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1. บทนำ 

1.1 วัตถุประสงค  

จัดทำขึ้นเพื่อเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของสำนักบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย 
ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานมีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูของพนักงาน
ใหม 

1.2 ขอบเขต  

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลน
ทุนทรัพย ซึ ่งจะครอบคลุมของ ฝายวิชาการ และฝายจัดสรรเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย โดยจะ
อธิบายถึงความเชื่อมโยงกับสำนักตางๆ และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในแตละกระบวนการ 

1.3 คำจำกัดความ  

 กสศ. หมายถึง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 สพฐ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 อทป. หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ตชด. หมายถึง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 ระบบ CCT (Conditional Cash Transfer) หมายถึง ระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ระบบ
คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

 ระบบ DMC (Data Management Center) หมายถึง ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

 ระบบ SiS (School Information System) หมายถึง ระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ทองถิ่น 

 เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข หมายถึง เงินอุดหนุนที ่กสศ. จัดสรรใหแกนักเรียนทุนเสมอภาค โดย
นักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนจะมีเงื่อนไขสำคัญที่พิสูจนประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนดังกลาว 2 ประการ คือ 

1) การบันทึกการมาเรียนรายวันของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยนักเรียนตองรักษาอัตราการมา
เรียนใหเกินรอยละ 80 เพื่อปองกันการออกจากระบบการศึกษา และ 

2) การบันทึกคาน้ำหนักสวนสูงของนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อติดตามและสงเสริมพัฒนาการ
เจริญเติบโตที่สมวัยตามเกณฑมาตรฐาน 

 นักเรียนทุนเสมอภาค หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผานเกณฑการคัดกรองผูขาดแคลนทุนทรัพย 
ดวยวิธ ีการวัดรายไดทางออม (Proxy Mean Test: PMT) และมีคาคะแนนอยู ในเกณฑยากจนพิเศษ 
(Extremely Poor) ที่ประเมินไดในแตละปตามสภาพเศรษฐกิจ 
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 เกณฑ PMT หมายถึง เกณฑการคำนวณขอมูลรายไดและสถานะครัวเรือน โดยวิธีการทางสถิติ
แบบวัดรายไดทางออม (Proxy-Means-Tests: PMT) โดยกำหนดน้ำหนักใหกับสถานะครัวเรือนแตละดาน
ของแตละอำเภอ/จังหวัด น้ำหนักที่ไดถูกนำมาแปลงเปนคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพยของนักเรียน 
(ระดับความยากจน) แตละคน คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพยจะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 หมายถึง จนนอย 
ถึง จนมากที่สุด ระดับความขาดแคลนทุนทรัพย (ระดับความยากจน ทั้งนี้คะแนนความยากจนเปนคา
คะแนนแบบสัมพัทธอาจเปลี่ยนแปลงได) สามารถแบงออกไดเปนสามระดับ คือ 

1) กลุมที่หนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (Extremely Poor) คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย 
มากกวา 0.9 ขึ้นไป 

2) กลุมที่สอง ระดับยากจน (Poor) คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย อยูระหวาง 0.71 – 
0.90 

3) กลุมที่สาม ระดับใกลจน (Near Poor) คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย อยูระหวาง 0.51 
– 0.70 

ตัวอยางเชน ผูที่จะผานเกณฑการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษตามหลักเกณฑ คอื เปนนักเรียน
ในครัวเรือนมีสมาชิกมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท และมีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย 
มากกวา 0.9 ขึ้นไป 

 หนวยงานการศึกษาตนสังกัด หมายถึง สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อทป.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

 หนวยกำกับติดตาม หมายถึง หนวยงานที่ตนสังกัดมอบหมาย หรือขอความรวมมือในการ
สนับสนุนและติดตามสถานศึกษาใหสามารถดำเนินงานตามเปาหมายของโครงการ ประกอบดวย 

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
225 เขต 

2) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโรงเรียนใน
กำกับ สถ. 

3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 
16 ภาค 

 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทน
ผูปกครอง ผูอำนวยการสถานศึกษา และผูแทนครูที่รับผิดชอบการคัดกรอง 

 เจาหนาที่รัฐ หมายถึง ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งตาม
ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดใหมีการรับรองขอมูล
การขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสโดยเจาหนาที่ของรัฐ ใหผูดำเนินโครงการจัดใหเจาหนาที่ของรัฐใน
ตำบลที่กลุมเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่ ดังตอไปนี้เปนผูรับรอง 

1) ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับชำนาญงานหรือ
ระดับชำนาญการ หรือเทียบเทา 
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2) กำนัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 

3) ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น 

 Admin โรงเรียน หมายถึง ผูดูแลระบบของโรงเรียน อาจจะเปน Admin ที่ดูแลระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา (DMC/SIS) ของโรงเรียนนั้นๆ เชน ครูคอมพิวเตอร หรือครูที่มีความรูความสามารถในเรื่องที่
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถชวยดูแลครูในโรงเรียนใหใชงานระบบได 

 นักเรียนรหัส G หมายถึง นักเรียนที่ยังไมมีบัตรประชาชนคนไทย ซึ่งพวกเขาตองมีตัวเลข
ประจำตัวเพื่อใชในระบบการศึกษา แตไมเกี่ยวกับเลข 13 หลักของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการการ
กำหนดเลขใชแทนเลข 13 หลัก ดังนี้  

- เลขหลักที่ 1 G คือ Generate หมายถึงการออกเลขประจำตัว 13 หลักที่ถูกกำหนดขึ้น
โดยระบบ DMC (Data Management Center) 

- เลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงรหัสจังหวัด 
- เลขหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงรหัสอำเภอ 
- เลขหลักที่ 6 และ 7 หมายถึงรหัสปการศึกษา 
- เลขหลักที่ 8 ถึง 13 หมายถึงเลขลำดับที่ของนักเรียนที่ไมมีเลขประจำตัวคนที่เทาใดของ

ระบบฐานขอมูล DMC 

 KTB หมายถึง ธนาคารกรุงไทย 

 BAAC หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 

 GSB หมายถึง ธนาคารออมสิน 
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2. ภาพรวมการปฏิบัตงิาน 

2.1 โครงสรางหนวยงาน 

 
* ตำแหนงวาง 

** ขอมูล ณ มิ.ย. 2563 

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงาน 
  

คณะกรรมการบรหิาร 

ผูจัดการ 

รองผูจัดการ 

สำนักบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย 
ผูอำนวยการสำนัก (*) 

ฝายวิชาการ 

นักวิชาการ 

ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน 

ผูขาดแคลนทุนทรัพย 
งานนิเทศน 

เจาหนาที่/นักวิชาการ นักวิชาการ (*) 

ผูชวยผูอำนวยการสำนัก 
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2.2 หนาที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร 

ผูจ
ัดก

าร
 

รอ
งผ

ูจัด
กา

ร 

สำนักบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย 

ผูอ
ำน

วย
กา

ร 

ผูช
วย

ผูอ
ำน

วย
กา

ร 

ฝายวิชาการ 

ฝายจัดสรร
เงินอุดหนุนผู
ขาดแคลน
ทุนทรัพย 

งานนิเทศน 

นักวิชาการ 
เจาหนาที/่
นักวิชาการ 

นักวิชาการ 

1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเง่ือนไข 

   
     

1.1 การคัดกรองนักเรียน     * *   
1.2 การรับรองผลการบันทึกขอมลูนักเรยีนทุน

เสมอภาค (กรณีนักเรียนทุนใหม) 
    * *   

1.3 การรับรองผลการบันทึกขอมลูนักเรยีนทุน
เสมอภาค (กรณีนักเรียนเคลื่อนช้ัน) 

    * *   

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอ
ภาค 

* * *  *  *  

1.5 การแกไขขอมูลการจัดสรรเงนิอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค 

    *  *  

1.6 การติดตามผลการเบิกจาย     *  *  

 คณะกรรมการบริหาร มีหนาที ่อนุมัติ เห็นชอบ และลงนาม 

 ผูจัดการ มีหนาที่ อนุมัติ เห็นชอบ และลงนาม 

 รองผูจัดการ มีหนาที่ อนุมัติ เห็นชอบ และลงนาม 

 ผูอำนวยการ มีหนาที ่ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเบื้องตน 

 ผูชวยผูอำนวยการ มีหนาที ่ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเบื้องตน 

 นักวิชาการ มีหนาที่ จัดทำขอเสนอโครงการ บริหารแผนงาน/โครงการ 

 เจาหนาที่/นักวิชาการ มีหนาที่ ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางมีเงื ่อนไข (CCT) ไปสู
กลุมเปาหมาย ผานชองทางตางๆ ที ่กสศ. กำหนดไว 
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2.3 แผนผังการทำงาน 

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.1] กระบวนการยอย: การคัดกรองนักเรียน 

สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ / ฝายวิชาการโรงเรียน / ครูประจําชั้นกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.1 การคัดกรองนักเรียนกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันท่ีอนุมัติใช : หนา : 1 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัต ิ:ผูทบทวน :

เริ่มตน

2

ทุนปจจุบัน
ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน

ทุนใหม

1.3 การรับรองผลการบันทึกขอมูล
นักเรียนทุนเสมอภาค (กรณีนักเรียน

เคล่ือนช้ัน)

แจงทางมหาวิทยาลัยนเรศวรใหดึงขอมูล 
“นร.01” ออกจากระบบ CCT

ตรวจสอบนักเรียนรหัส G

1

ใช
ไมใช

4

“การบันทึกขอมูลรายชื่อนักเรียน
เขาระบบ CCT”

“การลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเรียน”

“การรับรองสถานะครัวเรือน
นักเรียน”

“การตรวจสอบขอมูล “นร.01” 
ในระบบ CCT”

 

สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ / ฝายวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.1 การคัดกรองนักเรียนกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

ไดรับไฟลรายชื่อนักเรียนรหัส G จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3

จัดทํา “หนังสือขอความอนุเคราะหการ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรหัส G”

จัดสง “หนังสือขอความอนุเคราะหการ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรหัส G” ไปยัง

กระทรวงศึกษาธิการ

ไดรับไฟลขอมูล “นร.01” จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

สงไฟลขอมูล “นร.01” ใหกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เพื่อคํานวณเกณฑ PMT

นร.01

หนังสือขอความ
อนุเคราะหฯ

“การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
รหัส G”

รายช่ือ
นักเรียนรหัส G

นร.01

2

หนังสือขอความ
อนุเคราะหฯ
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สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ / ฝายวิชาการโรงเรียน / ครูประจําชั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.1 การคัดกรองนักเรียนกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 3 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

ไดรับไฟล “ผลการคัดกรอง” จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สงไฟล “ผลการคัดกรอง” ให
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนําเขาระบบ 

CCT

3

สิ้นสุด

“การคํานวณคา PMT ของ
นักเรียน”

ผลการ
คัดกรอง

ผลการ
คัดกรอง

“การนําผลการคัดกรองนักเรียนเขา
ระบบ CCT”

4

 

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.2] กระบวนการยอย: การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณี
นักเรียนทุนใหม) 

สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ / ฝายวิชาการโรงเรียน / ครูประจําชั้น

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.2 การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณีนักเรียนทุนใหม)กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ขอมูลไมถูกตอง อยางมีนัยสําคัญ

สุมตรวจ
ความถูกตอง/สมบูรณ 

นร.05

ขอมูลถูกตอง

1

พิมพแบบฟอรม “นร.05” จากระบบ 
CCT 

ไดรับแจงการรับรองผล
การพิจารณาจากโรงเรียน

2

“การรับรองผลการพิจารณา
(กรณีนักเรียนทุนใหม)”

นร.05
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สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ / ฝายวิชาการโรงเรียน / ครูประจําชั้นหนวยงานการศึกษาตนสังกัด

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.2 การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณีนักเรียนทุนใหม)กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

ติดตอสถานศึกษา เพื่อพิจารณาผล
การตัดสินใจ

แจงยืนยันผลการตัดสินกลับไปยัง กสศ.

2

พิจารณาผลการตัดสินใจ

ไมมีการแกไข

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค

มีแกไข

“การรับรองผลการพิจารณา
(กรณีนักเรียนทุนใหม)” 

สิ้นสุด

จัดทํา “หนังสือเพ่ือติดตามผล” 

ติดตอตนสังกัดดําเนินการติดตอ
สถานศึกษา และ มอบ “หนังสือเพ่ือ

ติดตามผล”

หนังสือเพ่ือ
ติดตามผล

3

1

3

 

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.3] กระบวนการยอย: การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณี
นักเรียนเคลื่อนชั้น) 

สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ / ฝายวิชาการโรงเรียน / ครูประจําชั้น

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.3 การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณีนักเรียนเคลื่อนช้ัน)กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ไดรับรายชื่อนักเรียนเคลื่อนชั้นจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค

สิ้นสุด

“การรับรองผลการพิจารณา 
(กรณีนักเรียนเคลื่อนช้ัน)”

รายช่ือนักเรียน
เคลื่อนช้ัน
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[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพเิศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.4] กระบวนการยอย: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 

สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 5

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

1

ไมถูกตองตรวจขอมูลบัญชีเบ้ืองตน 

ถูกตอง จัดสงขอมูล ช่ือ และ เลขบัญชีธนาคาร 
ที่แกไขเรียบรอย ไปใหมหาวิทยาลัย

นเรศวร เพื่อทําการแกไข

ไดรับไฟลขอมูล (Excel File) 
“การจัดสรรเงินอุดหนุน”

ทําการแกไขขอมูลชื่อ และ เลขบัญชี
ธนาคาร (Allocation)

“การจัดทําขอมูลนักเรียนที่ไดรับ
รองผลการพิจารณาเพื่อรับเงิน

อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข”

การจัดสรร
เงินอุดหนุน

ไดร้บัไฟลข์อ้มลู (Excel File) “รายการ
เสนอจดัสรรเงินอดุหนุนของโรงเรยีน 

และผูป้กครอง/นกัเรียน (Allocation)” 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการเสนอ
จัดสรรเงินอุดหนุน

 

ฝายบัญชีและการเงินสํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนผูจัดการ

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 5

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

2

ไมถูกตอง
ตรวจสอบรายละเอียด

(Allocation)

ถูกตอง

จัดทํา “ใบสรุปรายการเสนอจัดสรรเงิน
อุดหนุน” 

1.5 การแกไขขอมูลการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

จัดสง “ใบสรุปรายการเสนอจัดสรรเงิน
อุดหนุน” และแนบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ใหฝายบัญชีและการเงิน

1

3
ใบสรุปรายการ
เสนอจัดสรรเงิน

อุดหนุน

นําสง “ใบสรุปรายการเสนอจัดสรรเงิน
อุดหนุน” และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

เสนอ ผูจัดการ

เอกสารแนบ
ใบสรุปรายการ
เสนอจัดสรรเงิน

อุดหนุน

เอกสารแนบ
ใบสรุปรายการ
เสนอจัดสรรเงิน

อุดหนุน

4

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

4
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ฝายบัญชีและการเงินสํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 3 / 5

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

5

เขาระบบ E-Budget เพื่อจอง
งบประมาณ

โอนเงินจากบัญชีกองทุน เขาบัญชี
อุดหนุนของแตละสังกัด เพื่อเตรียม

รอจาย

จัดเตรียมขอมูล พรอมท้ัง แกไขขอมูล
ช่ือบัญชี ใหตรงตามเงื่อนไข แบบฟอรม

ของแตละธนาคาร

2

นําขอมูลทั้งหมดเขาสูระบบจายเงินของ
ธนาคาร

ธนาคาร BAAC/GSBระบบของธนาคาร

ธนาคาร KTB

ถูกตอง

ยืนยันการจายเงินผานระบบธนาคาร

ไมถูกตอง

ตรวจสอบขอมูลบัญชีกับ
ระบบของธนาคาร

1.5 การแกไขขอมูลการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

3

6

 

สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 4 / 5

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

7

ดึงขอมูล “สรุปรายการโอนเงิน” จาก
ระบบธนาคารมาตรวจสอบ

5

สรุปรายการ
โอนเงิน

ไมสําเร็จโอนเงินสําเร็จ

ทําการโอนเงินสวนของผูปกครอง/
นักเรียน ไปยังบัญชีสถานศึกษา เพื่อ

เบิกจายเปนเงินสด

เปน

ไมเปน

เปนบัญชีสถานศึกษา

1.5 การแกไขขอมูลการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

คัดแยกกลุมเปาหมายจากการโอนท่ีไม
สําเร็จ

ตรวจสอบเลขบัญชี

ตอ้งการแกไ้ขจากธนาคาร

ประสานงานไปยังสํานักงานใหญของแต
ละธนาคารเพื่อใหแกไขขอมูลบัญชี และ

เขาสูระบบการจายเงินของธนาคาร
ตอไป

ไมตองการ

ตองการสําเร็จ

3

6

6
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สํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.4 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 5 / 5

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

7

แจงหนวยงานการศึกษาตนสังกัด
ถึงผลการโอนเงิน

จัดทํา “รายงานสรุปผลการโอนเงิน”

สิ้นสุด

รายงานสรุป
ผลการโอนเงิน

“การแจงผลการรับเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค”

3

 

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.5] กระบวนการยอย: การแกไขขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 

โรงเรียน / ครูประจําชั้นสํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.5 การแกไขขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดพลาด 
(เฉพาะความถูกตองของอัตราเงินตอหัว)

ไมใชผิดพลาดจากการบันทึกขอมูล

ใช

รวบรวมขอมูลที่จําเปนตองแกไข 

จัดทําเปน Google Form 

แจงมหาวิทยาลัยนเรศวร ทําการแกไข
ขอมูลในระบบ CCT

สงการเขาถึง Google Form (Link) 
ใหครูประจําชั้น/Admin โรงเรียน

กรอกขอมูลบัญชี ใน Google Form 
พรอมแนบรูปถายสมุดบัญชี และยืนยัน

ใหแกไขขอมูล สงกลับให กสศ.

แกไขขอมูลในระบบ CCT

ส้ินสุด

ไดรับแจงผลการแกไขขอมูลในระบบ 
CCT จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.6] กระบวนการยอย: การติดตามผลการเบิกจาย 

โรงเรียน / ครูประจําชั้น, Admin โรงเรียนสํานักบริหารเงินอุดหนุนฯ/ฝายจัดสรรเงินอุดหนุน

กระบวนการ : 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

1.6 การติดตามผลการเบิกจายกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

การใชจายเงิน ใชจายเงินไมครบจํานวน

ใชจายเงินครบถวน

ภาคเรียนท่ี 1 ตรวจสอบขอมูลตามแบบ 
“ก.002” (สรุปผลการใชจายเงิน) และ 
หนาสมุดบัญชีธนาคาร ในระบบ CCT

ภาคเรียนท่ี 2 ตรวจสอบขอมูลตามแบบ 
“ก.002” (สรุปผลการใชจายเงิน) และ 
หนาสมุดบัญชีธนาคาร ในระบบ CCT

แจงกลับไปยัง โรงเรียน/ครู/Admin 
โรงเรียน ใหทํารายการใหครบถวน และ

โอนเงินคืน กสศ.ทําการโอนเงินคืนใหกับโรงเรียน

ใชจายเงินเกินจํานวน

“การบันทึกขอมูลนักเรียน”

“การบันทึกการใชจายเงินอุดหนุน”

จัดทํา “รายงานสรุปผลการโอนเงิน” 
สงใหฝายบัญชีและการเงิน

สิ้นสุด

รายงานสรุป
ผลการโอนเงิน

  



 

 สำนักบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย | 13 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.1] กระบวนการยอย: การคัดกรองนักเรียน 

1.  “การบันทึกขอมูลรายชื่อนักเรียนเขาระบบ CCT” 

“การบันทึกขอมูลรายชื่อนักเรียนเขาระบบ CCT” 
1. หนวยงานการศึกษาตนสังกัดเตรยีมขอมูลและบันทึกขอมลูรายชื่อนักเรยีนยากจน-ยากจนพิเศษ 

สงให มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที ่
 สพฐ.: เตรยีมขอมลูรายชื่อนักเรยีนที่อยูในสถานะยากจน จากระบบ DMC สงให

มหาวิทยาลัยนเรศวร ** ปดระบบทกุวันที่ 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจกิายน ของทุกป 
 อปท./ ตชด.: เตรียมขอมูลรายชื่อนกัเรียนทั้งหมด จากระบบ SiS/BPP สงใหมหาวิทยาลยั

นเรศวร 
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวบรวมขอมลู ตรวจสอบความครบถวน และ ประมวลผลขอมลูนักเรียน

จากทุกหนวยงานการศึกษาตนสังกดั ** ใชเวลาประมาณ 10-15 วันหลังจากไดรับขอมูลจาก
หนวยงานการศึกษาตนสังกัด 
 กรณีขอมลูไมถูกตอง/ไมครบถวน: แจงกลับยังหนวยงานการศึกษาตนสังกัด 
 กรณีขอมลูถูกตอง/ครบถวน: มหาวทิยาลัยนเรศวร นำขอมลูรายชื่อนักเรียนทีผ่านการ

ตรวจสอบเขาระบบ CCT 
3. ครูประจำชั้น ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนวาหนวยงานการศึกษาตนสังกดั คือ สพฐ. หรือ อปท./

ตชด. จากระบบ CCT กอนนำสงขอมูลรายชื่อนักเรยีนใหกับ กสศ. 
 กรณรีายชื่อนักเรียนในสังกัด อปท./ ตชด.: ตองทำการเลือกรายชื่อนักเรียนทีม่สีถานะ

ยากจน เทานั้น กอนนำสงขอมลู 
 กรณรีายชื่อนักเรียนในสังกัด สพฐ.: สามารถนำสงขอมูลไดทันท ี

2. นักวิชาการ ตรวจสอบขอมูลรายชื่อนักเรียน ในระบบ CCT (ดูที่ภาคผนวก 5.11) วาเปนนักเรียนทุน
ปจจุบัน หรือ เปนนักเรียนทุนใหม  

 กรณีเปนนักเรียนทุนปจจุบัน: เขาสูกระบวนการ “การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุน
เสมอภาค (กรณีนกัเรียนเคลื่อนชั้น)” ตอไป 

 กรณีเปนนักเรียนทุนใหม: นักวิชาการ สงเรื่องให ครูประจำชั้น ดำเนินการตอในระบบ CCT 

3. “การลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเรียน” 

“การลงพ้ืนที่เยี่ยมบานนักเรยีน” 
1. ครูประจำชั้นตรวจสอบรายชื่อนักเรยีนยากจนในระบบ CCT และ ทำการนัดหมายผูปกครอง/

นักเรียน ในการเขาตรวจเยีย่มบาน 
2. ครูประจำชั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบานนักเรียน 
3. ครูประจำชั้นบันทึกขอมลูนักเรียน  

 กรณี ไมมเีครื่องมือสื่อสาร หรือ ไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต: กรอกขอมลูนักเรียนตาม “แบบ 
นร.01” 

 บันทึกขอมูลนักเรียนที่ “บันทึก นร.01” ในระบบ CCT  
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** สามารถดรูายละเอียดไดที่ “คูมือการดำเนินงาน ระบบคดักรองปจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจนและ
คูมือการรับเงินอุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข” 

4. “การรับรองสถานะครัวเรือนนักเรียน” 

“การรับรองสถานะครัวเรือนนักเรยีน” 
1. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน รวบรวม “แบบ นร.01” ทั้งหมดที่ตองการรับรอง และ 

“เอกสารอธิบายโครงการ”  
2. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน ตดิตอเจาหนาที่รัฐ เพื่อรบัรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน  
3. เจาหนาทีร่ัฐ ไดรับ “แบบ นร.01” และ “เอกสารอธิบายโครงการ” 

 กรณีพิจารณารบัรองสถานะครัวเรือน:  
 กรณเีจาหนาทีร่ัฐรับรองบนระบบ CCT: เจาหนาที่รัฐบันทึกรบัรองที ่“แบบ นร.01” 

และแนบ “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” ในระบบ CCT เพื่อให ครปูระจำชั้น/
Admin โรงเรียน ดำเนนิการในขัน้ตอนตอไป 

 กรณเีจาหนาทีร่ัฐไมไดรับรองบนระบบ CCT: เจาหนาที่รัฐลงลายมือชื่อใน “แบบ นร.
01” และแนบ “สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน” พรอมรับรองสำเนาถกูตอง และ 
“เอกสารอธิบายโครงการ” สงกลับให ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน เพื่อดำเนินการใน
ขัน้ตอนตอไป 

 กรณีพิจารณาไมรบัรองสถานะครัวเรือน: เจาหนาที่รัฐ สง “แบบ นร.01” และ “เอกสาร
อธิบายโครงการ” คืน ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน เพื่อทำการตรวจสอบแกไขตอไป 

4. กรณเีจาหนาทีร่ัฐยังไมบันทึกขอมลูนักเรียนเขาสูระบบ CCT: ครปูระจำชั้น/Admin โรงเรียน 
นำขอมูลทีไ่ดรับการรับรองเขาระบบ CCT  

5. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักเรยีน 
 กรณีขอมลูไมถูกตอง/ไมครบถวน: ทำการแกไข 

 กรณีขอมลูถูกตอง/ครบถวน: ยืนยนัการบันทึกขอมลูนักเรียนในระบบ CCT 
 
** สามารถดรูายละเอียดไดที่ “คูมือการดำเนินงาน ระบบคดักรองปจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจนและ
คูมือการรับเงินอุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข” 

5. นักวิชาการ แจงทางมหาวิทยาลัยนเรศวรใหดึงขอมูล “นร.01” ออกจากระบบ CCT 

6. “การตรวจสอบขอมูล “นร.01” ในระบบ CCT” 

“การตรวจสอบขอมูล “นร.01” ในระบบ CCT” 
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบขอมูลนักเรียน “นร.01” ในระบบ CCT  

 กรณีขอมลูซ้ำซอน: ทำการลบรายการขอมลูนักเรยีนที่ซ้ำซอนออกกอน 

 กรณีขอมลูถกูตอง: ทำขั้นตอนตอไป 
 กรณเีปนนักเรียนรหัส G: นำสงรายชื่อนักเรียนรหัส G ให กสศ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อตรวจสอบ  
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร ดึงขอมลูนักเรียน “นร.01” ออกจากระบบ CCT  
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสงขอมลู “นร.01” ที่ถูกตองใหกับ กสศ. 

7. กรณีเปนนักเรียนรหัส G:  
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7.1 นักวิชาการ ไดรับไฟลรายชื่อนักเรียนรหัส G จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

7.2 นักวิชาการ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรหัส G 

7.3 นักวิชาการ จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรหัส G ไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ 

7.4 “การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรหัส G” 

“การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรหสั G” 
1. กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน รหสั G ในฐานขอมูล 
2. กระทรวงศึกษาธิการ จดัสงผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน รหสั G ใหกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพื่อดำเนินการตอไป 

8. นักวิชาการ ไดรับไฟลขอมลู “นร.01” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

9. นักวิชาการ สงไฟลขอมูล “นร.01” ใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อคำนวณเกณฑ PMT 

10. “การคำนวณคา PMT ของนักเรียน” 

“การคำนวณคา PMT ของนักเรียน” 
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คำนวณคา PMT จาก “นร.01” ของนักเรยีนเพื่อคัดกรอง 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบและรวบรวมผลการคดักรอง 
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสงผลการคัดกรอง ให กสศ. เพื่อดำเนินการตอไป 

11. นักวิชาการ ไดรับไฟล “ผลการคัดกรอง” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

12. นักวิชาการ สงไฟล “ผลการคัดกรอง” ใหมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำเขาระบบ CCT 

13. “การนำผลการคัดกรองนักเรียนเขาระบบ CCT” 

“การนำผลการคดักรองนักเรยีนเขาระบบ CCT” 
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับ “ผลการคัดกรองนักเรยีน” จาก กสศ. และ “ผลการตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียนรหัส G” จากกระทรวงศึกษาธิการ 
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจเช็คผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรยีนรหสั G เขากับผลการคัดกรอง 
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผลการคดักรองเขาระบบ CCT 

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.2] กระบวนการยอย: การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณี
นักเรียนทุนใหม) 

1.  “การรับรองผลการพิจารณา (กรณีนักเรียนทุนใหม)” 

“การรับรองผลการพิจารณา (กรณีนักเรยีนทุนใหม)” 
1. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน ตรวจดูรายชื่อนักเรยีนที่ผานการคดักรองจากระบบ CCT 
2. ครูประจำชั้น/Admin จดัทำ “หนังสือเรยีนเชิญ คณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อประชุมรับรอง

ผลฯ” สงให คณะกรรมการการศึกษา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ไดรับ “หนังสือเชิญฯ” และ พิจารณาวันและเวลาในการประชุม  
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 กรณตีอบรับตามวันและเวลา: แจง ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน เพื่อทำการพิมพ “นร.
05” ของนักเรียน จากระบบ CCT 

 กรณไีมตอบรับตามวันและเวลา: แจง ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน เพื่อแกไขวันและเวลา
ในการประชุม และ จัดทำ “หนังสือเรียนเชญิฯ” สงให คณะกรรมการสถานศึกษา อีกครั้ง
หนึ่ง 

4. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน จดัประชุมเพื่อรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค  
5. คณะกรรมการสถานศึกษา/ผูอำนวยการโรงเรียน/ครูประจำชั้น/ครูผูรบัผิดชอบ/Admin 

โรงเรียน ปรึกษาหารือเพื่อรับรองผลการบนัทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค 
** การรับรองฯ ตองมีองคประชุมอยางนอย 5 คน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง  ผูอำนวยการสถานศึกษา ผูแทนครูที่รับผิดชอบการ
คัดกรอง 
** การประชุมพจิารณารับรอง 2 หวัขอหลัก คือ 1) ขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค และ 2) 
แผนการใชเงินของสถานศึกษา 

 กรณรีับรองผล: คณะกรรมการสถานศึกษา ลงนามผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอ
ภาค ในระบบ CCT 

 กรณไีมรับรองผล: คณะกรรมการสถานศึกษา ระบุเหตุผลในการปฏเิสธการรับรอง ในระบบ 
CCT 

6. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน แนบ “ภาพถายที่ประชุม” + “ภาพถายหนาสมุดบญัช”ี ลงใน 
“นร.05” ในระบบ CCT 

7. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน แจงการรับรองผลการพิจารณา ไปยัง กสศ. 

2. นักวิชาการ ไดรับแจงการรับรองผลการพิจารณา จากโรงเรียน 

3. นักวิชาการ พิมพแบบฟอรม “นร.05” จากระบบ CCT (ดูที่ภาคผนวก 5.11) 

4. นักวิชาการ ทำการสุมตรวจความถูกตอง/สมบูรณ ของ “นร.05”  

 กรณียืนยันผลการตรวจสอบขอมูลถูกตอง: ดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

 กรณียืนยันผลการตรวจสอบขอมูลไมถูกตอง อยางมีนัยสำคัญ: 

4.1 นักวิชาการ จัดทำ “หนังสือเพื่อติดตามผล” เพื่อใหหนวยงานการศึกษาตนสังกัด (สพฐ./
อปท./ตชด.) ติดตามสถานศึกษา 

4.2 นักวิชาการ ติดตอตนสังกัดเพื่อดำเนินการติดตอสถานศึกษา และมอบ “หนังสือเพื่อติดตาม
ผล” 

4.3 หนวยงานการศึกษาตนสังกัด ติดตอสถานศึกษา เพื่อพิจารณาผลการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 

4.4 ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน พิจารณาผลการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 

 กรณีไมมีการแกไข: ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน แจงยืนยันผลการตัดสินกลับไปยัง   
กสศ. เพื่อดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

 กรณีมีการแกไข: กลับไปที่กระบวนการ “การรับรองผลการพิจารณา (กรณีนักเรียนทุน
ใหม)” อีกครั้งหนึ่ง 
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5. เขาสูกระบวนการ “การจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค”   

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.3] กระบวนการยอย: การรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กรณี
นักเรียนเคลื่อนชั้น) 

1.  “การรับรองผลการพิจารณา (กรณีนักเรียนเคลื่อนชั้น)” 

“การรับรองผลการพิจารณา (กรณีนักเรยีนเคลื่อนชั้น)” 
1. ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน เขาสูกระบวนการ “การลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเรยีน” 
2. ดำเนินการ 3 อยาง ไดแก 

2.1 การประกาศแจงใหนักเรยีนเคลื่อนขั้นทราบแกไขขอมูลในระบบ CCT 
2.1.1 ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน แจงประกาศใหนักเรยีนเคลื่อนชัน้ทราบถึงการเปด

ระบบ เพื่อใหแกไขขอมลู 
2.1.2 นักเรียนเคลื่อนชั้น ตองการแกไขขอมูลหรือไม 

 กรณตีองการแกไขขอมลู:  
- นักเรียนเคลื่อนชั้นเตรียมเอกสารเพือ่เปลี่ยนขอมูล 
- นักเรียนเคลื่อนชั้นนำสงเอกสาร เพือ่เปลี่ยนขอมูลใหแกครูประจำ

ชั้น/Admin โรงเรยีน 
- ครูประจำชัน้/Admin โรงเรียน แกไขขอมูลในระบบ CCT โดยการอางองิ

จากเอกสารที่นักเรียนนำสง 

 กรณไีมตองการแกไขขอมูล: เขาสูกระบวนการ “การจัดสรรเงินอดุหนนุ
นักเรียนทุนเสมอภาค” 

2.2 การตรวจสอบรายชื่อนักเรยีนที่ตองการยกเลิกทุน 
2.2.1 ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ตองการยกเลิกทุน (*) 

 กรณีนักเรียนตองการยกเลิกทุน: แจง กสศ. เพื่อยกเลิกทุนของนักเรียน 

 กรณีนักเรียนไมตองการยกเลิกทุน: เขาสูกระบวนการ “การจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค” 

2.3 การตรวจสอบสถานะนักเรียน 
2.3.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการตรวจสอบสถานะนักเรยีนเคลื่อนชั้นในระบบ CCT 

 กรณไีมเขาเงื่อนไข: มหาวิทยาลยันเรศวรทำการลบรายชื่อนักเรยีนออกจาก
ระบบ CCT 

 กรณตีรงตามเงื่อนไข: เขาสูกระบวนการ “การจัดสรรเงินอุดหนนุนักเรียนทุน
เสมอภาค” 

(*) ตองการยกเลิกทุน ในกรณดีังตอไปนี ้
- ยายโรงเรยีน หรือลาออก 
- ไมสามารถระบุตัวตนได 
- ติดทัณฑบน 
- เปลี่ยนสถานะความยากจน 
- เสียชีวิต 



 

 
 18 | คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

2. นักวิชาการ ไดรับรายชื่อนักเรียนเคลื่อนชั้น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. เขาสูกระบวนการ “การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค”  

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.4] กระบวนการยอย: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 

1.  “การจัดทำขอมูลนักเรียนที่ไดรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข” 
“การจัดทำขอมลูนักเรียนทีไ่ดรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข” 

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ดึงขอมลู “นร.05” จากระบบ CCT 
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำ 

- ขอมูลชื่อและเลขบัญชีธนาคารของโรงเรียน และผูปกครอง/นักเรยีน 
- รายการเสนอจดัสรรเงินอุดหนุนของโรงเรยีน และผูปกครอง/นักเรยีน (Allocation)   
- รวบรวมขอมูลทั้งหมดลงในไฟล (Excel File)  

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร นำสงไฟลขอมูล (Excel File) ให กสศ. 

2. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ไดรับไฟลขอมูล (Excel File) “การจัดสรรเงิน
อุดหนุน” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

3. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ทำการตรวจขอมูลบัญชีเบื้องตน ไดแก ชื่อ และ เลข
บัญชีธนาคาร ของโรงเรียน และผูปกครอง/นักเรียน  

 กรณขีอมูลถูกตอง: ดำเนินการในขั้นตอนตอไป  

 กรณขีอมูลไมถูกตอง:  

1) เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ทำการแกไขขอมูลชื่อ และ เลขบัญชี
ธนาคาร (Allocation) 

2) เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จัดสงขอมูล ชื่อ และ เลขบัญชีธนาคาร ที่
แกไขเรียบรอย ไปใหมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3) มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการแกไขขอมูล ชื่อ และ เลขบัญชีธนาคาร (Allocation) 

4) มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำรายการเสนอจัดสรรเงินอุดหนุนของโรงเรียน และผูปกครอง/
นักเรียน (Allocation) สงให กสศ. 

4. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ไดรับไฟลขอมูล (Excel File) “รายการเสนอจัดสรร
เงินอุดหนุนของโรงเรียน และผูปกครอง/นักเรียน (Allocation)” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

5. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบรายละเอียดรายการเสนอจัดสรรเงิน
อุดหนุน (Allocation)  

 กรณีขอมูลถูกตอง: ดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

 กรณขีอมูลไมถูกตอง: เขาสูกระบวนการ “การแกไขขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภาค” 
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6. ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ กสศ. จัดทำ “ใบสรุปรายการเสนอจัดสรรเงินอุดหนุน”  

7. ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ กสศ. จัดสง “ใบสรุปรายการเสนอจัดสรรเงินอุดหนุน” และแนบเอกสารที่
เกี่ยวของ ใหฝายบัญชีและการเงิน 

8. ฝายบัญชีและการเงิน นำสง “ใบสรุปรายการเสนอจัดสรรเงินอุดหนุน” และเอกสารที่เกี่ยวของเสนอ 
ใหผูจัดการ พิจารณาอนุมัติจายการจัดสรรเงินอุดหนุน 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

9. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ เขาระบบ E-Budget (ดูที่ภาคผนวก 5.12) เพื่อจอง
งบประมาณ  

10. ฝายบัญชีและการเงิน โอนเงินจากบัญชีกองทุน เขาบัญชีอุดหนุนของแตละสังกัด เพื่อเตรียมรอจาย 

11. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จัดเตรียมขอมูล พรอมทั้ง แกไขขอมูลชื่อบัญชี ให
ตรงตามเงื่อนไข แบบฟอรมของแตละธนาคาร 

 

12. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ นำขอมูลทั้งหมดเขาสูระบบจายเงินของธนาคาร โดย
พิจารณาวา เปนระบบของธนาคารใด  

 

1) กรณีเปนระบบของธนาคาร KTB: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ยืนยันการ
จายเงินผานระบบธนาคาร 

2) กรณีเปนระบบของธนาคาร BAAC: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบ
ขอมูลบัญชี กับระบบของธนาคาร  

 

หลักการจดัเตรียมขอมูลสำหรับการโอนเงินแตละธนาคาร:  
ธนาคาร KTB 
 การแปลงขอมูลใหเปน text file โดยระบบ DBD  

 การแกช่ือบัญชีให จำนวนตัวอกัษรไมเกินตามที่กำหนด 

ธนาคาร BAAC 
 การแกช่ือบัญชีให จำนวนตัวอักษรไมเกินตามที่กำหนด 

ธนาคาร GSB 
 การแกช่ือบัญชีให จำนวนตัวอักษรไมเกินตามที่กำหนด 

เงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการโอนเงินแตละธนาคาร:  
 จำนวน Transaction  
 เวลาในการนำเขาขอมลู  
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 กรณีขอมูลถูกตอง: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ยืนยันการจายเงิน
ผานระบบธนาคาร 

 กรณีขอมูลไมถูกตอง: เขาสูกระบวนการ “การแกไขขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ทุนเสมอภาค” 

3) กรณีเปนระบบของธนาคาร GSB: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบ
ขอมลูบัญชี กับระบบของธนาคาร  

 กรณีขอมูลถูกตอง: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ยืนยันการจายเงิน
ผานระบบธนาคาร 

 กรณีขอมูลไมถูกตอง: เขาสูกระบวนการ “การแกไขขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ทุนเสมอภาค” 

13. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอดุหนุนฯ ดึงขอมูล “สรุปรายการโอนเงิน” จากระบบธนาคาร
มาตรวจสอบ 

 กรณีโอนเงินสำเร็จ: ดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

 กรณีโอนเงินไมสำเร็จ: เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ คัดแยกกลุมเปาหมายจาก
การโอนที่ไมสำเร็จ 

 กรณีไมใชบัญชีสถานศึกษา: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ทำการโอน
เงินสวนของผูปกครอง/นักเรียน ไปยังบัญชีสถานศึกษา เพื่อเบิกจายเปนเงินสด และ
ดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

 กรณีเปนบัญชีสถานศึกษา: เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบเลข
บัญชี 

 กรณีตองการแกไขจากธนาคาร: เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
ประสานงานไปยังสำนักงานใหญของแตละธนาคารเพื่อใหแกไขขอมูลบัญชี และเขาสู
ระบบการจายเงินของธนาคารตอไป 

 กรณีไมตองการแกไขจากธนาคาร: เขาสูกระบวนการ “การแกไขขอมูลการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค” 

14. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จัดทำ “รายงานสรุปผลการโอนเงิน”  

15. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ แจงหนวยงานการศึกษาตนสังกัด ถึงผลการโอนเงิน 

16. “การแจงผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค” 
“การแจงผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค” 

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร อัพเดทขอมลูการโอนเงิน ในระบบ CCT 
2. Admin โรงเรียน ติดตามสถานะการโอนเงินในระบบ CCT  
3. Admin โรงเรียน แจงครูประจำชั้นถึงผลการโอนเงิน 
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4. Admin โรงเรียน จัดทำเอกสาร “นร.08” เพื่อเชิญผูปกครอง/นักเรียน และสงใหครูประจำชั้น 
5. ครูประจำชั้น สงเอกสาร “นร.08” แจงผลการรับเงินอุดหนนุ ไปให ผูปกครอง/นักเรียน 
6. ครูประจำชั้น นัดวันและเวลาในการรับเงินกับ ผูปกครอง/นักเรยีน เพื่อเบิกจายภายใน 20 วัน 
7. เมื่อถึงวนันัดหมาย: ครูประจำชั้น มอบเงินอุดหนุนและถายรูปเปนหลักฐาน  

** รูปถายตองประกอบดวย นักเรยีน ผูปกครอง ครู และผูอำนวยการโรงเรียน 
8. ครูประจำชั้น บันทึก “รูปถายการมอบเงิน” “รูปถายบตัรประชาชนผูรบัเงิน” “ใบมอบอำนาจ” 

(ถามี) และลายเซ็นผูปกครอง เขาระบบ CCT 
9. ครูประจำชั้น ออกเอกสาร “นร.06” (ใบบันทึกสำคัญรับเงิน)  

[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.5] กระบวนการยอย: การแกไขขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 

1. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดพลาด (เฉพาะความ
ถูกตองของอัตราเงินตอหัว)  โดยพิจารณาวา เปนความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือไม 

 กรณีเปนความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกขอมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร:  

1) เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ แจงมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการแกไขขอมูล
ในระบบ CCT  

2) มหาวิทยาลัยนเรศวรแกไขขอมูลในระบบ CCT 

 กรณีไมไดเปนความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกขอมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร: 

1) เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ รวบรวมขอมูลที่จำเปนตองแกไข  

2) เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จัดทำเปน Google Form  

3) เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ สงการเขาถึง Google Form (Link) ใหครู
ประจำชั้น/Admin โรงเรียน แกไขขอมูล 

4) ครูประจำชั้น/Admin โรงเรียน กรอกขอมูลบัญชี ใน Google Form พรอมแนบรูปถายสมุด
บัญชี และยืนยันใหแกไขขอมูล สงกลับให กสศ. 

5) เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบและแกไขขอมูล โดยอางอิงจากรูป
ถายหนาสมุดบัญชีเปนหลัก  

6) เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ แจงมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการแกไขขอมูล
ในระบบ CCT  

7) มหาวิทยาลัยนเรศวรแกไขขอมูลในระบบ CCT 

2. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ไดรับแจงผลการแกไขขอมูลในระบบ CCT จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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[1] กระบวนการ: การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

[1.6] กระบวนการยอย: การติดตามผลการเบิกจาย 

1.  “การบันทึกขอมูลนักเรียน” 
“การบันทึกขอมูลนักเรียน” 

1. ครูประจำชั้น บันทึกการมาเรียนของนักเรียน ใน “ใบเชค็ชื่อ”  
2. ครูประจำชั้น บันทึก น้ำหนัก/สวนสูง ของนักเรียน ใน “แบบบันทึกนำ้หนักสวนสูง”  
3. Admin โรงเรียน กำกับตดิตามการบันทึกผล “ใบเช็คชื่อ” และ “แบบบันทึกน้ำหนักสวนสูง” 

ของครูประจำชั้น 
4. ครูประจำชั้น รวบรวม “ใบเช็คชื่อ” และ “แบบบันทึกน้ำหนักสวนสูง”  
5. ครูประจำชั้น หรือ Admin โรงเรยีน บันทึกขอมูล “ใบเช็คชื่อ” และ “แบบบันทึกน้ำหนัก

สวนสูง” เขาระบบ CCT 

2. “การบันทึกการใชจายเงินอุดหนุน” 
“การบันทึกการใชจายเงินอุดหนุน” 
ภาคเรยีนที่ 1: 

1. Admin โรงเรียน ดำเนนิการจัดทำแบบ “ก.002” (สรุปผลการใชจายเงนิ) พรอมแนบหนาสมดุ
บัญชีธนาคาร 

2. Admin โรงเรียน บันทึกขอมูล จากแบบ “ก.002” (สรุปผลการใชจายเงิน) และ หนาสมดุบัญชี
ธนาคาร เขาระบบ CCT 

ภาคเรยีนที่ 2: 
3. Admin โรงเรียน ตรวจสอบยอดเงนิที่เหลือ 

 กรณมีีเงินเหลือ: Admin โรงเรียน ไปธนาคารเพื่อโอนเงิน หรือ โอนผาน iBanking และนำ
หลักฐานไปแนบในลำดบัตอไป 

 กรณไีมมเีงินเหลือ: ทำขั้นตอนตอไป 
4. Admin โรงเรียน ดำเนนิการจัดทำแบบ “ก.002” (สรุปผลการใชจายเงนิ) พรอมแนบหนาสมดุ

บัญชีธนาคาร 
5. บันทึกขอมูลผลการใชจายเงินในระบบ CCT 

ภาคเรียนที่ 1: 

3. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบขอมูลตามแบบ “ก.002” (สรุปผลการใช
จายเงิน) และ หนาสมุดบัญชีธนาคาร ในระบบ CCT 

 

ภาคเรียนที่ 2: 

4. เจาหนาที่/นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตรวจสอบขอมูลตามแบบ “ก.002” (สรุปผลการใช
จายเงิน) และ หนาสมุดบัญชีธนาคาร ในระบบ CCT 

 กรณใีชจายเงินครบถวน: ดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

ขอกำหนดที่สำคญั: 
 กรณีมีเงินคงเหลือหรือใชเงินไมทันในภาคเรียนที่ 1 ใหรีบดำเนินการใหเสร็จอยางชาภายในภาคเรียนถัดไป 

หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ใหสถานศึกษานำเงินสวนของสถานศึกษาของภาคเรียนที่ใชไมทันเกิน 2 ภาคเรียน 
สงคืน กสศ. 
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 กรณใีชจายเงินไมครบจำนวน: เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ แจงกลับไปยัง 
โรงเรียน/ครู/Admin โรงเรียน ใหทำรายการใหครบถวน และโอนเงินคืน กสศ. 

 กรณใีชจายเงินเกินจำนวน: เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ทำการโอนเงิน
คืนใหกับโรงเรียน 

5. เจาหนาที/่นักวิชาการ ฝายจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จัดทำ “รายงานสรุปผลการโอนเงิน” สงใหฝายบัญชี
และการเงิน 

2.5 มาตรฐานคุณภาพของงาน 

N/A 
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3. ระบบสารสนเทศ 

3.1 ระบบสารสนเทศที่ใช 

ชื่อระบบ รายละเอียด การเขาใชงาน 
ระบบ CCT ระบบปจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน  

(สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) 
https://cct.thaieduforall.org/ 

 ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
(สำหรับสถานศึกษาสังกัด อปท.) 

https://dla.thaieduforall.org/ 

 ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
(สำหรับสถานศึกษา สังกัด ตชด.) 

https://bpp.thaieduforall.org/ 

ระบบ E-Budget ระบบจองงบประมาณ https://ebudget.eef.or.th/ 
ระบบ PMS  
(Project Management 
System) 

ระบบบรหิารจดัการโครงการ 
1) สรางขอเสนอโครงการ 
2) ติดตามความกาวหนาโครงการ 
3) ปดโครงการ/ยุติโครงการ 

https://pms.eef.or.th/ 

ระบบธนาคาร KTB ระบบโอนเงินของธนาคารกรุงไทย  
ระบบธนาคาร BAAC ระบบโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 
 

ระบบธนาคาร GSB ระบบโอนเงินของธนาคารออมสิน  
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4. เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.1 เอกสารอางอิง 

ชื่อเอกสาร รายละเอียด 
พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (ให
ไว ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561) 

พระราชบัญญัต ิการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัต ิการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (ใหไว ณ วันท่ี 26 
เมษายน 2562) 

ระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และลำดับความสำคญัในการ
จัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. 2561 

ระเบียบกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และลำดับความสำคญัในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. 2561 
(ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2561) 

ระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑใน
การตรวจสอบขอมลูและการ
ชวยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยหรอื
ดอยโอกาส ผูขาดแคลนทุนทรัพย 
ผูดอยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย และครู พ.ศ. 2561 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบขอมลูและการชวยเหลอืเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาด
แคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูดอยโอกาส 
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย และครู พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วนัที่ 28 
กันยายน 2561) 

ประกาศ กสศ. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดใหมีการรับรองขอมูลการขาด
แคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสโดย
เจาหนาที่ของรัฐ 

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีการรบัรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพยหรือ
ดอยโอกาสโดยเจาหนาที่ของรัฐ (ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562) 

4.2 แบบฟอรมที่ใช 

ชื่อแบบฟอรม รายละเอียด 
แบบ นร.01 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
แบบ นร.05 แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรบัเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบ นร.06 ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบ นร.08 แบบหนังสือแจงผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไข

รายบุคคล 
แบบ นร.09 แบบรายงานสรุปการใชจายเงินอุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษของ

สถานศึกษา เพื่อรายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก.001 แบบแผนการใชเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
ก.002 แบบรายงานแผนการใชเงินอุดหนนุนักเรียนยากจนพเิศษ 

4.3 การควบคุมเอกสาร  

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บรักษา 
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5. ภาคผนวก 

5.1 ระเบียบกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบขอมูลและการชวยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย
หรือดอยโอกาส ผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูดอยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย และ
ครู พ.ศ. 2561  
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5.2 ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ เงือ่นไข และ
ลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ.2561  
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5.3 ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัด
ใหมีการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสโดยเจาหนาทีข่องรัฐ  
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5.4 แบบ นร.01 
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5.5 แบบ นร.05 
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5.6 แบบ นร.06 
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5.7 แบบ นร.08 
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5.8 แบบ นร.09 
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5.9 แบบ ก.001 
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5.10 แบบ ก.002 
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5.11 การเขาใชงานระบบ CCT 

 

ภาพที่ 2 หนาจอการเขาใชงานระบบ CCT (สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) 

 

 

ภาพที่ 3 หนาจอการเขาใชงานระบบ CCT (สำหรับสถานศึกษาสังกัด อปท.) 
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ภาพที่ 4 หนาจอการเขาใชงานระบบ CCT (สำหรับสถานศึกษาสังกัด ตชด.) 
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5.12 การเขาใชงานระบบ E-Budget 

 

ภาพที่ 5 การเขาใชงานระบบบริหารงบประมาณ 
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5.13 การเขาใชงานระบบ PMS 

 ** อางอิงคู ม ือการใชงาน ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Management System 1.7.4 
สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ** 

 

ภาพที่ 6 การเขาใชงานเมนูโครงการ 
 

 

ภาพที่ 7 หนาหลักเมนูโครงการ 
 


