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ผู้ขอเบิกเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 35) 
 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

ตรวจสอ
บ 

เอกสารถูกต้อง 

เอกสารไม่ถกูตอ้ง 
ส่งคืนแก้ไข 

Y 

N 

 

 

- ท ำกำรตรวจสอบสิทธิ, ตรวจสอบ 
หลักฐำน/เอกสำรประกอบกำรเบิก
เงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร  
-  ตรวจสอบอัตรำที่ เบิกจ่ำยตำม
ระเบียบ หำกตรวจพบมีเอกสำร      
ไม่ถูกต้องครบถ้วน จะท ำกำรส่งคืน
ให้แก้ไข 
 

กรณีผู้รับบ ำนำญ  
เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของบุตร 
ให้ส่งแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิกำรฯ 
(แบบ 7223)  พร้อมแนบหลักฐำน/
เอกสำรประกอบฯ  
ส่งให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน สพม.เขต 35 
 

รับเอกสำรหลักฐำนทั้งชุด 

- จัดท ำหนังสือน ำส่งขอเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับค่ำกำรศึกษำบุตร 
- จัดท ำหน้ำงบใบส ำคัญสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
ค่ำกำรศึกษำบุตร 
- รวบรวมหลักฐำน/เอกสำรประกอบกำร
เบิกจ่ำย ส่งสพม. เขต 35 

 

 - กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
(แบบ 7223) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
- แนบหลักฐำน/เอกสำรประกอบกำร
เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของ
บุตร 
กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ  
เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของ
บุตร   ให้ส่งแบบฟอร์มใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรฯ (แบบ 7223) พร้อมแนบ
หลักฐำน 
/เอกสำรประกอบฯ ส่งให้เจ้าหน้าที่
การเงินโรงเรียน 

ส่ง
เอกสาร 

1 

2 

ข้ันตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  
 

 

ส่ง
เอกสาร 
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ส่งเอกสาร 
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ผู้ขอเบิกเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 35) 
 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

- จัดท ำรำยละเอียดชื่อบัญชี, เลขบัญชีธนำคำร 
และจ ำนวนเงินที่โอน กรณีว่ิงแผ่นค่ำกำรศึกษำบุตร
ของธนำคำรกรุงไทย 
- จัดท ำหน้ำงบใบส ำคัญสวัสดิกำรเก่ียวกับ 
ค่ำกำรศึกษำบุตร  
- จัดท ำหน้ำงบใบสั่งจ่ำย และบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ำยฯ เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ  
โดยตัดยอดเบิกจ่ำย ดังน้ี 
กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
เม่ือ สพม.35 ลงเลขที่/วันที่รับหนังสือน ำส่ง 
ขอเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับค่ำกำรศึกษำบุตร
ของโรงเรียนในสังกัด ส่งให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
จะท ำกำรตัดยอดเบิก ดังน้ี 
1. ภำยในวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้ภำยในสิ้นเดือน 
2. หลังจำกวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้เดือนถัดไป 
กรณีผู้รับบ ำนำญ 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน จะท ำกำรตัดยอดเบิก 
เดือนละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้ภำยในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้เดือนถัดไป 
 

1 3 

4 
4 

3 

พิจารณา
อนุมัต ิ

ส่งเอกสาร 

ส่ง
เอกสาร 
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กรมบัญชีกลำงตรวจสอบ/ปลดบล็อก  
(กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี) 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  
ถ้ำไม่ถูกต้องแจ้งส่วนรำชกำรแก้ไข 

ถ้ำถูกต้องด ำเนินกำรปลดบล็อก เพื่ออนุมัติรำยกำรขอเบิก 

ผู้ขอเบิกเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 
35) 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสำรใบส ำคัญขอเบิก  
 -  ถ้ ำ ไ ม่ถู กต้ องส่ งกลับ เ จ้ำห น้ำที่
กำรเงินแก้ไขข้อมูลกำรบันทึกใหม่  
- ถ้ำถูกต้องอนุมัติกำรเบิกในระบบ 
GFMIS เพื่ อส่ งค ำขอเบิ ก เ งิ น ไปยัง
กรมบัญชีกลำง และเสนอผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติต่อไป 

 

- บันทึกรำยกำรขอเบิกในระบบ GFMIS  
- พิมพ์รำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-
ขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซ้ือ
จำกระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 
- เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์อนุมัติเงินในระบบ GFMIS ต่อไป 
 

5 

ธนำคำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกส่วนรำชกำร ธนำคำรสั่งจ่ำย
ผ่ำนระบบธนำคำรแห่งประเทศไทยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก

ของส่วนรำชกำร (ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด มหำชน)  
ตำมยอดท่ีกรมบัญชีกลำงอนุมัติรำยกำรขอเบิก 
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ผู้ขอเบิกเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 
35) 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

7 

- ตรวจสอบเงินโอนที่ได้รับอนุมัติรำยกำร 
  ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS  
- เขียนเช็คสั่งจ่ำย 
- เสนอลงนำมในเช็ค 
 

 

โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกให้ผู้ขอเบิกเงิน 
หรือบัญชีของโรงเรียน แล้วแต่กรณี 

กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
โอนเงินเข้ำบัญชีพร้อมกับกำรจ่ำยเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงประจ ำ 
กรณีผู้รับบ ำนำญ 
โอนเงินเข้ำบัญชี เดือนละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้ภำยในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้เดือนถัดไป 
 
 

เงินเข้าบัญชีเงินฝาก
โรงเรียน 

เงินเข้าบัญชีผู้ขอเบิกเงิน 

ลงนามในเช็ค 
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