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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.)จงึร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)	กระทรวงศกึษำธกิำร	ด�ำเนนิกำรโครงกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีน

ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	 (นักเรียนทุนเสมอภำค)	 เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ

ของครวัเรอืนและสนบัสนนุสถำนศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะอำชพี	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

นักเรียนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ	 และสถำนศึกษำสำมำรถด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ที่ส่งผลต่อกำรพฒันำศกัยภำพนกัเรยีน	และสอดคล้องกบัเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญตักิองทนุ

เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำต่อไป

ส�ำนกับรหิำรเงนิอดุหนนุผู้ขำดแคลนทนุทรพัย์
	 กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)

ค�ำน�ำ
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การเข้าใช้งานระบบของสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กำรเข้ำใช้งำนระบบ
และ ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร

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

	 (ในวนัและเวลำท�ำกำร	เวลำ	08:30	-	18:00	น.)

2. Facebook page :	กำรคดักรองนกัเรยีนยำกจน

3. Line offificial Account (จ. - ส.	เวลำ	08.00 - 20.00	น.	/	อำทติย์	

09.00 - 16.00	น.)	เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	พมิพ์ค้นหำและเพิ่ม

เพื่อนในแอปพลเิคชั่นไลน์	:	@cctthailand	หรอื	สแกน	QR	code	

4. Youtube : ช่อง	EEF	Thailand	“รำยกำร	โชคดทีี่มคีรู”

•	 เวบ็ไซต์	“ระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน”

	 cct.thaieduforall.org

•	 ดำวน์โหลด	Application	ผ่ำนสมำร์ทโฟนได้ที่

	 -	 ระบบ	iOS	:	เลอืก	App	Store	ค้นหำ	ปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีน 

	 ยำกจน

	 -	 ระบบ	 Android	 :	 เลอืก	 Play	 Store	 ค้นหำ	 ปัจจยัพื้นฐำน 

	 นกัเรยีนยำกจน
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ปฏิทินกำรด�ำเนินงำนโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภำค)

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ส�าหรับ นักเรียนกลุ่มเก่ำ ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 

วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

15	ม.ิย	–
18	ก.ค.	63

ระบบ	 DMC	 เปิดให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	 สถำนศึกษำ
ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทควำมด้อยโอกำส	 “ยำกจน”	 ของ
นกัเรยีนชั้นเคลื่อนที่ได้รบัทนุต่อเนื่อง

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

1	–	26
ก.ค.	63

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนชั้นเคลื่อน ผ่ำนระบบ
cct.thaieduforall.org 
(1)	 แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจบุนั
(2)	สถำนศึกษำด�ำเนินกำรเปิดบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์ของนักเรียน	

(รำยละเอียดตำมขั้นตอนกำรเปิดบัญชี)
(3)	 แก้ไขช่องทำงกำรรบัเงนิค่ำครองชพีของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	
(4)	ยกเลกิทนุอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	ส�ำหรบักรณ	ีสถำนะครวัเรอืนมี

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

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

10	–
13	ส.ค.	63

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนกลุ่มเก่ำที่ได้
รับทุนต่อเนื่อง 2 ช่องทำง ดังนี้
(1)	ค่ำครองชพี	เข้ำบญัชพีร้อมเพย์	ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค
(2)	คำ่ครองชพี	เขำ้บญัชสีถำนศกึษำที่เปดิรบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	

(กรณนีกัเรยีนขอรบัเงนิสด)

กสศ.

20	ส.ค.	63 สถำนศึกษำตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงินกลุ่มชั้นเคลื่อน ผ่ำน
ระบบ cct.thaieduforall.org 

ครูแอดมนิ

20	ส.ค.	-
6	ก.ย.	63

(1) สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่เป็นค่ำครอง
ชพีแก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค ในกรณทีี่นกัเรยีนรบัเงนิสด	ผ่ำน
สถำนศกึษำ	ตำมแบบฟอร์มใบส�ำคญัรบัเงนิ	(นร.06)	ภำยใน	20	
วนัท�ำกำร	หลงัจำกระบบแจ้งสถำนะกำรโอนเงนิ	

(2) สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลใบส�ำคัญรับเงิน (นร.06) ให้แล้ว
เสร็จภำยในก�ำหนด 

ครูแอดมนิ
ครูประจ�ำชั้น
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วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

20	ส.ค.	–
20	ก.ย.	63

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

ครูแอดมนิ

    
หมายเหต ุ: ส�าหรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข ในส่วนของค่าครองชพี ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่มกีารขยายเวลาใน

การด�าเนนิการ ให้สถานศกึษาด�าเนนิการให้เล้วเสรจ็พร้อมกบักลุ่มเก่าในภาคเรยีนที่ 1/ 2563 

วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

15	ม.ิย	–
18	ก.ค.	63

ระบบ	DMC	เปิดให้บนัทกึข้อมูลนกัเรยีนรำยบคุคล	
สถำนศึกษำยืนยันตัวตนและเลือกประเภทควำมด้อยโอกำส	
“ยำกจน”	ของนกัเรยีนกลุ่มใหม่

ภำคเรยีนนี้	ไม่มกีำรดงึข้อมูลตั้งต้นของนกัเรยีนกลุ่มใหม่

จำกระบบ	DMC)

ครูประจ�ำชั้น
ครูแอดมนิ

9	-	29
ก.ค.	63

เปิดระบบ	 cct.thaieduforall.org	 สถำนศึกษำด�ำเนินกำรคัดกรอง
นกัเรยีนกลุ่มใหม่	ดงันี้
(1)	นกัเรยีนที่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	ครบ	

3	ปีต่อเนื่อง	(ตั้งแต่	พ.ศ.2560)
(2)	นกัเรยีนทนุเสมอภำคกลุ่มเก่ำที่มกีำรย้ำยสถำนศกึษำ
(3)	นกัเรยีนที่เคยสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนแล้วไมผ่่ำน

เกณฑ์กำรคดักรองนกัเรยีนยำกจน
(4)	นกัเรยีนที่ไม่เคยสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(ทกุระดบั

ชั้นตั้งแต่	ระดบัอนบุำล	ถงึ	มธัยมศกึษำตอนต้น)	

ครูประจ�ำชั้น

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

กสศ.

ส�าหรับ กลุ่มนักเรียนกลุ่มใหม่
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วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

20	–	31
ส.ค.	63

สถำนศึกษำ	 ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนทุนเสมอภำคกลุ่มใหม่	 และ
ด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบ	cct.thaieduforall.org	ดงันี้
(1)	กำรเปิดบญัชธีนำคำรพร้อมเพย์ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค
    (รำยละเอียดตำมขั้นตอนกำรเปิดบัญชี)
(2)	 จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 เพื่อรับรองข้อมูลนักเรียน

กลุ่มใหม่	และกำรด�ำเนนิกจิกรรมในส่วนของสถำนศกึษำที่มเีงนิ
คงเหลือจำกภำคเรียนที่	 2/2562	 (ตำมแบบฟอร์ม	 นร.05	 และ 
ก.001)	

(3)	 เพิ่มเตมิข้อมูลบญัชธีนำคำรพร้อมเพย์ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค
(4)	พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบรำยชื่อนกัเรยีนกลุม่ชั้นเคลื่อน	ที่มกีำร

ขอยกเลกิทนุ	(กรณียกเลิกทุนจะท�ำให้นักเรียนเสียสิทธิ์กำร
ได้รบัทนุปัจจยัพืน้ฐำนนักเรยีนยำกจน และ ทนุเสมอภำค) 

ครูแอดมนิ
ครูประจ�ำชั้น
ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรยีน

8	–	10
ก.ย.	63	

กสศ.	จดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	กลุ่ม
ใหม่	2	ช่องทำง	ดงันี้	
(1)	ค่ำครองชพี	เข้ำบญัชพีร้อมเพย์	ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค
(2)	คำ่ครองชพี	เขำ้บญัชสีถำนศกึษำที่เปดิรบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	

(กรณนีกัเรยีนขอรบัเงนิสด)

กสศ.

14	ก.ย.	63 สถำนศกึษำตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงนิ	กลุ่มใหม่	ผ่ำนระบบ
cct.thaieduforall.org		

ครูแอดมนิ

15	ก.ย.	–
12	ต.ค.	63	

(1)	สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุเพื่อเป็นค่ำครองชพีแก่
นักเรียนทุนเสมอภำค	 ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด	 ผ่ำนสถำน
ศกึษำ	ตำมแบบฟอร์มใบส�ำคญัรบัเงนิ	 (นร.06)	ภำยใน	20	วนั
ท�ำกำรหลงัจำกระบบแจ้งสถำนะกำรโอนเงนิ	

(2)	สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลใบส�ำคัญรับเงิน	 (นร.06)	 ให้แล้วเสร็จ
ภำยในก�ำหนด	

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

15	ก.ย.	–
15	ต.ค.	63

สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรคนืเงนิค่ำครองชพี	กรณี	นกัเรยีนที่ไม่มี
ตวัตน	ย้ำย	ลำออก	เสยีชวีติ	กลบัมำยงั	กสศ.	ผ่ำนระบบ
cct.thaieduforall.org  รูปแบบ Bill Payment เท่ำนั้น 

ครูแอดมนิ
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วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1	ส.ค.	-
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	

สถำนศึกษำ	 ด�ำเนินกำรสรุปยอดกำรใช้จ่ำยเงินในส่วนของสถำน
ศกึษำ	ปีกำรศกึษำ	2562	ดงันี้
(1)	 เงินส่วนของสถำนศึกษำ	 หำกใช้จ่ำยไม่หมดในทุกกรณี	 ให้คืน

กลบัมำยงั	กสศ.	
(2)	บันทึกข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ	 ตำมแบบฟอร์ม

รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภำค	(ก.002)

ครูแอดมนิ

1-	30	พ.ย.63	 สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรคนืเงนิส่วนของสถำนศกึษำ	ผ่ำนระบบ
cct.thaieduforall.org	

ครูแอดมนิ

    

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

หมายเหต ุ: ปฏทินิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019
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กำรเปิดบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์
ของนักเรียนทุนเสมอภำค โดยไม่มีค่ำเปิดบัญชี

	(เฉพำะ	ธนำคำรออมสนิ	และ	ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	เท่ำนั้น)	

วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ส�ำหรับนักเรียนกลุ่มเก่ำที่ได้รับทุนต่อเนื่อง

1	–	26
ก.ค.	63

สถำนศกึษำ	ด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบ	cct.thaieduforall.org	ดงันี้
(1)	พิมพ์เอกสำรขอเปิดบัญชีธนำคำรโดยไม่มีค่ำเปิดบัญช	ี (เฉพำะ	

ธนำคำรออมสนิ	หรอื	ธกส.)
(2)	 แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง	 ให้เตรียมบัตรประชำชนนักเรียนทุน 

เสมอภำค	 เพื่อไปด�ำเนินกำรเปิดบัญชีและสมัครบริกำรพร้อม 
เพย์กบัธนำคำร	ตำมเอกสำรขอเปิดบญัช	ีที่สถำนศกึษำพมิพ์ให้
กบันกัเรยีนทนุเสมอภำค

(3)	 เมื่อนกัเรยีนเปิดบญัชธีนำคำรเรยีบร้อยแล้ว	ให้น�ำเอกสำรขอเปิด
บัญชีส่วนที่ธนำคำรรับรองข้อมูลกำรเปิดบัญชีน�ำส่งให้สถำน
ศกึษำ

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

สถำนศึกษำด�ำเนินกำรแจ้งเปลี่ยนช่องทำงกำรรับเงินและเพิ่มเติม
ข้อมูลบญัชธีนำคำรพร้อมเพย์	ผ่ำนระบบ	cct.thaieduforall.org

ครูแอดมนิ

เงื่อนไข กำรเปิดบัญชีธนำคำรของนักเรียนทุนเสมอภำค 

(1)	ต้องเป็นนกัเรยีนทนุเสมอภำคที่มเีลขประจ�ำตวัประชำชน	และมอีำยเุกนิ	7	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(2)	กำรเปิดบัญชีธนำคำรต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ�ำตัวประชำชนของนักเรียนทุน 

เสมอภำค

(3)	 กำรเปิดบัญชีธนำคำรของนักเรียนให้สถำนศึกษำเลือกเปิดตำมบัญชีธนำคำรสถำนศึกษำที่ 

ใช้รบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	หำกบญัชธีนำคำรเป็นธนำคำรกรงุไทย	ให้เลอืกด�ำเนนิกำรเปิด

บญัชเีป็นของธนำคำร	ธกส.	หรอืออมสนิ	สำขำที่ใกล้เคยีงกบัสถำนศกึษำ	ธนำคำรใดธนำคำร

หนึ่งเท่ำนั้น
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วันที่
ด�ำเนินกำร

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ส�ำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่

20	–	25
ส.ค.	63

สถำนศกึษำ	ด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบ	cct.thaieduforall.org	ดงันี้
(1)	พิมพ์เอกสำรขอเปิดบัญชีธนำคำรโดยไม่มีค่ำเปิดบัญช	ี (เฉพำะ	

ธนำคำรออมสนิ	หรอื	ธกส.)
(2)	 แจ้งนกัเรยีน/ผูป้กครอง	ให้เตรยีมบตัรประชำชนนกัเรยีนทนุเสมอ

ภำค	 เพื่อไปด�ำเนินกำรเปิดบัญชีและสมัครบริกำรพร้อมเพย์กับ
ธนำคำร	 ตำมเอกสำรขอเปิดบัญชี	 ที่สถำนศึกษำพิมพ์ให้กับ
นกัเรยีนทนุเสมอภำค

(3)	 เมื่อนกัเรยีนเปิดบญัชธีนำคำรเรยีบร้อยแล้ว	ให้น�ำเอกสำรขอเปิด
บัญชีส่วนที่ธนำคำรรับรองข้อมูลกำรเปิดบัญชีน�ำส่งให้สถำน
ศกึษำ

ครูแอดมนิ	
ครูประจ�ำชั้น

20	–	31
ส.ค.	63

สถำนศึกษำด�ำเนินกำรบันทึกข้อมูลบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์	 ผ่ำน
ระบบ	cct.thaieduforall.org	

ครูแอดมนิ

    
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 

ส่งเสริม	 พัฒนำ	 และสนับสนุนเงินและค่ำใช้จ่ำยให้แก่เด็กและเยำวชนซึ่งขำดแคลนทุนทรัพย์ 

และด้อยโอกำสจนส�ำเรจ็กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน

	 ปีกำรศกึษำ	2563	กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)	จงึร่วมกบัส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 ด�ำเนินโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุน

นกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(Conditional	Cash	Transfer	:	CCT)	โดยมกีำรเชื่อมโยงข้อมูล

นักเรียนยำกจนผ่ำนระบบกำรคัดกรอง	 ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน	 เพื่อสนับสนุนกำรจัดสรร

เงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไขแก่นกัเรยีนยำกจนพเิศษ	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	ทั่วประเทศ	ตั้งแต่ระดบั

อนุบำลถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	 เพื่อแบ่งเบำภำระ	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของครอบครัว	

บรรเทำอปุสรรคกำรมำเรยีน	และสนบัสนนุสถำนศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะ

อำชีพ	 และพัฒนำกำรของนักเรียนที่สอดคล้องตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพ

เป็นรำยบคุคล	รวมทั้งส่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	

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

อปุสรรคกำรมำเรยีน	และสนบัสนนุสถำนศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ

และพฒันำกำรของนกัเรยีนที่สอดคล้องกบัควำมถนดัและควำมต้องกำรตำมศกัยภำพ
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1.3 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
1.	ด�ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดสรร 

เงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	กบั	กสศ.

2.	ร่วมพิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ

ครอบครัว	 และสนับสนุน	 สถำนศึกษำให้สำมำรถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอำชีพให้แก่

นกัเรยีนทนุเสมอภำคได้พฒันำตนเองตำม	ศกัยภำพ

3.	กำรรำยงำนผล	 และกำรติดตำม	 นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 นักเรียนจะต้อง

รักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำร้อยละ	 80	 ของเวลำเรียนทั้งหมด	 และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม

โครงกำรต้องรำยงำนอตัรำกำรมำเรยีน	และน�้ำหนกัส่วนสงูของนกัเรยีนให้	กสศ.	ทรำบซึ่งเป็น

ไปตำมเงื่อนไขกำรรบัเงนิอดุหนนุ

1.4 นิยำมที่เกี่ยวข้อง
1. นักเรียนทุนเสมอภำค :	หมำยถงึ	นกัเรยีนยำกจนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคดักรองผู้ขำดแคลนทนุ

ทรัพย์	 (Proxy	 Means	 Test	 :	 PMT)	 และอยู่ในกลุ่มที่มีค่ำคะแนนควำมยำกจนพิเศษ 

(Extremely	Poor)	ตำมหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด	และจะได้รบัทนุต่อเนื่องเป็นระยะ

เวลำ	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)	 นกัเรยีนที่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	ครบ	3	ปีต่อเนื่อง	(ตั้งแต่	

พ.ศ.2560)

(3.2)	 นกัเรยีนทนุเสมอภำคกลุ่มเก่ำที่มกีำรย้ำยสถำนศกึษำ

(3.3)	 นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแล้วไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรอง

นกัเรยีนยำกจน

(3.4)	 นกัเรยีนที่ไม่เคยสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(ทกุระดบัชั้นตั้งแต่	ระดบัอนบุำล	

ถงึมธัยมศกึษำตอนต้น)



  |  22

4. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข :	หมำยถงึ	 เงนิอดุหนนุที่ส�ำนกังำนกองทนุเพื่อควำมเสมอภำค

ทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค	 ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร

ก�ำหนด	 โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจำก	 กสศ.	 จะต้องรักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำ 

ร้อยละ	80	ของเวลำเรยีนทั้งหมด

5. ค่ำครองชีพ : หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีพระหว่ำงเรียนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรศกึษำ

6. ค่ำอำหำร :	หมำยถงึ	ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัหำอำหำรเช้ำส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอ

ภำคระดบั	อนบุำล-ประถมศกึษำ	และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัหำอำหำรเช้ำและ/หรอื

อำหำรกลำงวนัส�ำนกัเรยีนทนุเสมอภำคระดบัมธัยมศกึษำ

7.  ค่ำกิจกรรมกำรพัฒนำนักเรียนทุนเสมอภำค : หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำร

ศกึษำและกจิกรรมพฒันำนกัเรยีนทนุเสมอภำคให้มทีกัษะชวีติและทกัษะอำชพี	โดยสนบัสนนุ

ให้สถำนศกึษำสำมำรถจดัท�ำกจิกรรมทกัษะชวีติและทกัษะอำชพีเพื่อส่งเสรมิควำมเสมอภำค

ทำงกำรศึกษำและพัฒนำกำรของนักเรียนทุนเสมอภำคที่สอดคล้องกับควำมถนัดและ 

ควำมต้องกำรตำมศกัยภำพได้เป็นรำยบคุคลและบรบิทของสถำนศกึษำ

8. หน่วยก�ำกบัตดิตำม : หมำยถงึ	หน่วยงำนที่ต้นสงักดัมอบหมำย	หรอืขอควำมร่วมมอืในกำร

สนับสนุน	 และติดตำมสถำนศึกษำให้สำมำรถด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของโครงกำร	 คือ	

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 และ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	

จ�ำนวน	225	เขต	ทั่วประเทศ	

1.5 หลักเกณฑ์กำรคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำค
1. กำรคดักรองนกัเรียนทนุเสมอภำคในครัวเรอืนทัว่ไป	กสศ.	ประเมนิจำกข้อมลู	2	ประเภท	

ดงันี้	

1) ข้อมูลรำยได้เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน	 พจิำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อคน 

ต่อเดอืน	ไม่เกนิ	3,000	บำทต่อคนต่อเดอืน	

2) ข้อมูลสถำนะครัวเรือน 8 ด้ำน ได้แก่

1.	 สมำชกิครวัเรอืนที่มภีำระพึ่งพงิ	(ผู้พกิำร/เจบ็ป่วยเรื้อรงั	ผู้สูงอำย	ุหรอืผู้ไม่มรีำยได้)	

2.	 กำรอยู่อำศยั	(บ้ำนตนเอง/บ้ำนเช่ำ/อยู่กบัผู้อื่น)

3.	 ลกัษณะที่อยู่อำศยั

4.	 ที่ดนิท�ำกำรเกษตรได้	(รวมเช่ำ)
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5.	 แหล่งน�้ำดื่ม

6.	 แหล่งไฟฟ้ำ

7.	 ยำนพำหนะในครวัเรอืน	(ที่ใช้งำนได้)

8.	 ของใช้ในครวัเรอืน	(ที่ใช้งำนได้)

 นอกจำกนี ้ยงัอำศยัข้อมลูอืน่ ๆ 	ประกอบ	อำท	ิสถำนภำพครอบครวั	ขนำดครวัเรอืน	

ภำพถ่ำยบ้ำนที่พักอำศัย	 จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน	 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับต�ำบล/หมู่บ้ำน 

มำพจิำรณำประกอบด้วย

	 ทั้งนี้ข้อมลูรำยได้	สถำนะครวัเรอืน	และข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเพิ่มเตมิ	จะถกูน�ำมำ

ค�ำนวณด้วยวธิกีำรทำงสถติแิบบวดัรำยได้ทำงอ้อม	(Proxy	Means	Test	:	PMT)	โดยก�ำหนดน�้ำหนกั

ให้กับสถำนะครัวเรือนแต่ละด้ำน	 ค่ำน�้ำหนักที่ได้จะน�ำมำแปลงเป็นคะแนนควำมยำกจนของ

นกัเรยีนแต่ละคน	ค่ำคะแนนควำมยำกจนจะมรีะดบัควำมยำกจน*	ตั้งแต่จนนอ้ยถงึจนมำกที่สดุ

2. กำรคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำคในกรณีครัวเรือนสถำบัน	ซึ่งหมำยถงึ	นกัเรยีนอำศยั

ใน	 องค์กรศำสนำ	 โรงเรียนพักนอน	 สถำนสงเครำะห์	 หรือมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้ 

จดทะเบยีน	กสศ.	ประเมนิจำกข้อมลูด้ำนรำยจ่ำยของสถำบนัในกำรดแูลนกัเรยีนที่ขำดแคลน

ทนุทรพัย์	รำยรบัและทรพัย์สนิของสถำบนัโดยประมำณ	รวมถงึยงัพจิำรณำจำกควำมประสงค์

ของสถำบนัในกำรขอรบัทนุ	และสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมเงื่อนไขที่	กสศ.	ก�ำหนดไว้

1.6 กำรรับรองข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 กำรบันทึกข้อมูลรำยได้	 และข้อมูลสถำนะครัวเรือนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรคัด

กรองนกัเรยีนยำกจน	ให้มกีำรรบัรองควำมถูกต้องของข้อมูลโดย	3	ฝ่ำยดงัต่อไปนี้

1)	 ผู้ปกครองของนกัเรยีน

2)	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำ

*	ระดบัควำมยำกจน	ขึ้นอยู่กบัคะแนนควำมยำกจนเป็นค่ำคะแนนแบบสมัพทัธ์อำจเปลี่ยนแปลงได้
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3)	 เจ้ำหน้ำที่ของรฐัให้เป็นไปตำมประกำศส�ำนกังำนกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำร

ศึกษำ	 เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดให้มีกำรรับรองข้อมูลกำรขำดแคลนทุนทรัพย์หรือ 

ด้อยโอกำสโดยเจ้ำหน้ำที่ของรฐัดงันี้

	 กำรรับรองข้อมูลกำรขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส	 ให้ผู้ด�ำเนินโครงกำรจัดให้ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต�ำบลที่กลุ่มเป้ำหมำยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสอำศัยอยู่ในพื้นที่

ดงัต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง

1.1	ข้ำรำชกำรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ำระดับช�ำนำญงำนหรือ

ช�ำนำญกำร	หรอืเทยีบเท่ำ

1.2	ก�ำนนั	ผู้ใหญ่บ้ำน	และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน

1.3	ผู้บรหิำรท้องถิ่น	หรอืสมำชกิสภำท้องถิ่น

	 ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลำยมือชื่อในแบบรับรองและระบุเลขประจ�ำตัว

ประชำชนของเจ้ำหน้ำที่รฐั	ซึ่งอำจกระท�ำในรูปแบบของข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด้
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ส่วนที่ 2
บทบำทหน้ำที่

และขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
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2.1 บทบำทหน้ำที่ ระดับสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร
  สถำนศึกษำ และหน่วยก�ำกับติดตำม

	 กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	กสศ.	

ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	

เพื่อใช้กลไกของเขตพื้นที่กำรศกึษำ	ในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน

พเิศษแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีนทนุเสมอภำค)	โดย	จ�ำแนกระดบัและบทบำทหน้ำที่ไว้ดงันี้

 ระดับสถำนศึกษำ สำมำรถแบ่งบำทบำทหน้ำที่ 3 ระดับ ดังนี้

1. ครูคัดกรองหรือครูประจ�ำชั้น สำมำรถด�ำเนนิกำรโดยเลอืกใช้	Mobile	Application	

(ใช้ได้ทั้ง	online-offlfline)	หรอืเวบ็ไซต์ระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	โดยมบีทบำท

หน้ำที่	ดงันี้	

(1)	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนหรอืสอบถำมข้อมลูจำกผูป้กครอง	เพื่อบนัทกึข้อมลูแบบขอรบั

เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(แบบ	นร.01)	โดยด�ำเนนิกำร	คดักรองควำมยำกจน	

ข้อมูลรำยได้	สถำนะครวัเรอืน	ถ่ำยภำพที่พกัอำศยั	เชค็อนิพกิัดบ้ำน	

(2)	น�ำข้อมูลกำรคดักรองควำมยำกจนให้นกัเรยีนและ/หรอืผู้ปกครอง	 รบัรองข้อมูล

และกำรยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล	แก่	กสศ.	

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

สถำนศึกษำ	 และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 ตำมประกำศของ	 กสศ.	 “รับรองสถำนะ 

ครวัเรอืนของนกัเรยีนยำกจน”

(4)	ครูผู้เยี่ยมบ้ำนหรือส�ำรวจข้อมูล	 ลงลำยมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐำนตำมแบบขอรับ

เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(แบบ	นร.01)

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

รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค	 (แบบ	 นร.08)	 ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุน

เสมอภำค	
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(6)	นดัหมำยเวลำในกำรมำรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	(เฉพำะกรณ	ีนกัเรยีนขอรบั

เงนิสด	ผ่ำนสถำนศกึษำ)	รวมทั้งเบกิจ่ำยเงนิอดุหนนุใหแ้ก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค	

ตำมรำยละเอยีดใบส�ำคญัรบัเงนิ	(แบบ	นร.06)

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

2. ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (admin โรงเรียน) สำมำรถด�ำเนนิกำรผ่ำนเวบ็ไซต์ระบบ

ปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	โดยมบีทบำทหน้ำที่	ดงันี้

(1)	 เมื่อ	กสศ.	ประกำศรำยชื่อ	“นกัเรยีนทนุเสมอภำค”	ให้สถำนศกึษำด�ำเนนิกำร

จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อรับรองผลกำรบันทึกข้อมูลนักเรียน 

ทนุเสมอภำคของสถำนศกึษำขั้นสดุท้ำย	(แบบ	นร.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 

สถำนศกึษำ	(ตำมหลกัเกณฑ์ที่	กสศ.	ก�ำหนด)	และ/หรอืบญัชธีนำคำรพร้อมเพย์

ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	ตำมที่สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรบนัทกึข้อมูลผ่ำนระบบ	

ให้ด�ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงินผ่ำนระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน

ยำกจน	 เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังครูประจ�ำชั้น	 และเตรียมกำรแจ้งผลกำรจัดสรร 

เงนิอดุหนนุไปยงันกัเรยีนทนุเสมอภำค/ผู้ปกครอง	

(5)	ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนและเสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินในส่วนของสถำนศึกษำ	 เช่น	

กำรจดัหำอำหำร	กำรจดักจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติหรอืทกัษะอำชพีให้แก่นกัเรยีน

ทนุเสมอภำค	

(6)	บนัทกึสรปุผลกำรใช้จ่ำยเงนิ	(แบบ.	ก002)	ผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน

(7)	กรณีที่มีกำรคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 ทั้งในส่วนค่ำครองชีพของนักเรียน 

ทุนเสมอภำค	 และเงินในส่วนของสถำนศึกษำ	 ให้ด�ำเนินกำรผ่ำนระบบปัจจัย 

พื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	ตำมหลกัเกณฑ์เงื่อนไข	และวธิกีำรที่	กสศ.ก�ำหนด
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3. ผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ	เป็นผูม้บีทบำทส�ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรก�ำหนดนโยบำยกำร

ด�ำเนนิงำนโครงกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีน

ทนุเสมอภำค)	และยงัช่วยสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของ	ครูประจ�ำชั้น	ครูผูด้แูลระบบ

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง	 โดยต้องมีกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ

โครงกำร	ดงันี้

(1)	มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่หรือครูที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำน	 เป็น	 “ผู้ดูแลระบบ 

คดักรอง	(แอดมนิโรงเรยีน)”	เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรดูแลระบบคดักรองนกัเรยีนทนุ

เสมอภำค	และด�ำเนนิกำรเป็นผูป้ระสำนงำนทั้งเรื่อง	กำรสื่อสำรกบัครูประจ�ำชั้น	

กำรด�ำเนนิกำรบนัทกึข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัสถำนศกึษำ	และ	กำรประสำนงำนกบั	

กสศ.	

(2)	มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องในส่วนของกำรบริหำรจัดกำร

งบเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ	 ที่ได้รับเพิ่มเติมจำก	 กสศ.	 คือ	 เจ้ำหน้ำที่พัสด	ุ

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ	ของสถำนศกึษำ	เพื่อด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	 พ.ศ. 2560	 และระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง	

ระดับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

	 กำรประชมุรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุเสมอภำคโดยคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	มเีป้ำหมำย

เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบ	 นร.01	 และ 

สภำพจริงของสถำนะครัวเรือนที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลมีควำมสอดคล้องกับสภำพควำมเป็น

จรงิ

	 ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำมบีทบำทที่จะต้องพจิำรณำข้อมูลดงัต่อไปนี้

1.	 รบัรองข้อมูลกำรบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภำคตำมที่ครูบนัทกึในแบบ	นร.01

2.	 กรณีที่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดกรอง

นกัเรยีนทนุเสมอภำค	แต่ไม่เหน็ด้วยกบัเกณฑ์กำรคดักรอง	 ให้ระบเุหตผุลประกอบ

ที่ชดัเจนและสำมำรถตรวจสอบได้

3.	 รบัรองแผนกำรใช้เงนิของสถำนศกึษำ	แบบ	ก.001	ส�ำหรบัค่ำอำหำรและค่ำกจิกรรม

กำรพฒันำทกัษะอำชพีหรอืทกัษะชวีติให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค
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4.	 ระบมุตทิี่ประชมุคณะกรรมกำรสถำนศกึษำในกำรพจิำรณำรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุ

เสมอภำค	กำรประชมุรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุเสมอภำคโดยคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	

ให้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนจัดประชุมผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำจะต้องมีผู้แทน

อย่ำงน้อย	5	ฝ่ำยเข้ำร่วมประชมุ	ดงันี้

	 (1)	ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

	 (2)	ผู้แทนชมุชน

	 (3)	ผู้แทนผู้ปกครอง

	 (4)	ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำ

	 (5)	ผู้แทนครูที่รบัผดิชอบกำรคดักรอง

	 กรณีที่สถำนศึกษำต้องกำรเพิ่มผู้แทนชุมชน	 เพื่อให้สำมำรถรับรองสถำนะครัวเรือน 

ได้ถูกต้องและครอบคลุมพื้นที่บริกำรของนักเรียนทุนเสมอภำค	 สถำนศึกษำสำมำรถเพิ่มผู้แทน

ชมุชนได้

	 ทั้งนี้	หำกประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้	ให้ประธำน

มอบหมำย	ให้	รองประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	เป็นประธำนกำรประชมุแทนได้

ระดับหน่วยก�ำกับติดตำมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ	 และ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธัยมศกึษำ	ทั่วประเทศ	โดยมเีป้ำหมำยเพื่อสนบัสนนุกำรท�ำงำนของสถำนศกึษำโดยให้ควำมรู้

และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรท�ำงำนของโครงกำร	 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด�ำเนินงำนที่ 

ถูกต้องก�ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำเบิกจ่ำยเงินตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร	 ตลอดจนสุ่มลง 

พื้นที่เพื่อตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรในระดบัสถำนศกึษำ	และครวัเรอืนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุ

จำก	กสศ.	ดงันี้

(1)	จดัประชมุให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัขั้นตอนกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำร

จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(ด้ำนกระบวนกำรและกำรใช้

ระบบแอปพลเิคชั่น)

(2)	ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้มีควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ผ่ำนระบบ

สำรสนเทศ	 ประกอบด้วย	 กำรคัดกรองของสถำนศึกษำและรับรองข้อมูลของ 

คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	ตดิตำมกำรเบกิจ่ำยเงนิอดุหนนุของสถำนศกึษำ	ตดิตำม

ผลกำรบนัทกึกำรมำเรยีนหรอืน�้ำหนกั	 ส่วนสูง	 ให้เป็นไปตำมปฏทินิกำรด�ำเนนิงำน

ของ	กสศ.
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(3)	สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนตำมกระบวนกำรคัดกรองกำรจ่ำยเงินให้กับ

นกัเรยีนทนุเสมอภำคและกำรเบกิจ่ำยตำมแผน/ผลกำรใช้จ่ำยเงนิของสถำนศกึษำให้

แก่กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)

(4)	กรณีมีกำรร้องเรียน	 หน่วยก�ำกับติดตำมจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถำนศึกษำใน

สงักดัด้วย

 

2.2 ขั้นตอนกำรคัดกรองนักเรียน
  เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

1.	 ครูคดักรองหรอืครปูระจ�ำชั้น	ส�ำรวจรำยชื่อนกัเรยีนในชั้นเรยีนที่มสีภำพควำมยำกจน

และควำมด้อยโอกำส	 รวมทั้งประเมินรำยได้เฉลี่ยของสมำชิกในครัวเรือน	 ไม่เกิน	

3,000	บำทต่อคนต่อเดอืน	และด�ำเนนิกำรเลอืกประเภทควำมด้อยโอกำส	“ยำกจน”	

ผ่ำนระบบกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	 (Data	 management	 Center:	 DMC)	

ของต้นสงักดั	

2.	 ด�ำเนินกำรสมัครขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 ผ่ำนระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน

ยำกจน	

3.	 ครูคัดกรองหรือครูประจ�ำชั้นนัดหมำยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้ำนหรือ

สอบถำมข้อมูลครวัเรอืนจำกผู้ปกครอง

4.	 สอบถำมข้อมูลผู้ปกครอง	 ข้อมูลรำยได้	 สถำนภำพครัวเรือน	 ตำมแบบขอรับเงิน

อุดหนุนนักเรียนยำกจน	 (นร.01)	 โดยสำมำรถเลือกจัดเก็บผ่ำนแอปพลิเคชั่น	 หรือ

กระดำษแล้วน�ำมำบนัทกึข้อมูลผ่ำนระบบ

5.	 ตรวจสอบ	 และบันทึกข้อมูลให้มีควำมครบถ้วน	 ถูกต้องก่อนให้ผู้ปกครองลงนำม

รบัรองข้อมูลและให้ควำมยนิยอมกำรเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แก่	กสศ.

6.	 น�ำข้อมลูแบบขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจน	(นร.01)	ให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัรบัรองว่ำ

นกัเรยีนอำศยัอยู่ในครวัเรอืนที่ขำดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกำสจรงิ

	 ส�ำหรบักำรถ่ำยภำพที่พกัอำศยัของนกัเรยีนปัจจบุนั	จ�ำนวน	2	ภำพ	ประกอบด้วย

	 ภำพที่	 1	 ภำพถ่ำยภำยนอกที่พกัอำศยั	 ถ่ำยใหเ้หน็หลงัคำและฝำผนงัของที่พกัอำศยั 

	 ทั้งหลงั

	 ภำพที่	2	ภำพถ่ำยภำยในที่พกัอำศยั	ถ่ำยให้เหน็พื้นและบรเิวณภำยในที่พกัอำศยั
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ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำ นร.01

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

ในทะเบียนบ้ำนหรือไม่ก็ได้)	 ทั้งหมดที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเดียวกัน	 จัดหำ	 หรือใช้สิ่ง

อปุโภคบรโิภคอนัจ�ำเป็นแก่กำรครองชพีร่วมกนั	โดยบคุคลเหล่ำนั้นอำจเป็นญำต	ิหรอื

ไม่เป็นญำตกิไ็ด้	แต่ไม่นบัสมำชกิที่ไปท�ำงำนที่อื่นและไม่กลบัมำพกันอนที่บ้ำน	นำน

เกนิ	3	เดอืน	ในรอบ	12	เดอืนที่ผ่ำนมำ	(ระยะเวลำนบัจำกเดอืนก่อนสมัภำษณ์ย้อน

หลงัไป	12	เดอืน	เช่น	เดอืนที่สมัภำษณ์คอื	เดอืนมถินุำยน	2562	ในรอบ	12	เดอืน

ที่ผ่ำนมำ	คอื	เมษำยน	2561	–	พฤษภำคม	2562)

2. รำยได้ของสมำชิกในครัวเรือน :	 หมำยถึง	 รำยได้ของสมำชิกแต่ละคนต่อเดือน	

หำกไม่มรีำยได้ให้กรอก	0	รำยได้ของนกัเรยีนไม่นบัเป็นรำยได้ของครวัเรอืน	กรณทีี่

สมำชกิในครวัเรอืนมรีำยได้ที่ได้รบัมำจำกสมำชกิที่ไปท�ำงำนที่อื่นให้นบัด้วย	เช่น	เงนิ

ที่ได้รบัจำกลูกหลำนหรอืสำม/ีภรรยำที่ไปท�ำงำนในเมอืงหรอืต่ำงประเทศ

3. รำยได้ในครัวเรือน :	หมำยถงึ	รำยได้ของสมำชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั

4. รำยได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อเดอืน :	กรณรีำยได้บำงประเภทมไิด้เป็นรำยได้ประจ�ำ

ที่เข้ำมำทกุเดอืน	ให้ค�ำนวณจำกรำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทนุในกำรประกอบ

อำชพีทั้งปี	หำรด้วย	12	เดอืน	อำทเิช่น	รำยได้จำกกำรขำยผลผลติทำงกำรเกษตร	

ให้หกัต้นทนุในกำรท�ำกำรเกษตรก่อน

5. รำยได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน :	หมำยถงึ	รำยได้ของสมำชกิทกุคนในครวัเรอืน

รวมกนั	หำรด้วยจ�ำนวนสมำชกิของครวัเรอืนทั้งหมด

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค
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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�ำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป	เช่น	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

รกัษำตดิต่อกนันำนเกนิ	3	เดอืนแล้วยงัไม่หำย	ยงัคงต้องรกัษำต่อไป	ให้ถอืว่ำ

เป็นโรคเรื้อรงั

13. เกษตรกรรม :	หมำยถงึ	กำรเพำะปลกูพชืต่ำงๆ	รวมทั้งกำรเลี้ยงสตัว์	กำรท�ำประมง	

และท�ำป่ำไม้
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14. ที่ดินที่ใช้ท�ำกำรเกษตร :	หมำยถงึ	ที่ดนิที่ใช้เพื่อกำรผลติทำงกำรเกษตร	โดยมี

กรรมสิทธิ์ในกำรถือครองหรือไม่ม	ี เช่น	 ที่ดินเช่ำ	 ให้นับรวมที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน ์

ทกุผนื	ซึ่งอำจอยู่คนละท้องที่ได้	

	 กำรคดักรองนกัเรยีนเพื่อรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	อำศยัข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์ม

นร.01	เพื่อประเมนิรำยได้ทำงอ้อม	ด้วยวธิกีำรทำงสถติ	ิข้อมลูสถำนะครวัเรอืนทั้งแปดด้ำนจะถกู

น�ำไปประมวลผลเพื่อก�ำหนดระดบัรำยได้และควำมยำกจนของครวัเรอืนนกัเรยีน	ดงันั้นครูผู้เกบ็

ข้อมูลต้องให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงให้มำกที่สุด	 เมื่อได้คะแนนควำม

ยำกจนของครวัเรอืนทั้งหมด	กสศ.จะแบ่งระดบัคะแนนควำมยำกจนออกเป็นช่วง	จำกระดบัควำม

ยำกจนตั้งแต่จนน้อย	(0)	ถงึ	จนมำกที่สดุ	(100)

2.3 ขั้นตอนกำรประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุน
  เสมอภำคโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (นร.05)

 ข้ันตอนที่ 1 จัดประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภำคโดยคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ จะต้องมอีงค์ประชมุอย่ำงน้อย	 5	คน	ซึ่งประกอบด้วย	 1.ประธำนคณะกรรมกำร

สถำนศกึษำ	 2.	 ผู้แทนชมุชน	 3.	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 4.	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำ	 5.	 ผู้แทนครูที่ 

รบัผดิชอบกำรคดักรอง

 ข้ันตอนที ่2 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำชีแ้จงวตัถปุระสงค์กำรประชมุ และบทบำท

ให้คณะกรรมกำรทรำบ ดงันี้

1) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีบทบำทในกำรร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูล

แบบขอรับทุนนักเรียนยำกจน (แบบ นร.01)	 เพื่อรับรองข้อมูลกำรขอรับทุน

นกัเรยีนยำกจนและสถำนะครวัเรอืนของนกัเรยีนรำยบคุคลที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคดักรอง

ตำมที่	กสศ.ก�ำหนด	กรณทีี่คณะกรรมกำรสถำนศกึษำพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำนกัเรยีน

ที่ผ่ำนกำรคดักรองนกัเรยีนยำกจนพเิศษแต่ไม่สมควรได้รบัเงนิอดุหนนุเพิ่มเตมิให้ระบุ

เหตผุลประกอบด้วย

2) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีบทบำทพิจำรณำเงินในส่วนของสถำนศึกษำ 

และรับรองแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ (แบบ ก.001)	ที่สำมำรถน�ำไป

ด�ำเนนิกำรได้	2	ส่วน	ดงันี้	
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1. การจัดเป็นค่าอาหาร	 อำหำรเช้ำ	 ส�ำหรับระดับอนุบำลและประถมศึกษำ	 และ	

อำหำรเช้ำ/อำหำรกลำงวนั	ส�ำหรบัระดบัชั้นมธัยมศกึษำตอนต้น	

2. การจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค ที่สำมำรถด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมเพื่อ

พัฒนำทักษะชีวิต	 ทักษะอำชีพเพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ

พฒันำกำรของนกัเรยีนทนุเสมอภำคที่สอดคล้องกบัควำมถนดัและควำมต้องกำร

ตำมศักยภำพได้เป็นรำยบุคคลและบริบทของสถำนศึกษำเป็นส�ำคัญ	 ทั้งนี้ 

สถำนศกึษำควรวำงแนวทำงกำรจดักจิกรรมที่เหมำะสมตำมช่วงวยัและสำมำรถ

ต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่นกัเรยีนได้ในอนำคต

3) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พิจำรณำตำมขั้นตอนกำรประชุมและระบุมต ิ

ทีป่ระชมุ ในกำรพจิำรณำรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภำคและแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ

ในส่วนของสถำนศกึษำ	และลงลำยมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐำน	ตำมแบบฟอร์ม	นร.05	

ข้อควรระวัง 

	 ส�ำหรบักำรพจิำรณำรำยชื่อนกัเรยีนทนุเสมอภำคขอให้พจิำรณำโดยเหน็ข้อมลูแบบขอรบั

ทนุนกัเรยีนยำกจน	(นร.01)	เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศกึษำมขี้อมูลประกอบกำรพจิำรณำกำร

รบัทนุเสมอภำคของ	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 500	(กสศ.จดัสรร
ให้เฉพำะนกัเรยีน
ที่ผ่ำนเกณฑ์
ยำกจนพเิศษ)	

2,000	(กสศ.
จดัสรรเพิ่มเตมิ)

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

ประถม
ศกึษำ	

สพฐ.	จดัสรร 2,000	(กสศ.
จดัสรรเพิ่มเตมิ)

2,000 2,000	(ค่ำครองชพี)

มธัยมศกึษำ
ตอนต้น

สพฐ.	จดัสรร 2,000	(กสศ.
จดัสรรเพิ่มเตมิ)

2,000 2,000	(ค่ำครองชพี)

	 สดัส่วนกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุภำคเรยีนที่	2/2563	ขึ้นอยู่กบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของ

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ	2019	ทั้งนี้	กสศ.จะแจ้งให้ทรำบต่อไป

2.5 กำรจัดสรรเงินค่ำครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภำค

	 กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	 (กสศ.)	ด�ำเนนิกำรจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมี

เงื่อนไข	ในส่วนของ	ค่ำครองชพีแก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค	ผ่ำน	2	ช่องทำง	ดงันี้	

1. เข้ำบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำค	 (โดยสำมำรถเปิดบัญชีธนำคำร

โดยไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรเปิดบัญช	ี เฉพำะธนำคำรออมสิน	 และ	 ธกส.	 ตำมหลัก

เกณฑ์ที่	กสศ.	ก�ำหนด)

2. เข้ำบัญชีธนำคำรของสถำนศึกษำที่เปิดตำมเงื่อนไขที่ กสศ.	 ก�ำหนด	 ส�ำหรบั

กรณทีี่นกัเรยีนทนุเสมอภำคขอรบัเงนิสดผ่ำนสถำนศกึษำ	โดยด�ำเนนิกำรเบกิจ่ำยเงนิ

ค่ำครองชพีให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค	ตำมหลกัเกณฑ์ที่	กสศ.ก�ำหนด	ภำยใน	20	

วันท�ำกำร	 หลังจำกที่ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำคแจ้งผลกำรจัดสรรเงิน

อดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	
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ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินค่ำครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค ให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำร

ดังนี้

1)	 ผู้ดูแลระบบโรงเรยีน	ตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงนิผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีน

ยำกจน เลือกเมนู “สถำนะกำรโอนเงิน”	 ระบบแจ้งผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุน 

แบบมเีงื่อนไข	โดยจะระบจุ�ำนวนเงนิที่ได้รบักำรจดัสรรทั้งหมด	และรำยชื่อนกัเรยีน

ทุนเสมอภำคทั้งในส่วนที่ขอรับผ่ำนบัญชีพร้อยเพย์และขอเงินสดผ่ำนบัญชี 

สถำนศกึษำ

2)	 สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรแจ้งนกัเรยีนทนุเสมอภำค/ผูป้กครอง	โดยสำมำรถพมิพ์หนงัสอื

แจ้งผลกำรรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภำค	(แบบ	นร.08)	เพื่อให้ผูป้กครองทรำบ

ว่ำได้รบักำรจดัสรรเงนิอดุหนนุ	จำก	กสศ.	

3)	 ส�ำหรับนักเรียนทุนเสมอภำคที่ขอรับเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ	 ให้สถำนศึกษำด�ำเนิน

กำรแจ้งนดัหมำย	กำรมำรบัเงนิค่ำครองชพีแก่ผูป้กครอง	และจ่ำยเงนิสดให้ผูป้กครอง

พร้อมถ่ำยภำพกำรรบัเงนิและลงลำยมอืชื่อกำรรบัเงนิพร้อมแนบ	ส�ำเนำบตัรประชำชน	

ไว้เป็นหลกัฐำน	หรอืจะลงลำยมอืชื่อแบบอเิลก็ทรอนกิส์และแนบภำพถ่ำยหน้ำบตัร

ประชำชนผ่ำนระบบแอปพลเิคชั่น	หรอือย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกไ็ด้	ทั้งนี้ภำพถ่ำยจะต้อง

ประกอบด้อย

(1)	ผู้ปกครอง	หรอืผู้ที่ได้รบักำรมอบอ�ำนำจจำกผู้ปกครอง	เป็นผู้รบัเงนิ

(2)	ครูประจ�ำชั้น/ผู้แทนครู	เป็นผู้บนัทกึข้อมูล

(3)	นกัเรยีนทนุเสมอภำค	เป็นพยำน

(4)	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	 หรือ	 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	 เป็น

พยำน	โดยด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็ภำยใน	20	วนัท�ำกำร	นบัตั้งแต่ระบบคดักรอง

นกัเรยีนทนุเสมอภำค	มกีำรแจ้งสถำนะกำรโอนเงนิ	

4)	 กรณทีี่ผู้ปกครองไม่สำมำรถมำรบัเงนิสดได้	ให้ผู้ปกครองสำมำรถมอบอ�ำนำจให้ผู้ที่

เหน็สมควรรบัเงนิสดแทนได้	โดยลงนำมมอบอ�ำนำจตำมรำยละเอยีดในแบบ	นร.08

5)	 กรณทีี่ผูป้กครองไม่สำมำรถมอบอ�ำนำจได้	ให้ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนตรวจสอบสำเหตุ

และรับรองข้อมูล	 ผู้ปกครองที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขชื่อผู้ปกครองให้ถูกต้อง	 พร้อม

รบัรองตำมรำยละเอยีดในแบบ	นร.08

6)	 เงินอุดหนุนที่	 กสศ.	 จัดสรรให้สถำนศึกษำเป็นเงินนอกงบประมำณประเภท	 “เงิน

อดุหนนุ”	ให้สถำนศกึษำจดัท�ำบญัชี	หรอืคมุบญัชนีอกงบประมำณตำมระเบยีบของ
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สถำนศึกษำ	 หรือต้นสังกัดนั้น ๆ	 โดยใบเสร็จรับเงิน	 และหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให ้

สถำนศึกษำออกใบส�ำคัญรับเงิน	 ใบเสร็จรับเงิน	 และเก็บตัวจริงไว้ที่สถำนศึกษำ 

ไม่ต้องส่งกลบัมำที่	กสศ.

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)

	 กำรจัดท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน	 (ก.001)	 และแบบสรุปกำรใช้จ่ำยเงิน	 (ก.002)	 ให้สถำน

ศกึษำด�ำเนนิกำรดงันี้

1)	 สถำนศกึษำจดัท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ	(ก.001)	โดยเงนิส่วนของสถำนศกึษำ	สำมำรถ

น�ำไปใช้จ่ำยได้	2	รำยกำร	ประกอบด้วย

(1)	ค่ำอำหำร

-	 อำหำรเช้ำ	ส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำค	ระดบัอนบุำล-ประถมศกึษำ

-	 อำหำรเช้ำ	หรอือำหำรกลำงวนั	ส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำค	ระดบัมธัยมศกึษำ

ตอนต้น

(2)	ค่ำจดักจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติหรอืทกัษะอำชพีให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำค

2)	 สถำนศกึษำน�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ	 (ก.001)	 เข้ำที่ประชมุคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

เพื่อรบัรองแผนกำรใช้จ่ำยเงนิของสถำนศกึษำ

3)	 เมื่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำรบัรองแล้วใหส้ถำนศกึษำด�ำเนนิกำรเป็นไปตำมแผน	

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวได้	 ให้ผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรยีนชี้แจงเหตผุลต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำทรำบด้วย

4)	 เมื่อสถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมกิจกรรมสิ้นสุดภำคเรียนแล้ว	 ให้ด�ำเนินกำรสรุปผล

กำรใช้จ่ำย	 (ก.002)	 ให้เรียบร้อย	 พร้อมอัพโหลดหน้ำรำยกำรสมุดบัญชีที่มีกำร

เคลื่อนไหวล่ำสดุลงระบบ
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5)	 เงนิส่วนของสถำนศกึษำ	ต้องใช้จ่ำยในภำคเรยีน	หำกกรณมีเีงนิคงเหลอืหรอืใช้เงนิ

ไม่ทันในภำคเรียนให้รีบด�ำเนินกำรให้เสร็จอย่ำงช้ำภำยในภำคเรียนถัดไป	 หำกเกิน

ระยะเวลำที่ก�ำหนด	 ให้สถำนศึกษำน�ำเงินส่วนของสถำนศึกษำของภำคเรียนที่ใช้

ไม่ทนัเกนิ	2	ภำคเรยีน	ส่งคนื	กสศ.	(ไม่รวมดอกเบี้ย)

6)	 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	ตำมเงื่อนไข	ดงันี้

สังกัด เงินอุดหนุนที่ได้รับกำรจัดสรรจำก กสศ.

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)

(1)	เงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	(ระดบัชั้น
อนบุำล)

(2)	เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	

1) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน” 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

-	 จัดเป็นค่ำอำหำรเช้ำหรืออำหำรกลำงวันส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

ตอนต้น

-	 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.

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)

(1)	บญัชธีนำคำรของสถำนศกึษำ*
(2)	บญัชธีนำคำรพร้อมเพย์ของนกัเรยีนทนุเสมอภำค

*	บญัชธีนำคำรของสถำนศกึษำ	ต้องเปิดบญัชตีำมหลกัเกณฑ์ที่	กสศ.	ก�ำหนด

หมายเหตุ : ส�าหรบัสถานศกึษาที่มนีกัเรยีนทนุเสมอภาคขอรบัเงนิค่าครองชพี เป็นเงนิสดผ่าน

สถานศึกษา ต้องด�าเนินการเบิกจ่ายค่าครองชีพ ตามใบส�าคัญรับเงินที่ กสศ. ก�าหนด (แบบ 

นร.06)
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3.3 กำรเปิดบัญชีธนำคำรเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
  แบบมีเงื่อนไข

	 กำรเปิดบญัชธีนำคำรเพื่อขอรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข	(นกัเรยีน

ทนุเสมอภำค)	สถำนศกึษำ	และนกัเรยีนทนุเสมอภำคหรอืผู้ปกครอง	สำมำรถเลอืกเปิดบญัชไีด้	

3	ธนำคำร	ดงันี้

ล�ำดับ ธนำคำร ประเภทบัญชี

1 ธนำคำรกรงุไทย เงนิฝำกออมทรพัย์

2 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธกส.) เงนิฝำกออมทรพัย์

3 ธนำคำรออมสนิ เงนิฝำกเผื่อเรยีก

กำรเปิดบัญชีธนำคำรของสถำนศึกษำเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำมำรถ 

ด�ำเนินกำรได้ดังนี้

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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กำรเปิดบญัชีธนำคำรของนกัเรียนทนุเสมอภำค โดยไม่เสยีค่ำธรรมเนยีมในกำรเปิดบญัชี

ธนำคำร

	 ปีกำรศกึษำ	2563	กองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ	(กสศ.)	ได้รบักำรสนบัสนนุ

จำกธนำคำรออมสนิและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธกส.)	ในกำรเปิดบญัชี

ธนำคำรและบริกำรพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำคโดยไม่ต้องฝำกเงินและเสียค่ำเปิดบัญชี/

ค่ำรกัษำบญัชเีงนิฝำกของนกัเรยีน	

 1. เงือ่นไขกำรเปิดบญัชธีนำคำรโดยไม่มีค่ำเปิดบญัช ีของนกัเรยีนทนุเสมอภำค 

(1)	ต้องเป็นนกัเรยีนทนุเสมอภำคของ	กสศ.	ที่มบีตัรประจ�ำตวัประชำชน	และมอีำยุ

เกนิ	7	ปีบรบิูรณ์ขึ้นไปเท่ำนั้น	

(2)	กำรเปิดบัญชีธนำคำรต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ�ำตัวประชำชนของ

นกัเรยีนทนุเสมอภำค

 2. กำรด�ำเนินกำรขอเปิดบัญชี 

(1)	ครผููดู้แลระบบ	(แอดมนิโรงเรยีน)	เลอืก	“ธนำคำร”	ที่จะให้นกัเรยีนเปิดบญัชตีำม

หลกัเกณฑ์	ดงันี้

-		ส�ำหรบับญัชสีถำนศกึษำที่เปิดรบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	เป็น	ธนำคำรออมสนิ	

หรือ	 ธนำคำร	 ธกส.	 ให้เลือกเปิดบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำค 

ในโรงเรยีนอ้ำงองิตำมบญัชขีองสถำนศกึษำ

-	 ส�ำหรบับญัชสีถำนศกึษำที่เปิดรบัเงนิอดุหนนุจำก	กสศ.	เป็น	ธนำคำรกรงุไทย

	 ให้เลือกด�ำเนินกำรเปิดบัญชีเป็นของธนำคำรออมสิน	 หรือ	 ธกส.	 สำขำใกล้เคียงกับ 

สถำนศกึษำ	

(2)	ครูคัดกรองหรือครูประจ�ำชั้นด�ำเนินกำรพิมพ์ใบขอเปิดบัญชีจำกระบบปัจจัยพื้น

ฐำนนกัเรยีนยำกจน

(3)	แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง	 ให้เตรียมบัตรประจ�ำตัวประชำชนของนักเรียนทุน

เสมอภำค	 พร้อมใบขอเปิดบัญชีจำกระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน	 เพื่อ

ด�ำเนนิกำรเปิดบญัชธีนำคำรและสมคัรบรกิำรพร้อมเพย์กบัธนำคำร	

(4)	นกัเรยีนทนุเสมอภำคน�ำเอกสำรขอเปิดบญัชใีนส่วนที่ธนำคำรรบัรองกำรเปิดบญัชี	

น�ำส่งให้สถำนศึกษำเพื่อบันทึกข้อมูลกำรเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ผ่ำนระบบปัจจัย 

พื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน

(5)	นกัเรยีนทนุเสมอภำคกลุม่เก่ำ	ที่ได้รบัเงนิอดุหนนุต่อเนื่องจำก	กสศ.	ให้สถำนศกึษำ

ด�ำเนนิกำรแจ้งเปลี่ยนช่องทำงกำรรบัเงนิและเพิ่มเตมิข้อมูลกำรเปิดบญัชธีนำคำร	

ตำมระยะเวลำที่ปฏทินิกำรด�ำเนนิงำนก�ำหนด	
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(6)	นกัเรยีนทนุเสมอภำคกลุม่ใหม	่สำมำรถด�ำเนนิกำรเปิดบญัชธีนำคำรได้หลงัจำก

ที่	 กสศ.	 ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ยำกจนพิเศษแล้วเท่ำนั้น	 และ 

สถำนศึกษำด�ำเนินกำรแจ้งช่องทำงกำรรับเงินผ่ำนกระบวนกำรรับรองผลกำร

พจิำรณำของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	(นร.05)

(7)	กรณนีกัเรยีนทนุเสมอภำคมบีญัชพีร้อมเพย์อยูแ่ล้ว	แต่ไม่ใช่บญัชธีนำคำรออมสนิ	

หรอื	ธกส.	สำมำรถเลอืกด�ำเนนิกำรได้	2	รูปแบบ	ดงันี้

-	 รูปแบบที่	1	เลอืกรบัเงนิสดผ่ำนบญัชสีถำนศกึษำ	และด�ำเนนิกำรตำมหลกัเกณฑ์

ที่	กสศ.	ก�ำหนด	

-	 รปูแบบที่	2	แจ้งยกเลกิบญัชพีร้อมเพย์เดมิ	และด�ำเนนิกำรเปิดบญัชพีร้อมเพย์

กบั	ธนำคำรออมสนิ	หรอื	ธกส.	

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรกำรเปิดบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำค

1 ครูแอดมินเลือก	 “ธนำคำร”	 และ	 “สำขำ”	 ในระบบปัจจัยพื้นฐำน

นกัเรยีนยำกจน

2

3
4
5

ครูประจ�ำชั้น	พมิพ์แบบฟอร์มกำรเปิดบญัชเีงนิฝำกและบรกิำรพร้อมเพย์

น�ำแบบฟอร์มกำรเปิดบัญชีธนำคำร	 ท�ำควำมเข้ำใจกับนักเรียน/ 

ผู้ปกครองเพื่อน�ำไปเปิดบญัชี

ผูป้กครองและนกัเรยีนด�ำเนนิกำรเปิดบญัชธีนำคำรพร้อมสมคัรบรกิำร

พร้อมเพย์

นกัเรยีนน�ำใบยนืยนักำรเปิดบญัชธีนำคำรกลบัมำให้ครูประจ�ำชั้น

ครูประจ�ำชั้นด�ำเนนิกำรยนืยนักำรเปิดบญัชธีนำคำรของนกัเรยีน

ทุนเสมอภำค	 และแก้ไขช่องทำงกำรรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภำค	

ผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน
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3.4 แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

 ส�ำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ	 (กสศ.)	 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค	 เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของครอบครัว

บรรเทำอปุสรรคกำรมำเรยีน	และสนบัสนนุ	สถำนศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะ

อำชีพ	 และพัฒนำกำรของนักเรียนที่สอดคล้องตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพ

เป็นรำยบคุคลแบ่งกำรจดัสรรเป็น	2	ส่วน	ดงันี้

(1) ส่วนของนักเรียนทุนเสมอภำค เพื่อเป็นค่ำครองชีพ	 ในกำรด�ำรงชีพระหว่ำง

เรยีน	และจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่	เกี่ยวข้องกบักำรศกึษำ

(2) ส่วนของสถำนศึกษำ ที่คงเหลือจำกปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อเป็นเงนิอดุหนนุ

ให้แก่สถำนศกึษำ	และสำมำรถด�ำเนนิกำรใช้จ่ำย	เพื่อเป็นค่ำกจิกรรมตำมที่	กสศ.	

ก�ำหนด	ดงันี้

-	 อำหำรเช้ำส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชั้นอนบุำลและประถมศกึษำ

-	 อำหำรเช้ำหรอือำหำรกลำงวนัส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษำตอนต้น

-	 กจิกรรมทำงกำรศกึษำในกำรเสรมิสร้ำงพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพีเพื่อ

ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและพัฒนำกำรของนักเรียนทุน 

เสมอภำคที่สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพได้เป็น

รำยบคุคล

	 ทั้งนี้กำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ	

ขอให้สถำนศึกษำพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมตำมช่วงวัยและพัฒนำกำรของนักเรียนทุน 

เสมอภำค	 และสำมำรถด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมได้ตำมบริบทที่แตกต่ำงกันในพื้นที่	 โดยค�ำนึงถึง

กำรส่งเสริมกระบวนกำรคิด	 วิเครำะห์	 และมีควำมหลำกหลำย	 รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

นกัเรยีนทนุเสมอภำค
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กำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภำค)

ส่วนที่ 1
นักเรียนทุนเสมอภำค

(ค่ำครองชีพ)

ส่วนที่ 2
สถำนศึกษำ (ที่คงเหลือจำก

ปีกำรศึกษำ 2562)

กสศ.	จดัสรรเงนิ

ตรงเข้ำบญัชี

พร้อมเพย์นกัเรยีน

ทนุเสมอภำค

โดย	กสศ.	ใช้

เอกสำรกำรโอนเงนิ

ผ่ำนธนำคำรเป็น

หลกัฐำนกำร

จ่ำยเงนิ

กสศ.	จดัสรรเงนิ

เข้ำบญัชี

สถำนศกึษำ	

(นกัเรยีนขอรบั

เงนิสด/ไม่มบีญัชี

ธนำคำร)

อำหำรเช้ำ

ส�ำหรบันกัเรยี

นทนุเสมอภำค

ระดบัชั้นอนบุำล	

และประถมศกึษำ

อำหำรเช้ำ	และ/

หรอือำหำรกลำงวนั

ส�ำหรบันกัเรยีนทนุ

เสมอภำคระดบั

มธัยมศกึษำ

ตอนต้น

กจิกรรมพฒันำ

ทกัษะชวีติ

และทกัษะอำชพี

สถำนศกึษำ

เบกิจ่ำยเงนิสด

โดยใช้ใบส�ำคญั

รบัเงนิ	(นร.06)

เป็นหลกัฐำน

กำรจ่ำยเงนิ

สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรจดักจิกรรม

ตำมแนวทำงของ	(กสศ.)

บนัทกึข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงนิอดุหนนุในส่วนของสถำนศกึษำ	

(แบบ	ก.002)	ผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน

มธัยมศกึษำบนัทกึข้อมูล

ใบส�ำคญัรบัเงนิ	

ผ่ำนระบบปัจจยั

พื้นฐำนนกัเรยีน

ยำกจน

1. 1. 2. 3.2.
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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)	 กรณีที่ขอรับเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำให้

ด�ำเนนิกำรจ่ำยเงนิให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภำคภำยใน	20	วนัท�ำกำร	นบัตั้งแต่ระบบปัจจยัพื้นฐำน

นักเรียนยำกจน	 มีกำรแจ้งสถำนะกำรโอนเงิน	 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีตัวตน	 หรือมีกำรย้ำยออก	

ลำออก	 จบกำรศึกษำ	 เสียชีวิต	 หรือไม่สำมำรถมำรับเงินอุดหนุนได้ภำยในระยะเวลำที่ก�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	จำกระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	(ไม่มี

ค่ำธรรมเนยีมธนำคำร)	โดยครูแอดมนิโรงเรยีนด�ำเนนิกำรดงันี้

(1)	บนัทกึข้อมูลกำรคนืเงนิ	และด�ำเนนิสแกน	QR	Code	หรอื	Barcode	จำกระบบปัจจยั

พื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน

(2)	ท�ำกำรโอนเงนิจำกบญัชสี่วนตวัผ่ำนระบบ	Mobile	Banking	และด�ำเนนิกำรคนืเงนิ

(3)	พมิพ์	Slip	กำรโอนเงนิจำกระบบ	Mobile	Banking	เพื่อแนบบนัทกึขออนมุตัเิบกิเงนิ

คนื	และเสนอเรื่องเพื่อขออนมุตัเิบกิเงนิตำมกระบวนกำรของสถำนศกึษำ	

(4)	เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิตรวจสอบเอกสำรและเสนอขอลงนำมอนมุตักิำรเบกิจ่ำย

(5)	รบัเงนิจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิและลงนำมในใบส�ำคญัรบัเงนิไว้เป็นหลกัฐำนกำรเบกิจ่ำย	
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 รูปแบบที่ 2 ช�ำระเงินท่ีเคำท์เตอร์ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำเท่ำนั้น สำมำรถ 

ด�ำเนนิกำรได้โดยกำรพมิพ์ใบช�ำระเงนิที่	QR	Code	หรอื	Barcode	จำกระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีน

ยำกจน	(มคี่ำธรรมเนยีมกำรคนืเงนิ	10	บำท/ครั้ง	โดยค่ำธรรมเนยีมดงักล่ำวไม่สำมำรถเบกิจ่ำย

จำก	กสศ.	ได้)	โดยครูแอดมนิโรงเรยีนด�ำเนนิกำรดงันี้

(1)	บนัทกึข้อมูลกำรคนืเงนิ	และด�ำเนนิ	พมิพ์ใบช�ำระเงนิ	ที่ม	ีQR	Code	หรอื	Barcode	

จำกระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน

(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	ระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	เพื่อเกบ็เป็น

หลกัฐำนต่อไป
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กำรคืนเงินอุดหนุน
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



  |  50



 51   | 

ส่วนที่ 4
กำรด�ำเนินงำนเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข ในส่วนของสถำนศึกษำ
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4.1 หลักกำรด�ำเนินงำนในส่วนของสถำนศึกษำ

 กสศ.	 มีนโยบำยให้กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภำคของ 

สถำนศึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ	 ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ	 ขั้นตอน	 และแบบฟอร์ม	

รวมทั้งหลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบของส่วนรำชกำรที่สถำนศึกษำสังกัด	 โดยมีขั้นตอน 

ดงันี้

	 1)	 เมื่อสถำนศึกษำได้รับทรำบสถำนะกำรโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 นักเรียนทุน

เสมอภำคจำก	 กสศ.	 ผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจนแล้ว	 ให้ครูผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

รำยละเอยีดเกี่ยวกบัจ�ำนวนเงนิที่สถำนศกึษำได้รบัทั้งหมด	รวมทั้งรำยชื่อนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสด

ผ่ำนสถำนศึกษำ	 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมำยของสถำนศึกษำ	 น�ำสมุดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรไปปรบัยอดเงนิในบญัชี

	 2)	 ให้สถำนศกึษำจดัท�ำแผนกำรใช้จ่ำยเงนิตำมแบบ	ก.001	ประจ�ำภำคเรยีนที่ได้รบักำร

โอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภำค	 โดยบันทึกเข้ำระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน

ยำกจน

4.2 กำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ

 1) กำรจ่ำยเงินค่ำครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภำคที่ขอรับเงินสดผ่ำนสถำน

ศึกษำ

	 “ค่ำครองชีพนักเรียนทุนเสมอภำค”	 หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีพระหว่ำงเรียน	

และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของนักเรียนทุนเสมอภำค	 ซึ่งกำรจ่ำยเงินให้สถำนศึกษำ

ด�ำเนนิกำรดงันี้
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(1)	ให้ครูประจ�ำชั้นแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียนทุนเสมอภำคโดยพิมพ์แบบ	 นร.08 

จำกระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	กรณทีี่นกัเรยีนประสงค์ขอรบัเงนิสดผ่ำน

สถำนศกึษำ	ด�ำเนนิกำรแจ้งให้ผู้ปกครองนกัเรยีนมำรบัเงนิภำยใน	20	วนัท�ำกำร	

นบัจำกวนัที่ระบบปัจจยัพื้นฐำนนกัเรยีนยำกจนแสดงสถำนะกำรโอนเงนิ	

 หมายเหต ุ: กรณทีี่ผูป้กครองนกัเรยีนไม่สามารถมารบัเงนิด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและ

ผู้รับมอบอ�านาจลงลายมือชื่อในส่วนของการมอบอ�านาจ (แบบ นร.08) และผู้รับมอบอ�านาจ

สามารถมารับเงินค่าครองชีพ และน�าบัตรประจ�าตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อใช้ประกอบการ

รบัเงนิค่าครองชพีของนกัเรยีนทนุเสมอภาค 

(2)	เมื่อผู้ปกครองนกัเรยีน/ผู้แทนที่ได้รบักำรมอบอ�ำนำจ	มำขอรบัเงนิ	 ให้ครูประจ�ำ

ชั้นหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ	พมิพ์	“ใบส�ำคญัรบัเงนิ

อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข	 นักเรียนทุนเสมอภำค”	 (แบบ	 นร.06)	 จำกระบบปัจจัย 

พื้นฐำนนกัเรยีนยำกจน	เพื่อให้ผู้ปกครองหรอืผู้รบัมอบอ�ำนำจลงนำมกำรรบัเงนิ	

พร้อมทั้งครูประจ�ำชั้นหรือครูคัดกรอง	 นักเรียนทุนเสมอภำค	 และผู้อ�ำนวยกำร

สถำนศึกษำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย	 ลงนำมพร้อมถ่ำยภำพในฐำนะพยำนและ 

ผู้อนุมัติกำรจ่ำยเงิน	 โดยให้แนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ปกครอง

หรอืของผูร้บัมอบอ�ำนำจ	(กรณมีอบอ�ำนำจรบัเงนิแทน)	ผ่ำนระบบปัจจยัพื้นฐำน

นกัเรยีนยำกจน	

(3)	เจ้ำหน้ำที่กำรเงินด�ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ของเอกสำร 

กำรรับเงินค่ำครองชีพ	 นักเรียนทุนเสมอภำค	 พร้อมทั้งประทับตรำจ่ำยเงินแล้ว

และวนัที่จ่ำยเงนิไว้ด้วย

(4)	ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิน�ำเอกสำรหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิดงักล่ำวบนัทกึใน	“ทะเบยีน

รับ-จ่ำยอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค”	 (เอกสำรแนบตำมภำคผนวก)	 เพื่อให้ 

ทรำบว่ำสถำนศึกษำได้ใช้จ่ำยเงินแต่ละประเภท	 (ค่ำครองชีพ	 ค่ำอำหำร 

ค่ำพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพี)	ไปแล้วเท่ำไร	คงเหลอืเท่ำไร	ตรงกบัจ�ำนวน

เงินคงเหลือในมือและในบัญชีเงินฝำกธนำคำร	 หรือไม่	 อีกทั้งกำรท�ำทะเบียน

รบั-จ่ำยเงนิจะช่วยให้ง่ำยในกำรจดัท�ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงนิ

(5)	ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิจดัเกบ็เอกสำรใบส�ำคญัรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข	นกัเรยีน

ทุนเสมอภำค	 (นร.06)	 และเอกสำรประกอบเข้ำแฟ้มเอกสำรไว้โดยเรียงล�ำดับ 

ตำมวนัที่เกดิรำยกำร
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ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินค่ำครองชีพ

 2) กำรจ่ำยเงินค่ำอำหำร

 ค่ำอำหำร	 หมำยถึง	 ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำอำหำรส�ำหรับนักเรียนทุน 

เสมอภำค	ดงันี้

	 -	 อำหำรเช้ำส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำคระดบัอนบุำลถงึระดบัประถมศกึษำ

	 -	 อำหำรเช้ำ	และ/หรอือำหำรกลำงวนัส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำคระดบัมัธยมศกึษำ

 วิธีจัดหำอำหำร

-	 กรณีมีนักเรียนทุนเสมอภำคไม่เกิน	 10	 คน	 สำมำรถจ่ำยเงินเพื่อซื้อคูปองให้กับ

นักเรียน	 หรือจ่ำยเงินด้วยวิธีอื่นตำมบริบทของสถำนศึกษำโดยมีกำรควบคุมอย่ำง

เหมำะสม

1 ครูประจ�ำชั้นหรอืครูคดักรอง	พมิพ์แบบ	นร.	08	และแจ้งผู้ปกครอง

มำรบัเงนิภำยใน	20	วนัท�ำกำร

2
3
4
5

กรณทีี่ผู้ปกครองนกัเรยีนไม่สำมำรถมำรบัเงนิด้วยตนเอง	ให้ผู้ปกครอง

และผู้รบัมอบอ�ำนำจกรอกลงนำมในส่วนของกำรมอบอ�ำนำจ

เมื่อผูป้กครองนกัเรยีนมำขอรบัเงนิอดุหนนุ	ให้ครูประจ�ำชั้นบนัทกึข้อมูล

กำรขอรบัเงนิค่ำครองชพีของนกัเรยีนทนุเสมอภำค	พร้อมบนัทกึภำพถ่ำย

กำรรบัเงนิ	(ตำมแบบ	นร.06)	

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิตรวจสอบควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	ของเอกสำร	พร้อม

ประทบัตรำจ่ำยเงนิแล้ว

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิน�ำเอกสำรบนัทกึในทะเบยีนรบั-จ่ำยเงนิ	และจดัเกบ็

เอกสำรเข้ำแฟ้ม
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1 เจ้ำหน้ำที่พสัดจุดัท�ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง	เพื่อขออนมุตัติ่อผู้อ�ำนวยกำร

สถำนศกึษำ

2
3
4
5

เมื่อผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำอนมุตักิำรจดัซื้อจดัจ้ำงแล้ว	ให้เจ้ำหน้ำที่

ด�ำเนนิกำรจ้ำงบคุคลเพื่อประกอบอำหำร	หรอืกำรจ้ำงเหมำประกอบ

อำหำร	(ปรงุส�ำเรจ็)

คณะกรรมกำรตรวจรบัอำหำร

เบกิจ่ำยเงนิให้ผู้รบัจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิน�ำเอกสำรบนัทกึในทะเบยีนรบั-จ่ำยเงนิ	

	 -	 วธิจี้ำงเหมำท�ำอำหำรหรอืประกอบอำหำร

	 -	 วธิซีื้ออำหำรมำให้นกัเรยีนเป็นรำยวนั

	 เนื่องจำกกำรจ้ำงเหมำท�ำอำหำร	หรอืกำรซื้ออำหำร	หรอืกำรซื้ออำหำรมำให้นกัเรยีนของ

สถำนศกึษำที่เป็นหน่วยงำนของรฐั	 จ�ำเป็นต้องด�ำเนนิกำรตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วย

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	 พ.ศ. 2560	 และเพื่อให้เกิดควำมสะดวกแก่ 

สถำนศกึษำในกำรซื้อหรอืจ้ำงเหมำประกอบอำหำรส�ำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภำค	 กสศ.	 จงึมอบ

ให้สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	พ.ศ.	

2560	รวมทั้ง	“แนวทำงปฏบิตัใินกำรจดัซื้อวตัถดุบิเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร	และจ้ำงบคุคล

เพื่อประกอบอำหำร	หรอืกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร	(ปรงุส�ำเรจ็)”	ตำมหนงัสอืคณะกรรมกำร

วนิจิฉยัปัญหำกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	ด่วนที่สดุ	ที่	กค.(กวจ.)	0405.2/0116	

ลงวันที่	 12	 มีนำคม	 2562	 โดยมีวิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัต	ิ รวมทั้งแบบฟอร์มเอกสำรตำม

แนวทำงของสถำนศกึษำ

 

ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินค่ำอำหำร
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 3) กำรจ่ำยเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวติและทกัษะอำชีพ

หมำยถงึ	กำรจ่ำยเงนิค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดักจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพีส�ำหรบั

นักเรียนทุนเสมอภำค	 เช่น	 ค่ำซื้อวัสด	ุ อุปกรณ์	 ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะอำชีพ	 กำรซื้อ

เมลด็พนัธุ์พชื	และอปุกรณ์ในกำรปลูกผกัสวนครวั	หรอืเลี้ยงสตัว์	ฯลฯ	ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงนิดงักล่ำว	

สถำนศกึษำ	สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ดงันี้

(1)	เจ้ำหน้ำที่รบัมอบหมำยจำกผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ	หรอืครแูอดมนิโรงเรยีน	จดั

ท�ำโครงกำร/หลกัสูตรพฒันำทกัษะชวีติหรอืทกัษะอำชพี	 ซึ่งระบถุงึวตัถปุระสงค์	

ขอบเขต	 วิธีด�ำเนินกำร	 ระยะเวลำ	 งบประมำณ	 ผู้รับผิดชอบด�ำเนินงำนเสนอ 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำพจิำรณำอนมุตัโิครงกำร

(2)	ด�ำเนนิกจิกรรมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร/หลกัสูตร	ในกรณทีี่มคี่ำใช้จ่ำยที่ไม่ต้อง

ด�ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ	 ให้ท�ำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ำย 

ค่ำใช้จ่ำยต่อผู้มีอ�ำนำจ	 เพื่ออนุมัติให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย

ให้ด�ำเนนิกำรของสถำนศกึษำเบกิจ่ำยเงนิไปใช้จ่ำย	

(3)	กรณทีี่มค่ีำใช้จ่ำยในกำรซื้อหรอืจ้ำงพสัดุ	ให้ด�ำเนนิกำรแจ้งควำมต้องกำรใช้พสัดุ

ต่อเจ้ำหน้ำที่พสัดขุองสถำนศกึษำ	เพื่อด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง

พสัดตุำมแนวทำงปฏบิตัขิองสถำนศกึษำ
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ขั้นตอนกำรจ่ำยเงนิค่ำด�ำเนนิกจิกรรมพฒันำทกัษะชวีติและทกัษะอำชพี

ผู้รับผิดชอบจัดท�ำโครงกำรฯ
เพื่อเสนอผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

พิจำรณำอนุมัติ

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.	 สำมำรถระบุชื่อและงบประมำณของโครงกำรในกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตและ 

ทกัษะอำชพีได้มำกกว่ำ	1	โครงกำร
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ภาคผนวก
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