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	 พระรำชบญัญตักิองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	2561	จดัตั้งขึ้นตำมรฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจกัรไทย	พ.ศ. 2560	ตำมมำตรำ	54	วรรคหก	เพื่อช่วยเหลอืผู้ขำดแคลนทนุทรพัย์	

ลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรศกึษำ	และเสรมิสร้ำงและพฒันำคณุภำพและประสทิธภิำพครู

	 โดยพระรำชบญัญตักิองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	พ.ศ. 2561	มำตรำ	5(2)	

ก�ำหนดให้ควำมช่วยเหลอื	ส่งเสรมิ	พฒันำ	และสนบัสนนุเงนิและค่ำใช้จ่ำยให้แก่เดก็และเยำวชน

ซึ่งขำดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกำส	และผู้ด้อยโอกำส	จนส�ำเรจ็กำรศกึษำขั้นพื้นฐำนในปีกำร

ศกึษำ	2562	กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)	จงึร่วมกบักองบญัชำกำรต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดน	ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต	ิด�ำเนนิกำรโครงกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน

พิเศษแบบมีเงื่อนไข	 (นักเรียนทุนเสมอภำค)	 เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ 

ครัวเรือนและสนับสนุนสถำนศึกษำให้สำมำรถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ	 ที่สอดคล้อง

ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคลโดยมีเงื่อนไขส�ำคัญคือ	 นักเรียน

ทนุเสมอภำคจะต้องมำเรยีนสงูกว่ำร้อยละ	80	ของเวลำเรยีนทั้งหมดในภำคเรยีนนั้น ๆ 	เพื่อป้องกนั	

กำรหลดุออกจำกระบบกำรศกึษำ

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนในกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค	

กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	 (กสศ.)	จงึได้จดัท�ำ	“คู่มอืปฏบิตังิำนโครงกำรจดัสรร

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 (นักเรียนทุนเสมอภำค)	 ปีกำรศึกษำ	 2563”	 เอกสำรเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย	 ควำมเป็นมำ	 วตัถปุระสงค์	 บทบำท

หน้ำที่	เกณฑ์กำรจดัสรรเงนิอดุหนนุและแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของสถำนศกึษำ	ปฏทินิกำรด�ำเนนิ

งำน	 รวมถึงขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรผ่ำนระบบสำรสนเทศ	 โดยหวังให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง

สำมำรถใช้เป็นแนวทำงเพื่อด�ำเนินงำนที่มีควำมถูกต้องและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 ซึ่งส่งผลให้

นกัเรยีนเข้ำถงึโอกำสทำงกำรศกึษำ	และสถำนศกึษำสำมำรถด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ที่

ส่งผลต่อกำรพฒันำศกัยภำพนกัเรยีน	และสอดคล้องกบัเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญตักิองทนุ

เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำต่อไป

ส�ำนกับรหิำรเงนิอดุหนนุผู้ขำดแคลนทนุทรพัย์
	 กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)

ค�ำน�ำ
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การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัด
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กำรเข้ำใช้งำนระบบ
และ ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร

1. EEF Call center หมำยเลขโทรศพัท์:	02-079-5475	กด	1

(ในวนัและเวลำท�ำกำรเวลำ	08:30	–	16:30	น.)

2. Facebook page :	ระบบคดักรองเพื่อควำมเสมอภำคโรงเรยีน	

ตชด.

3. Line offificial Account พิมพ์ค้นหำและเพิ่มเพื่อนในแอป- 

พลเิคชั่นไลน์	:	@cctthailand	หรอื	สแกน	QR	code	

	 (จ.-	ส.	เวลำ	08:00	–	20:00	น.	/	อำทติย์	09:00	–	16:00	น.)	

เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

4. Youtube : ช่อง	EEF	Thailand	“รำยกำร	โชคดทีี่มคีรู”

•	 เวบ็ไซต์	“ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค”

	 bpp.thaieduforall.org

•	 ดำวน์โหลด	Application	ผ่ำนสมำร์ทโฟนได้ที่

	 -	 ระบบ	iOS:	เลอืก	App	Store	ค้นหำ	คดักรองทนุเสมอภำค

	 -	 ระบบ	 Android:	 เลือก	 Play	 Store	 ค้นหำ	 คัดกรองทุน 

	 เสมอภำค
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ปฏิทินกำรด�ำเนินงำนโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค)

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ส�าหรับ นักเรียนกลุ่มเก่า ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 

วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1	–	26
ก.ค.	63

ตรวจสอบและยนืยนัข้อมูลนกัเรยีนชั้นเคลื่อน	ผ่ำนระบบ	bpp.thaiedu-
forall.org
(1)	ตรวจสอบสถำนะและยืนยันกำรมีตัวตนของนักเรียนกลุ่มชั้น

เคลื่อน
(2)	 แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจบุนั
(3)	ยกเลกิทนุอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	ส�ำหรบักรณ	ีสถำนะครวัเรอืนมี

กำรเปลี่ยนแปลง	(ไม่จน)
(รำยชื่อนักเรียนที่มีกำรยกเลิกทุนจะต้องน�ำเข้ำพิจำรณำเห็น
ชอบในที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (กสศ.05) จึงจะ
สำมำรถยกเลิกทุนได้สมบูรณ์)

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

14	–	18
ส.ค.	63

กสศ. จัดสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงือ่นไข (นกัเรยีนทนุเสมอภำค) 
กลุ่มช้ันเคล่ือน ค่ำครองชีพ	 เข้ำบัญชีสถำนศึกษำที่เปิดรับเงิน
อดุหนนุจำก	กสศ.	

กสศ.

25	ส.ค.	63 สถำนศึกษำตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงินกลุ่มชั้นเคลื่อน ผ่ำน
ระบบ bpp.thaieduforall.org 

ครูแอดมนิ

25	 ส.ค.63	 -	
22	ก.ย.	63

(1) สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่เป็นค่ำครอง
ชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภำค	 ตำมแบบฟอร์มใบส�ำคัญรับเงิน	
(กสศ.06)	 ภำยใน	 20	 วันท�ำกำรหลังจำกระบบแจ้งสถำนะกำร 
โอนเงนิ	

(2) สถำนศกึษำบนัทกึข้อมลูใบส�ำคญัรบัเงนิ (กสศ.06) ให้แล้ว
เสร็จภำยในก�ำหนด 

ครูแอดมนิ
ครูประจ�ำชั้น

25	ส.ค.	63	–	
25	ก.ย.	63

สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรคนืเงนิค่ำครองชพี กรณ ีนกัเรยีนทีไ่ม่มี
ตัวตน ย้ำย ลำออก เสียชีวิต กลับมำยัง กสศ. ผ่ำนระบบ
bpp.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่ำนั้น

ครูแอดมนิ

    
หมายเหต ุ : ส�าหรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข ในส่วนของค่าครองชพี ภาคเรยีนที่ 2/2562 ที่มกีารขยายเวลา 

ในการด�าเนนิการ ให้สถานศกึษาด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็พร้อมกบักลุ่มเก่าในภาคเรยีนที่ 1/ 2563 
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วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

2	-	26	ก.ค.63 เปิดระบบ	 bpp.thaieduforall.org	 เพื่อด�ำเนินกำรคัดกรองนักเรียน
ยำกจน	ครปูระจ�ำชั้นคดักรองนกัเรยีนกลุม่ใหม่	(กลุม่ใหม่	:	ระดบัชั้น
อนบุำล	1-3	,	ป.1	,	ป.4	,	ม.1	และ	ม.4	/	ระดบัชั้นอื่นที่ขอรบัทนุเพิ่ม
เตมิ)

ครูประจ�ำชั้น

19	ส.ค.	63 กสศ.	ประกำศรำยชื่อนกัเรยีนทนุที่ผ่ำนเกณฑ์	PMT	ผ่ำนระบบ
bpp.thaieduforall.org	

กสศ.

20	–	31
ส.ค.	63

สถำนศึกษำ	 ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนทุนเสมอภำคกลุ่มใหม่	 และ
ด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบ	bpp.thaieduforall.org	ดงันี้
(1)	 จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อรับรองข้อมูลนักเรียน

กลุ่มใหม่	 และกำรด�ำเนินกำรรับรองแผนกิจกรรมในส่วนของ
สถำนศึกษำที่มีเงินคงเหลือจำกภำคเรียนที่	 2/2562	 (ตำมแบบ	
กสศ.05	และ	ก.001)	

(2)	พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบรำยชื่อนกัเรยีนกลุ่มชั้นเคลื่อน	กรณทีี่
มกีำรขอยกเลกิทนุ		

ครูแอดมนิ
ครูประจ�ำชั้น
ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรยีน

14	–	16
ก.ย.	63

กสศ.	จดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	กลุ่ม
ใหม่	ค่ำครองชพี	เข้ำบญัชสีถำนศกึษำที่เปิดรบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	

กสศ.

21	ก.ย.	63 สถำนศกึษำตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงนิ	กลุ่มใหม่	ผ่ำนระบบ
bpp.thaieduforall.org

ครูแอดมนิ

21	ก.ย.	–
19	ต.ค.	63

(1)	สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุเพื่อเป็นค่ำครองชพีแก่
นกัเรยีนทนุเสมอภำค	ตำมแบบฟอร์มใบส�ำคญัรบัเงนิ	(กสศ.06)	
ภำยใน	20	วนัท�ำกำรหลงัจำกระบบแจ้งสถำนะกำรโอนเงนิ	

(2)	สถำนศกึษำบนัทกึข้อมูลใบส�ำคญัรบัเงนิ	(กสศ.06)	ให้แล้วเสรจ็
ภำยในก�ำหนด

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

21	ก.ย.	–
21	ต.ค.	63

สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรคนืเงนิค่ำครองชพีกรณี	นกัเรยีนที่ไม่มตีวัตน	
ย้ำย	ลำออก	เสยีชวีติ	กลบัมำยงั	กสศ.ผ่ำนระบบ
bpp.thaieduforall.org	รูปแบบ Bill Payment เท่ำนั้น

ครูแอดมนิ

    

ส�าหรับ กลุ่มนักเรียนกลุ่มใหม่

หมายเหต ุ: ปฏทินิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019
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วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1	ส.ค.	63	-
20	พ.ย.63

สถำนศึกษำด�ำเนินกำรบันทึกข้อมูลเงื่อนไขส�ำคัญในกำรรับเงิน
อดุหนนุ	ดงันี้
(1)	กำรมำเรยีนของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	
 (สถำนศึกษำเปิดเรียน 1 ก.ค. –13 พ.ย.63) 
(2)	น�้ำหนกั	ส่วนสูง	ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	

ครูประจ�ำชั้น	

1	-	20
พ.ย.63	

สถำนศกึษำ	ด�ำเนนิกำรสรปุยอดกำรใช้จ่ำยเงนิในส่วนของ
สถำนศกึษำ	ปีกำรศกึษำ	2562	ดงันี้
(1)	 เงินส่วนของสถำนศึกษำ	 หำกใช้จ่ำยไม่หมดในทุกกรณี	 ให้คืน

กลบัมำยงั	กสศ.
(2)	บันทึกข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ	 ตำมแบบฟอร์ม

รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภำค	(ก.002)

ครูแอดมนิ

1 - 30
พ.ย.63	

สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรคนืเงนิส่วนของสถำนศกึษำ	ผ่ำนระบบ
bpp.thaieduforall.org	

ครูแอดมนิ

    

 (1) กำรบันทึกข้อมูลกำรมำเรียน และ น�้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภำค 
(2) กำรบันทึกข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินในส่วนของสถำนศึกษำ 

หมายเหต ุ: ปฏทินิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019
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ส่วนที่ 1
แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร

จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
นักเรียนทุนเสมอภำค
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1.1 หลักกำร
	 ด้วยพระรำชบญัญตักิองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	 2561	มำตรำ	 5(2)	 ก�ำหนด

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ 

ส่งเสรมิ	พฒันำ	และสนบัสนนุเงนิและค่ำใช้จ่ำยให้แก่เดก็และเยำวชนซึ่งขำดแคลนทนุทรพัย์และ

ด้อยโอกำสจนส�ำเรจ็กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน

	 ปีกำรศึกษำ	 2563	 กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 จึงร่วมกับ 

กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 ด�ำเนินโครงกำรจัดสรรเงิน

อดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(Conditional	Cash	Transfer	:	CCT)	โดยมกีำรเชื่อมโยง

ข้อมูลนักเรียนยำกจนผ่ำนระบบกำรคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำค	 เพื่อสนับสนุนกำรจัดสรร 

เงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไขแก่นกัเรยีนยำกจนพเิศษ	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	ทั่วประเทศ	ตั้งแต่ระดบั

อนบุำลถงึระดบัมธัยมศกึษำ	เพื่อแบ่งเบำภำระ	ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศกึษำของครอบครวั	บรรเทำ

อุปสรรคกำรมำเรียน	 และสนับสนุนสถำนศึกษำให้สำมำรถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ	

และพัฒนำกำรของนักเรียนที่สอดคล้องตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็น 

รำยบคุคล	รวมทั้งส่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
	 เพื่อสนบัสนนุเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	(Conditional	Cash	Transfer:	CCT)	ส�ำหรบับรรเทำ

อปุสรรคกำรมำเรยีน	และสนบัสนนุสถำนศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ

และพฒันำกำรของนกัเรยีนที่สอดคล้องกบัควำมถนดัและควำมต้องกำรตำมศกัยภำพ
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1.3แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
1.	ด�ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดสรรเงิน

อดุหนนุแบบมเีงื่อนไขกบั	กสศ.

2.	ร่วมพิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ

ครอบครัว	 และสนับสนุนสถำนศึกษำให้สำมำรถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพให้แก่

นกัเรยีนทนุเสมอภำคได้พฒันำตนเองตำมศกัยภำพ

3.	กำรรำยงำนผล	 และกำรติดตำม	 นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 นักเรียนจะต้อง

รักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำร้อยละ	 80	 ของเวลำเรียนทั้งหมด	 และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม

โครงกำรต้องรำยงำนอตัรำกำรมำเรยีน	และน�้ำหนกัส่วนสงูของนกัเรยีนให้	กสศ.ทรำบ	ซึ่งเป็น

ไปตำมเงื่อนไขกำรรบัเงนิอดุหนนุ

1.4 นิยำมที่เกี่ยวข้อง
1. นักเรียนทุนเสมอภำค : หมำยถงึ	นกัเรยีนยำกจนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคดักรองผู้ขำดแคลนทนุ

ทรพัย์	(Proxy	Means	Test:	PMT)	และอยู่ในกลุ่มที่มคี่ำคะแนนควำมยำกจนพเิศษ	(Extremely	

Poor)	ตำมหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด	และจะได้รบัทนุต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ	3	ปี	

2. นักเรียนกลุ่มเก่ำ :	หมำยถงึ	นกัเรยีนยำกจนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคดักรองผู้ขำดแคลนทนุทรพัย์

(Proxy	Means	Test:	PMT)	และได้รบัทนุต่อเนื่องจำก	กสศ.	เมื่อปีกำรศกึษำ	2562	

3. นกัเรยีนกลุม่ใหม่ :	หมำยถงึ	นกัเรยีนที่มสีถำนะครวัเรอืนยำกจนและต้องด�ำเนนิกำรคดักรอง

ควำมยำกจนในปีกำรศกึษำ	2563	โดยแบ่งประเภท	ดงันี้

(3.1)	 นกัเรยีนทนุเสมอภำคกลุ่มเก่ำที่มกีำรย้ำยสถำนศกึษำ

(3.2)	 นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแล้วไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง

นกัเรยีนยำกจน

(3.3)	 นกัเรยีนที่ไม่เคยสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(ทกุระดบัชั้นตั้งแต่	ระดบัอนบุำล	

ถงึ	มธัยมศกึษำตอนปลำย)

4. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข :	หมำยถงึ	 เงนิอดุหนนุที่ส�ำนกังำนกองทนุเพื่อควำมเสมอภำค

ทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค	 ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร

ก�ำหนด	 โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจำก	 กสศ.	 จะต้องรักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำ 

ร้อยละ	80	ของเวลำเรยีนทั้งหมด
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5. ค่ำครองชีพ :	 หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีพระหว่ำงเรียนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรศกึษำ

6. ค่ำอำหำร :	 หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำอำหำรเช้ำส�ำหรับนักเรียนทุน 

เสมอภำคระดบั	อนบุำล-ประถมศกึษำ	และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัหำอำหำรเช้ำและ/

หรอือำหำรกลำงวนัส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำคระดบัมธัยมศกึษำ

7. ค่ำกิจกรรมกำรพัฒนำนักเรียนทุนเสมอภำค :	 หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับ 

กำรศึกษำและกิจกรรมพัฒนำนักเรียนทุนเสมอภำคให้มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพโดย

สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดท�ำกิจกรรมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพเพื่อส่งเสริม 

ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและพัฒนำกำรของนักเรียนทุนเสมอภำคที่สอดคล้องกับ 

ควำมถนดัและควำมต้องกำรตำมศกัยภำพได้เป็นรำยบคุคลและบรบิทของสถำนศกึษำ

8. หน่วยก�ำกบัตดิตำม :	หมำยถงึ	หน่วยงำนที่ต้นสงักดัมอบหมำย	หรอืขอควำมร่วมมอืในกำร

สนับสนุน	 และติดตำมสถำนศึกษำให้สำมำรถด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของโครงกำรคือ 

กองก�ำกบักำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	16	กองก�ำกบักำร

1.5 หลักเกณฑ์กำรคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำค
1. กำรคดักรองนกัเรียนทนุเสมอภำคในครัวเรอืนทัว่ไป กสศ.	ประเมนิจำกข้อมลู	2	ประเภท

ดงันี้

1) ข้อมูลรำยได้เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน	 พจิำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อคน

ต่อเดอืนไม่เกนิ	3,000	บำทต่อคนต่อเดอืน	

2) ข้อมูลสถำนะครัวเรือน 8 ด้ำน	ได้แก่

1.	 สมำชกิครวัเรอืนที่มภีำระพึ่งพงิ	(ผู้พกิำร/เจบ็ป่วยเรื้อรงัผู้สูงอำย	ุหรอืผู้ไม่มรีำยได้)	

2.	 กำรอยู่อำศยั	(บ้ำนตนเอง/บ้ำนเช่ำ/อยู่กบัผู้อื่น)

3.	 ลกัษณะที่อยู่อำศยั

4.	 ที่ดนิท�ำกำรเกษตรได้	(รวมเช่ำ)

5.	 แหล่งน�้ำดื่ม

6.	 แหล่งไฟฟ้ำ

7.	 ยำนพำหนะในครวัเรอืน	(ที่ใช้งำนได้)

8.	 ของใช้ในครวัเรอืน	(ที่ใช้งำนได้)
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 นอกจำกนี้ ยังอำศัยข้อมูลอื่นๆ ประกอบ	อำท	ิสถำนภำพครอบครวั	ขนำดครวัเรอืน

ภำพถ่ำยบ้ำนที่พักอำศัย	 จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน	 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับต�ำบล/หมู่บ้ำน 

มำพจิำรณำประกอบด้วย

	 ทั้งนี้ข้อมูลรำยได้	สถำนะครวัเรอืน	และข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเพิ่มเตมิ	จะถูกน�ำ

มำค�ำนวณด้วยวธิกีำรทำงสถติแิบบวดัรำยได้ทำงอ้อม	(Proxy	Means	Test	:	PMT)	โดยก�ำหนด

น�้ำหนกัให้กบัสถำนะครวัเรอืนแต่ละด้ำน	ค่ำน�้ำหนกัที่ได้จะน�ำมำแปลงเป็นคะแนนควำมยำกจน

ของนกัเรยีนแต่ละคน	ค่ำคะแนนควำมยำกจนจะมรีะดบัควำมยำกจน*	ตั้งแต่จนน้อย	ถงึ	จนมำก

ที่สดุ

2. กำรคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำคในกรณีครัวเรือนสถำบัน	ซึ่งหมำยถงึ	นกัเรยีนอำศยั

ในองค์กรศำสนำ	 โรงเรียนพักนอน	 สถำนสงเครำะห์	 หรือมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้ 

จดทะเบยีน	กสศ.	ประเมนิจำกข้อมลูด้ำนรำยจ่ำยของสถำบนัในกำรดแูลนกัเรยีนที่ขำดแคลน

ทนุทรพัย์	รำยรบัและทรพัย์สนิของสถำบนัโดยประมำณ	รวมถงึยงัพจิำรณำจำกควำมประสงค์

ของสถำบนัในกำรขอรบัทนุ	และสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมเงื่อนไขที่	กสศ.	ก�ำหนดไว้

1.6 กำรรับรองข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
	 กำรบันทึกข้อมูลรำยได้	 และข้อมูลสถำนะครัวเรือนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำร 

คดักรองนกัเรยีนยำกจน	ให้มกีำรรบัรองควำมถูกต้องของข้อมูลโดย	3	ฝ่ำยดงัต่อไปนี้

1)	 ผู้ปกครองของนกัเรยีน

2)	 ครูใหญ่

3)	 เจ้ำหน้ำที่ของรฐัให้เป็นไปตำมประกำศส�ำนกังำนกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำร

ศกึษำ	เรื่องหลกัเกณฑ์กำรจดัให้มกีำรรบัรองข้อมลูกำรขำดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อย

โอกำสโดยเจ้ำหน้ำที่ของรฐัดงันี้

*	ระดบัควำมยำกจน	ขึ้นอยู่กบัคะแนนควำมยำกจนเป็นค่ำคะแนนแบบสมัพทัธ์อำจเปลี่ยนแปลงได้
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	 กำรรบัรองข้อมูลกำรขำดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกำส	ให้ผู้ด�ำเนนิโครงกำรจดัให้เจ้ำ

หน้ำที่ของรัฐในต�ำบลที่กลุ่มเป้ำหมำยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสอำศัยอยู่ในพื้นที่ดัง

ต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง

1.1	ข้ำรำชกำรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ำระดับช�ำนำญงำนหรือ

ช�ำนำญกำร	หรอืเทยีบเท่ำ

1.2	ก�ำนนั	ผู้ใหญ่บ้ำน	และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน

1.3	ผู้บรหิำรท้องถิ่น	หรอืสมำชกิสภำท้องถิ่น

	 ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลำยมือชื่อในแบบรับรองและระบุเลขประจ�ำตัว

ประชำชนของเจ้ำหน้ำที่รฐัซึ่งอำจกระท�ำในรูปแบบของข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด้
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ส่วนที่ 2
บทบำทหน้ำที่

และขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
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2.1 บทบำทหน้ำที่ ระดับสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร
  สถำนศึกษำและหน่วยก�ำกับติดตำม

 กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	กสศ.	

ได้จดัท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืกบักองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 (บช.ตชด.)	 เพื่อ

ใช้กลไกของกองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 16	 ภำค	 ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรจัดสรร 

เงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	 (นักเรียนทุนเสมอภำค)	 โดย	 จ�ำแนกระดับและ

บทบำทหน้ำที่ไว้ดงันี้

ระดับสถำนศึกษำ สำมำรถแบ่งบำทบำทหน้ำที่ 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ครูคัดกรองหรือครูประจ�ำชั้น	สำมำรถด�ำเนนิกำรโดยเลอืกใช้	Mobile	Application	

(ใช้ได้ทั้งonline-offflline)	หรอืเวบ็ไซต์ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค	โดยมบีทบำท

หน้ำที่	ดงันี้	

(1)	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนหรอืสอบถำมข้อมลูจำกผูป้กครอง	เพื่อบนัทกึข้อมลูแบบขอรบั

เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(แบบ	กสศ.01)	โดยด�ำเนนิกำร	คดักรองควำมยำกจน	

ข้อมูลรำยได้	สถำนะครวัเรอืน	ถ่ำยภำพที่พกัอำศยั	เชค็อนิพกิัดบ้ำน

(2)	น�ำข้อมูลกำรคดักรองควำมยำกจนให้นกัเรยีนและ/หรอืผู้ปกครอง	 รบัรองข้อมูล

และกำรยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล	แก่	กสศ.	

(3)	น�ำแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน	 (แบบ	 กสศ.01)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำร 

สถำนศึกษำ	 และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 ตำมประกำศของ	 กสศ.	 “รับรองสถำนะ 

ครวัเรอืนของนกัเรยีนยำกจน”

(4)	ครูผู้เยี่ยมบ้ำนหรือส�ำรวจข้อมูลลงลำยมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐำนตำมแบบขอรับ 

เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(แบบ	กสศ.01)

(5)	 เมื่อ	กสศ.	ด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	ใหด้�ำเนนิกำรแจ้งผลกำร

รบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภำค	(แบบ	กสศ.08)	ไปยงัผู้ปกครองนกัเรยีนทนุ

เสมอภำค	
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(6)	นดัหมำยเวลำในกำรมำรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	รวมทั้งเบกิจ่ำยเงนิอดุหนนุ

ให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค	ตำมรำยละเอยีดใบส�ำคญัรบัเงนิ	(แบบ	กสศ.06)

(7)	บนัทกึกำรมำเรยีน	และน�้ำหนกั-ส่วนสูง“นกัเรยีนทนุเสมอภำค”

2. ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (admin โรงเรียน)	 สำมำรถด�ำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์ระบบ 

คดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค	โดยมบีทบำทหน้ำที่	ดงันี้

(1)	 เมื่อ	 กสศ.	 ประกำศรำยชื่อ“นักเรียนทุนเสมอภำค”	 ให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำร 

จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อรับรองผลกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนทุน

เสมอภำคของสถำนศกึษำขั้นสดุท้ำย	(แบบ	กสศ.05)

(2)	ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภำคที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร 

คดักรองจำก	กสศ.	น�ำเข้ำที่ประชมุคณะกรรมกำรสถำนศกึษำตรวจสอบข้อมูล

และรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภำค

(3)	จัดท�ำแผนกำรใช้เงินอุดหนุนในส่วนของสถำนศึกษำของแต่ละภำคเรียน	 (แบบ	

ก.001)	 พร้อมน�ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรรับรองแผนกำร

ด�ำเนนิงำนของสถำนศกึษำ

(4)	 เมื่อ	 กสศ.	 จัดสรรเงินอุดหนุน	 “นักเรียนทุนเสมอภำค”	 ผ่ำนบัญชีธนำคำร 

สถำนศึกษำ	 (ตำมหลักเกณฑ์ที่	 กสศ.	 ก�ำหนด)	 ตำมที่สถำนศึกษำด�ำเนินกำร

บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบให้ด�ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงินผ่ำนระบบ 

คดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค	เพื่อแจ้งข้อมูลไปยงัครูประจ�ำชั้น	และเตรยีมกำร

แจ้งผลกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุไปยงันกัเรยีนทนุเสมอภำค/ผู้ปกครอง	

(5)	ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนและเสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินในส่วนของสถำนศึกษำ	 เช่น	

กำรจดัหำอำหำร	กำรจดักจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติหรอืทกัษะอำชพีให้แก่นกัเรยีน

ทนุเสมอภำค

(6)	บนัทกึสรปุผลกำรใช้จ่ำยเงนิ	(แบบ	ก.002)	ผ่ำนระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค

(7)	กรณีที่มีกำรคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 ทั้งในส่วนค่ำครองชีพของนักเรียน 

ทนุเสมอภำค	และเงนิในส่วนของสถำนศกึษำ	ให้ด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบคดักรอง

นกัเรยีนทนุเสมอภำคตำมหลกัเกณฑ์เงื่อนไข	และวธิกีำรที่	กสศ.	ก�ำหนด
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3. ผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำหรือครูใหญ่ เป็นผูม้บีทบำทส�ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรก�ำหนด

นโยบำยกำรด�ำเนินงำนโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบ 

มีเงื่อนไข	 (นักเรียนทุนเสมอภำค)	 และยังช่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของครู 

ประจ�ำชั้น	 ครูผู ้ดูแลระบบตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ 

กำรด�ำเนนิงำนที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำร	ดงันี้

(1)	มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่หรือครูที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำน	 เป็น	 “ผู้ดูแลระบบ 

คัดกรอง	 (แอดมินโรงเรียน)”	 เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรดูแลระบบคัดกรองนักเรียน 

ทนุเสมอภำค	และด�ำเนนิกำรเป็นผูป้ระสำนงำนทั้งเรื่อง	กำรสื่อสำรกบัครปูระจ�ำ

ชั้น	กำรด�ำเนนิกำรบนัทกึข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัสถำนศกึษำ	และ	กำรประสำนงำน

กบั	กสศ.	

(2)	มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องในส่วนของกำรบริหำรจัดกำร

งบเงนิอดุหนนุของสถำนศกึษำ	ที่ได้รบัเพิ่มเตมิจำก	กสศ.	เพื่อจดัท�ำแผนเสนอ

ขออนุมัติกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมในส่วนของสถำนศึกษำไปยัง	 กองก�ำขกับกำร

ต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่สถำนศึกษำสังกัดอยู่	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	พ.ศ. 2560	และ

ระเบยีบอื่น ๆ	ที่เกี่ยวข้องของต้นสงักดั

ระดับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

	 กำรประชมุรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุเสมอภำคโดยคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	มเีป้ำหมำย

เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบ	 กสศ.01	 และ

สภำพจรงิของสถำนะครวัเรอืนที่เป็นปัจจบุนัเพื่อให้ข้อมลูมคีวำมสอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจรงิ

	 ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำมบีทบำทที่จะต้องพจิำรณำข้อมูลดงัต่อไปนี้

1.	 รบัรองข้อมูลกำรบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภำคตำมที่ครูบนัทกึในแบบ	กสศ.01

2.	 กรณีที่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดกรอง

นกัเรยีนทนุเสมอภำค	แต่ไม่เหน็ด้วยกบัเกณฑ์กำรคดักรอง	 ให้ระบเุหตผุลประกอบ

ที่ชดัเจนและสำมำรถตรวจสอบได้

3.	 รบัรองแผนกำรใช้เงนิของสถำนศกึษำ	แบบ	ก.001	ส�ำหรบัค่ำอำหำรและค่ำกจิกรรม

กำรพฒันำทกัษะอำชพีหรอืทกัษะชวีติให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค
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4.	 ระบุมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรพิจำรณำรับรองข้อมูลนักเรียน 

ทุนเสมอภำค	 กำรประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภำคโดยคณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ	ให้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนจดัประชมุผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำจะ

ต้องมผีู้แทนอย่ำงน้อย	5	ฝ่ำยเข้ำร่วมประชมุ	ดงันี้

	 (1)	ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

	 (2)	ผู้แทนชมุชน

	 (3)	ผู้แทนผู้ปกครอง

	 (4)	ครูใหญ่

	 (5)	ผู้แทนครูที่รบัผดิชอบกำรคดักรอง

	 กรณีที่สถำนศึกษำต้องกำรเพิ่มผู้แทนชุมชน	 เพื่อให้สำมำรถรับรองสถำนะครัวเรือนได้

ถกูต้องและครอบคลมุพื้นที่บรกิำรของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	สถำนศกึษำสำมำรถเพิ่มผู้แทนชมุชน

ได้

	 ทั้งนี้	หำกประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้	ให้ประธำน

มอบหมำย	ให้	รองประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	เป็นประธำนกำรประชมุแทนได้

ระดับหน่วยก�ำกับติดตำมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

	 กองก�ำกบักำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	16	กองก�ำกบักำร	โดยมเีป้ำหมำยเพื่อสนบัสนนุ

กำรท�ำงำนของสถำนศกึษำโดยให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักระบวนกำรท�ำงำนของโครงกำร	

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด�ำเนินงำนที่ถูกต้องก�ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำเบิกจ่ำยเงินตำม

วตัถปุระสงค์ของโครงกำร	 ตลอดจนสุ่มลงพื้นที่เพื่อตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรในระดบั

สถำนศกึษำ	และครวัเรอืนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	ดงันี้

(1)	จดัประชมุให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัขั้นตอนกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำร

จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(ด้ำนกระบวนกำรและกำรใช้

ระบบแอปพลเิคชนั)

(2)	กำรมอบหมำยผู้ปฏบิตังิำนในสถำนศกึษำที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัท�ำแผนกจิกรรมของ

สถำนศกึษำที่	 กสศ.ก�ำหนด	 และจดัสรรเงนิอดุหนนุให้ด�ำเนนิกำร	 ไปตำมพระรำช- 

บญัญตักิำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	พ.ศ. 2560	และระเบยีบอื่น ๆ 	ที่

เกี่ยวข้องของต้นสงักดั
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(3	 ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้มีควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ผ่ำนระบบ

สำรสนเทศ	 ประกอบด้วย	 กำรคัดกรองของสถำนศึกษำและรับรองข้อมูลของ 

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	ตดิตำมกำรเบกิจ่ำยเงนิอดุหนนุของสถำนศกึษำ	ตดิตำม

ผลกำรบนัทกึกำรมำเรยีนหรอืน�้ำหนกั	 ส่วนสูง	 ให้เป็นไปตำมปฏทินิกำรด�ำเนนิงำน

ของ	กสศ.

(4)	สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนตำมกระบวนกำรคัดกรองกำรจ่ำยเงินให้กับ

นกัเรยีนทนุเสมอภำคและกำรเบกิจ่ำยตำมแผน/ผลกำรใช้จ่ำยเงนิของสถำนศกึษำให้

แก่กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)

(5)	กรณีมีกำรร้องเรียน	 หน่วยก�ำกับติดตำมจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถำนศึกษำใน

สงักดัด้วย

2.2 ขั้นตอนกำรคัดกรองนักเรียน
  เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

1.	 ครูคดักรองหรอืครปูระจ�ำชั้น	ส�ำรวจรำยชื่อนกัเรยีนในชั้นเรยีนที่มสีภำพควำมยำกจน

และควำมด้อยโอกำส	 รวมทั้งประเมินรำยได้เฉลี่ยของสมำชิกในครัวเรือน	 ไม่เกิน	

3,000	 บำทต่อคนต่อเดอืน	 และด�ำเนนิกำรบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนรำยบคุคลตำมฐำน

ข้อมูลของต้นสงักดั	

2.	 ด�ำเนินกำรสมัครขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 ผ่ำนระบบคัดกรองนักเรียนทุน 

เสมอภำค

3.	 ครูคัดกรองหรือครูประจ�ำชั้นนัดหมำยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้ำนหรือ

สอบถำมข้อมูลครวัเรอืนจำกผู้ปกครอง

4.	 สอบถำมข้อมูลผู้ปกครอง	 ข้อมูลรำยได้	 สถำนภำพครัวเรือน	 ตำมแบบขอรับเงิน

อดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	 (กสศ.01)	 โดยสำมำรถเลอืกจดัเกบ็ผ่ำนแอปพลเิคชนั	หรอื

กระดำษแล้วน�ำมำบนัทกึข้อมูลผ่ำนระบบ

5.		ตรวจสอบ	และบนัทกึข้อมลูให้มคีวำมครบถ้วน	ถกูต้องก่อนให้ผูป้กครองลงนำมรบัรอง

ข้อมูลและให้ควำมยนิยอมกำรเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลแก่	กสศ.

6.	 น�ำข้อมูลแบบขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(กสศ.01)	ให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัรบัรอง

ว่ำนกัเรยีนอำศยัอยู่ในครวัเรอืนที่ขำดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกำสจรงิ
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	 ส�ำหรบักำรถ่ำยภำพที่พกัอำศยัของนกัเรยีนปัจจบุนั	จ�ำนวน	2	ภำพ	ประกอบด้วย

	 ภำพที่	 1	 ภำพถ่ำยภำยนอกที่พกัอำศยั	 ถ่ำยให้เหน็หลงัคำและฝำผนงัของที่พกัอำศยั

ทั้งหลงั

	 ภำพที่	2	ภำพถ่ำยภำยในที่พกัอำศยั	ถ่ำยให้เหน็พื้นและบรเิวณภำยในที่พกัอำศยั

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค

ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำ กสศ.01

1. จ�ำนวนสมำชิกครัวเรือน : หมำยถงึ	จ�ำนวนสมำชกิทั้งหมดของครวัเรอืน	(มชีื่ออยู่

ในทะเบียนบ้ำนหรือไม่ก็ได้)	 ทั้งหมดที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเดียวกัน	 จัดหำ	 หรือใช ้

สิ่งอปุโภคบรโิภคอนัจ�ำเป็นแก่กำรครองชพีร่วมกนั	โดยบคุคลเหล่ำนั้นอำจเป็นญำต	ิ

หรอืไม่เป็นญำตกิไ็ด้	 แต่ไม่นบัสมำชกิที่ไปท�ำงำนที่อื่นและไม่กลบัมำพกันอนที่บ้ำน	

นำนเกนิ	3	เดอืน	ในรอบ	12	เดอืนที่ผ่ำนมำ	(ระยะเวลำนบัจำกเดอืนก่อนสมัภำษณ์

ย้อนหลงัไป	12	 เดอืน	 เช่น	 เดอืนที่สัมภำษณ์คอื	 เดอืนมถินุำยน	2562	ในรอบ	12	

เดอืนที่ผ่ำนมำ	คอื	เมษำยน	2561	–	พฤษภำคม	2562)

2. รำยได้ของสมำชิกในครัวเรือน : หมำยถึง	 รำยได้ของสมำชิกแต่ละคนต่อเดือน	

หำกไม่มรีำยได้ให้กรอก	0	รำยได้ของนกัเรยีนไม่นบัเป็นรำยได้ของครวัเรอืน	กรณทีี่

สมำชิกในครัวเรือนมีรำยได้ที่ได้รับมำจำกสมำชิกที่ไปท�ำงำนที่อื่นให้นับด้วย	 เช่น 

เงนิที่ได้รบัจำกลูกหลำนหรอืสำม/ีภรรยำที่ไปท�ำงำนในเมอืงหรอืต่ำงประเทศ

3. รำยได้ในครัวเรือน : หมำยถงึ	รำยได้ของสมำชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั
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4. รำยได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อเดอืน :	กรณรีำยได้บำงประเภทมไิด้เป็นรำยได้ประจ�ำ

ที่เข้ำมำทกุเดอืน	ให้ค�ำนวณจำกรำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทนุในกำรประกอบ

อำชพีทั้งปี	หำรด้วย	12	เดอืน	อำทเิช่น	รำยได้จำกกำรขำยผลผลติทำงกำรเกษตร	

ให้หกัต้นทนุในกำรท�ำกำรเกษตรก่อน

5. รำยได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน : หมำยถงึ	รำยได้ของสมำชกิทกุคนในครวัเรอืน

รวมกนั	หำรด้วยจ�ำนวนสมำชกิของครวัเรอืนทั้งหมด

6. ควำมพิกำร : หมำยถงึ	ผู้ที่มคีวำมพกิำรทำงด้ำนร่ำงกำยและด้ำนสตปิัญญำ

7. ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย :	หมำยถงึ	ผู้พกิำรทำงกำรมองเหน็	ทำงกำรได้ยนิ	ทำงกำร

สื่อควำมหมำยและทำงกำยหรอืกำรเคลื่อนไหว

8. ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ :	หมำยถงึ	ผู้พกิำรทำงจติใจหรอืพฤตกิรรม	และทำง

สตปิัญญำและกำรเรยีนรู้

9. บิดำมำรดำ :	หมำยถงึ	บดิำมำรดำของเดก็ไม่ว่ำจะสมรสกนัหรอืไม่

10. ผู้ปกครอง :	หมำยถงึ	บดิำมำรดำ	ผู้อนบุำล	ผู้รบับตุรบญุธรรม	และผู้ปกครอง

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์	และให้หมำยควำมรวมถงึพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	

ผูป้กครองสวสัดภิำพ	นำยจ้ำง	ตลอดจนบคุคลอื่นซึ่งรบัเดก็ไว้ในควำมอปุกำระเลี้ยง

ดูหรอืซึ่งเดก็อำศยัอยู่ด้วย

11. สถำนสงเครำะห์/ครัวเรือนสถำบนั :	หมำยถงึ	สถำนที่ให้กำรอปุกำระเลี้ยงดแูละ

พฒันำเดก็ที่จ�ำต้องได้รบักำรสงเครำะห์	ซึ่งมจี�ำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปเช่น	องค์กำร

ศำสนำ	โรงเรยีนกนินอน	สถำนสงเครำะห์	มูลนธิิ	เป็นต้น

12. โรคเรื้อรัง :	ตำมนยิำมที่กระทรวงสำธำรณสขุใช้มี	2	นยิำม	คอื

1)	 โรคเรื้อรัง	 คือ	 ภำวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ	 หรือภำวะที่เกิดจำกควำมเสื่อม

ของร่ำงกำยตำมอำย	ุส่วนใหญ่จะไม่มสีำเหตทุี่แน่นอน	มปัีจจยัเสี่ยงหลำยอย่ำง	

มีระยะเวลำฟักตัวของโรครวมถึงระยะเวลำของกำรด�ำเนินโรคที่ยำวนำน	 ไม่

ตดิต่อโดยทำงสมัผสั	สำมำรถท�ำให้เกดิควำมพกิำรหรอืกำรท�ำงำนที่ผดิปกตขิอง

ร่ำงกำยและรกัษำไม่หำย

2)	 โรคเรื้อรงั	คอื	ภำวะที่มคีวำมผดิปกตหิรอืเบี่ยงเบนไปจำกปกตขิองร่ำงกำย	เป็น

ภำวะที่เป็นอย่ำงถำวร	 ท�ำให้เกิดควำมพิกำร	 เกิดจำกควำมเปลี่ยนแปลงทำง

พยำธสิภำพที่ไม่สำมำรถรกัษำให้กลบัคนืปกตไิด้	ผู้ป่วยที่อยู่ในภำวะนี้ต้องกำร

กำรกำยภำพบ�ำบัดหรือกำรปรับตัวส�ำหรับสภำวะนี้	 นอกจำกนั้นยังต้องรักษำ

ติดตำมดูแลในระยะยำว	 รวมทั้งโรคประจ�ำตัวที่สำมำรถรักษำหำยได้	 แต่ถ้ำ
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รกัษำตดิต่อกนันำนเกนิ	3	เดอืนแล้วยงัไม่หำย	ยงัคงต้องรกัษำต่อไป	ให้ถอืว่ำ

เป็นโรคเรื้อรงั

13. เกษตรกรรม : หมำยถึง	 กำรเพำะปลูกพืชต่ำง ๆ	 รวมทั้งกำรเลี้ยงสัตว์	 กำรท�ำ

ประมง	และท�ำป่ำไม้

14. ที่ดินที่ใช้ท�ำกำรเกษตร :	หมำยถงึ	ที่ดนิที่ใช้เพื่อกำรผลติทำงกำรเกษตร	โดยมี

กรรมสิทธิ์ในกำรถือครองหรือไม่ม	ี เช่น	 ที่ดินเช่ำ	 ให้นับรวมที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน ์

ทกุผนื	ซึ่งอำจอยู่คนละท้องที่ได้	

	 กำรคดักรองนกัเรยีนเพื่อรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	อำศยัข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์ม	

กสศ.01	เพื่อประเมนิรำยได้ทำงอ้อม	ด้วยวธิกีำรทำงสถติิ	ข้อมูลสถำนะครวัเรอืนทั้งแปดด้ำนจะ

ถูกน�ำไปประมวลผลเพื่อก�ำหนดระดับรำยได้และควำมยำกจนของครัวเรือนนักเรียน	 ดังนั้นคร ู

ผู้เก็บข้อมูลต้องให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงให้มำกที่สุดเมื่อได้คะแนน

ควำมยำกจนของครวัเรอืนทั้งหมด	กสศ.จะแบ่งระดบัคะแนนควำมยำกจนออกเป็นช่วง	จำกระดบั

ควำมยำกจนตั้งแต่จนน้อย	(0)	ถงึ	จนมำกที่สดุ	(100)

2.3 ขั้นตอนกำรประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุน
  เสมอภำคโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ(กสศ.05)

 ข้ันตอนที่ 1 จัดประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภำคโดยคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ จะต้องมอีงค์ประชมุอย่ำงน้อย	5	คน	ซึ่งประกอบด้วย	1.	ประธำนคณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ		2.	ผูแ้ทนชมุชน		3.	ผูแ้ทนผูป้กครอง		4.	ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำ		5.	ผู้แทนครูที่ 

รบัผดิชอบกำรคดักรอง

 ข้ันตอนที ่2 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำชีแ้จงวตัถปุระสงค์กำรประชมุ และบทบำท

ให้คณะกรรมกำรทรำบ ดงันี้

1) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีบทบำทในกำรร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูล

แบบขอรับทุนนักเรียนยำกจน (แบบ กสศ.01) เพื่อรับรองข้อมูลกำรขอรับทุน

นกัเรยีนยำกจนและสถำนะครวัเรอืนของนกัเรยีนรำยบคุคลที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคดักรอง

ตำมที่	กสศ.	ก�ำหนด	กรณทีี่คณะกรรมกำรสถำนศกึษำพจิำรณำแล้วเหน็วำ่นกัเรยีน

ที่ผ่ำนกำรคดักรองนกัเรยีนยำกจนพเิศษแต่ไม่สมควรได้รบัเงนิอดุหนนุเพิ่มเตมิให้ระบุ

เหตผุลประกอบด้วย
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2) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีบทบำทพิจำรณำเงินในส่วนของสถำนศึกษำ 

และรับรองแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ (แบบ ก.001)	ที่สำมำรถน�ำไป

ด�ำเนนิกำรได้	2	ส่วน	ดงันี้	

1. การจัดเป็นค่าอาหาร	 อำหำรเช้ำ	 ส�ำหรับระดับอนุบำลและประถมศึกษำ	 และ	

อำหำรเช้ำ/อำหำรกลำงวนั	ส�ำหรบัระดบัชั้นมธัยมศกึษำ

2. การจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค	ที่สำมำรถด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมเพื่อ

พัฒนำทักษะชีวิต	 ทักษะอำชีพเพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ

พฒันำกำรของนกัเรยีนทนุเสมอภำคที่สอดคล้องกบัควำมถนดัและควำมต้องกำร

ตำมศักยภำพได้เป็นรำยบุคคลและบริบทของสถำนศึกษำเป็นส�ำคัญ	 ทั้งนี้ 

สถำนศกึษำควรวำงแนวทำงกำรจดักจิกรรมที่เหมำะสมตำมช่วงวยัและสำมำรถ

ต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่นกัเรยีนได้ในอนำคต

3) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำตำมขั้นตอนกำรประชุมและระบุมติที่

ประชมุในกำรพจิำรณำรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุเสมอภำคและแผนกำรใช้จ่ำยเงนิใน

ส่วนของสถำนศกึษำ	และลงลำยมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐำน	ตำมแบบฟอร์ม	กสศ.05

ข้อควรระวัง 

	 ส�ำหรับกำรพิจำรณำรำยชื่อนักเรียนทุนเสมอภำคขอให้พิจำรณำโดยเห็นข้อมูลแบบ 

ขอรับทุนนักเรียนยำกจน	 (กสศ.01)	 เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีข้อมูลประกอบกำร

พจิำรณำกำรรบัทนุเสมอภำคของ	กสศ.

2.4 อัตรำกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 ด�ำเนินกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่

นกัเรยีนทนุเสมอภำคที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคดักรองด้วยวธิกีำรวดัรำยได้ทำงอ้อม	(Proxy	Means	Test)	

ในอตัรำ	3,000	บำท	ต่อคนต่อปี	ดงันี้

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

2,000 1,000
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กำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทุนเสมอภำค
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ระดับกำร
ศึกษำ

เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำน

นักเรียนยำกจน
(บำท)

เงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข 
นักเรียนทุน
เสมอภำค

(บำท)

รวมจ�ำนวนเงิน
ที่นักเรียนทุน

เสมอภำคได้รับ/
คน (บำท)

จ่ำยให้นักเรียน/
ผู้ปกครอง (บำท) 

อนบุำล	และ
ประถม
ศกึษำ

500	(กสศ.จดัสรร
ให้เฉพำะนกัเรยีน
ที่ผ่ำนเกณฑ์
ยำกจนพเิศษ)

2,000	(กสศ.
จดัสรรเพิ่มเตมิ)

2,500 2,500	
500	=	(เงนิอดุหนนุ
ปัจจยัพื้นฐำน)
2,000	=	(ค่ำครองชพี)

มธัยมศกึษำ 1,500	(กสศ.
จดัสรรให้เฉพำะ
นกัเรยีนที่ผ่ำน
เกณฑ์ยำกจน
พเิศษ)	

2,000	(กสศ.
จดัสรรเพิ่มเตมิ)

3,500 3,500	
1,500=	(เงนิอดุหนนุ
ปัจจยัพื้นฐำน)
2,000=	(ค่ำครองชพี)

	 สดัส่วนกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุภำคเรยีนที่	2/2563	ขึ้นอยู่กบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของ

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ	2019	ทั้งนี้	กสศ.	จะแจ้งให้ทรำบต่อไป

2.5 กำรจัดสรรเงนิค่ำครองชพีแก่นักเรยีนทนุเสมอภำค

	 กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	 (กสศ.)	ด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมี

เงื่อนไข	ในส่วนของค่ำครองชพีแก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค	เข้ำบญัชธีนำคำรของสถำนศกึษำที่เปิด

ตำมเงื่อนไขที่	กสศ.	ก�ำหนด	โดยด�ำเนนิกำรเบกิจ่ำยเงนิค่ำครองชพีให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค	

ตำมหลกัเกณฑ์ที่	กสศ.	ก�ำหนด	ภำยใน	20	วนัท�ำกำร	หลงัจำกที่ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอ

ภำคแจ้งผลกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข
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ขัน้ตอนกำรจ่ำยเงนิค่ำครองชพีให้แก่นกัเรียนทนุเสมอภำคให้สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรดงันี้

1)	 ผู้ดูแลระบบโรงเรยีน	ตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงนิผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีน

ยำกจน	เลือกเมนู“สถำนะกำรโอนเงิน” ระบบแจ้งผลกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบ

มเีงื่อนไขผ่ำนบญัชสีถำนศกึษำ	โดยจะระบจุ�ำนวนเงนิที่ได้รบักำรจดัสรรทั้งหมด	และ

รำยชื่อนกัเรยีนทนุเสมอภำค

2)	 สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรแจ้งนกัเรยีนทนุเสมอภำค/ผู้ปกครองโดยสำมำรถพมิพ์หนงัสอื

แจ้งผลกำรรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค	 (แบบ	 กสศ.08)	 เพื่อให้ผู้ปกครอง

ทรำบว่ำได้รบักำรจดัสรรเงนิอดุหนนุ	จำก	กสศ.	

3)	 สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรแจ้งนดัหมำยกำรมำรบัเงนิค่ำครองชพีแก่ผูป้กครอง	และจ่ำย

เงนิสดให้ผูป้กครองพร้อมถ่ำยภำพกำรรบัเงนิและลงลำยมอืชื่อกำรรบัเงนิพร้อมแนบ	

ส�ำเนำบัตรประชำชนไว้เป็นหลักฐำน	 หรือจะลงลำยมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และ

แนบภำพถ่ำยหน้ำบัตรประชำชนผ่ำนระบบแอปพลิเคชั่นหรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได	้

ทั้งนี้ภำพถ่ำยจะต้องประกอบด้อย

(1)	ผู้ปกครอง	หรอืผู้ที่ได้รบักำรมอบอ�ำนำจจำกผู้ปกครอง	เป็นผู้รบัเงนิ

(2)	ครูประจ�ำชั้น/ผู้แทนครู	เป็นผู้บนัทกึข้อมูล

(3)	นกัเรยีนทนุเสมอภำค	เป็นพยำน

(4)	ครูใหญ่หรอื	ผู้ที่ได้รบัมอบหมำย	เป็นพยำน	โดยด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็ภำยใน	

20	วนัท�ำกำร	นบัตั้งแต่ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค	มกีำรแจ้งสถำนะกำร

โอนเงนิ

4)	 กรณทีี่ผู้ปกครองไม่สำมำรถมำรบัเงนิสดได้	ให้ผู้ปกครองสำมำรถมอบอ�ำนำจให้ผู้ที่

เห็นสมควรรับเงินสดแทนได้	 โดยลงนำมมอบอ�ำนำจตำมรำยละเอียดในแบบ 

กสศ.08

5)	 กรณทีี่ผูป้กครองไม่สำมำรถมอบอ�ำนำจได้	ให้ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนตรวจสอบสำเหตุ

และรับรองข้อมูล	 ผู้ปกครองที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขชื่อผู้ปกครองให้ถูกต้อง	 พร้อม

รบัรองตำมรำยละเอยีดในแบบ	กสศ.08

6)	 เงินอุดหนุนที่	 กสศ.	 จัดสรรให้สถำนศึกษำเป็นเงินนอกงบประมำณประเภท	 “เงิน

อุดหนุน”	 ให้สถำนศึกษำจัดท�ำบัญชี	 หรือคุมบัญชีนอกงบประมำณตำมระเบียบ 

ของสถำนศกึษำ	หรอืต้นสงักดันั้น ๆ 	โดยใบเสรจ็รบัเงนิ	และหลกัฐำนกำรเบกิจ่ำยให้

สถำนศึกษำออกใบส�ำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน	 และเก็บตัวจริงไว้ที่สถำนศึกษำ 

ไม่ต้องส่งกลบัมำที่	กสศ.
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7)	 กรณีนักเรียนไม่มีตัวตน	 มีกำรย้ำยออก	 ลำออก	 เสียชีวิต	 จบกำรศึกษำ	 และ 

ไม่สำมำรถมำรบัเงนิอดุหนนุในส่วนค่ำครองชพีส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำคได้ภำยใน

ระยะเวลำที่ก�ำหนด	ให้คนืเงนิกลบัไปยงั	กสศ.	ผ่ำนระบบ	Bill	Payment	ภำยในระยะ

เวลำที่ปฏทินิกำรด�ำเนนิกำรก�ำหนด

2.6 กำรจัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน (ก.001)
  และแบบสรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน (ก.002)

	 กำรจดัท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ	(ก.001)	และแบบสรปุกำรใช้จ่ำยเงนิ	(ก.002)	ให้สถำนศกึษำ

ด�ำเนนิกำรดงันี้

1)	 สถำนศึกษำจัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน(ก.001)โดยเงินส่วนของสถำนศึกษำที่คงเหลือ

จำกปีกำรศกึษำ	2562	สำมำรถน�ำไปใช้จ่ำยได้	2	รำยกำร	ประกอบด้วย

(1)	ค่ำอำหำร

-	 อำหำรเช้ำ	ส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำค	ระดบัอนบุำล-ประถมศกึษำ

-	 อำหำรเช้ำ	หรอือำหำรกลำงวนั	ส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำค	ระดบัมธัยมศกึษำ

(2)	ค่ำจดักจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติหรอืทกัษะอำชพีให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค

2)	 สถำนศกึษำน�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ	 (ก.001)	 เข้ำที่ประชมุคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

เพื่อรบัรองแผนกำรใช้จ่ำยเงนิของสถำนศกึษำ

3)	 เมื่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำรบัรองแล้วใหส้ถำนศกึษำด�ำเนนิกำรเป็นไปตำมแผน	

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวได้	 ให้ผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรยีนชี้แจงเหตผุลต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำทรำบด้วย

4)	 สถำนศึกษำด�ำเนินกำรท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมของสถำนศึกษำเพื่อเสนอขอ

อนมุตักิำรด�ำเนนิงำนไปยงักองก�ำกบักำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่สถำนศกึษำสงักดั

อยู่	 (กรณีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 ให้ด�ำเนินกำรอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องของต้นสงักดั	โดยสำมำรถบรหิำรจดักำรเบกิจ่ำยเงนิที่สถำนศกึษำได้	ไม่

ต้องโอนเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไขเข้ำบญัชธีนำคำรของกองก�ำกบักำรต�ำรวจตระเวน

ชำยแดน)

5)	 เมื่อสถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมกิจกรรมสิ้นสุดภำคเรียนแล้ว	 ให้ด�ำเนินกำรสรุปผล

กำรใช้จ่ำย	 (ก.002)	 ให้เรียบร้อย	 พร้อมอัพโหลดหน้ำรำยกำรสมุดบัญชีที่มีกำร

เคลื่อนไหวล่ำสดุลงระบบ
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6)	 เงนิส่วนของสถำนศกึษำ	ต้องใช้จ่ำยในภำคเรยีน	หำกกรณมีเีงนิคงเหลอืหรอืใช้เงนิ

ไม่ทันในภำคเรียนให้รีบด�ำเนินกำรให้เสร็จอย่ำงช้ำภำยในภำคเรียนถัดไป	 หำกเกิน

ระยะเวลำที่ก�ำหนด	 ให้สถำนศึกษำน�ำเงินส่วนของสถำนศึกษำของภำคเรียนที่ใช้

ไม่ทนัเกนิ	2	ภำคเรยีน	ส่งคนื	กสศ.	(ไม่รวมดอกเบี้ย)

7)	 ดอกเบี้ยในบญัชธีนำคำร	และผลก�ำไรที่เกดิจำกกจิกรรมพฒันำนกัเรยีนทนุเสมอภำค

ไม่ต้องน�ำส่งคืน	 กสศ.	 ให้สถำนศึกษำน�ำไปสมทบจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

นกัเรยีนยำกจนพเิศษได้
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ส่วนที่ 3
แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข 
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3.1 กำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

	 ส�ำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่

นักเรียนทุนเสมอภำคที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 โดยเงินอุดหนุนดังกล่ำว

ต้องมีกำรใช้จ่ำยโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุนเสมอภำคเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ 

โครงกำรฯ	ดงันี้

สังกัด เงินอุดหนุนที่ได้รับกำรจัดสรรจำก กสศ.

กองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน	(บช.ตชด.)	

(1)	เงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	(ระดบัชั้น
อนบุำล)

(2)	เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข

1)	 “เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน”	 ให้สถำนศึกษำจัดสรรเงินให้แก่

นกัเรยีน/ผู้ปกครอง	เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย	5	รำยกำร*	ดงันี้

•	 ค่ำหนงัสอืเรยีนและอปุกรณ์กำรเรยีน

•	 ค่ำเสื้อผ้ำและวสัดเุครื่องแต่งกำยนกัเรยีน

•	 ค่ำอำหำรหรอืคูปองค่ำอำหำร

•	 ค่ำพำหนะในกำรเดนิทำงหรอืจ้ำงเหมำรถรบั-ส่งนกัเรยีน

•	 ค่ำใช้จ่ำยที่นักเรียนยำกจนต้องกำรจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันนอกเหนือ

จำก	4	รำยกำรข้ำงต้น

*	อ้ำงองิแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐำนยำกจนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน	
(สพฐ.)
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2) “เงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค)” 

กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 ให้แก่นักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	2	ส่วนดงันี้

 ส่วนท่ี 1	 จัดสรรให้นักเรียน/ผู้ปกครอง	 เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่ำครองชีพแก่

นกัเรยีนทนุเสมอภำค

 ส่วนที่ 2	 จดัสรรให้สถำนศกึษำ	 เป็นเงนิอดุหนนุแก่สถำนศึกษำเพื่อด�ำเนินกำรกบั

กลุ่มเป้ำหมำยนกัเรยีนทนุเสมอภำค	ดงัต่อไปนี้

-	 จดัเป็นค่ำอำหำรเช้ำส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชั้นอนบุำลและประถมศกึษำ

-	 จดัเป็นค่ำอำหำรเช้ำหรอือำหำรกลำงวนัส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษำ

-	 ด�ำเนนิกจิกรรมทำงกำรศกึษำในกำรเสรมิสร้ำงพฒันำทกัษะชวีติ	ทกัษะอำชีพ

หมายเหตุ: ส�าหรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข ห้ามมใิห้น�าเงนิส่วนที่ 2 ไปจดัสรรเป็นเงนิอดุหนนุ

เพิ่มเตมิในส่วนที่ 1 ซึ่งเป็น ค่าครองชพีแก่นกัเรยีน/ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะกรณใีดทั้งสิ้น

3.2 ช่องทำงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

	 ส�ำนกังำนกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)	ด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุ

ให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำคตำมเงื่อนไข	ดงันี้.

สังกัด เงินอุดหนุนที่ได้รับกำรจัดสรรจำก กสศ.

กองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน	(บช.ตชด.)

บญัชธีนำคำรของสถำนศกึษำที่เปิดตำมเงื่อนไขของ	กสศ.
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3.3 กำรเปิดบัญชีธนำคำรเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
  แบบมีเงื่อนไข

 กำรเปิดบญัชธีนำคำรเพื่อขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีน

ทนุเสมอภำค)	สถำนศกึษำ	สำมำรถเลอืกเปิดบญัชไีด้	3	ธนำคำร	ดงันี้

ล�ำดับ ธนำคำร ประเภทบัญชี

1 ธนำคำรกรงุไทย เงนิฝำกออมทรพัย์

2 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธกส.) เงนิฝำกออมทรพัย์

3 ธนำคำรออมสนิ เงนิฝำกเผื่อเรยีก

กำรเปิดบญัชธีนำคำรของสถำนศกึษำเพือ่รบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงือ่นไข สำมำรถด�ำเนนิ

กำรได้ดังนี้

1
2
3
4

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำแต่งตั้งผู้มอี�ำนำจเบกิจ่ำยอย่ำงน้อย	3	คน	

และมอี�ำนำจลงนำม	2	ใน	3

สถำนศกึษำเลอืกเปิดบญัชธีนำคำรที่สะดวกในกำรด�ำเนนิกำร

สถำนศกึษำ	ด�ำเนนิกำรเปิดบญัชตีำมชื่อบญัชทีี่	กสศ.	ก�ำหนด	ดงันี้	

-	ชื่อบญัชี	“กสศ.	เพื่อโรงเรยีน	(ระบชุื่อโรงเรยีน)”

-	ชื่อบญัชี	“โรงเรยีน	(ระบชุื่อโรงเรยีน)	เพื่อขอรบัเงนิอดุหนนุ	กสศ.”

สถำนศกึษำ	บนัทกึข้อมูลผ่ำนระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค

รำยละเอยีด	ดงันี้

•	ชื่อบญัชแีละเลขที่บญัชขีองสถำนศกึษำ

•	ภำพถ่ำยหน้ำสมดุบญัชธีนำคำรของสถำศกึษำ

หมายเหตุ : กรณีบัญชีสถานศึกษาที่เปิดเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. มีการเปลี่ยนแปลง 

ผู้มีอ�านาจลงนาม เช่นในกรณี การเกษียณอายุราชการหรือโยกย้ายต�าแหน่งของผู้มีอ�านาจ 

ลงนาม ให้สถานศกึษาแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้มอี�านาจลงนามไปยงัธนาคารที่เปิดบญัช ีโดยไม่ต้อง

เปิดบญัชใีหม่
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3.4 แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

	 ส�ำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค	 เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของครอบครัว

บรรเทำอปุสรรคกำรมำเรยีน	และสนบัสนนุ	สถำนศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะ

อำชีพ	 และพัฒนำกำรของนักเรียนที่สอดคล้องตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพ

เป็นรำยบคุคลแบ่งกำรจดัสรรเป็น	2	ส่วน	ดงันี้

(1) ส่วนของนักเรียนทุนเสมอภำค	 เพื่อเป็นค่ำครองชีพในกำรด�ำรงชีพระหว่ำง

เรยีน	และจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่	เกี่ยวข้องกบักำรศกึษำ

(2) ส่วนของสถำนศึกษำที่คงเหลือจำกปีกำรศึกษำ 2562	 เพื่อเป็นเงินอุดหนุน

ให้แก่สถำนศกึษำ	และสำมำรถด�ำเนนิกำรใช้จ่ำย	เพื่อเป็นค่ำกจิกรรมตำมที่	กสศ.	

ก�ำหนด	ดงันี้

-	อำหำรเช้ำส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชั้นอนบุำลและประถมศกึษำ

-	อำหำรเช้ำหรอือำหำรกลำงวนัส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษำ

-	 กิจกรรมทำงกำรศึกษำในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ 

เพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 และพัฒนำกำรของนักเรียนทุน

เสมอภำคที่สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพได้เป็น

รำยบคุคล

	 ทั้งนี้กำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ	

ขอให้สถำนศึกษำพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมตำมช่วงวัยและพัฒนำกำรของนักเรียนทุน 

เสมอภำค	 และสำมำรถด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ตำมบริบทที่แตกต่ำงกันในพื้นที่	 โดยค�ำนึงถึง

กำรส่งเสริมกระบวนกำรคิด	 วิเครำะห์	 และมีควำมหลำกหลำย	 รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

นกัเรยีนทนุเสมอภำค

 



  |  42

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค)

ส่วนที่ 1
นักเรียนทุนเสมอภำค

(ค่ำครองชีพ)

ส่วนที่ 2
สถำนศึกษำ (ที่คงเหลือจำก

ปีกำรศึกษำ 2562)

กสศ.	จดัสรรเงนิ

เข้ำบญัชี

สถำนศกึษำ	ที่เปิด

ตำมเงื่อนไขของ	

กสศ.

อำหำรเช้ำ

ส�ำหรบันกัเรยี

นทนุเสมอภำค

ระดบัชั้นอนบุำล	

และประถมศกึษำ

อำหำรเช้ำ	และ/

หรอือำหำรกลำงวนั

ส�ำหรบันกัเรยีนทนุ

เสมอภำคระดบั

มธัยมศกึษำ

ตอนต้น

กจิกรรมพฒันำ

ทกัษะชวีติ

และทกัษะอำชพี

สถำนศกึษำ

เบกิจ่ำยเงนิสด

โดยใช้ใบส�ำคญั

รบัเงนิ	(กสศ.06)

เป็นหลกัฐำน

กำรจ่ำยเงนิ

สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรจดักจิกรรม

ตำมแนวทำงของ	(กสศ.)

บนัทกึข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงนิอดุหนนุในส่วนของสถำนศกึษำ	

(แบบ	ก.002)	ผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน

มธัยมศกึษำ

บนัทกึข้อมูล

ใบส�ำคญัรบัเงนิ	

ผ่ำนระบบปัจจยั

พื้นฐำนนกัเรยีน

ยำกจน

1. 2. 3.
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3.5 กำรคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

	 1)	 เงินอุดหนุนส่วนที่สถำนศึกษำจะใช้จ่ำยในแต่ละภำคเรียน	 ซึ่งเป็นค่ำอำหำรและ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดักจิกรรมกำรพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพีของนกัเรยีนทนุเสมอภำค

หำกมีเงินคงเหลือ	 หรือใช้เงินไม่ทันในภำคเรียน	 ให้สถำนศึกษำรีบด�ำเนินกำรให้เสร็จอย่ำงช้ำ

ภำยในภำคเรียนถัดไป	 หำกเกินระยะเวลำให้สถำนศึกษำน�ำเงินส่วนของสถำนศึกษำที่ใช้ไม่ทัน

ภำยใน	2	ภำคเรยีน	ส่งคนื	กสศ.	ทั้งนี้	ไม่รวมดอกเบี้ยเงนิฝำกธนำคำร

	 ตัวอย่ำง	 ได้รับเงินส่วนของสถำนศึกษำภำคเรียนที่	 2/2562	 และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 (เงินอุดหนุนเพิ่มเติม	 600	 บำท) 

สถำนศกึษำสำมำรถใช้จ่ำยได้	2	ภำคเรยีน	คอืภำยในภำคเรยีนที่	2/2562	และภำคเรยีนที่	1/2563	

หำกใช้ไม่หมดให้น�ำเงนิส่วนที่เหลอืทั้งหมดคนื	กสศ.	(ไม่รวมดอกเบี้ย)

	 2)	 เงินอุดหนุนส่วนของนักเรียน	 (ค่ำครองชีพ)	 ให้ด�ำเนินกำรจ่ำยเงินให้แก่นักเรียนทุน

เสมอภำคภำยใน	 20	 วนัท�ำกำร	นบัตั้งแต่ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำคมกีำรแจ้งสถำนะ

กำรโอนเงนิ	ในกรณทีี่นกัเรยีนไม่มตีวัตน	หรอืมกีำรย้ำยออก	ลำออก	จบกำรศกึษำ	เสยีชวีติ	หรอื

ไม่สำมำรถมำรบัเงนิอดุหนนุได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	ให้สถำนศกึษำคนืเงนิกลบัไปยงั	กสศ.	

ภำยในระยะเวลำที่ปฏทินิก�ำหนด	

	 โดยสถำนศกึษำด�ำเนนิกำรโอนเงนิคนื	ผ่ำนระบบ	Bill	Payment	โดยเข้ำบนัทกึข้อมลูกำร

คนืเงนิในระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	สำมำรถด�ำเนนิกำรได้	2	รูปแบบ	ดงันี้

 รูปแบบที่ 1 ช�ำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร Mobile application ของทุกธนำคำร 

สำมำรถด�ำเนนิกำรสแกน	QR	Code	หรอื	Barcode	จำกระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค	(ไม่มี

ค่ำธรรมเนยีมธนำคำร)	โดยครูแอดมนิโรงเรยีนด�ำเนนิกำรดงันี้

(1)	บันทึกข้อมูลกำรคืนเงิน	 และด�ำเนินสแกน	 QR	 Code	 หรือ	 Barcode	 จำกระบบ 

คดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค

(2)	ท�ำกำรโอนเงนิจำกบญัชสี่วนตวัผ่ำนระบบ	Mobile	Banking	และด�ำเนนิกำรคนืเงนิ

(3)	พิมพ์	 Slip	 กำรโอนเงินจำกระบบ	 Mobile	 Banking	 เพื่อแนบบันทึกขออนุมัติเบิก 

เงนิคนื	และเสนอเรื่องเพื่อขออนมุตัเิบกิเงนิตำมกระบวนกำรของสถำนศกึษำ	
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(4)	เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิตรวจสอบเอกสำรและเสนอขอลงนำมอนมุตักิำรเบกิจ่ำย

(5)	รับเงินจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและลงนำมในใบส�ำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐำนกำร 

เบกิจ่ำย	

 รูปแบบที่ 2 ช�ำระเงินที่เคำท์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ เท่ำนั้น สำมำรถ

ด�ำเนนิกำรได้โดยกำรพมิพ์ใบช�ำระเงนิที่	QR	Code	หรอื	Barcode	จำกระบบคดักรองนกัเรยีนทนุ

เสมอภำค	 (มีค่ำธรรมเนียมกำรคืนเงิน	 10	 บำท/ครั้ง	 โดยค่ำธรรมเนยีมดังกล่ำวไม่สำมำรถเบิก

จ่ำยจำก	กสศ.	ได้)	โดยครูแอดมนิโรงเรยีนด�ำเนนิกำรดงันี้

(1)	บนัทกึข้อมลูกำรคนืเงนิ	และด�ำเนนิกำรพมิพ์ใบช�ำระเงนิ	ที่ม	ีQR	Code	หรอื	Barcode	

จำกระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค

(2)	ท�ำบนัทกึขออนมุตัเิบกิเงนิ	โดยแนบใบช�ำระเงนิ	ที่ม	ีQR	Code	หรอื	Barcode	และ

เสนอเรื่องไปยังเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วน	 และ 

ขออนุมัติกำรคืนเงินพร้อมทั้งด�ำเนินกำรคืนเงิน	 ณ	 เคำท์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 

ทกุสำขำเท่ำนั้น	

(3)	น�ำหลกัฐำนกำรโอนเงนิคนื	กสศ.	เกบ็รวบรวมไว้เพื่อเป็นหลกัฐำน

	 ทั้งนี้	เมื่อสถำนศกึษำด�ำเนนิกำรส่งเงนิคนื	กสศ.	เรยีบร้อยแล้ว	สถำนศกึษำสำมำรถเข้ำ

พมิพ์เอกสำรใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	ผ่ำน	ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำคเพื่อเกบ็เป็น

หลกัฐำนต่อไป
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การคืนเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข

นกัเรยีนไม่มตีวัตน	ย้ำย	ลำออก

	เสยีชวีติ	ไม่สำมำรถมำรบัเงนิ

ส่วนนกัเรยีนได้

นกัเรยีนไม่มตีวัตน

ย้ำย	ลำออก	เสยีชวีติ

ไม่สำมำรถมำรบัเงนิ

ส่วนนกัเรยีนได้

ไม่ต้องคนืเงนิ	น�ำเงนิ

ส่วนของโรงเรยีนไปใช้

ประโยชน์กบันกัเรยีน

ทนุเสมอภำคที่มตีวัตน

อยู่ในสถำนศกึษำได้

อย่ำงไรกต็ำม	ดอกเบี้ยในบญัชธีนำคำร	และรำยได้ที่เกดิจำก

กจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพี	ไม่ต้องน�ำส่งคนื

กสศ.	ให้สถำนศกึษำน�ำไปสมทบในกำรจดักจิกรรม

หรอืเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนทนุเสมอภำคได้

ใช้จ่ำยเงนิอดุหนนุ

ไม่ทนัในภำคเรยีน

ตำมที่	กสศ.	ก�ำหนด

ให้สถำนศกึษำสำมำรถใช้จ่ำยได้

2	ภำคเรยีน	โดยเงนิของ

ภำคเรยีนที่	1	ใช้ได้ถงึภำคเรยีนที่	2	

ส่วนเงนิของภำคเรยีนที่	2

สำมำรถใช้จ่ำยได้ถงึภำคเรยีนที่	1	

ของปีกำรศกึษำถดัไป

หำกใช้จ่ำยไม่ทนัตำมข้ำงต้น

ให้คนืเงนิกลบัไปยงั	กสศ.

บนัทกึคนืเงนิผ่ำนระบบ

Bill	Payment	ในระบบคดักรอง

นกัเรยีนทนุเสมอภำค

คนืเงนิกลบัไปยงั	กสศ.

บนัทกึคนืเงนิผ่ำนระบบ

Bill	Payment	ในระบบ

คดักรองนกัเรยีน

ทนุเสมอภำค

เงินในส่วนของ
นักเรียน

(ค่ำครองชีพ)

เงินในส่วนของ
สถำนศึกษำ
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ส่วนที่ 4
กำรด�ำเนินงำนเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข ในส่วนของสถำนศึกษำ
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4.1 หลักกำรด�ำเนินงำนในส่วนของสถำนศึกษำ

	 กสศ.	 มีนโยบำยให้กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภำคของ 

สถำนศึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ	 ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัดกองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวน

ชำยแดน	 (บช.ตชด.)	 ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ	 ขั้นตอน	 และ 

แบบฟอร์ม	รวมทั้งหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิตำมระเบยีบของส่วนรำชกำรที่สถำนศึกษำสงักดั	โดยม ี

ขั้นตอนดงันี้

	 1)	 เมื่อสถำนศึกษำได้รับทรำบสถำนะกำรโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 นักเรียน 

ทนุเสมอภำคจำก	กสศ.	ผ่ำนระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำคแล้ว	ให้ครูผู้ดแูลระบบตรวจสอบ

รำยละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินที่สถำนศึกษำได้รับทั้งหมด	 รวมทั้งรำยชื่อนักเรียนทุนเสมอภำค 

ที่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำก	 กสศ.	 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมำยของสถำนศึกษำ	

น�ำสมดุบญัชเีงนิฝำกธนำคำรไปปรบัยอดเงนิในบญัชี

	 2)	 ให้สถำนศกึษำจดัท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิตำมแบบ	ก.001	ประจ�ำภำคเรยีนที่ได้รบักำร

โอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภำค	 โดยบันทึกเข้ำระบบคัดกรองนักเรียนทุน 

เสมอภำค

	 3)	 ให้สถำนศกึษำจดัท�ำแผนกำรจดักจิกรรมและบนัทกึขออนมุตักิำรจดักจิกรรมในส่วน

ของสถำนศกึษำ	ประจ�ำภำคเรยีน	ไปยงักองก�ำกบักำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนต้นสงักดั	กรณทีี่มี

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครฐั	พ.ศ .2560	และระเบยีบอื่น ๆ	ที่เกี่ยวข้องของต้นสงักดั

	 โดยให้สำมำรถเบกิจ่ำยเงนิตำมแผนที่ได้รบักำรอนมุตัแิล้วที่สถำนศกึษำได้	(ไม่ต้องมกีำร

โอนเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไขที่	กสศ.	จดัสรรเข้ำบญัชธีนำคำรของกองก�ำกบักำรต�ำรวจตระแวน

ชำยแดนต้นสงักดั)
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4.2 กำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ

 1) กำรจ่ำยเงินค่ำครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภำคที่ขอรับเงินสดผ่ำน 

สถำนศึกษำ

	 “ค่ำครองชีพนักเรียนทุนเสมอภำค”	 หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีพระหว่ำงเรียน	

และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของนักเรียนทุนเสมอภำค	 ซึ่งกำรจ่ำยเงินให้สถำนศึกษำ

ด�ำเนนิกำรดงันี้

(1)		ให้ครูประจ�ำชั้นแจ้งผู้ปกครองหรอืนกัเรยีนทนุเสมอภำคโดยพมิพ์แบบ	กสศ.08	

จำกระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำค	 ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน 

มำรบัเงนิภำยใน	20	วนัท�ำกำร	นบัจำกวนัที่ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค

แสดงสถำนะกำรโอนเงนิ	

 หมายเหต ุ: กรณทีี่ผูป้กครองนกัเรยีนไม่สามารถมารบัเงนิด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและ

ผู้รบัมอบอ�านาจลงลายมอืชื่อในส่วนของการมอบอ�านาจ (แบบ กสศ.08) และผู้รบัมอบอ�านาจ

สามารถมารับเงินค่าครองชีพ และน�าบัตรประจ�าตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อใช้ประกอบการ

รบัเงนิค่าครองชพีของนกัเรยีนทนุเสมอภาค 

(2)	เมื่อผู ้ปกครองนักเรียน/ผู ้แทนที่ได้รับกำรมอบอ�ำนำจ	 มำขอรับเงิน	 ให้ครู 

ประจ�ำชั้นหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ	พมิพ์	“ใบส�ำคญั

รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 นักเรียนทุนเสมอภำค”(แบบ	 กสศ.06)	 จำกระบบ

คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำค	 เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบอ�ำนำจลงนำม 

กำรรับเงิน	 พร้อมทั้งครูประจ�ำชั้นหรือครูคัดกรอง	 นักเรียนทุนเสมอภำค	 และ 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ	 ครูใหญ่	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย	 ลงนำมพร้อม 

ถ่ำยภำพในฐำนะพยำนและผูอ้นมุตักิำรจ่ำยเงนิ	 โดยให้แนบส�ำเนำบตัรประจ�ำตวั

ประชำชนของผู้ปกครองหรอืของผู้รบัมอบอ�ำนำจ	(กรณมีอบอ�ำนำจรบัเงนิแทน)	

ผ่ำนระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภำค

(3)	เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	 ด�ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ของ

เอกสำรกำรรับเงินค่ำครองชีพ	 นักเรียนทุนเสมอภำค	 พร้อมทั้งประทับตรำ 

จ่ำยเงนิแล้วและวนัที่จ่ำยเงนิไว้ด้วย

(4)	ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย	น�ำเอกสำรหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิดงักล่ำวบนัทกึใน	

“ทะเบียนรับ-จ่ำยอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค”	 (เอกสำรแนบตำมภำคผนวก)
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เพื่อให้ทรำบว่ำสถำนศึกษำได้ใช้จ่ำยเงินแต่ละประเภท	 (ค่ำครองชีพ	 ค่ำอำหำร	

ค่ำพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพี)	ไปแล้วเท่ำไร	คงเหลอืเท่ำไร	ตรงกบัจ�ำนวน

เงินคงเหลือในมือและในบัญชีเงินฝำกธนำคำร	 หรือไม่	 อีกทั้งกำรท�ำทะเบียน

รบั-จ่ำยเงนิจะช่วยให้ง่ำยในกำรจดัท�ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงนิ

(5)	ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจัดเก็บเอกสำรใบส�ำคัญรับเงินอุดหนุนแบบมี

เงื่อนไข	นกัเรยีนทนุเสมอภำค	(กสศ.06)	และเอกสำรประกอบเข้ำแฟ้มเอกสำรไว้

โดยเรยีงล�ำดบัตำมวนัที่เกดิรำยกำร

 

ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินค่ำครองชีพ

1 ครูประจ�ำชั้นหรอืครูคดักรอง	พมิพ์แบบ	กสศ.08	และแจ้งผู้ปกครอง

มำรบัเงนิภำยใน	20	วนัท�ำกำร

2
3
4
5

กรณทีี่ผู้ปกครองนกัเรยีนไม่สำมำรถมำรบัเงนิด้วยตนเอง	ให้ผู้ปกครอง

และผู้รบัมอบอ�ำนำจกรอกลงนำมในส่วนของกำรมอบอ�ำนำจ

เมื่อผูป้กครองนกัเรยีนมำขอรบัเงนิอดุหนนุ	ให้ครูประจ�ำชั้นบนัทกึข้อมูล

กำรขอรบัเงนิค่ำครองชพีของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	พร้อมบนัทกึภำพถ่ำย

กำรรบัเงนิ	(ตำมแบบ	กสศ.06)

เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย	ตรวจสอบควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	ของ

เอกสำร	พร้อมประทบัตรำจ่ำยเงนิแล้ว

เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำยน�ำเอกสำรบนัทกึในทะเบยีนรบั-จ่ำยเงนิ	

และจดัเกบ็เอกสำรเข้ำแฟ้ม
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 2) กำรจ่ำยเงินค่ำอำหำร

 ค่ำอำหำร หมำยถงึ	ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัหำอำหำรส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอ

ภำค	ดงันี้

	 -	 อำหำรเช้ำส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำคระดบัอนบุำลถงึระดบัประถมศกึษำ

	 -	 อำหำรเช้ำ	และ/หรอือำหำรกลำงวนัส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำคระดบัมัธยมศกึษำ

 วิธีจัดหำอำหำร

-	 กรณีมีนักเรียนทุนเสมอภำคไม่เกิน	 10	 คน	 สำมำรถจ่ำยเงินเพื่อซื้อคูปองให้กับ

นักเรียน	 หรือจ่ำยเงินด้วยวิธีอื่นตำมบริบทของสถำนศึกษำโดยมีกำรควบคุมอย่ำง

เหมำะสม

-	 วธิจี้ำงเหมำท�ำอำหำรหรอืประกอบอำหำร

-	 วธิซีื้ออำหำรมำให้นกัเรยีนเป็นรำยวนั

	 เนื่องจำกสถำนศกึษำในสงักดักองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 (บช.ตชด.)	 ไม่ใช่

หน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคล	 กำรจ้ำงเหมำท�ำอำหำร	 หรือกำรซื้ออำหำร	 มำให้นักเรียนของ 

สถำนศึกษำ	 จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	 พ.ศ. 2560	 โดยผ่ำนกำรจัดท�ำบันทึกขออนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม 

ขั้นตอนของต้นสังกัด	 โดยต้องมีกำรเสนอแผนกำรด�ำเนินงำนไปยังกองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวน

ชำยแดนที่สถำนศึกษำสังกัดอยู่	 และเพื่อให้เกิดควำมสะดวกแก่สถำนศึกษำและกองก�ำกับกำร

ต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 ในกำรซื้อหรือจ้ำงเหมำประกอบอำหำรส�ำหรับนักเรียนทุนเสมอภำค 

จึงให้ด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	 พ.ศ. 2560 

รวมทั้ง	 “แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร	 และจ้ำงบุคคลเพื่อ

ประกอบอำหำร	หรอืกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร	(ปรงุส�ำเรจ็)”	ตำมหนงัสอืคณะกรรมกำรวนิจิฉยั

ปัญหำกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	ด่วนที่สดุ	ที่	กค.(กวจ.)	0405.2/0116	ลงวนัที่	

12	มนีำคม	2562	โดยมวีธิกีำรและขั้นตอนกำรปฏบิตัิ	รวมทั้งแบบฟอร์มเอกสำรตำมแนวทำงของ

สถำนศกึษำและต้นสงักดั	

หมายเหตุ : สถานศึกษาท�าบันทึกขออนุมัติการด�าเนินงานในส่วนของสถานศึกษาไปยังกอง

ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนต้นสังกัด ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความ 

ถกูต้องครบถ้วน โดยสามารถบรหิารจดัการการเบกิจ่ายที่สถานศกึษาได้ โดยไม่ต้องน�าเงนิอดุหนนุ

แบบมเีงื่อนไขที่ กสศ. จดัสรรเข้าบญัชธีนาคารของกองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดน 
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 3) กำรจ่ำยเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกจิกรรมพฒันำทักษะชวิีตและทกัษะอำชพี

หมำยถงึ	กำรจ่ำยเงนิค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดักจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพีส�ำหรบั

นักเรียนทุนเสมอภำค	 เช่น	 ค่ำซื้อวัสด	ุ อุปกรณ์	 ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะอำชีพ	 กำรซื้อ

เมลด็พนัธุ์พชื	และอปุกรณ์ในกำรปลูกผกัสวนครวั	หรอืเลี้ยงสตัว์	ฯลฯ	ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงนิดงักล่ำว	

สถำนศกึษำ	สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ดงันี้

(1)	เจ้ำหน้ำที่รับมอบหมำยจำกผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ	 หรือครูแอดมินโรงเรียน 

จดัท�ำโครงกำร/หลกัสตูรพฒันำทกัษะชวีติหรอืทกัษะอำชพี	ซึ่งระบถุงึวตัถปุระสงค์	

ขอบเขต	 วิธีด�ำเนินกำร	 ระยะเวลำ	 งบประมำณ	 ผู้รับผิดชอบด�ำเนินงำนเสนอ 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำ	พจิำรณำอนมุตัโิครงกำร

(2)	ด�ำเนนิกจิกรรมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร/หลกัสูตร	ในกรณทีี่มคี่ำใช้จ่ำยที่ไม่ต้อง

ด�ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ	 ให้ท�ำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ำย 

1 เจ้ำหน้ำที่พสัดจุดัท�ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง	เพื่อขออนมุตัติ่อผู้อ�ำนวยกำร

สถำนศกึษำ

2
3
4
5

เมื่อผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำอนมุตักิำรจดัซื้อจดัจ้ำงแล้ว	ให้เจ้ำหน้ำที่

ด�ำเนนิกำรจ้ำงบคุคลเพื่อประกอบอำหำร	หรอืกำรจ้ำงเหมำประกอบ

อำหำร	(ปรงุส�ำเรจ็)

คณะกรรมกำรตรวจรบัอำหำร

เบกิจ่ำยเงนิให้ผู้รบัจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิน�ำเอกสำรบนัทกึในทะเบยีนรบั-จ่ำยเงนิ	

ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินค่ำอำหำร
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ค่ำใช้จ่ำยต่อผู้มีอ�ำนำจ	 เพื่ออนุมัติให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย

ให้ด�ำเนนิกำรของสถำนศกึษำเบกิจ่ำยเงนิไปใช้จ่ำย	

(3)	กรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหรือจ้ำงพัสด	ุ ให้ด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อ

จดัจ้ำงพสัดตุำมแนวทำงปฏบิตัขิองสถำนศกึษำ

ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินค่ำด�ำเนินกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ

ผู้รับผิดชอบจัดท�าโครงการฯ
เพื่อเสนอผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

พิจารณาอนุมัติ

กรณทีี่มคี่ำใช้จ่ำยที่ไม่ต้อง

ด�ำเนนิกำรผ่ำนกระบวนกำร

จดัซื้อจดัจ้ำงพสัดุ

ผู้มอี�ำนำจอนมุตัิ

ให้เจ้ำหน้ำที่

กำรเงนิเบกิจ่ำยเงนิ

เจ้ำหน้ำที่พสัดจุดัท�ำรำยงำน

ขอซื้อขอจ้ำง	เพื่อขออนมุตัติ่อ

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำ

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ

น�ำเอกสำรบนัทกึในทะเบยีน

รบั-จ่ำยเงนิ	

เมื่อผู้อ�ำนวยกำรอนมุตักิำร

จดัซื้อจดัจ้ำงแล้ว	ให้เจ้ำหน้ำที่

ด�ำเนนิกำรจดัซื้อจดัจ้ำงพสัดุ

คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ

เบกิจ่ำยเงนิให้ผู้รบัจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิน�ำเอกสำร

บนัทกึในทะเบยีนรบั-จ่ำยเงนิ	

กรณทีี่มคี่ำใช้จ่ำยที่ต้อง

ด�ำเนนิกำรผ่ำนกระบวนกำร

จดัซื้อจดัจ้ำงพสัดุ
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ค�ำแนะน�ำกำรจัดท�ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค (แบบ ก.002) 

	 1.	 จัดท�ำเมื่อสิ้นภำคเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน	 และไม่มีกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรและ 

ใช้จ่ำยเงนิแล้ว	หำกมเีงนิคงเหลอืให้ส่งคนื	กสศ.

	 2.	 เนื่องจำก	กสศ.	ประสงค์ให้สถำนศกึษำน�ำดอกเบี้ยเงนิฝำกธนำคำรไปสมทบใช้จ่ำย

ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุนเสมอภำค	 จึงให้ถอนเงินค่ำดอกเบี้ยออกจำกบัญชี

ธนำคำรและด�ำเนนิกำรโอนค่ำดอกเบี้ยไปยงับญัชนีอกงบประมำณอื่นของสถำนศกึษำ	ก่อนกำร

อพัโหลดรำยกำรเคลื่อนไหวบญัชธีนำคำรในแบบ	ก.002	นี้

	 3.	 สำมำรถระบชุื่อและงบประมำณของโครงกำรในกจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะ

อำชพีได้มำกกว่ำ	1	โครงกำร
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ภาคผนวก
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