
 

 คูมือการปฏิบัติงาน  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  
การเบิกเงินสวัสดกิารคารักษาพยาบาล  

นางณัฐรดา  กิตศิรี 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

กลุมบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย 
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ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

ตรวจสอบ 

เอกสารถูกตอง 

เอกสารไมถูกตอง 
สงคืนแกไข 

Y 

N 

 

 

- ทําการตรวจสอบสิทธิ, ตรวจสอบ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการเบิก
เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  
- ตรวจสอบอัตราท่ี เบิ กจ ายตาม
ระเบียบ หากตรวจพบมี เอกสาร    
ไมถูกตองครบถวน จะทําการสงคืน
ใหแกไข 
 

กรณีผูรับบํานาญ  
เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  
ใหสงแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการฯ  
(แบบ 7131)  พรอมแนบหลักฐาน/
เอกสารประกอบฯ สงใหเจาหนาท่ี
การเงิน สพม.เขต 35 
 

รับเอกสารหลักฐานทั้งชุด 

- จัดทําหนังสือนําสงขอเบิกเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับคารกัษาพยาบาล 
- จัดทําหนางบใบสําคัญสวัสดิการเก่ียวกับ
คารักษาพยาบาล 
- รวบรวมหลักฐาน/เอกสารประกอบการ
เบิกจาย สงสพม. เขต 35 

 - กรอกแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

ใหครบถวนถูกตอง 

- แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการ

เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

กรณีขาราชการ/ลูกจางประจํา  
เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล    
ใหสงแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการฯ 
(แบบ 7131) พรอมแนบหลักฐาน 
/เอกสารประกอบฯ สงใหเจาหนาท่ี

การเงินโรงเรียน 

สงเอกสาร 

1 

2 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
ประเภทผูปวยนอก (สถานพยาบาลของทางราชการ) และกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน (สถานพยาบาลของเอกชน) 

สงเอกสาร 

3 

สงเอกสาร 
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2 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

- จัดทํารายละเอียด ชื่อบัญช,ี เลขบัญชี
ธนาคาร และจํานวนเงินที่โอน กรณีวิ่งแผน 
คารักษา พยาบาลของธนาคารกรุงไทย 
- จัดทําหนางบใบสําคญัสวัสดิการเก่ียวกับ 
คารักษาพยาบาล (ประเภทไขนอก),  
หนางบใบสั่งจาย และบันทึกขออนุมัติเบิกจายฯ 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ โดยตัดยอดเบิกจาย ดังน้ี 
กรณีขาราชการ/ลูกจางประจํา 
เม่ือ สพม.35 ลงเลขที่/วันท่ีรับหนังสือนําสง 
ขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล
ของโรงเรียนในสังกัด สงใหเจาหนาที่การเงิน 
จะทําการตัดยอดเบิก ดังน้ี 
1. ภายในวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจายใหภายในส้ินเดือน 
2. หลังจากวันท่ี 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจายใหเดือนถัดไป 
กรณีผูรับบํานาญ 
เจาหนาที่การเงิน จะทําการตัดยอดเบิก 
เดือนละ 2 คร้ัง ดังน้ี 
1. วันท่ี 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจายใหภายในส้ินเดือน 
2. วันท่ี 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจายใหเดือนถัดไป 

1 3 
4 

4 

3 

พิจารณา
อนุมัติ 

สงเอกสาร 

สงเอกสาร 
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3 

กรมบัญชีกลางตรวจสอบ/ปลดบล็อก  
(กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณ)ี 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
ถาไมถูกตองแจงสวนราชการแกไข 

ถาถูกตองดําเนินการปลดบล็อก เพ่ืออนุมัติรายการขอเบิก 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาท่ีการเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารใบสําคัญขอเบิก  
 - ถ า ไม ถูกต อ งส งกลับ เจ าหน าที่
การเงินแกไขขอมูลการบันทึกใหม  
- ถ าถูกตองอนุมัติการเบิกในระบบ 
GFMIS เพื่ อ ส ง คําขอ เบิ กเงิน ไป ยั ง
กรมบัญชีกลาง และเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติตอไป 

 

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS  
- พิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-
ขอเบิกเงินงบประมาณท่ีไมอางอิงใบสั่งซื้อ
จากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
- เสนอผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพยอนุมัติเงินในระบบ GFMIS 
ตอไป 
 

5 

ธนาคารโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากสวนราชการ ธนาคารส่ังจาย
ผานระบบธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ของสวนราชการ (ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน)  
ตามยอดท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิก 

 

3 
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3 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

7 

- ตรวจสอบเงินโอนท่ีไดรบัอนุมัติรายการ 
  ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS  
- เขียนเช็คส่ังจาย 
- เสนอลงนามในเช็ค 
 

 

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหผูขอเบิกเงิน 
หรือบัญชีของโรงเรียน แลวแตกรณ ี

กรณีขาราชการ/ลูกจางประจํา 
โอนเงินเขาบัญชีพรอมกับการจายเงินเดือน 
คาจางประจํา 
กรณีผูรับบํานาญ 
โอนเงินเขาบัญชี เดือนละ 2 คร้ัง ดังน้ี 
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจายใหภายในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจายใหเดือนถัดไป 
 

 

เงินเขาบัญชีเงินฝาก
โรงเรียน 

เงินเขาบัญชีผูขอเบิกเงิน 

ลงนามในเช็ค 

6 
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ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

ตรวจสอบ 

เอกสารถูกตอง 

เอกสารไมถูกตอง 
สงคืนแกไข 

Y 

N 

 

 

- ทําการตรวจสอบสิทธิ, ตรวจสอบ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบการเบิก
เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  

หากตรวจพบมีเอกสารไมถูกตอง
ครบถวน จะทําการสงคืนใหแกไข 

 

กรณีผูรับบํานาญ  
เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  
ใหสงแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการฯ  
(แบบ 7131)  พรอมแนบหลักฐาน/
เอกสารประกอบฯ สงใหเจาหนาท่ี
การเงิน สพม.เขต 35 
 

รับเอกสารหลักฐานทั้งชุด 

- จัดทําหนังสือนําสงขอเบิกเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับคารกัษาพยาบาล 
- จัดทําหนางบใบสําคัญสวัสดิการเก่ียวกับ
คารักษาพยาบาล 
- รวบรวมหลักฐาน/เอกสารประกอบการ
เบิกจาย สงสพม. เขต 35 

 - กรอกแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

ใหครบถวนถูกตอง 

- แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการ

เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

กรณีขาราชการ/ลูกจางประจํา  
เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล    
ใหสงแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการฯ 
(แบบ 7131) พรอมแนบหลักฐาน 
/เอกสารประกอบฯ สงใหเจาหนาท่ี

การเงินโรงเรียน 

สงเอกสาร 

1 

2 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
ประเภทผูปวยใน (สถานพยาบาลของทางราชการ) 

สงเอกสาร 

3 

สงเอกสาร 
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2 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

 
- จัดทําบันทึกขอทําความตกลง 

เก่ียวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาลฯ  
กับกรมบัญชีกลางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

โดยแจงเร่ืองไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสวนราชการ 
ตนสังกัดระดับกรม ขอทําความตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง พรอมแนบสําเนาเอกสาร 

(ตามรายละเอียดหลักฐาน/เอกสาร
ประกอบการเบกิจาย) 

 
 

1 3 
4 

4 

3 

เม่ือกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติใหผูมีสิทธิเบิกเงิน 
คารักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวงการคลัง 

และแจงสวนราชการตนสังกัด ระดับกรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) และสพฐ. แจงใหผูมีสิทธ ิ
นําใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล มาเบิกจากสวนราชการ 

ตนสังกัดได (สพม.35) 

พิจารณา
อนุมัติ 

สงเอกสาร 

สงเอกสาร 
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2 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

- นําใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล  
(ตัวจริง) พรอมทั้งหลักฐาน/เอกสารประกอบ 
การเบิกจายทั้งหมด มาแนบเบิกเงิน,  
- จัดทําหนางบใบสําคัญสวัสดิการเก่ียวกับ 
คารักษาพยาบาล (ประเภทไขใน),  
- จัดทําหนางบใบสั่งจาย  
- บันทึกขออนุมัติเบิกจายฯ  

1 
3 

5 

4 

3 

พิจารณา
อนุมัติ 

สงเอกสาร 

สงเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเอกสารใบสําคัญขอเบิก  
- ถาไมถูกตองสงกลับเจาหนาที่
การเงินแกไขขอมูลการบันทึกใหม  
- ถ าถู กต องอ นุ มั ติการเบิก ใน
ระบบ GFMIS เพื่อสงคําขอเบิก
เงิน ไปยังกรมบัญ ชีกลาง และ
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติตอไป 

 

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS  
- พิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-
ขอเบิกเงินงบประมาณท่ีไมอางอิงใบสั่งซื้อ
จากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
- เสนอผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพยอนุมัติเงินในระบบ GFMIS 
ตอไป 
 

6 
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3 

กรมบัญชีกลางตรวจสอบ/ปลดบล็อก  
(กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณ)ี 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
ถาไมถูกตองแจงสวนราชการแกไข 

ถาถูกตองดําเนินการปลดบล็อก เพ่ืออนุมัติรายการขอเบิก 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาท่ีการเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

7 

ธนาคารโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสวนราชการ  
ธนาคารส่ังจายผานระบบธนาคารแหงประเทศไทย 

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสวนราชการ 
(ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน)  

ตามยอดที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิก 
 

3 
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3 

ผูขอเบิกเงิน เจาหนาทีก่ารเงิน (โรงเรียน) 

 

เจาหนาทีก่ารเงิน (สพม.เขต 35) 

 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย/ผอ.เขต 

9 

- ตรวจสอบเงินโอนท่ีไดรบัอนุมัติรายการ 
  ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS  
- เขียนเช็คส่ังจาย 
- เสนอลงนามในเช็ค 
 

 

โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหผูขอเบิกเงิน 
 

เงินเขาบัญชีผูขอเบิกเงิน 

ลงนามในเช็ค 
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