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แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพิ่ มเติ ม นักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มรอยต่อ)
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สานักบริ หารเงิ นอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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ส่วนที่ 1
แนวทางการบริ หารจัดการเงิ นอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม (กลุ่มรอยต่อ)
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ที่มาและความสาคัญ
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติก องทุ น เพื่อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และ
สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จนสาเร็จการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ในปี การศึกษา 2563 ทีผ่ ่านมา กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
และ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่ นไข (Conditional Cash Transfer : CCT) เพือ่ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวติ
และทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนทีส่ อดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็ น
รายบุคคล รวมทัง้ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ยังคงส่งผลกระทบกับนักเรียนทัวโลกและนั
่
กเรียนทุนเสมอภาคอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับหน่ วยงานต้นสังกัด
การศึกษา ได้ดาเนินการสารวจกลุ่มตัวอย่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่ วยจัดการศึกษา
สถานศึกษา ผูป้ กครอง และนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อกาหนดแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนและการบรรเทา
ผลกระทบจากการปิ ดสถานศึก ษา ได้อ ย่างตรงจุด และมีป ระสิทธิภ าพสูงสุ ด โดยดาเนินการผ่ านช่อ งทาง
ออนไลน์ (Online survey) จ านวน 2,808 คน และผ่ า นการสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ (Telephone survey)
จานวน 1,585 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียนทุนเสมอภาคและผู้ปกครองเชิงลึก พบว่าสิง่ ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือมากที่สุดต่อการมาเรียนของนักเรียนตามลาดับ คือ (1) ค่าครองชีพ/ของใช้ท่จี าเป็ น รองลงมา (2)
อาหารเช้า/อาหารกลางวัน และ (3) ค่าเดินทาง นอกจากนี้ได้สอบถามนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มรอยต่อที่
จะต้องเปลีย่ นช่วงชัน้ หรือเปลีย่ นสถานศึกษาใหม่ เนื่องจากจบประถมศึกษาปี ท่ี 6 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 พบว่า
ส่วนใหญ่จะเรียนต่อ คิดเป็ นร้อยละ 97.82 โดยต้องการให้ทาง กสศ. สนับสนุ นช่วยเหลือ (1) ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการศึกษา ร้อยละ 87.95 (2) อุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 54.91 และ(3) ค่าสมัครเรียน ร้อยละ 51.34
ตามลาดับ สาหรับนักเรียนที่ไม่เรียน คิดเป็ นร้อยละ 2.18 ให้เหตุผลว่าต้องออกไปหางานทา เป็ นอันดับแรก
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จากสถานการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (Learning
Access) เพิม่ มากขึน้ 1
เพื่อ เป็ น การด าเนิ น การให้ค วามช่ ว ยเหลือ ดู แ ลนั ก เรีย นทุ น เสมอภาค (กลุ่ ม ช่ ว งชัน้ รอยต่ อ ) ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ทุนเสมอภาคให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ ในภาคเรียนที่ 1/2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึก ษาจึง ได้ด าเนิ น การจัดท า โครงการจัด สรรเงิ นอุด หนุ นนั กเรีย นทุ น เสมอภาคเพิ่ มเติ ม ให้
สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รบั ผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว โดยมีนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วง
ชัน้ รอยต่อ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญทีจ่ าเป็ นต้องจัดหามาตรการช่วยเหลือเพิม่ เติมภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษาในสถานการณ์
ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
จัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติมเพือ่ การดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมของนักเรียนทุนเสมอภาคให้
ได้รบั โอกาสทางการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เพือ่ ป้ องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา
3. กลุ่มเป้ าหมาย
จัด สรรเงิน อุ ด หนุ น ให้ก ับ นั ก เรีย นทุ น เสมอภาคที่ไ ด้ร ับ เงิน อุ ด หนุ น แบบมีเ งื่อ นไขต่ อ เนื่ อ งจากปี
การศึก ษา 2563 ที่มีร ายชื่อ การรับ เงิน อุ ด หนุ น ภาคเรีย นที่ 2/2563 ( ข้อ มู ล ณ เดือ นมีน าคม 2564 )
ประกอบด้วย 4 ระดับชัน้ คือ ระดับชัน้ อนุบาล 3 , ประถมศึกษาปี ท่ี 6 , มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปี ท่ี
6 (เฉพาะ บช.ตชด.) ในสถานศึกษา 3 สังกัด
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
3.2 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
4. นิ ยามที่เกี่ยวข้อง
1. ทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม หมายถึง เงินทีก่ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรร
เพิม่ เติมให้กบั นักเรียนทุนเสมอภาคประกอบด้วย 4 ระดับชัน้ คือ ระดับชัน้ อนุบาล 3, ประถมศึกษาปี ท่ี 6,
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 (เฉพาะ บช.ตชด.) เพือ่ ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มช่วงชัน้ รอยต่อ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ในภาคเรียนที่ 1/2564
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ผลการสารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ระลอกใหม่ และความต้องการของนักเรียนทุนเสมอภาค
ระหว่างวันที่ 15-28 ม.ค .2564
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2. นักเรียนทุนเสมอภาค : หมายถึง นักเรียนยากจนทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดกรองผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์แบบ
(Proxy Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่มทีม่ คี ่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
3. ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพือ่ การดารงชีพของนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษา อาทิ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่
สูงขึน้
4. หน่ วยกากับติ ดตาม : หมายถึง หน่วยงานทีต่ น้ สังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุน
และติดตามสถานศึกษาให้สามารถดาเนินงานตามเป้ าหมายของโครงการ ประกอบด้วย
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) : คือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 225 เขต
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (สถ.) : คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ โี รงเรียนในกากับ สถ.
- กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) คือ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน 16 ภาค
5. อัตราเงิ นอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม
กสศ. จะดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นกั เรียนทุนเสมอภาคเพิม่ เติม เน้นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
ช่วงชัน้ รอยต่อ 4 ระดับชัน้ คือ ระดับชัน้ อนุบาล 3, ประถมศึกษาปี ท่ี 6, มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
(เฉพาะ บช.ตชด.) ในอัตรา 800 บาทต่อคน โดยให้จดั สรรเงิ นอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14
พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี้ ให้ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
6. รูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่ มเติ ม จาก กสศ. ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค
สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดาเนินการโอนเงินอุดหนุ น นักเรียนทุน
เสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 ช่องทาง เดิมที่
รับเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้
(1) เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคโดยตรง
(2) เข้าบัญชีสถานศึกษาทีเ่ ปิ ดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. สาหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา
หรือ นักเรียนทีแ่ จ้งรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ. ดาเนินการจัดสรรไม่ได้
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7. การจัดสรรเงิ นอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม สาหรับสถานศึกษา
สถานศึกษา2 ดาเนินการจัดสรร “เงิ นอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม” เป็ นค่าครองชีพแก่
นักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง โดยสามารถดาเนินการได้ทงั ้ 2 รูปแบบ ดังนี้
7.1 จ่ายเป็ นเงิ นสด ให้ ผ้ปู กครองและนักเรียนทุนเสมอภาค ต้องมีการเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน
ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนเพิม่ เติม และดาเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินและเงื่อนไขตามที่ กสศ.
กาหนด
7.2 โอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารของผู้ปกครองหรือนั กเรียนทุนเสมอภาค สถานศึกษาต้องมีก าร
จัด ท าบัน ทึก ภายในขออนุ ม ัติก ารด าเนิ น การดัง กล่ า วที่ร ะบุ ว ิธีก ารด าเนิ น งานและผู้ร ับ ผิด ชอบที่ช ัด เจน
ซึง่ ดาเนินการได้ 2 วิธี (ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูอ้ านวยการสถานศึกษา)
- โอนตรงจากบัญชีธนาคารของสถานศึกษาทีเ่ ปิ ดขอรับเงินอุดหนุนจาก กสศ.
- โอนผ่ านบัญ ชีของครูผู้รบั ผิดชอบหรือ ที่ได้รบั มอบหมายให้ ด าเนิ นการดังกล่ าวจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา
โดยต้องมีการเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร สลิปโอนเงินทีร่ ะบุช่อื บัญชีปลายทาง วันทีจ่ ่ายเงิน
และยอดเงินทีช่ ดั เจน รวมทัง้ ดาเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินและเงือ่ นไขตามที่ กสศ. กาหนด
หมายเหตุ : ขอให้สถานศึกษาพิจารณาการดาเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึด มาตราการเว้น
ระยะห่างทางสังคม และมาตราการของพืน้ ทีอ่ ย่างเคร่งครัด
8. เงื่อนไขการรับเงิ นอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม
8.1 นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ได้รบั การช่วยเหลือเพิม่ เติมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียนที่ได้รบั เงินอุดหนุ นได้รบั
โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ และยังคงอยู่ในระบบการศึกษาในปี การศึกษา 1/2564
8.2 สถานศึกษา สอบถามผูป้ กครองหรือนักเรียน เรื่องสถานะการมาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2564 และการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นนักเรียนทุน
เสมอภาคเพิม่ เติม ตามแบบฟอร์มที่ กสศ. กาหนด และบันทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

2 สถานศึกษามีหน้าทีส
่ ร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิม่ เติมให้นักเรียนและผูป้ กครอง

ภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษา อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ /
ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ซึง่ เป็ นมาตรการป้ องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา
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9. ภารกิ จและบทบาทหน้ าที่
ภาคีร่วมดาเนิ นงาน
กสศ.

ภารกิ จ
1. จัดสรรเงินอุดหนุ น เพิม่ เติม แก่นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มรอยต่อ เพื่อช่วยเหลือ
เพิม่ เติมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการศึกษา อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อใน
ระดับทีส่ งู ขึน้
2. การสนับ สนุ น ติด ตาม สร้า งความเข้า ใจแนวทางและกระบวนการด าเนิ น งาน
โครงการ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวง หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการ
4. สุม่ ตรวจสอบการดาเนินการของสถานศึกษา
หน่ วยงานต้นสังกัด 1. สร้างความเข้าใจแนวทางและกระบวนการดาเนินงานโครงการแก่สถานศึกษาใน
หน่ วยกากับติ ดตาม สังกัด
(สพฐ. อปท. ตชด. และ 2. สนับสนุ นหน่ วยกากับติดตาม และสถานศึกษา เพื่อยกระดับการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการ
กระทรวง/หน่ วยงานที่
3. สุม่ ตรวจสอบการดาเนินการของสถานศึกษา
เกี่ยวข้อง)
1. สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นให้นักเรียนและผูป้ กครอง
สถานศึกษา
ภายใต้ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่อ เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การศึก ษา อาทิ เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางในการ
สมัครเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
2. ปฏิบตั ติ ามแนวทางการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
3. สอบถามผู้ปกครองหรือนักเรียน เรื่องสถานะการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอ
ภาคทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนเพิม่ เติม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 รวมทัง้ การเข้าศึกษา
ต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค
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10. แนวทางการจัดทาหลักฐานประกอบการเบิ กจ่ายเงิ นอุดหนุนเพิ่ มเติ ม นักเรียนทุนเสมอภาค
ประเภทค่าใช้จ่าย

คานิ ยาม

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
การศึกษา อาทิ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน /
ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อ
ในระดับทีส่ งู ขึน้

ค่าครองชีพ

วิ ธีใช้จ่าย

การใช้ระเบียบ/หลักเกณฑ์

รูปแบบที่ 1
จ่ายเป็ นเงิ นสด

1.แบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุน
เพิม่ เติม นักเรียนทุนเสมอภาค
ให้ นั ก เรี ย นทุ น เสมอภาค/ ตามแบบฟอร์มที่ กสศ. กาหนด
พร้อมการลงลายมือชื่อผูร้ บั เงิน
ผูป้ กครอง
2. ภาพถ่ายกิจกรรมการจ่ายเงินสด
1 รูป เพื่อบันทึกเข้าสูร่ ะบบรายงาน
ผลการจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
รูปแบบที่ 2
1.บันทึกภายในของสถานศึกษาขอ
การศึกษา อาทิ เช่น ค่าใช้จ่าย โอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคาร อนุมตั กิ ารดาเนินการดังกล่าวทีร่ ะบุ
ในการเตรียมความพร้อมใน
วิธกี ารดาเนินงานและผูร้ บั ผิดชอบที่
ของผู้ปกครองหรือ
การศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน /
ชัดเจน
ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อ นักเรียนทุนเสมอภาค
2.หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร
ดาเนินการได้ 2 วิธี
ในระดับทีส่ งู ขึน้
สลิปโอนเงินทีร่ ะบุช่อื บัญชี
1.โอนตรงจากบัญชีของ
สถานศึกษาทีเ่ ปิ ดขอรับเงิน ปลายทาง วันทีจ่ ่ายเงิน และ
ยอดเงินทีช่ ดั เจน
อุดหนุนจาก กสศ.
2.โอนผ่านบัญชีของครู
หมายเหตุ : กรณีมคี ่าธรรมเนียม
ผูร้ บั ผิดชอบหรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้ดาเนินการ
การโอนเงินผ่านธนาคารให้
ดังกล่าวจากผูอ้ านวยการ
ดาเนินการหักจากเงินอุดหนุน
สถานศึกษา
เพิม่ เติมของนักเรียน

11. หลักฐานการเบิ กจ่าย และการคืนเงิ น
11.1 หลักฐานการเบิ กจ่ายเงิ นค่าครองชีพ ให้สถานศึกษาจัดทาหลักฐานตามรูปแบบที่ กสศ. กาหนด และ
เก็บตัวจริงไว้ท่ี โรงเรียนไม่ต้องส่งให้ กสศ.
11.2 เงิ นคงเหลือ ในกรณีทน่ี ักเรียนไม่มตี วั ตน หรือจบการศึกษา แล้วไม่สามารถมารับเงินที่ กสศ. จัดสรรได้
นัน้ ให้นาส่งคืน กสศ. ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค รูปแบบ Bill Payment เท่านัน้
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ส่วนที่ 2
ปฏิ ทินการดาเนิ นงานการจัดสรรเงิ นอุดหนุนเพิ่ มเติ ม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ดาเนิ นการ

กิ จกรรม

7 - 9 เม.ย. 64

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

กสศ. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. อปท. ตชด.) เพื่อสร้าง
กสศ.
ความเข้าใจต่อแนวทางการดาเนินงาน การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม นักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด
ทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019
16 - 22 เม.ย. 64
กสศ. ดึงฐานข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม นักเรียนทุนเสมอภาค
กสศ.
ระดับชัน้ อนุบาล 3 , ประถมศึกษาปี ท่ี 6 , มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปี ท่ี
6 (เฉพาะ บช.ตชด.) ภาคเรียนที่ 2/2563 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564)
เพื่อดาเนินการเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายและตรวจสอบบัญชีธนาคาร
สถานศึกษา
23 - 28 เม.ย. 64
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
กสศ.
ทีผ่ กู กับเลขบัตรประจาตัวประชาชนและบัญชีสถานศึกษาทีเ่ ปิ ดรับเงินอุดหนุน
จาก กสศ. เท่านัน้
28 - 29 เม.ย. 64
สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน และบัญชีจดั สรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม
ครูแอดมิน
นักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบสารสนเทศ
30 เม.ย. – 14 พ.ค. 64 สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
ครูประจาชัน้
(1) สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์การรับเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ภายใต้
ครูแอดมิน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษา
ผูอ้ านวยการ
อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัคร
สถานศึกษา
เรียน / แก่นักเรียนทุนเสมอภาคและผูป้ กครอง กลุ่มรอยต่อ
(2) ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสศ. กาหนด
(3) บันทึกรายงานผลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม และข้อมูลการคงอยู่ใน
ระบบการศึกษาของนักเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ
30 เม.ย. – 30 พ.ค. 64 สถานศึกษาดาเนินการคืนเงินเงินอุดหนุนเพิม่ เติมของนักเรียนทีไ่ ม่มตี วั ตน ย้าย
ครูแอดมิน
ลาออก เสียชีวติ กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
รูปแบบ Bill Payment เท่านัน้
30 เม.ย. – 30 พ.ค. 64 หน่วยกากับติดตาม ติดตามผลการบันทึกข้อมูลรายงานผลการจัดสรรเงิน
หน่วยกากับติดตาม
อุดหนุนเพิม่ เติม และการบันทึกข้อมูลการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียน
ผ่านระบบสารสนเทศ
1- 5 มิ.ย. 64 กสศ. ดาเนินการสรุปผลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติมและรายงานผลการคงอยู่
กสศ.
ในระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาคไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
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เอกสารแนบท้าย
1.แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิม่ เติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
ดาเนินการผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
2. แบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนเพิม่ เติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
(เอกสารสาหรับเก็บไว้ทส่ี ถานศึกษา)
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงิ นอุดหนุนเพิ่ มเติ ม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
วันที่ x เมษายน 2564
ตามทีโ่ รงเรียน……………………………..................................................………… สังกัด .............................................
ได้รบั เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิม่ เติม (กลุ่มรอยต่อ) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่า
เดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านบัญชีธนาคารของ
สถานศึกษา เป็ นจานวนเงิ น xx บาท นักเรียนทุนเสมอภาคทีร่ บั เงินอุดหนุนทัง้ หมด xx คน
โดยดาเนินงานดังรายการต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล
นักเรียนทุนเสมอภาค

ชัน้ /ห้อง

จานวนเงิน

ระบุการศึกษาต่อ
ยังคงศึกษาต่อ ชื่อ รร ………
ไม่ศกึ ษาต่อ เนื่องจาก …..

รวมรายจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงิ นอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่ มเติ ม
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน
 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน x คน
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจาก กสศ. X บาท
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้
x บาท
เงินคงเหลือ (ถ้ามี) x บาท
แนบรูปถ่ายการดาเนินกิจกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิม่ เติม 1 รูป
โรงเรียนขอรับรองว่าได้ดาเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และได้มกี ารสอบถามข้อมูล
สถานะการมาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 รวมทัง้ ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอ
ลงชื่อ...........................................พยาน (ผูแ้ ทนผูป้ กครอง)
(......................................................)
เลขบัตรประชาชน ……………………………………….

ลงชื่อ............................................ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
(……………………………....…..)

ลงชื่อ............................................ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
(………………………………………..)
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แบบหลักฐานการจ่ายเงิ นอุดหนุนเพิ่ มเติ ม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุม่ รอยต่อ)
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน ………………………………………. สังกัด ……………………………………………………….
นักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น .............. คน ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา จำนวน ……………….. บาท
และขอรับรองว่า โรงเรียนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ /
ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากไม่ดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนยอมชดใช้เงินให้กบั กสศ. ต่อไป
ที่

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุล
นักเรียนทุนเสมอ
ภาค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ – สกุล
ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว
ประชาชนผู้ปกครอง

จำนวนเงิน
(บาท)

ลายมือชือ่
ผู้รับเงิน
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รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ณ วันที่ ………. เดือน เมษายน 2564
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน

 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน …………. คน

รวมจำนวนที่เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น …………….. บาท เงินคงเหลือ (คืนเงินกลับมายัง กสศ.) …………………….. บาท
หมายเหตุ : การดำเนินการคืนเงินค่าครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต จ่ายเงินไม่ได้ กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ
ภาค
รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น

ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน
(…………………………………………………..)

ลงชื่อ...........................................พยาน (ผู้แทนผู้ปกครอง)
(.....................................................)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
(…………………………………………………..)
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