คำถาม - คำตอบ

แนวทางการดำเนินงานการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ภาคเรียนที่ 2/2561

1. นร.ยากจนพิเศษอยางมีเงื่อนไข
ตางจาก นร.ยากจน เดิมอยางไร ?
คำตอบ :
1) ครอบครัวมีรายไดไมเกิน 3,000บาท/คน/เดือน
2) ขอมูลสถานะครัวเรือน 4 ดาน อาทิเชน

ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง
เชน มีคนพิการ มีคนชรา

สภาพที่อยูอาศัย
ทรุดโทรมไมปลอดภัย

ไมมีพาหนะ

หากเปนเกษตรกร
มีที่ดินของตนเอง
ไมเกิน 1 ไร

*น้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วย

2. หลักการพิจารณาวา นร.ยากจนใด
ที่จะเขาขายเปน นร.ยากจนพิเศษอยางมีเงื่อนไข ?
คำตอบ : สพฐ - กสศ. - .มธ. และ มน. ไดรวมกันพัฒนาระบบ CCT(Cash Conditional Transfer)

โดยจัดกลุม
 ผลขอมูลคาคะแนนความยากจนจากระบบ PMT(Proxy Mean Test) ออกเปน 3 ระดับ คือ

เกณฑการคัดกรองคะแนน PMT
ใกลยากจน (Near Poor)

0.51 - 0.70 ใกลจน (Near Poor)

ยากจน (Poor)

0.71 - 0.90 ยากจน (Poor)

ยากจนพิเศษ
(Extremely Poor)

คะแนน PMT

0.91 - 1.00 ยากจนพิเศษ
0.9

0.7

0.5

(Extremely Poor)

$

การจายเงินของทาง กสศ.
เปนอยางไร ?

$

3.

คำตอบ : ในภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียน 1 คน
จะได 1,600 บาท แต กสศ. บริหารจัดการเงินออกเปน 2 สวน

สวนที่ 1
คาครองชีพ สำหรับ นร.ยากจนพิเศษ
ให นร. โดยตรง

สวนที่ 2
คาอาหาร+คากิจกรรม นร.
โอนให รร.

800 บาท

800 บาท

และใหทาง รร. แบบ ก.001
และ ก.002 สำหรับเงินที่โอนใหกับ รร.

4. การจัดสรรเงินอุดหนุน นร.ยากจนพิเศษ

อยางมีเงื่อนไขของ กสศ. มีแนวทางอยางไร ?
คำตอบ : กสศ. ตรวจสอบขอมูลตามหลักเกณฑที่ รร.และครูจัดสง
ผานระบบ CCT ที่ผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา (แบบ นร.05) โดย กสศ. แบงเงินอุดหนุนออกเปน
2 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 จัดสรรตรงใหแก นร./ผปค.
ที่แจงความประสงคจะขอรับเงินตรง
จาก กสศ. หลังจากที่ตรวจสอบขอมูล
ถูกตองแลว กสศ.จะโอนเงินเขาบัญชี
ให ผปค.นร. เปนรายเดือน
เดือนละ 200 บาท

สวนที่ 2 จัดสรรผาน รร. ในสวนนี้
แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย
1). สวนของเงินอุดหนุน นร. ที่ ผปค.
ไมมบ
ี ญ
ั ชีเงินฝากธนาคารและมีความประสงค
จะขอรับเงินสดจาก รร.
2) สวนของเงินอุดหนุนสถานศึกษา

5.

กรณีนำเงินไปใช
ในสวนอาหารกลางวัน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
หรือกิจกรรมอื่นๆ
ใชไดเฉพาะกับ นร.ยากจนพิเศษ
ที่มีรายชื่อเทานั้น หรือ นร.คนอื่น ๆ
สามารถใชดวยได ?
คำตอบ :
เงินที่ กสศ. จัดสรรใหสำหรับ นร.ยากจนพิเศษ
ใหนำเงินไปใชเฉพาะของ นร.ยากจนพิเศษ เชน
สถานศึกษามีแผนการฝกอาชีพตัดผมให
นร.ยากจนพิเศษและตองใชเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ
เปนตน

6. ตองมีหลักฐานอะไรบางที่ใชประกอบการบันทึก
บัญชีรายจายที่โรงเรียนตองรายงานในระบบ ?
คำตอบ : หลักฐานที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี ไดแก
1) สวนของเงินอุดหนุน นร. : ใชแบบ

นร.06 โดย ครูถายภาพการรับ - สง
มอบทุนใหแก นร. ในภาพประกอบดวย
ครู, นร., ผปค., และ ผอ.รร. พรอมกับให
ผปค. และ นร. ลงนามรับเงินในแบบ
นร.06

2) สวนของเงินอุดหนุนสถานศึกษา :
คาจัดหาอาหาร และ คาพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ใชใบเสร็จรับเงิน และ/
หรือใบสำคัญรับเงิน พรอมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนที่เจาของบัตรลงชื่อ
รับรองสำเนา ประกอบเปนหลักฐาน
RECEIPT
RECEIPT
RECEIPT

TOTAL
TOTAL
TOTAL

7. คาใชจายใดบางที่ รร. สามารถใชจาย
ไดจากเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร
จาก กสศ. ?
คำตอบ :
เพื่อชวยเหลือเปนคาอาหาร และคาพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพแก นร.ยากจนพิเศษ

8. การเปดบัญชีเงินฝากของ รร. เพื่อรองรับ
เงินอุดหนุน จะตองเตรียมการอยางไร ?
คำตอบ : สถานศึกษาเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เปนการเฉพาะเพื่อรองรับเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก กสศ.
โดยใชชื่อบัญชีเงินฝากวา
“กสศ. เพื่อโรงเรียน......(ชื่อโรงเรียน)...........”
โดย กสศ. ขอความรวมมือใหสถานศึกษาเปดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารกรุงไทย ในสาขาทีใ่ กลเคียง เพือ
่ ความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัด (ไมตองเสียคาธรรมเนียม) ในการ
โอนเงิน และหากจำเปนตองใชตางธนาคาร เนื่องจาก
ในพื้นที่ไมมีธนาคารกรุงไทย ก็ขอใหเปน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
หรือ ธนาคารออมสิน

9. การรายงานในระบบแอพพลิเคชั่น
ที่ รร. ตองจัดทำมีอะไรบาง ?

3

step

คำตอบ : สถานศึกษาจัดทำรายงานผานระบบแอพพลิเคชั่น 3 ขั้น
ขั้นตน :

การจัดทำแผนการใชจายเงิน ตามแบบ ก.001 เสนอผานคณะกรรมการสถานศึกษา
พรอมกันกับสงขอมูลผลการพิจารณารับรองรายชื่อ นร.ยากจนพิเศษ
(แบบ นร.05) และแจงชื่อบัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย พรอมถายสำเนา
หนาสมุดบัญชีเงินฝาก ใหแก กสศ.เพื่อใชในประกอบการโอนเงินใหแกโรงเรียน
ขั้นที่สอง : สงรายการการจัดสรรเงินอุดหนุนแก นร. (แบบ นร.06) ภายใน 10 วัน
นับจากวันที่ไดรับเงินโอนจาก กสศ.
ขั้นที่สาม : ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ครูรายงานการใชจายเงินในแบบ ก.002 พรอมรายงาน
ผลการเขาเรียน น้ำหนักสวนสูง ของ นร.ยากจนพิเศษ เพื่อจัดสงขอมูลให กสศ.

10. สรุปขั้นตอนในการคัดกรอง
นร.ยากจนและยากจนพิเศษ
คำตอบ : ครูสามารถเพิ่มผลการคัดกรอง นร.ยากจนพิเศษ
(แบบ นร.01, 02) จากระบบ DMC
ผานระบบ Mobile Application หรือ Tablet ดังนี้
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1) สพฐ. แจงขอมูล นร.ยากจนพิเศษเพื่อเขาสูระบบการคัดกรอง
2) รร.และครู ตรวจสอบรายชื่อ นร.ยากจนพิเศษผานระบบ CCT
3) ครูสำรวจการบันทึกขอมูล นร. ไดแก ขอมูลครัวเรือน
ขอมูลพฤติกรรม ขอมูลความเสี่ยงของ นร. และ ขอมูล
ความตองการปจจัยพื้นฐานของ นร.ยากจนพิเศษ.ในโรงเรียน
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองผลการตรวจสอบ
ขอมูล นร.ยากจนพิเศษ รับรองแผนการชวยเหลือ
รูปแบบวิธีการรับเงิน และครูจัดสงผลการรับรองผานระบบ CCT
(แบบ นร.05)
5) กสศ. ตรวจสอบขอมูลตามหลักเกณฑ
6) กสศ. จายเงินอุดหนุนตามชองทางที่ นร. แจงความประสงค
7) เขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่สนับสนุน กำกับ ติดตามการเบิกจายเงิน
ผลการคัดกรอง และ ติดตามผลการใชจายเงินของ รร.
8) รร. และ ครูบันทึกขอมูลการเขาเรียน น้ำหนัก สวนสูงของ นร.
ยากจนพิเศษรายบุคคล ตลอดปการศึกษา ซึ่งจะเปนขอมูลและผลลัพธ
ที่สำคัญของเงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไขในการจัดสรรเงินอุดหนุน
ภาคเรียนถัดไป

11.การบันทึกขอมูล นร.04 แลว 1 ครั้ง
นร.จะไดรับทุนตอเนื่องหรือไม ?
คำตอบ : นร. จะไดรับทุนตอเนื่อง ทั้งนี้ นร.05 ตองผานการ
รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดย แบบ นร.04
ตองทำทุก 3 ป และ นร.05 ทำทุกภาคเรียน โดยใหครอบคลุม
ทั้ง นร. ที่เคยไดรับการอุดหนุนแลว และ นร. ที่โรงเรียน
เห็นวาควรไดรับการอุดหนุนเพิ่มเติมในภาคเรียนนั้น
และกรณี นร. ที่เคยไดรับเงินอุดหนุนแลว
ภายใน 3 ปนั้นโรงเรียนสามารถ
ขอยกเลิกได โดยใหระบุ
เหตุผลใน นร.05

12.

การทำใบสำคัญรับเงิน นร.06 ระบบจะเปดใหบันทึกไดตลอด
โดยจะเลือกบันทึกครั้งที่ 1 หรือ 2 หรือเปดบันทึกเปนรอบ ๆ
ตามที่ใหเงิน เพราะจะมีการใหเงิน 2 รอบ
คำตอบ :
นร.06 ทำภาคเรียนละ 2 งวด โดยแตละงวด
เปดระบบเปนเวลา 10 วันทำการหลังจากที่
กสศ. แจงการโอนเงินใหแก รร.
ผานทางระบบ กรณีที่ รร. ไมสง นร.06
งวดที่ 1 กสศ. จะไมโอนเงินงวดที่ 2
และ รร. ตองคืนเงินงวดที่ 1 แก กสศ.

13. กรณีคืนเงินอุดหนุนในสวนของนักเรียน
ใหแก กสศ. โรงเรียนตองทำหลักฐานอยางไร ?
คำตอบ : รร. โอนเงินคืนเขาบัญชี
172-0-29048-2 ชื่อบัญชี “กสศ.-ม.6(3)”
ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562
และใหถายภาพสำเนาใบโอนเงินสงให กสศ.
(ทำผานระบบ) โดย กสศ. จะออกใบเสร็จรับเงิน
ใหแก รร. ไวเปนหลักฐาน

14. การเพิ่มรายชื่อ นร.ยากจน
มีขั้นตอนอยางไร ?
คำตอบ :
ครูสามารถทำการเลือกประเภทความดอยโอกาส
เปน “เด็กยากจน” ในระบบ DMC สำหรับเด็กที่ตองการ
ขอรับเงินอุดหนุน และทางระบบ CCT จะทำการอัพเดท
รายชื่อ นร. ที่ตองการขอรับเงินอุดหนุนกอนเปดระบบ
คัดกรอง ทั้งนี้หากไมสามารถเลือกประเภทความยากจน
ในระบบ DMC ไดทันภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
จะตองขอรับในภาคเรียนถัดไป

15. หากสถานะความยากจนของนร. เปลี่ยนไป ไมเขาเกณฑ
จะนำรายชื่อ นร.ออกจากระบบไดอยางไร ?

คำตอบ :
หากตองการนำรายชื่อ นร. ออกจาก
ระบบ CCT ใหทำการยกเลิกประเภท
ความดอยโอกาส “เด็กยากจน”
ในระบบ DMC และระบบ CCT จะอัพเดท
รายชื่อใหในภาคเรียนถัดไป

16. นร.ยากจนพิเศษจำเปนตอง
เปดบัญชีธนาคารทุกคนหรือไม ?
คำตอบ : การเปดบัญชีของ นร.ยากจนพิเศษเพื่อรับทุน
นร.ยากจนพิเศษ ใหเปดเฉพาะ นร.ยากจนพิเศษ
ที่มีความประสงคจะรับเงินผานธนาคารเทานั้น หรือสามารถ
ใชบัญชีธนาคารของ ผปค.ที่มีอยูแลวได
กรณี นร. ตางดาวสามารถใชบัญชี รร.แทนได

17.

การใช นร.06 สำหรับบันทึกขอมูล
หาก ผปค. ไมมีบัตรประชาชน
สามารถยืนยันอยางไร ? และการอัพโหลด
รูปภาพลายเซ็น ผปค. ในมือถือ
ไมตองเซ็นลงในมือถือไดหรือไม ?
คำตอบ :
กรณีที่ ผปค. ไมมีบัตรประชาชน ใหใชบัตรที่
ทางราชการออกใหไดสวนการอัพโหลดรูป
ภาพลายเซ็นสามารถถายรูปลายเซ็น
แลวอัพโหลดภาพแนบมาใน นร.06 ได

18. นร.ใหม ใหกรอก นร.01 และ นร.04 พรอมกันได
หรือตองรอประกาศจากระบบกอน
วาเปน นร.ยากจนพิเศษ ?

คำตอบ :
นร.ใหมที่ยังไมเคยคัดกรองใหทำการคัดกรอง
นร.01 และ นร.04
สามารถดำเนินการไดพรอมกันระหวาง
ในวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561

19. การบันทึกแบบ ก.001 คาอาหาร คากิจกรรม
การพัฒนานักเรียนยากจน จะบันทึกขอมูล
จำนวน นร. ตามขอมูล นร.ยากจนอยางไร ?
คำตอบ : ตัวอยางการบันทึกขอมูลคาอาหาร

(จำนวนนักเรียน X ราคาตอคน = รวมทั้งหมด)

20. กรณีโอนเงินเขาบัญชี นร.
สถานศึกษาตองทำ ก.001
และ ก.002 หรือไม ?

ก.001
ก.002

คำตอบ : สถานศึกษายังตองทำแบบ ก.001 และ ก.002
เนื่องจากเปนแผนการใชจายเงิน และรายงานการใชจายเงิน
เพื่อรายงานในสวนของคาอาหารและคาจัดกิจกรรมพัฒนา
นร.ยากจนพิเศษ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท : 02-619-1811 โทรสาร : 02-619-1810, 02-619-1812

