
 
 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
เร่ือง  การเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

แบบ  One Stop Service 
(การจ่ายเงินสด:เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

 

 
 

 

      
 

    
     
     



 
การด าเนินงาน  แบบ  ONE STOP SERVICE 

 

 
 ความส าคัญและความเป็นมา 
  สืบเน่ืองจากเดิมการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการ  
ผูรั้บบ านาญและลูกจา้งประจ าสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผูมี้สิทธิดงักล่าว
จะตอ้งส ารองเงินส่วนตวัจ่ายไปก่อน และน าหลกัฐานมาขอเบิกเงินสวสัดิการภายหลงัใช้เวลาในการเบิกจ่าย
ประมาณอย่างน้อย 15 วนั  จึงจะได้รับเงินคืนจากทางราชการ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยจ์ะ
ก าหนดให้ขา้ราชการ/ผูรั้บบ านาญและลูกจา้งประจ าส่งหลกัฐานขอเบิกเงินสวสัดิการต่าง ๆ ถึงกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์ ภายในวนัท่ี  15  ของทุกเดือน  หลังจากนั้นกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยจ์ะ
ด าเนินการตรวจสอบหลกัฐานการขอเบิกทุกราย และจะวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS เม่ือกรมบญัชีกลางโอน
เงินผ่านระบบ GFMIS  แล้วก็จะด าเนินการจัดท าหลักฐานเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผูย้ื่นหลักฐานขอเบิก
ดงักล่าวภายในส้ินเดือนนั้น ๆ  ส าหรับผูท่ี้ยื่นหลกัฐานขอเบิกเงินสวสัดิการหลงัวนัท่ี 15 ขอเดือนก็จ  าด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้ในเดือนถดัไป  เหตุท่ีตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะไดรั้บเงินคือเหตุเพราะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบราชการ
ท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งใช้เวลาตรวจเสนอ 3 วนัท าการ  วาฎีกาเบิกเงิน 3 วนัท าการ  เม่ือไดรั้บเงินจากกรมบญัชีกลางจะ
เสนอขออนุมติัจ่าย 2 วนัท าการ  แจง้ผูมี้สิทธิมารับเงิน 2 วนัท าการ  จึงส้ินสุดขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
ดงักล่าว  ซ่ึงขา้ราชการส่วนใหญ่ประสบความเดือนร้อนจากการท่ีตอ้งส ารองจ่ายเงินไปก่อน  หากส ารองจ่ายก่อน
เป็นเงินจ านวนมาก  ซ่ึงทางกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงพยายาม
แกปั้ญหาโดยเบิกจ่ายให้ผูมี้สิทธิให้เร็วท่ีสุด    ดงันั้น เม่ือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด 
นโยบาย บริการฉบัไว จากใจ สพฐ.แจง้ให้หน่วยงานในสังกดัถือปฏิบติั  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยจึ์ง
พิจารณาเสนออนุมติัด าเนินการเร่ืองการเบิกจ่ายสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร แบบ  ONE STOP 
Service  คือ การปฏิบติังานท่ีส้ินสุดในขั้นตอนเดียวเพื่อสนองตอบนโยบาลของ สพฐ.โดยมี หลกัการก าหนดไวว้า่ 
ผูมี้สิทธิส่งหลกัฐานขอเบิกจ่ายจะตอ้งไดรั้บเงินภายใน 10 นาที  ในการด าเนินการเบ้ืองตน้  จะให้บริการแก่ผูรั้บ
บ านาญในสังกดัและบุคลากรท่ีปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ก่อน 

 วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่ออ านวยความสะดวกความคล่องตวัให้แก่ผูรั้บบ านาญในสังกดั ซ่ึงบางรายตอ้งเดินทาง

มาขอเบิกเงินสวสัดิการฯเป็นระยะทางหลายกิดล และบางรายมีสุขภาพไม่แขง็แรง 
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  บางรายต้องจ่ายเงินส ารองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่า

การศึกษาบุตรเป็นเงินจ านวนมาก 
3. เพื่อลดคาใชจ่้ายในการเดินทาง 

 
 
 
 



 

หลกัการและแนวคิด 
1.  ผูรั้บบ านาญบางรายไดรั้บความเดือดร้อยในการท่ีจะน าเงินเพื่อส ารองเป็นค่ารักษาพยาบาล

และค่าการศึกษาบุตร 
2. ผูรั้บบ านาญบางรายตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลบ่อย ตามวนัท่ีแพทยน์ดับางคร้ังค่าใชจ่้ายท่ี

ส ารองไปคร้ังแรกส่งหลักฐานขอเบิกเงินแล้วแต่ยงัไม่ได้รับเงิน และจะต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในคร้ังน้ีอีก 

3. ผูรั้บบ านาญบางรายมีบุตรก าลงัศึกษาหลายคนตอ้งส ารองจ่ายเงินเป็นจ านวนมาก 
4. โครงการ ONE STOP SERVICE  ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรจะช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูรั้บบ านาญได ้

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.  สพป.ชยัภูมิ เขต 2  เบิกเงินทดรองราชการมาตั้งไว ้จ  านวน  100,000  บาท 
2. เปิดใหบ้ริการทุกวนัท าการในเวลาราชการ 
3. ผูรั้บรับบ านาญกรอกแบบค าขอเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร 
4. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐาน 
5. จ่ายเงินใหแ้ก่ผูข้อเบิก 
6. ผูข้อเบิกลงช่ือรับเงิน 
7. ประทบัตรา  “จ่ายเงินแลว้”  ในใบเบิกเงินสวสัดิการฯและใบเสร็จรับเงิน 
8. จดัท าครบทุกขั้นตอนในเวลาไม่เกิน 15 นาที 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ผูรั้บบ านาญในสังกดัไดรั้บความประทบัใจ 
2. ไดช่้วยบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้กผู้รั้บบ านาญ  
3. จ านวนผูรั้บบ านาญมาใชบ้ริการมีปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1.  ส านักงาน เขตพื้ น ท่ี การศึกษ าประถมศึกษาชัยภู มิ  เขต  2   มี เงินทดรองราชการ

กระทรวงการคลงัสั่งจ่ายจากเงินคงคลงัส าหรับมีไวท้ดรองจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดรายจ่ายท่ีก าหนด  มีวงเงิน  1,000,000  บาท(หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

2. บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยพ์ร้อมท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บ
บ านาญ 

บทเรียนทีไ่ด้รับ 
1.  ผูรั้บบ านาญในสังกดัไดรั้บความพึงพอใจ  เน่ืองจากไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว 
2. ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนใหแ้ก่ผูรั้บบ านาญในสังกดั 

 
 



 

ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลตามโครงการ ONE STOP SERVICE 
วนั เวลา  ท่ีเปิดให้บริการโครงการตาม ONE STOP SERVICE  ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดราชการและ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น.  โดยผูป้ระสงคจ์ะขอเบิกเงินสวสัดิการฯ  ตามโครงการ ONE 
STOP SERVICE  ตอ้งไปยืน่เอกสาร/หลกัฐานต่าง ๆ   ไดที้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ส านกังานเขต้ืน
ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 

1.  กรอกแบบฟอร์มค าขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ใหค้รบถว้น 
2. แนบใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานอ่ืน ๆ  แลว้แต่กรณีให้ครบถว้น  ใบเสร็จรับเงินนอกจากค่ายาใน

บญัชียาหลกัแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอวยัวะเทียมและค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตอ้ง
ใส่รหสัของอุปกรณ์ดว้ย  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการเบิกจ่ายตามอตัราท่ีก าหนดนอกบญัชี
ยาหลกัแห่งชาติค่ายาตอ้งแนบหนงัสือรับรองจากสถานพยาบาลใบเสร็จรับเงินมีอายุไม่เกิน 1 ปี นบั
จากวนัท่ีท่ีลงในใบเสร็จรับเงิน 

3. กรณีเบิกใหบิ้ดา  แนบเอกสารดงัน้ี 
-  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้บิก 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา 

4.  กรณีเบิกใหม้ารดา  แนบเอกสาร ดงัน้ี 
-  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้บิก 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 

5.  กรณีเบิกใหคู้่สมรสแนบเอกสาร ดงัน้ี 
-  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้บิก 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส  
- ส าเนาทะเบียนสมรส 

6.  กรณีบิดาเบิกใหบุ้ตรแนบเอกสาร ดงัน้ี 
-  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้บิก 
- ส าเนาสูติบตัร หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร 

7. กรณีมารดาเบิกใหบุ้ตรแนบเอกสาร ดงัน้ี 
-  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้บิก 
- ส าเนาสูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียนบา้นบุตร กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลใหบุ้ตร ไดต้ั้งแต่บุตร

แรกเกิดจนบรรลุนิติภาวะ คือ บุตรอาย ุ20 ปี บริบูรณ์ หรือบุตรบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 
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ข้ันตอนการปฏิบัติในการขอเบิกเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตรตามโครงการ ONE STOP SERVICE 

วนั เวลา ท่ีเปิดใหบ้ริการโครงการตาม  ONE STOP SERVICE 
ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขัตฤกษ์)  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยผูป้ระสงคจ์ะ
ขอเบิกเงินสวสัดิการฯ  ตามโครงการ ONE STOP SERVIVE  ต้องไปยื่นเอกสาร/หลักฐานต่างๆ  ได้ท่ีกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
ขั้นตอนการปฏิบติัในการขอเบิกเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร 

1.  กรอกแปบฟอร์มค าขอเบิกเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร(แบบ 7223)  ให้ครบถว้น  พร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเบิก-ใบเสร็จรับเงินท่ีออกจากสถานศึกษา  ให้แนบประกาศการจดัเก็บของ
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  เพื่อ
ตรวจสอบรายการท่ีเบิกไม่ไดต้ามระเบียบเบิกเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร 

2. ใบเสร็จรับเงินมีอายุ 1 ปี  นบัจากวนัเปิดภาคเรียน บุตรท่ีสามารถน ามาเบิกค่าการศึกษาบุตรได ้อายุ
ตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ -25 ปีบรุบูรณ์ 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอเบิกเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร 
1.  แบบฟอร์มค าขอเบิกเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223) ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 
2. แนบเอกสารใบเสร็จรบเงินและหลกัฐานอ่ืน ๆ ใหค้รบถว้น 
3. กรณีบิดาเบิกใหบุ้ตร ตอ้งแนบเอกสารดงัน้ี 

- ส าเนาทะเบียนบา้นผูเ้บิก 
- ส าเนาสูติบตัร หรือส าเนาทะเบียนบา้นบุตร 
- ส าเนาทะเบียนสมรส  หรือส าเนาหนังสือรับรองบุตร  หรือ ส าเนาค าพิพากษาของศาลว่า

เป็นบุตรท่ีขอบดว้ยกฎหมาย 
4.  กรณีมารดาเบิกใหบุ้ตร  ตอ้งแนบเอกสาร ดงัน้ี 

- ส าเนาทะเบียนบา้นผูเ้บิก 
- ส าเนาสูติบตัร  หรือ  ส าเนาทะเบียนบา้นของบุตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การปฏิบัตงิาน 
(การเบิกเงินสด:เงินสวสัดกิารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร) 

 
 

      
ผูมี้สิทธิยืน่แบบ 7131 หรือ 7223 พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4 นาที) 
                            

 
 
 
 

 
 
 

ลงนาม ลงทะเบียนคุม และจ่ายเงิน 
(3 นาที) 

 
 
 

  
ผูมี้สิทธิเซ็นช่ือรับเงิน  

(1 นาที) 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
(3 นาที) 


