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วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลศิ (Best Practice) 
การให้บริการสวัสดิการเงินด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
------------------------ 

๑. แนวคิด / ความเป็นมาของ Best Practice 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  ๓  ได้ให้บริการสวัสดิการเงิน
ด่วน  รายการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  ส าหรับข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ
ในสังกัด      แบบไม่จ ากัดวงเงินรายบุคคล  โดยให้บริการทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓  ของทุกเดือน
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. (ไม่พักเท่ียง) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา นั้น 
 

๑. วัตถุประสงค ์/ ประโยชน์ของ Best Practice 
๑.๑ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ต้องส ารองจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาล และค่าการศึกษาของบุตรเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง 
๑.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ ไปใช้สิทธิ์ในระบบ

จ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แทนการส ารองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อน แล้วจึงน าใบเสร็จรับเงินมายื่นเบิกเงิน
ในภายหลัง 

๑.๓ เพ่ือลดภาระในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในระบบจ่ายตรงมากข้ึน 
 

๒. กลุ่มเป้าหมายในการน า Best Practice ไปใช ้
๒.๑ ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๒ ผู้รับบริการ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญในสังกัด 
๒.๓ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
๓. ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice (ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มพัฒนา) 

๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา / อุปสรรค ในการด าเนินการ 
๓.๒ ด าเนินการพัฒนา / ปรับปรุง แนวทางการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
๓.๓ ตรวจสอบทบทวน โดยการสังเกต และแบบประเมิน 
๓.๔ ปรับปรุง / พัฒนา 
๓.๕ รายงานผลการด าเนินการ 
๓.๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงาน 
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๔. รายละเอียดของ Best Practice (กิจกรรมการด าเนินงาน ขั้นตอนการใช้ ฯลฯ) 
๔.๑ สภาพปัญหา / อุปสรรคในการให้บริการ 

๔.๑ .๑ การบริหารเงินทดรองราชการ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในรายการอื่นที่มีความจ าเป็น  
ขาดสภาพคล่อง เนื่องจากต้องส ารองเงินทดรองราชการไว้ส าหรับให้บริการสวัสดิการเงินด่วน ในวงเงิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๑.๒ ผู้รับบริการมายื่นแบบขอรับบริการไม่ตรงเวลาการให้บริการตามที่ส านักงาน 
ก าหนด  ท าให้บางครั้งต้องรอนาน (มาไม่ตรงเวลา) หรือบางครั้งไม่ได้รับบริการ (มาไม่ตรงวัน)  

๔.๑.๓ โรงเรียนไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินตามปกติ โดยพบว่าส่วนใหญ่รอรับ 
บริการสวัสดิการเงินด่วนเท่านั้น  จากการให้บริการที่ผ่านมาพบข้อสังเกต ดังนี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิ์ยื่นเบิกในวงเงินที่ไม่สูงมาก (ไม่ถึง ๑,๐๐๐ บาท) 
(๒) ใบเสร็จรับเงินที่น ามายื่นเบิก ได้จ่ายเงินไปแล้วอย่างน้อย ๒ - ๓ เดือน  
ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของการให้บริการสวัสดิการเงินด่วน ที่มีไว้ส าหรับให้บริการใน
กรณีท่ีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากต้อง
ส ารองเงินจ่ายไปก่อนเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง 

๔.๑.๔ ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการของส านักงาน 
(๑) ความขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลัง 
(๒) การย้ายและเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อยครั้ง ท าให้ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจ่ายเงินสวัสดิการฯ ขาดความรู้ความช านาญงาน  
จากเหตุผลในข้อ ๔.๑.๔ อาจส่งผลให้การจ่ายเงินมีข้อผิดพลาด หรือมีความเสี่ยงสูงในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่
ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด รวมถึงขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้จ่ายเงินสวัสดิการต้องปฏิบัติงานหลายด้าน  

๔.๒ ก าหนดแนวปฏิบัติ(Best Practice) 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานฯ จึงได้ปรับปรุง / พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
ให้บริการสวัสดิการเงินด่วนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ดังนี้ 

๔.๒.๑ การให้บริการ 
เป็นการให้บริการเฉพาะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ ซึ่งได้รับ 

ความเดือดร้อนเนื่องจากต้องส ารองจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตรเป็นจ านวนเงินค่อนข้าง
สูงภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ให้บริการแบบก าหนดวงเงินขั้นต่ ารายบุคคล  
โดยให้บริการทุกวันอังคารสัปดาห์ที่  ๑ และ  ๓  ของทุกเดือน      ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.            
(ไม่พักเที่ยง) วงเงินในการให้บริการต่อบุคคลส าหรับข้าราชการตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป และลูกจ้างประจ า
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไป  กรณีวงเงินไม่ถึงตามที่ก าหนด  ขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์ส่งเบิก ดังนี้ 

- ส่งเบิกตามปกติ อย่างช้าภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน รับเงินพร้อม
เงินเดือนภายในเดือนที่ส่งเบิก (ก่อนสิ้นเดือน ๓ วันท าการ) 

- กรณีสง่เบิกไม่ทันภายในวันที่ ๑๐  ส านักงานจะโอนเงินเข้าบัญชี 
ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอย่างช้าภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีสิทธิ์
รับเงินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชี    ครั้งละ     
๘ บาท / รายการ 
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(๒) ข้าราชการบ านาญ ให้บริการแบบไม่จ ากัดวงเงินรายบุคคล โดยให้บริการ 
ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ไม่พักเที่ยง) เนื่องจากการเดินทางมาติดต่อราชการกับ
ส านักงานค่อนข้างล าบาก และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากส านักงานถึงข้าราชการบ านาญ ไม่สามารถ     
ท าได้รวดเร็วและทั่วถึงเช่นเดียวกับข้าราชการ และลูกจ้างประจ าที่สังกัดสถานศึกษา 

  ๔.๒.๒ การยื่นแบบ 
   (๑) ผู้มีสิทธิ์มายื่นแบบด้วยตนเอง  หรือ  

(๒) มอบฉันทะ  ให้บุคคลอ่ืนซึ่งเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการ 
บ านาญ  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  ๓  มายื่นแบบขอรับเงินแทนได้ 
(ควรเป็นกรณีที่จ าเป็นจริงๆ)   

(๓) ผู้มีสิทธิ์ หรือผู้แทน   
ยื่นแบบเพื่อขอรับเงิน ในระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.   

(ไม่พักเที่ยง) โดยขอความร่วมมือให้มายื่นแบบตามเวลาที่ก าหนด 
(๔) เอกสารที่ใช้ 

- ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด            
กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดสถานศึกษา  ต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบมอบฉันทะ ( กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนรับเงินแทน ) 
- ประกาศของสถานศึกษา  (  กรณีเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา

บุตร ) 
- อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หนังสือรับรองของแพทย์ ,ส าเนาหลักฐาน

การจัดตั้งสถานพยาบาล ,ทะเบียนคุมสิทธิ์การเบิกสวัสดิการ
การศึกษาบุตรในระดับปริญญาตรี เป็นต้น 

๔.๒.๓ การจ่ายเงิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  ๓  จะจ่ายเงินสดหรือ 

เช็ค (กรณีจ าเป็น ) หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือ ผู้แทน ( กรณีมอบฉันทะ) จากเงินทดรอง
ราชการตามล าดับการยื่นแบบขอรับเงินก่อน – หลัง  จนกว่าวงเงินส ารองจ่ายที่เตรียมไว้หมด  

(๑) วันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ เและ ๔ วงเงินส ารองจ่าย จ านวน   ๕๐,๐๐๐ บาท/วัน 
(๒) วันอังคารสัปดาห์ที่ ๑ เและ ๓ วงเงินส ารองจ่าย จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท/วัน 
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๕. องค์ความรู้ / ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการน า Best Practice ไปใช้ 
๕.๑ การปฏิบัติงานมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

 ๕.๒ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน 
 ๕.๓ มีการพัฒนาการท างานร่วมกัน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

๖. กระบวนการทบทวน กลัน่กรอง ตรวจสอบ Best Practice เพ่ีอให้เกิดผลที่เป็นเลิศ 
(พร้อมระบุกระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบซ้ า) 
๖.๑ ทบทวนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง โดยการสังเกต สอบถาม และวิเคราะห์ปัญหา 

 
๗. รูปแบบ / วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ Best Practice 

๗.๑ เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
http://financial.pbn3.go.th 
๗.๒ วาระการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน 
๗.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแห่งอื่น 

 
๘. ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 



  สวสัดกิารเงนิด่วน 

         One Stop Service 
                            

     สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 
 

ความเป็นมา 
   ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  ได้ให้บริการสวัสดิการ    
เงินด่วน   ค่ารักษาพยาบาล  และค่าการศึกษาบุตร
ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการ
บ านาญในสังกัด แบบไม่จ ากัดวงเงินรายบุคคล        
โดยให้บริการ ทุกวันอังคารสัปดาห์ท่ี 1 และ 3      
ของทุกเดือน  นั้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ 
เดือดร้อนเนื่องจากผู้มีสิทธิ์ต้องส ารองเงินจ่ายเป็น   
เงินค่อนข้างสูง 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญไปใช้สิทธิ์ใน
ระบบ 
จ่ายตรงมากขึ้น 

3. เพื่อลดภาระในการตรวจสอบเอกสาร 
ของโรงเรียนและ สพป.พช.3 

1. การบริหารเงินทดรองราชการขาดสภาพ 
คล่อง ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในรายการอื่น 

2. ผู้รับบริการมายื่นแบบไม่ตรงตามวัน เวลา         
ในการให้บริการ 

3. โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ส่งหลักฐาน 
เพื่อขอเบิกเงินตามปกติ 

4. ความขาดแคลนด้านบุคลากรของ สพป.พช.3 
 

1. การให้บริการ 
1.1 ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า 

แบบจ ากัดวงเงินขั้นต  ารายบุคคล  
ข้าราชการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
ลูกจ้างประจ าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
โดยก าหนดให้บริการ  ทุกวันอังคาร
สัปดาห์ท่ี  1 และ  3  ของทุกเดือน  
กรณีวงเงินเบิกไมถ่ึงตามที ก าหนด   
ขอความร่วมมือให้ส่งเบิกภายใน 
วันที  10 ของทุกเดือน 
 

1.2 ข้าราชการบ านาญ  
ให้บริการแบบไม่จ ากัดวงเงินรายบุคคล 
ให้บริการทุกวันอังคาร  
 

 
2. การยื นแบบ 

 2.1  ผู้มีสิทธิมายื่นแบบด้วยตนเอง  หรือ 
2.2 มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการ         
ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการบ านาญ  ใน 
สังกัด สพป.พช.3 มาย่ืนแบบขอรับเงินแทนได้   
2.3 ยื นแบบ   
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น                
ไม่พักเที ยง  โดยขอใหม้ายื นตามวันและ 
เวลาที ก าหนด 

    การยืน่เอกสารขอรับเงนิ 
        

     
-   แบบรักษาพยาบาล แบบ 7131  
-   ใบเสร็จรับเงิน  
     หนงัสือรับรองการใชย้านอกบญัชียาหลกั 
-    กรณีท่ีไม่สามารถมาดว้ยตนเองได ้ตอ้งมี ใบ
มอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บเงินแทน 

 

 
     ปัจจุบันไม่สามารถน ามาเบิกได้ 
 



  

 
-  แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223  

- ใบเสร็จรับเงิน  
กรณีท่ีไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ต้องมี      
ใบมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงิน
แทน 

-  ทะเบียนคุมการใชส้ิทธิ 
(ทุกระดับ)  
 

 

3.  การจ่ายเงนิ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์  เขต  3  จะจ่ายเงินสดหรือเช็ค          
(กรณีจ าเป็น ) ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ ผู้แทน            
( กรณีมอบฉันทะ)  จากเงินทดรองราชการ            
ตามล าดับการยื่นแบบขอรับเงินก่อน – หลัง 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับมอบฉันทะรับเงินแทน  ต้องเป็นข้าราชการ 
หรือลูกจ้างประจ า ในสังกัด สพป.พช.3 
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ผังขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




