


ฉบับปรับปรุง ณ เดือนพฤศจิกายน 2562
ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

จัดโดย สำานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

คู่มือการดำาเนินงาน
การรับเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข

 (นักเรียนทุนเสมอภาค) 



ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล 

1. สถานศึกษาสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 • เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org

 • ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ 

  - ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

  - ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 • เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค” dla.thaieduforall.org

 • ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ 

  - ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

  - ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

3. สถานศึกษาสังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

 • เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค” bpp.thaieduforall.org

 • ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ 

  - ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

  - ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

ช่องทางการติดต่อ
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
• EEF Call center หมายเลขโทรศัพท์: 02-079-5475 กด 1 (ในวันและเวลาทำาการ)

• Facebook page : 

 - สังกัด สพฐ. เพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน 

 - สังกัด อปท. เพจ ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน อปท.

 - สังกัด ตชด. เพจ ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน ตชด.



 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 จัดตั้งขึ้นตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลอืผู้ขาดแคลน

ทนุทรพัย์ ลดความเหลื่อมลำ้าในการศกึษา และเสรมิสร้างและพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพ

ครู 

 โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) 

กำาหนดให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนนุเงนิและค่าใช้จ่ายใหแ้ก่เดก็และเยาวชน

ซึ่งขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำาเรจ็การศกึษาขั้นพื้นฐาน กองทนุ

เพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา(กสศ.)จงึร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และ 

กองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิจดัทำาโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุ

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน 

การศกึษาของครวัเรอืน และสนบัสนนุสถานศกึษาให้สามารถส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 

ที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขสำาคัญ

คอื นกัเรยีนทนุเสมอภาคจะต้องมาเรยีนสงูกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมดในภาคเรยีนนั้นๆ 

เพื่อป้องกนั การหลดุออกจากระบบการศกึษา

 เพื่อให้การดำาเนินงานในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา(กสศ.) จงึได้จดัทำา “คูม่อืการดำาเนนิงานโครงการจดัสรร

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข” สำาหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือ 

เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินงานของสถานศึกษา การจ่ายเงิน การสนับสนุนและ

ติดตาม โดยคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อดำาเนินงานที่มีความถูกต้องและ 

เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ

สำานกับรหิารเงนิอดุหนนุผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)

คำานำา
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ส่วนที่ 1
แนวทางการดำาเนินงาน

ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข



คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)8

1.1 หลกัการ

 ด้วยพระราชบญัญตักิองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) กำาหนดวตัถปุระสงค์

ของกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนนุเงนิ

และค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำาเร็จการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จงึร่วมกบั สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ กองบัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จัดทำาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

(Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมกีารเชื่อมโยงข้อมูลนกัเรยีนยากจนผ่านระบบการคดักรองปัจจยัพื้นฐาน

นกัเรยีนยากจน ระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น และ ข้อมลูนกัเรยีนสงักดักองบญัชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) 

ในสถานศกึษาทั้ง 3 สงักดันั้น 

 ในปีการศกึษา 2562 จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ (นกัเรยีนทนุเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของครอบครวั บรรเทาอปุสรรคการมาเรยีน และสนบัสนนุสถานศกึษาให้สามารถส่งเสรมิ

ทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี และพฒันาการของนกัเรยีนที่สอดคล้องตามความถนดัและความต้องการตามศกัยภาพ

เป็นรายบคุคล รวมทั้งส่งเสรมิความเสมอภาคทางการศกึษา ดงันี้

 1. สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมเีงื่อนไขทั่วประเทศในระดบัประถมศกึษา ถงึ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ต่อเนื่องจากปีการศกึษา 2561 และ

เพิ่มเตมิในระดบัชั้นอนบุาล 10 จงัหวดั (ประกอบด้วย เชยีงใหม่ เชยีงราย ร้อยเอด็ ขอนแก่น กาญจนบรุ ีนนทบรุ ี

สระแก้ว สรุาษฎร์ธาน ียะลา และภูเกต็)

 2. สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาค ในระดบัอนบุาล ถงึ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 10 จงัหวดั (ประกอบด้วย เชยีงใหม่ เชยีงราย ร้อยเอด็ ขอนแก่น กาญจนบุร ีนนทบรุ ี

สระแก้ว สรุาษฎร์ธาน ียะลา และภูเกต็)



คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)9

 3. สงักดักองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาคทั่วประเทศ 

ในระดบัอนบุาล ถงึ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

1.2 วตัถปุระสงค์

 เพื่อสนบัสนนุเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT ) สำาหรบั

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและ

พฒันาการของนกัเรยีนที่สอดคล้องกบัความถนดัและความต้องการตามศกัยภาพ

1.3 นยิามที่เกี่ยวข้อง

 1. นักเรียนทุนเสมอภาค หมายถงึ นกัเรยีนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคดักรองผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์แบบ 

(Proxy Means Test: PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มคี่าคะแนนความยากจนพเิศษ (Extremely Poor) 

 2. เงนิอดุหนนุแบบมีเงือ่นไข หมายถงึ เงนิอดุหนนุที่สำานกังานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

(กสศ.) จดัสรรให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค โดยนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. จะต้องรกัษาอตัราการมาเรยีน

สูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด

 3. ค่าครองชีพ หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการดำารงชพีระหว่างเรยีน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา

 4. ค่าอาหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าสำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับ

อนบุาล-ประถมศกึษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัหาอาหารเช้าและ/หรอือาหารกลางวนัสำาหรบันกัเรยีนทนุ

เสมอภาคระดบัมธัยมศกึษา

 5. ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและ 

การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค 

 ในกรณทีี่สถานศกึษาไม่สามารถทำาตามข้อ 4-5 หรอืจำาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงนิอดุหนนุเพื่อประโยชน์อื่น

ที่มไิด้ระบชุดัเจนไว้ในคู่มอื ให้สถานศกึษาแจ้งขออนมุตัจิาก กสศ.เป็นกรณีๆ  ไป

 6. หน่วยกำากับติดตาม หมายถงึ หน่วยงานที่ต้นสงักดัมอบหมาย หรอืขอความร่วมมอืในการสนบัสนนุ 

และตดิตามสถานศกึษาให้สามารถดำาเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย

  - สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : คอื สำานกังานเขตพื้นที่การศกึษา 225 เขต 

  - กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (สถ.) : คอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มโีรงเรยีนในกำากบั สถ.

  - กองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) คอื กองกำากบัการตำารวจตระเวนชายแดน 16 ภาค
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1.4 หลกัเกณฑ์การคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค

 1.4.1. การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ.ใช้การประเมนิจากข้อมูล 2 ประเภทดงัต่อไปนี้

   1) ข้อมลูรายได้เฉลีย่ของสมาชกิครวัเรอืนต่อคนต่อเดอืน พจิารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกนิ 

3,000 บาทต่อเดอืน 

   2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่

    1. สมาชกิครวัเรอืนที่มภีาระพึ่งพงิ (พกิาร ผู้สูงอาย ุหรอืไม่มรีายได้) 

    2. การอยู่อาศยั 

    3. สภาพที่อยู่อาศยั

    4. ที่ดนิทำาการเกษตร (รวมเช่า)

    5. แหล่งนำ้าดื่ม/ใช้

    6. แหล่งไฟฟ้าหลกั

    7. ยานพาหนะในครวัเรอืน

    8. ของใช้ในครวัเรอืน (ที่ใช้งานได้)

 1.4.2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลการคัดกรองเพิ่มเติม

   1) สถานภาพครอบครวั

   2) ภาพถ่ายสภาพบ้าน และตำาแหน่งพกิดับ้าน

   3) การเดนิทาง

 1.4.3 การบันทึกข้อมูลรายได้และข้อมูลสถานะครัวเรือนในข้อ 4.1 ให้มีการรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูลโดย 3 ฝ่ายดงัต่อไปนี้

   1) ผู้ปกครองของนกัเรยีน

   2) ผู้อำานวยการสถานศกึษา

   3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามประกาศสำานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัให้มกีารรบัรองข้อมูลการขาดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรฐั ดงันี้

 การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ผู้ดำาเนินโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในตำาบลที่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกาสอาศยัอยู่ในพื้นที่ ดงัต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง

 1.1  ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าระดับชำานาญงานหรือชำานาญการ หรือ 

เทยีบเท่า

 1.2  กำานนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 1.3  ผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืสมาชกิสภาท้องถิ่น
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 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองและแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวพร้อม

รบัรองสำาเนาถูกต้อง ซึ่งอาจกระทำาในรูปของข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด้

 ทั้งนี้ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือนจะถูกนำามาคำานวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม 

(Proxy-Means-Tests: PMT) โดยกำาหนดนำ้าหนกัให้กบัสถานะครวัเรอืนแต่ละด้าน ค่านำ้าหนกัที่ได้จะนำามาแปลงเป็น

คะแนนความยากจนของนกัเรยีนแต่ละคน ค่าคะแนนความยากจนจะมรีะดบัตั้งแต่จนน้อย ถงึ จนมากที่สดุ 

 * (ระดบัความยากจน ขึ้นอยู่กบัคะแนนความยากจนเป็นค่าคะแนนแบบสมัพทัธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้)
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ส่วนที่ 2
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข
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2.1 การจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 สำานกังานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จดัสรรเงนิอดุหนนุให้แก่นกัเรยีนยากจนพเิศษ 

(นกัเรยีนทนุเสมอภาค) ที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการสถานศกึษา โดยเงนิอดุหนนุดงักล่าวต้องมกีารใช้จ่าย

โดยคำานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุนเสมอภาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามเงื่อนไขของแต่ละ 

หน่วยงาน ดงันี้

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ได้รบัเงนิอดุหนนุ ดงันี้

 ระดับชั้นอนุบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษ 10 จังหวัดนำาร่อง ประกอบด้วย เชียงใหม่ 

เชยีงราย ร้อยเอด็ ขอนแก่น กาญจนบรุ ีนนทบรุ ีสระแก้ว สรุาษฎร์ธาน ียะลา และภูเกต็)

 ระดบัชั้นประถมถงึมธัยมศกึษาตอนต้น

 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน ได้รบัเงนิอดุหนนุ 2 ประเภท ดงันี้

 1) เงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน 

 2) เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค)

  ประเภทที ่1 “เงนิอดุหนนุปัจจัยพ้ืนฐานนกัเรยีนยากจน” ให้สถานศกึษา จ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีน/

ผู้ปกครอง เพื่อใช้จ่าย 5 รายการ ดังนี้ (อ้างอิงแนวทางการใช้จ่ายเงินจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน)

  - ค่าหนงัสอืเรยีนและอปุกรณ์การเรยีน 

  - ค่าเสื้อผ้าและวสัดเุครื่องแต่งกายนกัเรยีน

  - ค่าอาหารหรอืคูปองค่าอาหาร

  - ค่าพาหนะในการเดนิทาง หรอืจ้างเหมารถรบั-ส่งนกัเรยีน

  - ค่าใช้จ่ายที่นกัเรยีนยากจนต้องการ จำาเป็นในการดำารงชวีติประจำาวนันอกเหนอืจาก 4 รายการข้างต้น
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  ประเภทที่ 2 “เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)”

  การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำาปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ 

กสศ. แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กัน คือ

  ส่วนที่ 1 จ่ายให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นเงนิอดุหนนุช่วยเหลอืค่าครองชพีแก่นกัเรยีนยากจนพเิศษ

แบบมเีงื่อนไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค) 

  ส่วนที่ 2 จ่ายให้สถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อ

• จดัหาอาหารเช้าสำาหรบัอนบุาล-ประถมศกึษา / อาหารเช้าหรอือาหารกลางวนัสำาหรบัมธัยมศกึษา 

ที่ทางสถานศกึษาจดัหาให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค

• จัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการจัด

กจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค

  ทั้งนี้ มิให้นำาเงินส่วนที่ 2 ไปจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 อีกไม่ว่ากรณีใด

2.2 ช่องทางการจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 สำานกังานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จะโอนเงนิอดุหนนุให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค

ตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน ดงันี้ 

 1. สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)

  ตามช่องทางที่นกัเรยีนทนุเสมอภาคขอรบัเงนิอดุหนนุ ซึ่งประกอบด้วยทางเลอืก 2 ช่องทาง ดงันี้ 

  1) เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา (ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำาหนดเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร) 

สำาหรับกรณีที่นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา โดยวิธีการและการจัดส่งหลักฐานการรับเงิน ให้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายที่ กสศ.กำาหนด (แบบ นร.06/กสศ.06)

  2) เข้าบญัชธีนาคารของนกัเรยีน/ผู้ปกครองของนกัเรยีนทนุเสมอภาค

 2. กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เข้าบญัชธีนาคารของสถานศกึษา (ตามหลกัเกณฑ์ที่ กสศ. 

กำาหนดเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร) และโรงเรียนดำาเนินการจ่ายเงินสดแก่นักเรียน โดยวิธีการและการจัดส่ง 

หลกัฐานการรบัเงนิ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายที่ กสศ.กำาหนด (แบบ กสศ.06)

 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 

สามารถเปิดบญัชไีด้ 2 กรณ ีดงันี้

 บัญชีสถานศึกษา (เพื่อรับเงินอุดหนุนส่วนของนักเรียนที่ขอรับเงินสดผ่านโรงเรียนและส่วนของ

สถานศึกษาเพื่อใช้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค) โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้มี

อำานาจเบกิจ่ายเงนิจากบญัชธีนาคาร อย่างน้อย 3 คน และให้มอีำานาจลงนาม 2 ใน 3 โดยสถานศกึษาสามาถ 

เลอืกเปิดบญัชธีนาคารได้ 3 ธนาคาร ดงันี้
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 1) ธนาคารกรงุไทย ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์

 3) ธนาคารออมสนิ ประเภทบญัชเีงนิฝากเผื่อเรยีก

 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสศ. กำาหนด ให้สถานศกึษาเปิดบญัชธีนาคาร ตามชื่อบญัชทีี่กำาหนดได้ 

ดงันี้ 

 1) ชื่อบญัช ี“กสศ. เพื่อโรงเรยีน (ระบชุื่อโรงเรยีน)” 

 2) ชื่อบญัช ี“โรงเรยีน (ระบชุื่อโรงเรยีน) เพื่อขอรบัเงนิอดุหนนุ กสศ.”

 บัญชีนักเรียนทุนเสมอภาค หรือ ผู้ปกครองนักเรียน สำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาคที่ประสงค์รับ 

ค่าครองชีพผ่านบัญชีโดยตรง ให้ครูที่รับผิดชอบในการคัดกรองสอบถามชื่อบัญชีธนาคารและเลขบัญชีธนาคาร 

ของนกัเรยีน หรอื ผู้ปกครอง โดยสามารถเลอืกเปิดบญัชธีนาคารได้ 3 ธนาคาร ดงันี้

 1) ธนาคารกรงุไทย ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์

 3) ธนาคารออมสนิ ประเภทบญัชเีงนิฝากเผื่อเรยีก

 การส่งหลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารของสถานศึกษาและนักเรียนทุนเสมอภาค

 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของ 

สถานศึกษา และนักเรียนทุนเสมอภาคหรือผู้ปกครอง ผ่านระบบเว็ปแอปพลิเคชั่นของระบบคัดกรองนักเรียนทุน

เสมอภาคของแต่ละสงักดั 

2.3 การใช้จ่ายเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 1) วธิกีารใช้จ่าย “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)” สามารถใช้จ่ายเพื่อ

  1) ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำารงชีพระหว่างเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

การศกึษา

  2) ค่าอาหาร : หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัอาหารเช้าสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาคระดบั

อนุบาล-ประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารเช้าและ/หรืออาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน 

ทนุเสมอภาคระดบัมธัยมศกึษา

  3) ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนทนุเสมอภาค: หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา และ

การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค 
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ิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ตารางที่ 1  แนวทางการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค)

เงินอุดหนุน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ประเภทค่าใช้จ่าย คำานิยาม วิธีใช้จ่าย
การใช้ระเบียบ/

หลักเกณฑ์

นกัเรยีน ค่าครองชพี ค่าใช้จ่ายในการดำารงชพีระหว่างเรยีน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษา

กรณนีกัเรยีนขอรบัผ่านบญัชธีนาคารของ

สถานศกึษา ให้จ่ายเป็นเงนิสดให้ 

นกัเรยีนทนุเสมอภาค

ใบสำาคญัรบัเงนิ นร.06/กสศ.06 ตามระเบยีบ กสศ. 

ใช้ในกรณขีอรบัเงนิสดผ่าน รร.

สถานศกึษา ค่าอาหาร

- การจ่ายค่าอาหาร

จะต้องไม่ทบัซ้อน

กบัเงนิอาหารกลาง

วนัของสถานศกึษา 

- ค่าอาหารต่อหวัให้

ขึ้นอยู่กบัการ

บรหิารจดัการของ

สถานศกึษา 

ค่าอาหารเช้าสำาหรบัอนบุาลและประถม

ศกึษา หรอืค่าอาหารเช้าหรอืกลางวนั

สำาหรบัมธัยมศกึษา

กรณทีี่สถานศกึษาได้รบัการจดัสรรเงนิ

อดุหนนุฯ จำานวน ไม่เกนิ 10 คน

สามารถจ่ายเป็นคูปองให้แก่

นกัเรยีนทนุเสมอภาค)

ใบสำาคญัรบัเงนิ (โดยร้านค้าเป็นผู้ลงนามรบัเงนิ)

จดัจ้างเหมาทำาอาหาร/จ้างบคุลากร

ประกอบอาหาร

กรณเีกนิ 5,000 บาทให้ดำาเนนิการตาม พรบ.จดัซื้อ

จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 และมี

หลกัฐานการเบกิจ่ายที่ถูกต้อง

จดัซื้ออาหารให้นกัเรยีน (นกัเรยีนทนุ

เสมอภาค) รายวนั-รายสปัดาห์ กรณไีม่

เกนิ 5,000 บาท

1. ใบกำากบัภาษ/ีใบเสรจ็รบัเงนิ

2. ใบสำาคญัรบัเงนิ/ใบรบัรองแทนใบเสรจ็เป็น 

หลกัฐาน (โดยแนบสำาเนาบตัรประจำาตวั

ประชาชนของผู้รบัเงนิ)

ค่ากจิกรรมการ

พฒันานกัเรยีนทนุ

เสมอภาค

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา และ

การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและ

ทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค

ค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะ

อาชพีและทกัษะชวีติ 

กรณเีกนิ 5,000 บาทให้ดำาเนนิการตาม พ.ร.บ.จดั

ซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 

และมหีลกัฐานการเบกิจ่ายที่ถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวสัดแุละครภุณัฑ์ที่

มคีวามจำาเป็นต่อกจิกรรมพฒันาทกัษะ

ชวีติและทกัษะอาชพีของนกัเรยีน 

ค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวสัดแุละครภุณัฑ์

ที่มคีวามจำาเป็นต่อกจิกรรมพฒันาทกัษะ

ชวีติและทกัษะอาชพีของนกัเรยีน ราคา

ไม่เกนิ 5,000 บาท ต่อหน่วยหรอืต่อชดุ

ดำาเนนิการตาม พรบ.จดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560

หมายเหต:ุ ใบเสรจ็รบัเงนิและหลกัฐานการเบกิจ่ายให้สถานศกึษาเกบ็ต้นฉบบัไว้ที่โรงเรยีน  ไม่ต้องส่งกลบัมายงั กสศ.
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 2) วธิกีารใช้จ่าย “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)” ให้สถานศกึษา จ่ายเงนิสดให้

แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง เฉพาะระดับอนุบาล 10 จังหวัด กรณีขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ใบสำาคัญรับ 

แบบ นร.06/กสศ.06 จะระบุจำานวนเงินทั้ง 2 ส่วนไว้แล้ว

 โดยโรงเรียนมีหน้าที่สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้นักเรียนและผู้ปกครอง 

ใช้จ่ายเงนิ ดงันี้

  1.1 ค่าหนงัสอืเรยีนและอปุกรณ์การเรยีน 

  1.2 ค่าเสื้อผ้าและวสัดเุครื่องแต่งกายนกัเรยีน

  1.3 ค่าอาหารหรอืคูปองค่าอาหาร

  1.4 ค่าพาหนะในการเดนิทาง หรอืจ้างเหมารถรบั-ส่งนกัเรยีน

  1.5 ค่าใช้จ่ายที่นกัเรยีนทนุเสมอภาคจำาเป็นในการดำารงชวีติประจำาวนันอกเหนอืจาก 4 รายการข้างต้น

2.4 ใบเสรจ็รบัเงนิ การจดัการดอกเบี้ย ผลกำาไร และการคนืเงนิ

 1. ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบสำาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บ 

ตวัจรงิไว้ที่โรงเรยีนไม่ต้องส่งให้ กสศ.

 2. เงินส่วนของสถานศึกษา ต้องใช้จ่ายเงนิภายในภาคเรยีน หากกรณมีเีงนิคงเหลอื หรอื ใช้เงนิไม่ทนั

ในภาคเรียนให้รีบดำาเนินการให้เสร็จอย่างช้าภายในภาคเรียนถัดไป หากเกินระยะเวลาที่กำาหนด ให้สถานศึกษา 

นำาเงนิส่วนของสถานศกึษาของภาคเรยีนที่ใช้ไม่ทนัเกนิ 2 ภาคเรยีน ส่งคนื กสศ. (ไม่รวมดอกเบี้ย)

ตัวอย่างที่ 1 ได้รับเงินส่วนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายได้ 

2 ภาคการเรียน คือ ภายในภาคเรียนที่ 1/2562 และ ภาคเรียนที่ 2/2562 หากสถานศึกษา 

ยงัใช้ไม่หมดให้นำาเงนิในส่วนของภาคเรยีน 1/2562 ที่เหลอืทั้งหมด คนื กสศ.(ไม่รวมดอกเบี้ย)

ตัวอย่างที่ 2 ได้รับเงินส่วนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายได้ 

2 ภาคการเรยีน คอื ภายในภาคเรยีนที่ 2/2562 และ 1/2563 หากสถานศกึษายังใช้ไม่หมดให้ 

นำาเงนิในส่วนของภาคเรยีน 2/2562 ที่เหลอืทั้งหมด คนื กสศ.(ไม่รวมดอกเบี้ย)

 3. เงนิส่วนของนกัเรียน กรณทีี่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษาให้ดำาเนนิการจ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีนยากจน

พเิศษตามรูปแบบใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) ภายใน 20 วนัทำาการ นบัตั้งแต่ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอ

ภาคมกีารแจ้งสถานะการโอนเงนิ กรณนีกัเรยีนไม่มตีวัตน มกีารย้ายออก ลาออก จบการศกึษา และไม่สามารถมา

รับเงินอุดหนุนสำาหรับนักเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้คืนเงินเฉพาะส่วนของนักเรียน โดยให้โอนเงินคืน 

กสศ. แต่จะต้องคนืไม่เกนิทกุวนัที่ 10 มถินุายน และ วนัที่ 10 พฤศจกิายน ของทกุปีการศกึษา (ซึ่งเป็นรอบของ

การปรบัสถานะการมตีวัตนในฐานข้อมูลระบบของต้นสงักดั) 
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 4. ดอกเบี้ยในบัญชีธนาคาร และผลกำาไรที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ ไม่ต้อง 

นำาส่งคนื กสศ. ให้สถานศกึษานำาไปสมทบจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนยากจนพเิศษได้

 5. การโอนเงินคืนกลับมา กสศ. ให้โอนเงินกลับไปที่บัญชีธนาคารที่ สถานศึกษาเปิดบัญชีรับเงิน 

จาก กสศ. เท่านั้น

	 ท้ังนี	้กรณทีีส่ถานศกึษาไม่สามารถคืนเงนิได้ทนัภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ให้แจ้ง	กสศ.พิจารณา

เป็นกรณีๆ	ไป

ข้อมูลบัญชีธนาคารสำาหรับการโอนเงินคืน กลับมายัง กสศ.

สังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี

ธนาคารกรงุไทย กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) 172-0-29581-6

ธนาคาร ธกส. กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) 020-1-49128-856

ธนาคารออมสนิ กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) 020-2-58268-869

สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี

ธนาคารกรงุไทย กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – อปท. 172-0-30379-7

ธนาคาร ธกส. กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) - อปท. 020-1-57460-316

ธนาคารออมสนิ กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) - อปท. 020-2-83147-518

สังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี

ธนาคารกรงุไทย กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – ตชด. 172-0-30378-9

ธนาคาร ธกส. กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – ตชด. 020-1-57472-345

ธนาคารออมสนิ กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – ตชด. 020-2-83147-500
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ส่วนที่ 3
บทบาทหน้าที่

และขั้นตอนการดำาเนินงาน
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1. บทบาทหน้าที่ ระดบัสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา
   และหน่วยกำากบัตดิตาม

 การดำาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) กสศ.ได้จัดทำาบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ประกอบด้วย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น และกองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้กลไกของแต่ละสงักดั

ในการดำาเนนิงาน โดยจำาแนกระดบัและบทบาทหน้าที่ไว้ดงันี้

 1) ระดับสถานศึกษา มบีทบาทหน้าที่ดงันี้ 

(1) ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลเพื่อคัดกรองความยากจน ข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน 

ถ่ายภาพบ้าน เชค็อนิบ้าน ตามแบบ นร.01/กสศ.01 โดยสามารถเลอืกใช้ Mobile Application (ใช้ได้

ทั้ง online-offline) หรอืเวบ็ไซต์ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค (ส่วนของครูประจำาชั้น)

(2) ครนูำาข้อมลูการคดักรองความยากจนให้ผูป้กครอง/ผูแ้ทน ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา และเจ้าหน้าที่

ของรฐั* “รบัรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน” (ส่วนของครูประจำาชั้น)

(3) กสศ.ประกาศรายชื่อ “นักเรียนทุนเสมอภาค” ให้สถานศึกษานำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

สถานศกึษา เพื่อรบัรองผลการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาคของสถานศกึษาขั้นสดุท้าย 

(4) สถานศึกษาจัดทำาแผนการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคของแต่ละภาคเรียน แบบ 

ก.001 พร้อมนำาเข้าที่ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาในการรบัรองด้วย (ส่วนของผูด้แูลระบบ

ของโรงเรียน)

(5) กสศ.จดัสรรเงนิอดุหนนุ “นกัเรยีนทนุเสมอภาค” ผ่านบญัชธีนาคารสถานศกึษา (ตามหลกัเกณฑ์

ที่ กสศ. กำาหนด) และ/หรอืบญัชธีนาคารนกัเรยีนทนุเสมอภาค/ผู้ปกครอง ตามที่สถานศกึษาบนัทกึ

ข้อมูลให้แก่ กสศ.

(6) สถานศกึษาดำาเนนิการจ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาคที่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา (นร.06/

กสศ.06) และสามารถจัดเป็น ค่าอาหารสำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (อาหารเช้า ส�าหรับระดับ
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อนบุาล-ประถมศกึษา และ อาหารเช้า หรอื อาหารกลางวนั ส�าหรบัระดบัมธัยมศกึษา) ค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำาหรับนักเรียน

ทนุเสมอภาค

(7) สถานศกึษาดำาเนนิการจดัทำาสรปุผลการใช้จ่ายเงนิตามแบบ ก.002 (ส่วนของผู้ดูแลระบบของ

โรงเรียน)

(8) สถานศึกษาบันทึกการมาเรียน และนำ้าหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภาค” (ส่วนของคร ู

ประจำาชั้น)

(9) สถานศกึษาคนืเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาคให้ กสศ. (ถ้ามี) ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ 

วธิกีารที่ กสศ.กำาหนด 

 

 2) ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบ นร.01/กสศ.01 และสภาพจริงของสถานะ

ครวัเรอืนที่เป็นปัจจบุนัเพื่อให้ข้อมูลมคีวามสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ

 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศกึษามบีทบาทที่จะต้องพจิารณาข้อมูลดงัต่อไปนี้

 1. รบัรองข้อมูลการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค ตามที่ครูบนัทกึในแบบ นร.01/กสศ.01

 2. กรณทีี่คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณาแล้วเหน็ว่านกัเรยีนที่ผ่านการคดักรองนกัเรยีนยากจนพเิศษ 

แต่ไม่สมควรได้รบัเงนิอดุหนนุเพิ่มเตมิให้ระบเุหตผุลประกอบด้วย

 3. รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษา(แบบ ก.001) สำาหรับค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การศกึษา และการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีนักเรียนทุนเสมอภาค 

 4. ระบมุตทิี่ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาในการพจิารณารบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค

การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ผู้อำานวยการโรงเรียนจัดประชุม 

ผู้แทนคณะกรรมการสถานศกึษา จะต้องมผีู้แทนอย่างน้อย 5 ฝ่ายเข้าร่วมประชมุ ดงันี้

  (1) ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

  (2) ผู้แทนชมุชน 

  (3) ผู้แทนผู้ปกครอง 

  (4) ผู้อำานวยการสถานศกึษา 

  (5) ผู้แทนครูที่รบัผดิชอบการคดักรอง 

 กรณีที่สถานศึกษาต้องการเพิ่มผู้แทนชุมชน เพื่อให้สามารถรับรองสถานะครัวเรือนได้ถูกต้อง และ

ครอบคลมุพื้นที่บรกิารของนกัเรยีนทนุเสมอภาค สถานศกึษาสามารถเพิ่มผู้แทนชมุชนได้

 ทั้งนี้ หากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานมอบหมายให้ 

รองประธานคณะกรรมการสถานศกึษา เป็นประธานการประชมุแทนได้
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 3) ระดับหน่วยกำากับติดตาม 

 หน่วยกำากับติดตาม ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด 

และกองกำากบัการตำารวจตระเวนชายแดน มเีป้าหมายเพื่อสนบัสนนุการทำางานของสถานศกึษาโดยให้ความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการทำางานของโครงการ ส่งเสรมิให้สถานศกึษาดำาเนนิงานที่ถูกต้อง กำากบัตดิตามให้

สถานศกึษาเบกิจ่ายเงนิตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ ตลอดจนสุม่ลงพื้นที่เพื่อตดิตามการดำาเนนิงานของโครงการ

ในระดบัสถานศกึษา และครวัเรอืนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. ดงันี้

(1) จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินงานของโครงการจัดสรรเงิน

อดุหนนุแบบมเีงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบแอปพลเิคชนั)

(2) ตดิตามการดำาเนนิงานของสถานศกึษาให้มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศ ประกอบ

ด้วย การคดักรองของสถานศกึษาและรบัรองข้อมูลของคณะกรรมการสถานศกึษา

(3) ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ติดตามผลการบันทึกการมาเรียนหรือนำ้าหนัก 

ส่วนสูง ให้เป็นไปตามปฏทินิการดำาเนนิงานของ กสศ.

(4) ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำาเนนิงานตามกระบวนการคดักรอง การจ่ายเงนิใหก้บันกัเรยีนทนุเสมอ

ภาคและการเบกิจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงนิของสถานศกึษาให้แก่กองทนุเพื่อความเสมอภาค

ทางการศกึษา (กสศ.)

(5) กรณีมีการร้องเรียน หน่วยกำากับติดตามจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานศึกษา 

ในสงักดั เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั

2. ขั้นตอนการคดักรองนกัเรยีนเพื่อรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 1. ครูประจำาชั้นนดัหมายกบัผู้ปกครองนกัเรยีนเพื่อลงเยี่ยมบ้าน

 2. สอบถามข้อมูลผู้ปกครองตามแบบฟอร์มขอรบัทนุ (นร.01/กสศ.01) โดยสามารถเลอืกจดัเกบ็ผ่านแอป

พลเิคชนั หรอืกระดาษแล้วนำามาบนัทกึข้อมูลผ่านระบบ

 3. ตรวจสอบ และบนัทกึข้อมูลให้มคีวามครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้ผู้ปกครองลงนามรบัรองข้อมูล

 4. นำาข้อมูลแบบ (นร.01/กสศ.01) ให้เจ้าหน้าที่รฐัรบัรอง
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คำาอธิบายเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา นร.01/กสศ.01

 1. จำานวนสมาชกิครัวเรือน  หมายถงึ จำานวนสมาชกิทั้งหมดของครวัเรอืน (มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้านหรอื

ไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหา หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดย

บคุคลเหล่านั้นอาจเป็นญาต ิหรอื ไม่เป็นญาตกิไ็ด้ ไม่นบัสมาชกิที่ไปทำางานที่อื่น โดยไม่กลบัมาพกันอนที่บ้านนาน

เกนิ 3 เดอืนในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา (ระยะเวลานบัจากเดอืนก่อนสมัภาษณ์ย้อนหลงัไป 12 เดอืน เช่น เดอืนที่

สมัภาษณ์คอืเดอืนมถินุายน 2562 ในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา คอื เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2562) หากมสีมาชกิ

ในครวัเรอืนไปพำานกัอาศยัอยู่ที่อื่นเกนิกว่า 3 เดอืน ไม่นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน

 2. รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้

กรอก 0 รายได้ของนกัเรยีนไม่นบัเป็นรายได้ของครวัเรอืน กรณทีี่สมาชกิในครวัเรอืนมรีายได้ที่ได้รบัมาจากสมาชกิ

ที่ไปทำางานที่อื่นให้นบัด้วย

 3. รายได้ในครัวเรือน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั

 4. รายได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อคน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั หารด้วยจำานวน

สมาชกิของครวัเรอืนทั้งหมด 

 5. ความพิการ หมายถงึ ผู้ที่มคีวามพกิารทางด้านร่างกายและด้านสตปิัญญา

 6. ความพิการทางร่างกาย  หมายถงึ ผู้พกิารทางการมองเหน็ ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมาย

และทางกายหรอืการเคลื่อนไหว

 7. ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และทางสติปัญญาและการ 

เรยีนรู้

 8. โรคเรื้อรัง ตามนยิามที่กระทรวงสาธารณสขุใช้ม ี2 นยิาม คอื

1) โรคเรื้อรงั คอื ภาวะเจบ็ป่วยเรื้อรงัที่ไม่ตดิต่อ หรอืภาวะที่เกดิจากความเสื่อมของร่างกายตามอาย ุ

ส่วนใหญ่จะไม่มีสาเหตุที่แน่นอน มีปัจจยัเสี่ยงหลายอย่าง มรีะยะเวลาฟักตวัของโรครวมถงึระยะ

เวลาของการดำาเนินโรคที่ยาวนาน ไม่ติดต่อโดยทางสัมผัส สามารถทำาให้เกิดความพิการหรือ 

การทำางานที่ผดิปกตขิองร่างกายและรกัษาไม่หาย 

2) โรคเรื้อรงั คอื ภาวะที่มคีวามผดิปกตหิรอืเบี่ยงเบนไปจากปกตขิองร่างกาย เป็นภาวะที่เป็นอย่าง

ถาวร ทำาให้เกิดความพิการ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ไม่สามารถรักษาให ้

กลับคืนปกติได้ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะนี้ต้องการการกายภาพบำาบัดหรือการปรับตัวสำาหรับสภาวะนี้ 

นอกจากนั้นยังต้องรักษาติดตามดูแลในระยะยาว รวมทั้งโรคประจำาตัวที่สามารถรักษาหายได้ 

แต่ถ้ารกัษาตดิต่อกนันานเกนิ 3 เดอืนแล้วยงัไม่หาย ยงัคงต้องรกัษาต่อไป ให้ถอืว่าเป็นโรคเรื้อรงั
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3. ขั้นตอนการประชมุรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค
   โดยคณะกรรมการสถานศกึษา

 1)  ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา จดัประชมุรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศกึษา 

โดยจะต้องมอีงค์ประชมุอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้แทนชมุชน ผู้แทน 

ผู้ปกครอง ผู้อำานวยการสถานศกึษา ผู้แทนครูที่รบัผดิชอบการคดักรอง 

 2) ผู้อำานวยการชี้แจงวตัถปุระสงค์การประชมุ และบทบาทให้คณะกรรมการทราบ ดงันี้

- รบัรองข้อมูลการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค ตามที่ครูบนัทกึในแบบ นร.01/กสศ.01

- กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่านักเรียนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียน 

ทนุเสมอภาค แต่ไม่สมควรได้รบัเงนิอดุหนนุเพิ่มเตมิให้ระบเุหตผุลประกอบการพจิารณาด้วย

- รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษา(แบบ ก.001) สำาหรับค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การศกึษา และการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีแก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค 

- ระบมุตทิี่ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาในการพจิารณารบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค

 3) คณะกรรมการสถานศกึษาลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐาน ตามแบบฟอร์ม นร.05/กสศ.05

การจดัประชมุรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศกึษา จะจดัภาคเรยีนละ 1 ครั้ง โดยจะ

รบัรองข้อมูลนกัเรยีนกลุ่มใหม่ที่ยงัไม่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. 

 สำาหรับแบบแผนการใช้จ่ายเงิน ก.001 ให้สถานศึกษาใส่จำานวนนักเรียนกลุ่มเดิมรวมกับจำานวนนักเรียน

กลุ่มใหม่ไปในแผนการใช้จ่ายเงนิด้วย

4. ขั้นตอนการจ่ายเงนินกัเรยีนทนุเสมอภาค

 การจ่ายเงนินกัเรยีนทนุเสมอภาค ให้สถานศกึษาดำาเนนิการดงันี้

 1) ผู้ดูแลระบบโรงเรยีน ดูสถานะการโอนเงนิผ่านระบบคดักรองทนุเสมอภาค เลอืกเมนู “สถานะการโอน

เงนิ” ระบบจะระบจุำานวนเงนิที่สถานศกึษาได้รบัทั้งหมด และรายชื่อนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสดผ่านบญัชสีถานศกึษา 

 2) สถานศกึษาจะต้องจ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาคภายใน 20 วนัทำาการ นบัตั้งแต่ระบบคดักรอง

ทนุเสมอภาค มกีารแจ้งสถานะการโอนเงนิ

 3) กรณทีี่สถานศกึษาต้องการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. หรอืแจ้งให้ผู้ปกครอง

มารบัเงนิสด สถานศกึษาสามารถพมิพ์หนงัสอืแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาคได้ตามแบบ นร.08/

กสศ.08

 4) การจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคให้จ่ายส่วนของ ค่าครองชีพ แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตาม

จำานวนเงนิที่ระบไุว้ในระบบ
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 5) ขั้นตอนการจ่ายเงิน สถานศึกษาจะต้องจ่ายเงินสด ให้ผู้ปกครองพร้อมถ่ายภาพและลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลกัฐาน ซึ่งโรงเรยีนจะให้ลงนามในเอกสารตามแบบฟอร์มใบสำาคญัรบัเงนิ(นร.06/กสศ.06) พร้อมแนบสำาเนา

บัตรประชาชน หรือจะลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชนผ่านระบบ 

แอปพลเิคชนักไ็ด้ ทั้งนี้ภาพถ่ายจะต้องประกอบด้วย 

(1) ผู้ปกครอง เป็นผู้รบัเงนิ

(2) ครูประจำาชั้น/ผู้แทนครู เป็นผู้บนัทกึข้อมูล

(3) นกัเรยีนทนุเสมอภาค เป็นพยาน

(4) ผู้อำานวยการโรงเรยีน หรอื รองผู้อำานวยการโรงเรยีน เป็นพยาน

 6) กรณีที่ ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดได้ ให้สามารถมอบอำานาจให้ผู้ที่ท่านเห็นสมควรรับเงินสด

แทนได้ โดยลงนามมอบอำานาจตามรายละเอยีดในแบบ นร.08/กสศ.08

 7) กรณทีี่ ผูป้กครองไม่สามารถมอบอำานาจได้ ให้ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนตรวจสอบสาเหตแุละรบัรองข้อมลู

ผู้ปกครองที่เป็นปัจจบุนัและแก้ไขชื่อผู้ปกครองให้ถูกต้อง พร้อมรบัรองตามรายละเอยีดใน แบบ นร.08/กสศ.08

 8) เงนิที่ กสศ.จดัสรรให้สถานศกึษาเป็นเงนินอกงบประมาณ ประเภท “เงนิอดุหนนุ” ให้สถานศกึษาจดั

ทำาบัญชี หรือคุมบัญชีนอกงบประมาณตามระเบียบของสถานศึกษา หรือต้นสังกัดนั้นๆ โดยใบเสร็จรับเงินและ 

หลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบสำาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บตัวจริงไว้ที่สถานศึกษาไม่ต้อง 

ส่งกลบัมาที่ กสศ.

 9) กรณนีกัเรยีนไม่มตีวัตน มกีารย้ายออก ลาออก จบการศกึษา และไม่สามารถ มารบัเงนิอดุหนนุสำาหรบั

นกัเรยีนได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้คนืเงนิเฉพาะส่วนของนกัเรยีน โดยให้โอน เงนิคนื กสศ. แต่จะต้องคนื 

ไม่เกนิทกุวนัที่ 10 มถินุายน และ วนัที่ 10 พฤศจกิายน ของทกุปีการศกึษา (ซึ่งเป็นรอบของการปรบัสถานะการมี

ตวัตนในฐานข้อมูลระบบต้นสงักดั) 

5. ขั้นตอนการจดัทำาแบบแผนการใช้จ่ายเงนิ(ก.001)
   และแบบสรปุผลการใช้จ่ายเงนิ(ก.002)

 การจดัทำาแผนการใช้จ่ายเงนิ (ก.001) และแบบสรปุการใช้จ่ายเงนิ (ก.002) ให้สถานศกึษาดำาเนนิการดงันี้

 1) สถานศึกษาจัดทำาแผนการใช้จ่ายเงิน(ก.001) โดยเงินส่วนของสถานศึกษา สามารถนำาไปใช้จ่ายได้ 

2 รายการ ประกอบด้วย

  (1) ค่าอาหาร

   - อาหารเช้า สำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค ระดบัอนบุาล-ประถมศกึษา

   - อาหารเช้า หรอื อาหารกลางวนั สำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค ระดบัมัธยมศกึษา

  (2) ค่าจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค 
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 2) สถานศึกษานำาแผนการใช้จ่ายเงิน(ก.001) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองแผนการ

ใช้จ่ายเงนิของสถานศกึษา

 3) เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษารับรองแล้วให้สถานศึกษาดำาเนินการเป็นไปตามแผน หากมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ผู้อำานวยการโรงเรียนชี้แจงเห็นผลต่อคณะกรรมการ 

สถานศกึษาทราบด้วย

 4) เมื่อสถานศึกษาดำาเนินการตามกิจกรรมสิ้นสุดภาคเรียนแล้ว ให้ดำาเนินการสรุปผลการใช้จ่ายเงิน 

(ก.002) ให้เรยีบร้อย พร้อมอพัโหลดหน้ารายการสมดุบญัชทีี่มกีารเคลื่อนไหวล่าสดุลงระบบ

 5) เงนิส่วนของสถานศกึษา ต้องใช้จ่ายในภาคเรยีน หากกรณมีเีงนิคงเหลอืหรอืใช้เงนิไม่ทนัในภาคเรยีน

ให้รบีดำาเนนิการให้เสรจ็อย่างช้าภายในภาคเรยีนถดัไป หากเกนิระยะเวลาที่กำาหนด ให้สถานศกึษานำาเงนิส่วนของ

สถานศกึษาของภาคเรยีนที่ใช้ไม่ทนัเกนิ 2 ภาคเรยีน ส่งคนื กสศ. (ไม่รวมดอกเบี้ย)

 6) ดอกเบี้ยในบญัชธีนาคาร และผลกำาไรที่เกดิจากกจิกรรมพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค ไม่ต้องนำาส่งคนื 

กสศ. ให้สถานศกึษานำาไปสมทบจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนยากจนพเิศษได้ 
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ส่วนที่ 4
ปฏิทินการดำาเนินงาน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  

ประจำาภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562
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ปฏทินิการดำาเนนิงาน
โครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข 

(นกัเรยีนทนุเสมอภาค)  
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

เปิดภาคเรยีน 
– 10 พ.ย.62

สังกัด สพฐ.
ระบบข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคล(DMC) เปิดให้
แก้ไขปรบัปรงุข้อมูลนกัเรยีน ภาคเรยีนที่ 
2/2562 สามารถดำาเนนิการ เลอืกประเภท
ความด้อยโอกาส “ยากจน”(ปรบัปรงุฐาน
ข้อมูลได้ถงึวนัที่ 10 พ.ย.62)

สังกัด อปท.
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น 
(SIS) เปิดให้ดำาเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุข้อมูล
นกัเรยีน ภาคเรยีนที่ 2/2562  
(ปรบัปรงุฐานข้อมูลได้ถงึวนัที่ 15 พ.ย.62)

สังกัด ตชด.
ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค ผ่าน
ระบบ bpp  ให้ดำาเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุ
ข้อมูลนกัเรยีน ภาคเรยีนที่ 2/2562

ครูประจำาชั้น 
เตรยีมปรบัปรงุข้อมูลและบนัทกึข้อมูลนกัเรยีน
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ผ่านระบบของแต่ละสงักดั เพื่อ
(1) การยนืยนัตวัตนนกัเรยีนยากจน-ยากจนพเิศษ
(2) เตรยีมข้อมูลสำาหรบัคดักรองนกัเรยีนยากจน ที่

ต้องการขอรบัทนุเพิ่มเตมิ

Admin หน่วยกำากับ
กำากบัตดิตามให้สถานศกึษาบนัทกึข้อมูลนกัเรยีน 
เพื่อเตรยีมเชื่อมข้อมูลจากฐานนกัเรยีนรายบคุคล
ของแต่ละสงักดั ไปยงัฐานข้อมูลระบบนกัเรยีนทนุ
เสมอภาค

6 พ.ย –
20 พ.ย.62

ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคของ
แต่ละสงักดั เปิดให้ดำาเนนิการ 
(1) แจ้งยกเลกิทนุเสมอภาคนกัเรยีนกลุ่ม

เดมิ (หากยกเลกิทนุเสมอภาค นกัเรยีน
จะไม่ได้รบัเงนิอดุหนนุ นร.ยากจน 
เฉพาะนกัเรยีน สงักดั สพฐ)

(2) แก้ไขช่องทางการรบัเงนิของนกัเรยีน
กลุ่มเดมิที่รบัทนุเสมอภาค  (สำาหรบั
สงักดั สพฐ.และ อปท.)

(3) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครอง

ครูประจำาชั้น 
ดำาเนนิการปรบัปรงุข้อมูลนกัเรยีน ผ่านระบบคดั
กรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค

10 – 20 พ.ย.62 กสศ. เตรยีมเชื่อมฐานข้อมูลนกัเรยีนภาค
เรยีนที่ 2/2562 (ข้อมูล ณ วนัที่ 10 พ.ย 62)

กสศ. เตรยีมดงึข้อมูลนกัเรยีนภาคเรยีนที่ 2/2562 
(ข้อมูล ณ วนัที่ 10 พ.ย 62) และเชื่อมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคลของแต่ละสงักดั 
ไปยงัฐาน นกัเรยีนทนุเสมอภาค เพื่อ
(1) การยนืยนัตวัตนนกัเรยีน
(2) เตรยีมข้อมูลสำาหรบัคดักรองนกัเรยีนทนุ 

เสมอภาค ที่ต้องการขอรบัทนุเพิ่มเตมิ

ช่วงเดอืน ธ.ค. 62 สพฐ. จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจน ให้
แก่เขตพื้นที่การศกึษา (เฉพาะนกัเรยีนใน
สงักดั สพฐ. เท่านั้น)

สพฐ. จดัสรรเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีน
ยากจน โดยจะแจ้งบญัชจีดัสรรผ่านเขตพื้นที่การ
ศกึษา



29 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

นักเรียนกลุ่มเดิมที่เคยได้รับเงินอุดหนุน จาก กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2562

2-13 ธ.ค.62 กสศ.จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอ
ภาค กลุ่มเดมิที่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุจาก 
กสศ. ในภาคเรยีนที่ 1/2562 

กสศ. จดัสรรเงนิอดุหนนุให้นกัเรยีนทนุเสมอภาค
กลุ่มเดมิ ตามช่องทางที่ นร.ทนุเสมอภาคเคยได้รบั
เงนิอดุหนนุ

23 ธ.ค.62
เป็นต้นไป

เปิดระบบให้ สถานศกึษา หน่วยกำากบั 
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ นกัเรยีนทนุเสมอ
กลุ่มเดมิที่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ.

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ  
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ  ในรายการ
“รายงานหวัข้อ สถานะการโอนเงนิ”

23 ธ.ค. 62 -
22 ม.ค  63

ดำาเนนิการ บนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/
กสศ.06) ของนกัเรยีนกลุ่มเดมิเคยได้รบัเงนิ
อดุหนนุจาก กสศ. 
(ภายใน 20 วันทำาการหลังทราบสถานะ
การโอนเงินจากระบบ)

ครูประจำาชั้น
ดำาเนนิการแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุไปยงัผู้
ปกครอง และบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.
06) เฉพาะนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา 

20 ธ.ค.62
เป็นต้นไป

จดัทำาแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ
สถานศกึษา เพื่อจดัเป็นค่าอาหารเช้า หรอื 
กจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 
ตามความเหมาะสม

Admin โรงเรียน  ดำาเนนิการดงันี้
จดัทำาแผนการใช้จ่ายเงนิในส่วนของสถานศกึษา 
(ก.001) เพื่อรอดำาเนนิการเข้าที่ประชมุ คกก. สถาน
ศกึษา พร้อมนกัเรยีนทนุเสมอภาคกลุ่มใหม่

นักเรียนกลุ่มเข้าใหม่/นักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเพิ่มเติม

1-20 ธ.ค.62 เปิดระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคของ
แต่ละสงักดั ให้สถานศกึษาคดักรองนกัเรยีน
ยากจน 
(เฉพาะ นร.เข้าใหม่ / นร. ที่ขอทุนเพิ่ม
กรณีสถานะครัวเรือนเปลี่ยนแปลง)

ครูประจำาชั้น ดำาเนนิการดงันี้
(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อคดักรองนกัเรยีนยากจน 

ตามแบบ นร.01/กสศ.01
(2) ให้เจ้าหน้าที่รัฐรบัรองข้อมูลสถานะครวัเรอืน

หน่วยกำากับ กำากบั ตดิตาม และสนบัสนนุ
สถานศกึษาในการคดักรองนกัเรยีนทนุ 
เสมอภาค

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ
ตดิตามการคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคผ่าน
ระบบ ในรายการ “ตดิตามข้อมูล หวัข้อ การคดั
กรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค (แบบ นร. 01/กสศ.01)”

25-30 ธ.ค.62 กสศ. ตรวจสอบข้อมูล แบบ นร. 01 /กสศ.
01 และประกาศรายชื่อ นกัเรยีนทนุเสมอ
ภาคกลุ่มใหม่

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ  
ตรวจสอบรายชื่อนกัเรยีนทนุเสมอภาคที่ผ่านเกณฑ์ 
PMT ในรายการ “รายงาน หวัข้อ ประกาศรายชื่อ
นกัเรยีนยากจนพเิศษ”

1-20 ม.ค.63 เปิดระบบ ให้สถานศกึษา บนัทกึแบบรบัรอง
ผลการพจิารณาเพื่อรบัเงนิอดุหนนุ
(นร.05/กสศ.05) และแผนการใช้จ่ายเงนิ 
ในส่วนของสถานศกึษา (ก.001)

Admin โรงเรียน ดำาเนนิการดงันี้
(1) จดัประชมุ คกก.สถานศกึษา เพื่อรบัรองรายชื่อ

นกัเรยีนทนุเสมอภาคกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ 
PMT /รบัรองแผนการใช้จ่ายเงนิในส่วนของ
สถานศกึษา 

(2) บนัทกึผลการรบัรองรายชื่อนกัเรยีน (นร.05/
กสศ.05) และแผนการใช้จ่ายเงนิของสถาน
ศกึษา (ก.001) เข้ามายงัระบบของแต่ละสงักดั



30 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

เขตพื้นท ีกำากบั ตดิตาม และสนบัสนนุ
สถานศกึษาในการรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุ
เสมอภาคกลุ่มใหม่ ของ คกก.สถานศกึษา

Admin เขตพื้นที่  
ตดิตามการบนัทกึผลการรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุ
เสมอภาคกลุ่มใหม่ ในรายการ “ตดิตามข้อมูล 
หวัข้อ ตรวจสอบการบนัทกึข้อมูล (นร.05)”

27 ม.ค. -
10 ก.พ. 63

กสศ. ตรวจสอบข้อมูลผลการรบัรองข้อมูล
นกัเรยีนทนุเสมอภาคจาก คกก.สถานศกึษา  
และจดัสรรเงนิอดุหนนุให้นกัเรยีนทนุเสมอ
ภาคกลุ่มใหม่

กสศ. ดำาเนนิการดงันี้
(1) ตรวจสอบรายชื่อและผลการรบัรองจาก คกก.

สถานศกึษา
(2) ตรวจสอบข้อมูล บญัช ีจำานวนเงนิ 
(3) จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาค

ตั้งแต่ 10 ก.พ. 63 
เป็นต้นไป 

เปิดระบบ ให้ สถานศกึษา หน่วยกำากบั 
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ นกัเรยีนทนุเสมอ
ภาคกลุ่มใหม่

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ ในรายการ
“รายงานหวัข้อ สถานะการโอนเงนิ”

20 ก.พ. -
20 ม.ีค. 63

ดำาเนนิการ บนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/
กสศ.06)  นกัเรยีนทนุเสมอภาคกลุ่มใหม่ 
(ภายใน 20 วันทำาการหลังทราบสถานะ
การโอนเงินจากระบบของแต่ละสังกัด)

ครูประจำาชั้น 
ดำาเนนิการแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุไปยงัผู้
ปกครอง (นร.08/กสศ.08) และบนัทกึใบสำาคญัรบั
เงนิ (นร.06/กสศ.06) เฉพาะนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสด
ผ่านสถานศกึษา

Admin โรงเรียน
ตดิตามการบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) 
ของครูประจำาชั้น

1 ธ.ค. 62  -
10 เม.ย  63

ดำาเนนิการบนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง ของนกัเรยีนทนุ 

เสมอภาค
ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มเข้าใหม่

ครูประจำาชั้น 
บนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง ของนกัเรยีนทนุเสมอภาคใน

ระบบของแต่ละสงักดั 

Admin โรงเรียน
ตดิตามการบนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง ของนกัเรยีนทนุเสมอภาคของครู

ประจำาชั้น

10 ก.พ. -
10 เม.ย. 63

ดำาเนนิการบนัทกึสรปุการใช้จ่ายเงนิของ
สถานศกึษา (ก.002) ของนกัเรยีนทนุ 
เสมอภาค
ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มเข้าใหม่

Admin โรงเรียน
(1) บนัทกึสรปุผลการใช้จ่ายเงนิในส่วนของสถาน

ศกึษา (ก.002)
(2) บนัทกึข้อมูลการโอนเงนิคนื ผ่านระบบของ

แต่ละสงักดั
โดยไม่ต้องส่งใบคนืเงนิไปที่ กสศ. รายการ 
“นักเรียนทุนเสมอภาค หัวข้อ การโอนเงินคืน 
กสศ.” สำาหรบัโรงเรยีนที่ไม่มกีารโอนเงนิคนื ให้กด
เลอืก “ไม่มีการโอนเงินคืน แล้วกดบันทึก 
เท่านั้น”



31 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

1 ธ.ค. 62 -
10 เม.ย  63

หน่วยกำากบั กำากบั ตดิตามสถานศกึษาใน
การบนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง และ สรปุการใช้จ่ายเงนิ

ในส่วนของสถานศกึษา (ก.002)

บนัทกึสรปุผลการตดิตามและตรวจสอบ
สถานศกึษา เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสงักดั

Admin หน่วยกำากับ ดำาเนนิการดงันี้
(1) ตดิตามสถานศกึษาในการบนัทกึการมา

เรยีน-นำ้าหนกัส่วนสูง รายการ “ตดิตามข้อมูล 
หวัข้อ การมาเรยีน-นำ้าหนกัส่วนสูง

(2) บนัทกึสรปุผลการตดิตาม ผ่านระบบ รายการ 
“รายงานตดิตามตรวจสอบ หวัข้อ รายงานสรปุ
ตดิตามตรวจสอบ”

กรณีที่โรงเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลประจำาปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1/2562

1 ธ.ค.62 -
10 เม.ย.63

การบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ นร.06/กสศ.06 ครูประจำาชั้น
บนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) นกัเรยีนที่
รบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา

Admin โรงเรียน
ตดิตามการบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) 
ของครูประจำาชั้น

20 ธ.ค.62 -
10 เม.ย.63

ดำาเนนิการบนัทกึสรปุการใช้จ่ายเงนิของ
สถานศกึษา (ก.002) 

Admin โรงเรียน 
บนัทกึสรปุผลการใช้จ่ายเงนิในส่วนของสถานศกึษา 
(ก.002)



ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

กับการดำาเนินงานโครงการ



33 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



34 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



35 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



36 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



37 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



38 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



39 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



40 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



41 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)






