาน 
๒. ผู้อำนวยการสำนักหรือรองผู้อำนวยการสำนักที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายตามสายงาน 
๓. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะ 

กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครที่หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ตามสายงาน

๔. เลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการกร ุงเทพ มห าน คร หร ือห ัวหน ้าสำน ักงานเลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

๕. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการ 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวซิรพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ผู้อำนวยการ

๖๒๔



โรงพยาบาล ผู้อำนวยการสักนักงาน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สำนัก 
อนามัย หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้

๖. ผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่ผู้อำนวยการเขตม'อบหมายตามสายงาน

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือบันทึกสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ใหัใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

' -----

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖๒๙



ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๔ กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของ 

บุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้วยบิจจุบันมีส่วนราชการต่างๆ ประสบปึญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาของบุตร รวมทั้งค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบุคคลผู้ที่'1ด้ 
รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าวสำหรับหน่วยงาน 
น้ัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ 
ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวก ับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๑๔ วรรคสอง (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ ๑๐ (๑) จะทำการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินที่เป็น 
สิทธิของตนเองได้หรือไม่ เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมิใด้กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเบิก่จ่ายเงินสำหรับ 
กรณีเช่นน้ีไว้ เช่นเดียวกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ 
นายอำเภอ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแทน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนด้งนี้
๑. การอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 

ศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังน้ัน จึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ เนื่องจากคู,กรณีเป็นตนเองและมีส่วนได้เสียในคำสั่งทางปกครอง 
จึงไม,สามารถเป็นผู้พิจารณาคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ ดังน้ัน หากบุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกรมให้เป็นผู้ม ีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวและค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการใน. 
หน่วยงานนั้น ตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลังข้างด้น มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการดัง 
กล่าว และค่าเช่าบ้านสำหรับตนเองจะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หรือบุคคล 
อื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายเป็นผู้ไข้อำนาจอนุมัติสิทธิของผู้นั้นแทน 

๒. กรณีที่ห ้วหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้ไข้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษา 
พยาบาล เงินค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการของตนเองน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ จึงให้ส่วนราชการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว ที่กำหนดให้กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเองในคำสั่งทางปกครองไม่สามารถพิจารณาคำสั่งทางปกครอง 
ดังกล่าวได้ให้หยุดการพิจารณาและแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปขั้นหนึ่งทราบ เพื่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
จะมีคำสั่งต่อไป

๖๒๖



ต ัว ค ย ่า ง ห ี่ ๑

อธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ได้มอบหมายการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านขาราชการ ให้รองอธิบดีคนหนึ่งและเลขานุการกรม 
เป็นผู้มีอำนาจอนุมติแทน ดังน้ัน รองอธิบดีและเลขานุการกรม ย่อมมีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการตังกล่าว 
และค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการภายในกรม แต่หากบุคคลตังกล่าวประสงค์จะเบิกเงินของตนเอง จะไม่สามารถ 
พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับตนเองได้ เนื่องจากขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องให้อธิบดี รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายหรือเลขานุการกรม แล้วแต่กรณี เป็น 
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวและค่าเช่าบ้าน เช่น หากเลขานุการกรมประสงค์จะเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
ของตนเอง จะต้องให้รองอธิบดีที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติแทน หรืออธิบดีจะเป็นผู้อนุมัติแทนก็ได้ หรือ 
หากรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายปร่ะสงค์จะเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตรของตนเอง จะต้องให้เลขานุการกรม 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรอีกคนหนึ่ง เป็นผู้อนุมัติแทนหรือ 
อธิบดีจะเป็นผู้อนุมัติก็ได้

ตัวอย่างที่ ๒
อธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ได้มอบหมายการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 

เก ี่ยวก ับการร ักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร และค ่าเช ่าบ ้านข ้าราซ ฺการ ให้ผู้บ ังคับบัญชาของหน่วย 
งานที่เป ็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ม ีสำน ักงานอยู่ในส่วนภูม ิภาค และมอบให้รองผู้บ ังคับบัญชา 
อีกคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแทน สำหรับหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงาน 
อยู่ในส่วนภูมิภาคนั้น ตังนั้น บ ุคคลตังกล่าวย่อมมีอำนาจอนุม ัต ิเบ ิกจ ่ายเงินข้างต ันสำหรับข้าราชการใน 
หน่วยงาน แต ่หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเบ ิกเงินของตนเอง จะไม,สามารถพ ิจารณาอน ุม ัต ิเบ ิกจ ่าย 
เงินสำหรับตนเองได้ เน ื่องจากขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ..ศ. ๒๕๓๙ จะต้องให ้อธิบดีเป ็นผู้พ ิจารณาอนุม ัต ิหรือให ้บ ุคคลอื่นในสำนักงานเด ียวก ันท ี่ได ้ร ับมอบ 
หมายเป ็นผู้ใช ้อำนาจอนุม ัต ิแทน เซ่น หากผู้บ ังค ับบ ัญชาของหน่วยงานที่เป ็นส่วนราชการบริหารส่วน 
กลางท ี่ม ีสำน ักงานอยู่ในส ่วนภ ูม ิภาคประสงค ์จะเบ ิกเง ินค ่าเช ่าบ ้านจะตัองให ้รองผู้บ ังค ับบ ัญชาซ ึ่งเป ็น 
ผ ู้ท ี่ได้ร ับมอบหมายให้เป ็นผู้อน ุม ัต ิเบ ิกจ่ายเงินค่าเช่าบ ้านอีกคนหนึ่งเป ็นผู้อน ุม ัต ิแทน หรือให้อธิบดีเป็น 
ผู้พิจารณาอนุมัติก็ได้

๖๒๗



จึงเรียนมาเพื่อ'โปรดทราบและ'โปรดแจ้ง'ไห้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว'ข้องและหน่วยงานใ.นสังกัด,ทราบ 
เพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ ชัยสูตร)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราฃการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทรศัพท ๐-๒๗๑-๐๖๘๖ ต่อ ๔๙๕๗

๖๒๘



ใบแทรก 
เล่มท่ี ๔

หนังสือรวบรวมกฎหมาย ข้อบัญญติั และระเบยีบดา้นสวัสดกิารและหนงัสอืเวียนตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

หน้า ขอ้ความเดิม แก้ไขเป็น
(๘) พรก. + หลักเกณฑ์

- พระราชกิษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา 
พยาบาล .พ.ศ. ๒๕๕๓

ตัดออก
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา 

พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑๒) ๑. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัด 
รักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย 

(หนังสือท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๙๖ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๔๗, 
หนังสือค่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๔ ลงวับท่ี ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หนังสือท่ี กท ๑๓๐๕เ๓๘๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘, หนังสือด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๑๘)

๑. การเบิกจ่ายค่ารกษาพยาบาลกรณีการบำบัด 
รักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย 

(หนังสือท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๙๖ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๔๗, 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๔ ลงวับท่ี ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หนังสือท่ี กท ๑๓๐๕/ ๓๘๓ 
ลงวับที, ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘, หนังสือด่วนท่ีสุด 
ที กค ๐๔๑๗/ว ๗ ลงวันที ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘)

(๑๓) ๒. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
(หนังสอท กท ๑๓๐๕เ๗๗๔๐ 
ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

๓. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
(หนังสือท่ี มหิ ๐๒๐๓.๕/ว ๒๘๔๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

๒. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
(หนังสือท่ี กท ๑๓๐๕/ ๗๗๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

๓. การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
(หนังสือท่ี มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๘๔®
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒๖๒ อัตราค่าสวัสดิการสาธารณสุขเพ่ือใช้สำหรับการเบิก 
จ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลชองราชการ 

(ใบค่ันระหว่างหน้า ๒๖๒-๒๖๓)

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้สำหรับการเบิก 
จ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ

๒๗๘ ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ข้อ ๓ บรรทัดท่ี ๔ ตัดออก''หน้า อ" และบรรทัดท่ี ๕ "ๆ ''

(เ̂ (ริ̂ ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๑๗/ว ๓๒๙ 
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๑๗/ว ๓๒๙ 
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๕๖๘ ท่ี กท ๑๓๐๕/๗๗๔๐ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ท่ี กท ๑๓๐๕/๗๗๖๐ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙


