ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
ของข้าราชการบานาญ และข้าราชการ ลูกจ้าง สพป. อย.2
ลาดับ

ขั้นตอนการเบิกเงิน

1.
ส่งแบบใบขอเบิกสวัสดิการ

2.

รับเอกสาร/ตรวจสอบสิทธิในการ

ระยะเวลา

หลักฐาน

ข้าราชการบานาญทุ
ทุกวันอังคารของ
สัปดาห์
ข้าราชการ ลูกจ้าง
สพป.อย.2 ทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์

ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
แนบใบเสร็จรับเงิน + ใบรับรอง
ของโรงพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223
แนบใบเสร็จรับเงิน + ประกาศ
ของสถานศึกษา
ตรวจสอบสิทธิ ในการเบิกตาม
ระเบียบ

30 นาที

เบิกตามระเบียบเบิกเงิน
10 นาที
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ

3.

5 นาที

ไม่เกิน 50,000.ใช้ เงินทดรองราชการ

ขั้นตอนการจ่ายเงิน
1.วงเงินไม่เกิน 10,000.-จ่ายเงิน
สดด้วยเงินทดรองราชการ

50,000.- ขึ ้นไป
เบิกตรง GFMIS

2 วัน

2.ตั้งแต่ 10,001.- เขียนเช็คสั่ง
จ่ายด้วยเงินทดรองราชการ

เขียนเช็ค

5 วัน

3.เกิน 50,000.-บาทขึ้นไป เบิก
ตรง GFMIS ภายใน 3 วันนับแต่
วันอนุมัติ ตรวจสอบเงินโอนแล้ว
จึงเขียนสั่งจ่ายและเสนอลงนามใน
เช็ค
4.กรณีขา้ ราชการบานาญ ที่ให้
ระบุให้นาเข้าบัญชีเงินฝาก

4.
1≥ 10,000.-

เสนอเอกสารเพื่ออนุมัติการเบิก
ต่อ ผอ.สพท.

10,000 ≥ 50,000

เสนอลงนามเช็ค

รับเงินสด / เช็ค
เข้ าบัญชีเงินกรณี ขรก.บานาญ
gg

ผู้รับผิดชอบ

นางณัฐทิตา ธนรัช

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
ของข้าราชการครู และลูกจ้างประจา
ลาดับ

ขั้นตอนการเบิกเงิน

1.
ส่งแบบใบขอเบิกสวัสดิการ

2.

รับเอกสาร/ตรวจสอบสิทธิในการ
เบิกตามระเบียบเบิกเงิน

3.
จัดทางบหน้ ารายการขอเบิก
และบันทึกขออนุมตั เิ บิกเงิน

4.

5.

6.

7.

ระยะเวลา

หลักฐาน

ส่งแบบใบเบิก ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
ภายในวันที่ 5 แนบใบเสร็จรับเงิน + ใบรับรองของ
ของเดือน
โรงพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223
แนบใบเสร็จรับเงิน + ประกาศของ
สถานศึกษา
3 วัน
ตรวจสอบสิทธิ และตรวจสอบ
หลักฐานขอเบิก ตามระเบียบ

1

วัน

1 วัน

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
- งบหน้าค่ารักษาพยาบาล
- งบหน้าค่าการศึกษาบุตร

เสนอ ผอ.สพท. ให้ความเห็นชอบ

ผู้มีอานาจอนุมตั ิ

บันทึกรายการวางเบิกใน
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน

วางฎีกาเบิกเงิน

คลังจังหวัดอนุมตั ิการเบิก

8.

2 นาที

5 นาที

บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ
GFMIS พร้อมพิมพ์รายงานการขอเบิก
เงินจากระบบ

20 นาที

1 วัน
เขียนใบสัง่ จ่ายเช็คเพื่อ
โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากผู้เบิก

เอกสารทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน

ใบสั่งจ่ายเช็ค

ขั้นตอนการยืมเงินราชการ
ลาดับ

ขั้นตอนการยืมเงิน

1.

เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบความ
ถูกต้ อง ควบคุมการใช้ เงิน

เงินทดรองราชการ

เขียนเช็ค
ใช้ เวลา 1 วัน

6.

7.

8.
9.

ไม่ถกู ต้ องส่งคืน

10 นาที

หลักฐานการยืมเงิน
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

3.

5.

หลักฐาน
1.สัญญายืมเงิน
2.ประมาณการยืมเงิน
3.แผน/โครงการดาเนินงาน

ผู้ยืมเงินยื่นสัญญา

2.

4.

ระยะเวลา

เงินงบประมาณ/นอก
งบประมาณ ในระบบ GFMIS

เสนอขออนุมตั ิ
ผู้มีอานาจ
ออกเลขทะเบียนคุม
สัญญายืมเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ในระบบ GFMIS

ในรเขียนเช็ค

1 วัน

-บันทึกข้อความเสนอลงนาม
-หลักฐานการยืมเงิน

2 นาที

-ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน
-สัญญายืมเงิน

ใช้ เวลา 1 วัน

5 นาที
บันทึกรายการและ
วางฎีกาเบิกเงิน

เอกสารทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน
บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ
GFMIS พร้อมพิมพ์รายงานการ
ขอเบิกเงินจากระบบ

20 นาที
กรมบัญชีกลางอนุมตั ิ

เขียนเช็คเสนอผู้มีอานาจ
ลงนามอนุมตั ิ

จ่ายเช็คให้ ผ้ ยู ืมเงิน

1 วัน

-เช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค
-หลักฐานการยืมเงิน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน
ลาดับ

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

ระยะเวลา

1.

ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ตรวจสอบการโอนเงินเข้ าบัญชี

10 นาที

2.

หลักฐานการจ่าย
จัดทารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็ค
สัง่ จ่าย และบันทึกทะเบียนคุมเช็ค

30 นาที

3.

เช็ค และทะเบียนคุมเช็ค
ผอ.สพท.หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
เสนอเพื่ออนุมตั ิและลงนามสัง่ จ่าย

4.

หลักฐาน

20 นาที

เช็ค
จ่ายเช็ค / โอนเงินให้ แก่เจ้ าหนี ้/
ผู้มีสทิ ธิรับเงิน

5 นาที

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญ
รับเงิน

1 วัน

หลักฐานการโอน/เว็บไซต์
สพป.อย.2

5.
แจ้ งการโอน/จ่ายเงินให้ แก่เจ้ าหนี ้/
ผู้มีสทิ ธิรับเงิน
6.

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดส่งหลักฐานการจ่ายให้
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

30 นาที

