คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.)

สานักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา

คานา
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
โดยพระราชบั ญญั ติ กองทุ นเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5(2) ก้า หนดให้ ค วาม
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
และผู้ด้อยโอกาส จนส้าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กส
ศ.) ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้า เนินการโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุน เสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือนและสนับสนุนสถานศึกษาให้ด้าเนินภารกิจเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความถนัด
และความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมี 2 เงื่อนไขส้าคัญ คือ (1) การมาเรียน นักเรียนทุนเสมอภาคที่
ได้รับเงินอุดหนุน จะต้องมีอัตราการมาเรียนไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อเป็น
มาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา (2) น้้าหนัก ส่วนสูง ตามค่าการเจริญเติบโต นักเรียนทุนเสมอภาค
จะต้องมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมวัย
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอยู่
ในหลายพื้นที่ และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยังคงให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมี
แนวทางในการฉีดวัคซีนนักเรียนในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2565 และก้าหนดแนวทางปฏิบัติให้
สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ หรือหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสถานศึกษาสามารถปรับ
วิธีการเรียนการสอนได้ตามที่กระทรวงศึกษาก้าหนด
เพื่อให้การด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เพื่อการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค สามารถด้าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึ ง ได้ จั ด ท้ า “คู่ มื อ
ปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ในสถานการณ์ COVID-19” เป็น เอกสารเล่มนี้ ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด้า เนินงานของผู้ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ แนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนและปฏิทินแนวทางการด้าเนินงานของสถานศึกษา โดยหวังให้ผู้ปฏิบั ติงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อด้า เนินงานที่มีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่ง ผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุน เพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาต่อไป
ส้านักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

1

การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ กสศ.
การเข้าใช้งานระบบของสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org
• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟนได้ที่
- ระบบ iOS : เลือก App Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
- ระบบ Android : เลือก Play Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1. EEF Call center
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-079-5475 กด 1 (ในวันและเวลาท้าการ เวลา 08:30 –18:00น.)
2. Facebook page: การคัดกรองนักเรียนยากจน
3. Line official Account (จ.–ส. เวลา 08.00 – 20.00 น. / อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์
พิมพ์ค้นหาและเพิ่มเพื่อนในแอพพลิเคชั่นไลน์ : @cctthailand หรือ สแกน QR code

4. Youtube : ช่อง EEF Thailand “รายการ โชคดีที่มีครู”
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ปฏิทินการดาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพฐ.
สาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
วันที่ดาเนินการ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก

20 เม.ย.
–
20 มิ.ย. 65
(ระบบปิด17.00 น)

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน
(2) ด้าเนินการให้นักเรียนเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชน / แก้ไข
ช่องทางการรับเงินค่าครองชีพ สามารถด้าเนินการได้ 3 ช่องทาง ตามเงื่อนไขของ กสศ.
(3) การยกเลิกทุนเสมอภาค ส้าหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน) ต้อง
ด้าเนินการยกเลิกจากระบบ DMC โดยการเลือกความด้อยโอกาส “ยากจน” ออก
หมายเหตุ : หากยกเลิกทุนเสมอภาค นักเรียนคนดังกล่าวก็จะไม่รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จากต้นสังกัด
สถานศึกษาด้าเนินการผ่านระบบ DMC ของต้นสังกัด ดังนี้
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มเก่า
2) ตรวจสอบและยืนยันชื่อ – นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง
3) ยกเลิกทุนเสมอภาค ส้าหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลีย่ นแปลง (ไม่จน)
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
(1) ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
(2) ค่าครองชีพ ส้าหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่าน
บัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ.ด้าเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปิดรับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ.
หมายเหตุ : กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการเปลี่ยน
ช่องทางการรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครองจะได้รับการจัดสรรพร้อมกับ
นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่
สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ่มเก่า ผ่านระบบ

ครูแอดมิน
ครูประจ้าชัน้

ตามที่ต้นสังกัด
ก้าหนด

14 – 21 ก.ค. 65

25 ก.ค. 65

ครูประจ้าชัน้
ครูแอดมิน

กสศ.

ครูแอดมิน

cct.thaieduforall.org
25 ก.ค. 65
23 ส.ค. 65
25 ก.ค. 65
23 ส.ค. 65

สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่า
ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน รายชัน้ เรียน
ภายใน 20 วันท้าการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน
สถานศึกษาดาเนินการบันทึกข้อมูลและการคืนเงิน ดังนี้
(1) ครูประจ้าชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน รายชั้นเรียน
(2) ครูแอดมินติดตามการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน รายชัน้ เรียนของครู
ประจ้าชั้น
(3) ครูแอดมินด้าเนินการคืนเงินค่าครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตวั ตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต
1

ครูแอดมิน
ครูประจ้าชัน้

ครูแอดมิน
ครูประจ้าชัน้

กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น
25 ก.ค. 65
23 ส.ค. 65

หน่วยกากับติดตาม : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนกลุ่มเก่า ของ
สถานศึกษา

2

แอดมินเขตพื้นที่

สาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่
วันที่ดาเนินการ
20 พ.ค.
–
20 มิ.ย. 65

ตามที่ต้นสังกัด
ก้าหนด

18 ก.ค. –2 ส.ค. 65
(10 วันท้าการ)
(ระบบปิด17.00 น)

4 ก.ย. 65

5 -13 ก.ย. 65
(7 วันท้าการ)
(ระบบปิด17.00 น)

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษาวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสารวจข้อมูลนักเรียนยากจน
ครูประจ้าชัน้
(1) ครูประจ้าชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผูป้ กครองผ่านช่องทางออนไลน์ ครูแอดมิน
ตามแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ (นร.01)
- นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง
(ตั้งแต่ พ.ศ.2562)
- นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา
- นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์
- นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
(ทุกระดับชัน้ ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น)
(2) แอดมินโรงเรียน เตรียมข้อมูลนักเรียนยากจน ด้าเนินการจัดท้าข้อมูลผ่านระบบ DMC
สถานศึกษาด้าเนินการผ่านระบบ DMC ของต้นสังกัด ดังนี้
ครูแอดมิน
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มใหม่ตามข้อมูล
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
2) ตรวจสอบและยืนยันชื่อ – นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการ
ออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง
ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษาดาเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับ
ครูประจ้าชัน้
เงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ โดยด้าเนินการจัดท้าและตรวจสอบข้อมูล
ดังนี้
1) ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของ
นักเรียน
2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จ้านวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มี
ความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน
3) บันทึก/ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูล ของผูป้ กครองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
ให้ครบถ้วน
4) บันทึกภาพถ่ายบ้านนักเรียน จ้านวน 2 รูป ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก้าหนด
กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผา่ นเกณฑ์ PMT ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org
กสศ.
(1) สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูล นร.01 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ PMT เพื่อแจ้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
(2) ด้าเนินการพิมพ์แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอเปิด
บัญชี
ครูแอดมิน
ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการ
ครูประจ้าชัน้
พิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.05) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อ้านวยการโรงเรียน
ด้าเนินการดังนี้
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21-27 ก.ย. 65

3 ต.ค. 65
3 ต.ค.
–
2 พ.ย. 65

(1) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และให้ความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
(เลขประจ้าตัวประชาชน ภาพถ่ายการประชุม ลายเซ็นการรับรองข้อมูล นร.)
(2) ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ”
แบบ นร.01
(3) บันทึกรายละเอียดช่องทางการรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ ผ่าน 3
ช่องทาง
รับเงินสดผ่านสถานศึกษา / รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียน / รับผ่านบัญชีผู้ปกครอง
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าที่มี
การแก้ไขข้อมูลหรือช่องทางการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง
(1) ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
(2) ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค
(3) ค่าครองชีพ ส้าหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่าน
บัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ.ด้าเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปิดรับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ.
สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ่มใหม่ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org

กสศ.

ครูแอดมิน

สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่
ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน รายชัน้ เรียน
ภายใน 20 วันท้าการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน
สถานศึกษาดาเนินการบันทึกข้อมูลและการคืนเงิน ดังนี้
(1) ครูประจ้าชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน รายชั้นเรียน
(2) ครูแอดมินติดตามการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงิน รายชัน้ เรียนของครู
ประจ้าชั้น
(3) ครูแอดมินด้าเนินการคืนเงินค่าครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตวั ตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น
หน่วยกากับติดตาม : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุม่ ใหม่ ของสถานศึกษา

ครูประจ้าชัน้

วันที่ดาเนินการ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

26 ก.ค. 65
31 ต.ค.65
(ระบบปิด17.00 น)

ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอ
ภาค
แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1) บันทึกแบบรายวัน ครูประจ้าชั้นเข้าบันทึกผ่านแอพลิเคชัน่ หรือเว็ปไซต์ CCT

ครูประจ้าชัน้
ครูแอดมิน

3 ต.ค.
–
2 พ.ย. 65

ครูประจ้าชัน้
ครูแอดมิน

3 ต.ค.
แอดมินเขตพื้นที่
–
2 พ.ย. 65
การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค 1) การบันทึกการมาเรียน 2) การบันทึกน้าหนักส่วนสูง
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2) บันทึกแบบรายเดือน ครูประจ้าชัน้ ด้าเนินการบันทึกจ้านวนวันมาเรียนของนักเรียนทุน
เสมอภาค
หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพื่อการติดตาม
ภายหลัง

1 – 31 ต.ค. 65
26 ก.ค. 65
31 ต.ค.65

ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้ด้าเนินการบันทึก น้้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุน
เสมอภาค
หน่วยกากับติดตาม : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการติดตามสถานศึกษา
ให้บันทึก 2 เงื่อนไข 1) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค และ 2) น้าหนัก –
ส่วนสูง

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ครูประจ้าชัน้
แอดมินเขตพื้นที่

ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2565
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวทางการดาเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หลักการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
แนวทางการด้าเนินงาน
นิยามที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่และขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

บทบาทหน้าที่ ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยก้ากับติดตาม
ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ขั้นตอนการประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
การจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นกั เรียนทุนเสมอภาค

ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข
ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
หลักการด้าเนินงานในส่วนของสถานศึกษา
การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ค้าถามที่พบบ่อย (FAQ)
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ส่วนที่ 1
แนวทางการดาเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค
1.1 หลักการ
ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 มาตรา 5(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์ของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลื อ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจนส้าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี การศึกษา 2565 กองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึ ง ร่ว มกับ ส้ า นั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้าเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่ อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมี การเชื่ อมโยงข้อมู ล นั กเรีย นจากระบบจั ด เก็บ ข้อมู ล นักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” เข้าสู่ระบบการคัดกรอง
นักเรียนทุนเสมอภาค (Conditional Cash Transfer : CCT) เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่
นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้ด้าเนินภารกิจ
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อการคัดกรอง ตรวจสอบ และการรับรองข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ
ภาคด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT)
2) จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน
3) สนับสนุนการติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุน แบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ครัวเรือน และ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดตามผลลัพธ์ของเงินทุนเสมอภาค และเป็นมาตราการป้องกันการ
หลุดออกจากระบบการศึกษา
4) สนับสนุนการวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาและส่งเสริมมาตรการการช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมาเรียนเพื่อให้นักเรียนทุนเสมอภาคเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างมีคุณภาพ
5) สนับสนุนให้เกิด การบูรณาการความร่วมมือการด้าเนินงานระหว่า งหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
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1.3 แนวทางการดาเนินงาน
1. ด้าเนินการคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กับ กสศ.
2. ร่ว มพิ จ ารณาผลการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น แบบมี เ งื่ อนไขเพื่ อ แบ่ ง เบาภาระค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นการศึก ษาของ
ครอบครัว และสนับสนุน สถานศึกษาให้สามารถด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียนทุนเสมอภาคได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
3. สนับสนุนติดตามการรายงานผลนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยนักเรียนจะต้อง
รักษาอัตราการมาเรียนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ๆ และสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการต้องรายงานอัตราการมาเรียน และน้้าหนักส่วนสูงของนักเรียนให้ กสศ. ทราบซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
1.4 นิยามที่เกี่ยวข้อง
1. นักเรียนทุนเสมอภาค : หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์ การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy
Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก้าหนด โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี
2. นักเรียนกลุ่มเก่า : หมายถึง นักเรียนยากจนพิเศษที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy
Means Test : PMT) และได้รับทุนเสมอภาคต่อเนื่องจาก กสศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2564
3. นักเรียนกลุ่มใหม่ : หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะครัวเรือนยากจนหรือมีความด้อยโอกาสและต้องการความ
ช่วยเหลือ ซึง่ ต้องด้าเนินการคัดกรองความยากจนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งประเภท ดังนี้
(3.1) นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2562)
(3.2) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา
(3.3) นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนความยากจนพิเศษ
(Extremely Poor)
(3.4) นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ เ คยสมั ค รขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย นยากจน (ทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต่ ระดั บ อนุ บ าล ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น)
4. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : หมายถึง เงินอุดหนุนที่ส้า นักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้า หนด โดยนักเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ. จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมด
5. ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด้า รงชีพระหว่างเรียน ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
6. หน่วยกากับติดตาม : หมายถึง หน่วยงานที่ต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุ น และ
ติดตามสถานศึกษาให้สามารถด้า เนินงานตามเป้าหมายของโครงการ คือ ส้า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ้านวน 245 แห่งทั่วประเทศ
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1.5 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
รูปแบบที่ 1 คัดกรองแบบครัวเรือนทั่วไป
การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครัวเรือนทั่วไป กสศ. ประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่
1. สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้)
2. การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับผู้อื่น)
3. ลักษณะที่อยู่อาศัย
4. ที่ดินทาการเกษตรได้ (รวมเช่า)
5. แหล่งน้าดื่ม
6. แหล่งไฟฟ้า
7. ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
8. ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
รูปแบบที่ 2 คัดกรองแบบครัวเรือนสถาบัน
การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในกรณี ครัวเรือนสถาบัน ซึ่งหมายถึง นักเรียนอาศัยใน องค์กร
ศาสนา สถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งกสศ. ประเมินจากข้อมูลด้าน
รายจ่ายของสถาบันในการดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายรับและทรัพย์สินของสถาบันโดยประมาณ
รวมถึงพิจารณาจากความประสงค์ของสถาบันในการขอรับทุน และความสามารถในการดาเนินการตาม
เงื่อนไขที่ กสศ. กาหนดไว้ โดยรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย
(1) ชื่อครัวเรือนสถาบัน ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ ผู้รับผิดชอบสถาบัน
(2) ประเภทสถาบัน มูลนิธิ/สถานสงเคราะห์ , วัด/ศาสนาสถาน
(3) รูปแบบการอยู่อาศัยของนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนสถาบัน
(4) การให้ความช่วยเหลือของครัวเรือนสถาบัน
(5) รายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนในครัวเรือนสถาบัน
(6) จานวนนักเรียนที่ครัวเรือนสถาบันดูแล ช่วยเหลือ
(7) รายรับจากการสนับสนุน/การบริจาค ทั้งในรูปแบบเงินและสิ่งของ
(8) ที่ดินใช้ประโยชน์ / อาคาร / ยานพาหนะที่ใช้งานได้
(9) ความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และ ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินอุดหนุน
ของครัวเรือนสถาบัน
นอกจากนี้ ยังอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ อาทิ สถานภาพครอบครัว ภาพถ่ายสภาพครัวเรือนสถาบัน ข้อมูล
ที่ตั้งครัวเรือนสถาบัน ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับตาบล/หมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบ
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แผนภาพ: แสดงเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประเภทสถานะครัวเรือนสถาบัน

ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือนจากผลการคัดกรองทั้งสองรูปแบบจะนามาประมวลผลด้วยวิธีการวัดรายได้
ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT) โดย ค่าน้าหนักคะแนนความยากจนของครัวเรือน 1 จะมีค่าแตกต่ างกัน ค่า
น้าหนักที่ได้จะถูกนามาแปลงเป็นระดับค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสามารถแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี้
(1) ระดับยากจนน้อย (Near Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 ถึง 39
(2) ระดับยากจน (Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ 40 ถึง 49
(3) ระดับยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ 50 ถึง 100

ค่าคะแนนความยากจน แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยและลักษณะของครัวเรือนรายตัวแปรแปลงเป็นคะแนน
0-100 เรียงจากยากจนน้อย ยากจน และยากจนพิเศษ ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากการด้าเนินงานปีการศึกษา 2562 โดยคณะนักวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
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แผนภาพ: แสดงเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test (PMT)

ส้าหรับนักเรียนที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเสมอภาค จ้าเป็นต้องผ่านการคัดกรอง PMT อยู่ในระดับ
ยากจนพิเศษ (Extremely Poor)
1.6 การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบันทึกข้อมูลรายได้ และข้อมูลสถานะครัวเรือนเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดกรองนักเรียนยากจน
ให้มกี ารรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย 3 ฝ่ายดังต่อไปนี้
1) ผู้ปกครองของนักเรียน
2) ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สาหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ให้เป็นไปตามประกาศส้า นักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียดดังนี้
การรับ รองข้อมู ล การขาดแคลนทุน ทรัพ ย์ หรือด้ อยโอกาส ให้ ผู้ ด้ า เนิ น โครงการจั ดให้ เจ้ า หน้ าที่ ของรัฐ ในต้า บลที่
กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ได้แก่
(1) ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด้ารงต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญงานหรือช้านาญการ หรือ
เทียบเท่า
(2) ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(3) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(4) ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจ้าหน้าที่ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้ด้ารงต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญการ หรือเทียบเท่า
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ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 กสศ. ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ (4) เป็นผู้รับรองข้อมูลของนักเรียนที่ขาด
แคลนทุ นทรัพ ย์หรือด้อยโอกาสได้ ให้ เจ้ า หน้ าที่ของรัฐเป็นผู้ รับรองและลงลายมือชื่อในแบบรับรองและระบุเลข
ประจ้าตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจกระท้าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ส่วนที่ 2
บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 บทบาทหน้าที่ ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยกากับติดตาม
การด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กสศ. ได้
จัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อด้าเนินงานโครงการ
ผ่านกลไกของเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 เขตพื้นที่ของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด โดยจ้าแนกระดับการด้าเนินงาน
โครงการและบทบาทหน้าที่ไว้ดังนี้
ระดับสถานศึกษา สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ 3 ระดับ ดังนี้
1. ครูคัดกรองหรือครูประจาชั้น สามารถด้าเนินการคัดกรองความยากจน ผ่านแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
(นร.01) โดยเลือกใช้ Mobile Application (ใช้ได้ทั้ง Online หรือ Offline) และเว็บไซต์ระบบปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียน
ยากจน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อบันทึก
ข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยด้าเนินการเก็บ
ข้อมูลคัดกรองความยากจน ได้แก่ ข้อมูลสมาชิกครัวเรือนและรายได้ของสมาชิกครัวเรือน, สถานะ
ของครัวเรือน 8 ด้าน พร้อมทั้งถ่ายภาพที่พักอาศัยทั้งภายในและภายนอกและเช็คอินพิกัดบ้าน
(2) น้าข้อมูลการคัดกรองความยากจนที่บันทึกเสร็จสิ้นแล้ว (จากแบบ นร.01) ให้นักเรียนและ/หรือ
ผู้ปกครอง รับรองข้อมูล รับทราบและยินยอมให้มีการ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือ
กระท้ า การใดต่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดั ง กล่ า ว ซึ่ ง กสศ. ได้ ก ระท้ า โดยชอบด้ ว ยกฎหมายเพื่ อการ
ด้าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
(3) น้าแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศของ กสศ.
“รับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียนว่ามีความยากจนหรือด้อยโอกาสจริง”
(4) ครูผู้เยี่ยมบ้านหรือส้ารวจข้อมูล ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน (แบบ นร.01)
(5) เมื่อทราบผลการ ด้าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของกสศ. จากผู้ดูแลระบบคัดกรอง
(Admin โรงเรียน) ให้ด้าเนินการแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (แบบ นร.08) ไป
ยังผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 3 ช่องทาง คือ 1)
ผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค 2) ผ่านบัญชี
ธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค และ 3) ผ่าน
บัญชีธนาคารของสถานศึกษา กรณีนักเรียนขอรับเป็นเงินสด
(6) ส้าหรับกรณีที่นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ให้นัดหมายเวลาในการมารับเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข รวมทั้งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค
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(7) จั ด ท้ า เอกสารตามรายละเอี ย ดแบบหลั กฐานการจ่ า ยเงิ น นั ก เรี ย นยากจนพิ เ ศษแบบมี เงื่ อ นไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน และด้าเนินการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับครูประจ้าชั้น ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(8) บันทึกการมาเรียน และน้้าหนัก -ส่วนสูง ของ “นักเรียนทุนเสมอภาค”ลงใน ระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
2. ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (admin โรงเรียน) สามารถด้าเนินการผ่านเว็บไซต์ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) ด้าเนินการติดตามการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ของครูคัด
กรอง/ครูประจ้าชั้น และสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและปฏิทินการด้าเนินงานโครงการ
(2) เมื่อ กสศ. ประกาศรายชื่อนัก เรียน ที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” ให้สถานศึกษาด้า เนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองผลการพิจารณาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
และแจ้งช่องทางการรับเงินของนักเรียนกลุ่มใหม่ (แบบ นร.05)
(3) เมื่อ กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนทุนเสมอภาค” ผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา
(ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก้า หนด) ,บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชน ของ
นักเรียนทุนเสมอภาค และบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
นักเรียนทุนเสมอภาค ตามที่สถานศึกษาด้าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ให้ด้าเนินการตรวจสอบ
สถานะการโอนเงินผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังครูประจ้า ชั้น และ
เตรียมการแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนไปยังนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง (แบบ นร.08)
(4) กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ให้ด้าเนินการติดตามแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไขส้าหรับครูประจ้าชั้นในการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ
ตรวจสอบได้
(5) ตรวจสอบข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับแอดมินโรงเรียน เพื่อ
ด้าเนินการคืนเงินค่าครองชีพที่ไม่สามารถจ่ายได้
(6) กรณีที่มีการคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส่วนค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค ให้ด้าเนินการ
ผ่ า นระบบปั จ จั ย พื้ น ฐานนั กเรีย นยากจน ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธี การที่ กสศ. ก้า หนด
(สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ 3.5 การคืนเงิน)
3. ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งในการก้าหนดนโยบายการด้าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และยังช่วยสนับสนุนการด้าเนินงานของ ครูประจ้า
ชั้น ครูผู้ดูแลระบบ (Admin โรงเรียน) ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น้าชุมชน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยต้องมีการมอบหมายหน้าที่การด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี้
(1) มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือครูที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน เป็น “ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (แอดมินโรงเรียน)”
เพื่อท้าหน้าที่ในการดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และด้าเนินการเป็นผู้ประสานงานทั้งเรื่อง การสื่อสารกับ
ครูประจ้าชั้น การด้าเนินการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และ การประสานงานกับ กสศ.
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(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบการด้า เนิน การที่ เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัด การงบประมาณและการ
ด้าเนินงานที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี ของสถานศึกษา เพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการ
บัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และตามแนวทางที่ กสศ.ก้าหนด
(3) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการคัดกรองจากแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบนร.01) ที่ครูคัด
กรองหรือครูประจ้าชั้นด้าเนินการเสร็จสิ้น
ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงิน อุด หนุนแบบมีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มี
เป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การคัดกรองความยากจน (แบบ นร.
01) และข้อมู ล สถานะครัวเรือนที่เป็นปัจจุ บันเพื่อให้ข้อมู ลมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้ ง นี้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดประชุมดังกล่าว
ได้ 2 รูปแบบ คือ 1) ด้าเนินการประชุมปกติ 2) ด้าเนินการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ้างอิงตามพระราช
ก้าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทที่จะต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้
ก. รับรองผลการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” และข้อมูลนักเรียนทุน
เสมอภาครายละเอียดตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01)
ข. กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์ การคัดกรองความยากจน
อาทิ เช่ น นั กเรีย นไม่ ได้มี ความยากจนตามเกณฑ์ หรือข้อมู ล นั กเรีย นไม่ถูกต้ อง ให้ ระบุ เหตุผล
ประกอบที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
ค. ระบุ ม ติ ที่ ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจ ารณารับรองข้อมู ลนักเรียนทุนเสมอภาค
การประชุ ม รับ รองข้อมู ล นั กเรีย นทุ น เสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ ผู้ อ้า นวยการ
โรงเรียนจัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องมีผู้แทนอย่างน้อย 5 ฝ่าย เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
(1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
(2) ผู้แทนชุมชน
(3) ผู้แทนผู้ปกครอง
(4) ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
(5) ผู้แทนครูที่รับผิดชอบการคัดกรอง
กรณีที่สถานศึกษาต้องการเพิ่มผู้แทนชุมชน เพื่อให้สามารถรับรองสถานะครัวเรือนได้ถูกต้องและ
ครอบคลุมพื้นที่บริการของนักเรียนทุนเสมอภาค สถานศึกษาสามารถเพิ่มผู้แทนชุมชนได้
ทั้งนี้ หากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานมอบหมาย ให้
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมแทนได้
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ระดับหน่วยกากับติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ้านวน 245 เขต
พื้นที่ทั่วประเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการท้างานของสถานศึกษาโดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กระบวนการท้างานของโครงการ ส่งเสริมให้สถานศึกษาด้า เนินงานที่ถูกต้องก้ากับติดตามให้สถานศึกษาเบิกจ่ายเงิน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนสุ่มลงพื้นที่เพื่อติดตามการด้าเนินงานของโครงการในระดับสถานศึกษา และ
ครัวเรือนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้ นตอนการด้า เนินงานของโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบสารสนเทศ)
(2) ติ ด ตามการด้ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ผ่ า นระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย การคัดกรองนักเรียนยากจนของสถานศึกษาและรับรองข้อมูลของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ติดตามผลการบันทึกการมาเรียนหรือ
น้้าหนัก ส่วนสูง ให้เป็นไปตามปฏิทินและแนวทางการด้าเนินงานของ กสศ.
(3) สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบผลการด้าเนินงานตามกระบวนการคัดกรองการจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอ
ภาคและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้แก่ กสศ.
(4) กรณีมีการร้องเรียน หน่วยก้ากับติดตามจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดด้วย
2.2 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.01)
1. ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้น ส้ารวจรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนที่มีสภาพความยากจนและ/หรือความด้อย
โอกาส รวมทั้งประเมินรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน จากนั้นด้าเนินการเลือก
ประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center:
DMC) ของต้นสังกัด
2. ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้น ด้าเนินการสมัครขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
3. ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้นนัดหมายกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลครัวเรือน
จากผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์
4. ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้น สอบถามข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลสมาชิกครัวเรือนและรายได้สมาชิกครัวเรือน
สถานะครัวเรือน 8 ด้าน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) โดยสามารถเลือกจัดเก็บผ่าน
แอพพลิเคชั่น หรือกระดาษแล้วน้ามาบันทึกข้อมูลผ่านระบบก็ได้
5. ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้น ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้ผู้ปกครองลง
นามรับรองข้อมูลและรับทราบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระท้าการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กส
ศ. ได้กระท้าโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการด้าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
6. ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้น น้าข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐรับรองว่านักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจริง
ส้าหรับการถ่ายภาพทีพ่ ักอาศัยของนักเรียนปัจจุบนั จ้านวน 2 ภาพ ประกอบด้วย
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายภายนอกที่พกั อาศัย ถ่ายให้เห็นหลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายภายในทีพ่ ักอาศัย ถ่ายให้เห็นพื้นและบริเวณภายในที่พักอาศัย
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถถ่ายภาพได้ จากเงื่อนไขข้อจ้ากัดด้านสถานที่หรือไม่ได้รบั อนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้
ถ่ายภาพนักเรียนคู่กับป้ายชื่อสถานศึกษา และให้เลือกสาเหตุในระบบ

แผนภาพ: แสดงขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

คาอธิบายเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01)
1. จานวนสมาชิกครัวเรือน : หมายถึง จ้านวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ได้)
ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหา หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจ้าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดยบุคคล
เหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติก็ได้ แต่ไม่นับสมาชิกที่ไปท้างานที่อื่นและไม่กลับมาพักนอนที่บา้ น นาน
เกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ระยะเวลานับจากเดือนก่อนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น
เดือนที่สัมภาษณ์คือ เดือนมิถุนายน 2565 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คือ เมษายน 2564 – พฤษภาคม 2565)
2. รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้กรอก 0
บาท รายได้ของนักเรียนไม่นับเป็นรายได้ของครัวเรือน กรณีที่ส มาชิกในครัวเรือนมีรายได้ที่ได้รับมาจาก
สมาชิกที่ไปท้างานที่อื่นให้นับด้วย เช่น เงินที่ได้รับจากลูกหลานหรือสามี /ภรรยาที่ไปท้างานในเมืองหรือ
ต่างประเทศ
3. รายได้ในครัวเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน
4. รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน : กรณีรายได้บางประเภทมิได้เป็นรายได้ประจ้าที่เข้ามาทุกเดือน ให้ค้านวณ
จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพทัง้ ปี หารด้วย 12 เดือน อาทิเช่น รายได้จาก
การขายผลผลิตทางการเกษตร ให้หักต้นทุนในการท้าการเกษตรก่อน
5. รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน หารด้วยจ้านวน
สมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด
6. ความพิการ : หมายถึง ผู้ที่มีความพิการทางด้านร่างกายและด้านสติปญ
ั ญา
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7. ความพิการทางร่างกาย : หมายถึง ผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมายและทาง
กายหรือการเคลื่อนไหว
8. ความพิการทางสติปัญญา : หมายถึง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และทางสติปัญญาและการเรียนรู้
9. บิดามารดา : หมายถึง บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่
10. ผู้ปกครอง : หมายถึง บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับ
เด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย
11. พ่อ/แม่ เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยล้าพัง
12. สถานสงเคราะห์ /ครัว เรือ นสถาบัน : หมายถึง สถานที่ให้ก ารอุป การะเลี้ย งดูและพัฒ นาเด็ก ที่ จาต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป เช่น องค์การศาสนา สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ เป็นต้น
13. โรคเรื้อรัง : ตามนิยามที่กระทรวงสาธารณสุขใช้มี 2 นิยาม คือ
1) โรคเรื้อรัง คือ ภาวะเจ็ บ ป่ วยเรื้อรังที่ ไม่ ติด ต่ อ หรือภาวะที่ เกิด จากความเสื่อมของร่างกายตามอายุ
ส่วนใหญ่จะไม่มีสาเหตุที่แน่นอน มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง มีระยะเวลาฟักตัวของโรครวมถึงระยะเวลาของ
การด้าเนินโรคที่ยาวนาน ไม่ติดต่อโดยทางสัมผัส สามารถท้าให้เกิดความพิการหรือการท้างานที่ผิดปกติ
ของร่างกายและรักษาไม่หาย
2) โรคเรื้อรัง คือ ภาวะที่มีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติของร่างกาย เป็นภาวะที่เป็นอย่างถาวร ท้า
ให้เกิดความพิการ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนปกติได้ ผู้ป่วยที่
อยู่ในภาวะนี้ต้องการการกายภาพบ้าบัดหรือการปรับตัวส้าหรับสภาวะนี้ นอกจากนั้นยังต้องรักษาติดตาม
ดูแลในระยะยาว รวมทั้งโรคประจ้าตัวที่สามารถรักษาหายได้ แต่ถ้ารักษาติดต่อกั นนานเกิน 3 เดือนแล้ว
ยังไม่หาย ยังคงต้องรักษาต่อไป ให้ถือว่าเป็นโรคเรื้อรัง
14. เกษตรกรรม : หมายถึง การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การท้าประมง และท้าป่าไม้
15. ที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร : หมายถึง ที่ดินที่ใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยมีกรรมสิทธิ์ในการถือครอง
หรือไม่มี เช่น ที่ดินเช่า ให้นับรวมที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ทุกผืน ซึ่งอาจอยู่คนละท้องที่ได้
การคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข อาศัยข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม นร.01 เพื่อประเมิน
รายได้ทางอ้อม ด้วยวิธีการทางสถิติ ข้อมูลสถานะครัวเรือนทั้งแปดด้านจะถูกนาไปประมวลผลเพื่อกาหนดระดับรายได้
และความยากจนของครัวเรือนนักเรียน ดังนั้นครูผู้เก็บข้อมูลต้องให้ความสาคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ให้มากที่สุด เมื่อได้คะแนนความยากจนของครัวเรือนทั้งหมด กสศ.จะแบ่งระดับคะแนนความยากจนออกเป็นช่วง จาก
ระดับความยากจนตั้งแต่จนน้อย (0) ถึง จนมากที่สุด (100)

2.3 การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.05)
สถานศึกษา สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 2 รูปแบบ
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1) กรณีด้าเนินการประชุมปกติ ให้มีการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อแนบเป็นหลักฐานการจัดประชุม
2) กรณีด้าเนินการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการบันทึกวิดี โอการประชุม พร้อมแนบภาพถ่ายการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์และลายเซ็น คณะกรรมการสถานศึกษา และลิงก์ (Link) การประชุม ตาม
แนวทางการจัดประชุม อ้างอิง พระราชก้าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
สาหรับขั้นตอนการประชุม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา จะต้องมีองค์
ประชุมอย่างน้อย 5 คน ซึง่ ประกอบด้วย
1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2) ผู้แทนชุมชน
3) ผู้แทนผูป้ กครอง
4) ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
5) ผู้แทนครูที่รับผิดชอบการคัดกรองนักเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อานวยการสถานศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและบทบาทให้คณะกรรมการทราบ
ตามรายละเอียดดังนี้
1) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูล แบบขอรับทุนนักเรียน
ยากจน (แบบ นร.01) เพื่อรับรองข้อมูล การขอรับทุนนักเรียนยากจนและสถานะครัวเรือนของนักเรียน
รายบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามที่ กสศ. ก้าหนด กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่านักเรียนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแต่ไม่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้ระบุเหตุผล
ประกอบด้วย
2) คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาตามขั้นตอนการประชุมและระบุ มติที่ประชุม ในการพิจารณา
รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ลงลายมือชื่อและถ่ายรูปการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบฟอร์มรับรอง
ผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.05)
ข้อควรระวัง
ส้ า หรั บ การพิ จ ารณารายชื่ อ นั ก เรี ย นทุ น เสมอภาคขอให้ พิ จ ารณาโดยเห็ น ข้ อ มู ล แบบขอรั บ ทุ น นั ก เรี ย นยากจน
(นร.01) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับทุนเสมอภาคของ กสศ.
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2.4 อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดกรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT) ในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อปี ดังนี้

ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2565
ภาคเรียนที่ 2/2565

จานวนเงิน
1,500 บาท
1,500 บาท

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
จัดสรรให้แก่นักเรียนโดยตรงเพื่อเป็นค่าครองชีพ

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับการศึกษา
อนุบาล

เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน(บาท)

ประถมศึกษา

500
(กสศ.จัดสรรให้เฉพาะ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ยากจนพิเศษ)
สพฐ. จัดสรร

มัธยมศึกษาตอนต้น

สพฐ. จัดสรร

เงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข
นักเรียนทุนเสมอภาค
(บาท)
1,500
(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม)
1,500
(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม)
1,500
(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม)

รวมจานวนเงินที่
นักเรียนทุนเสมอภาค
ได้รับ/คน (บาท)

2,000

1,500
1,500

จ่ายให้นักเรียน/ผู้ปกครอง
(บาท)
2,000
500 = (เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน)
1,500 = (ค่าครองชีพ)
1,500
(ค่าครองชีพ)
1,500
(ค่าครองชีพ)

2.5 การจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) ด้ า เนิ น การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น แบบมี เ งื่ อ นไข
ในส่วนของค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจาตัวประชาชน ของนักเรียนทุนเสมอภาคที่ (สามารถเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 3 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธกส. ตามหลักเกณฑ์ที่
กสศ. ก้าหนด)
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2. เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยผู้ปกครองของ
นักเรียนทุนเสมอภาคต้องเป็นผู้ปกครองที่มีรายชื่อตรงตามข้อมูลจากต้นสังกัดและตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน (นร.01) เท่านั้น
3. เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษาที่เปิดตามเงื่อนไขที่ กสศ. กาหนด ส้าหรับกรณีที่นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับ
เงินสดผ่านสถานศึกษา สถานศึกษาด้าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ที่ กส
ศ.ก้าหนด ภายใน 20 วันท้าการหลังจากที่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข
ขั้นตอนการแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบโรงเรียน (ครู Admin โรงเรียน) ตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน เลือกเมนู “สถานะการโอนเงิน” ระบบแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยจะระบุจ้านวนเงินที่
ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคทั้งในส่วนที่ขอรับผ่านบัญชีพร้อ มเพย์และขอรับเงินสดผ่าน
บัญชีสถานศึกษา
2) สถานศึกษาด้าเนินการแจ้งนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง โดยสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งผลการรับ เงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (แบบ นร.08) เพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่าได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จาก กสศ.
3) ส้ า หรับ นั กเรีย นทุ น เสมอภาคที่ ขอรับ เงิ น สดผ่ า นสถานศึกษา ให้ ส ถานศึกษาด้ า เนิ น การแจ้ ง นั ด หมาย
การมารับเงินค่าครองชีพแก่ผู้ปกครอง และจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองพร้อมจัดท้าแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข ส้าหรับครูประจ้าชั้น และลงลายมือชื่อการรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
4) กรณีที่ผู้ปกครองที่มีรายชื่อปรากฎตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ไม่สามารถมารับเงินสดได้ ให้ผู้ปกครอง
สามารถมอบอ้านาจให้ผู้ที่เห็นสมควรรับเงินสดแทนได้ โดยลงนามมอบอ้านาจตามรายละเอียดในแบบ นร.08
5) กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมอบอ้า นาจได้ ให้ผู้อ้า นวยการโรงเรียนตรวจสอบสาเหตุและรับรองข้ อมู ล
ผู้ปกครองที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขชื่อผู้ปกครองให้ถูกต้อง พร้อมรับรองตามรายละเอียดในแบบ นร.08
6) เงินอุดหนุนที่ กสศ. จัดสรรให้สถานศึกษาเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท “เงินอุดหนุน” ให้สถานศึกษา
จัดท้าบัญชี หรือคุมบัญชีนอกงบประมาณตามระเบียบของสถานศึกษา หรือต้นสังกัดนั้น ๆ โดยใบเสร็จรับเงิน และ
หลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบส้า คัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บตัวจริงไว้ที่ สถานศึกษา ไม่ต้องส่งกลับ
มาที่ กสศ.
7) เมื่อด้าเนินการจ่ายเงินสดแก่นักเรียนที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกแบบรายงาน
การจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับครูประจ้าชั้น และบันทึกตัวอย่างภาพถ่ายการรับเงินจ้านวน 1 รูป ผ่านระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
8) กรณีนักเรียนไม่มีตัวตน มีการย้ายออก ลาออก เสียชีวิต จบการศึกษา และไม่สามารถมารับเงินอุดหนุนใน
ส่วนค่าครองชีพส้าหรับนักเรียนทุนเสมอภาคได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้คืนเงินกลับไปยัง กสศ. ผ่านระบบ Bill
Payment ภายในระยะเวลาที่ปฏิทินการด้าเนินการก้าหนด
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ส่วนที่ 3
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
3.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส้านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) จัดสรรเงินอุดหนุน แบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยเงินอุดหนุน แบบมีเงื่อนไขดังกล่าวต้องมีการใช้จ่ายโดยค้านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานดังนี้
สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ.
(1) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(เฉพาะระดับชั้นอนุบาล)
(2) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

(1) “เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ให้สถานศึกษาจัดสรรเงินให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย 5 รายการ2 ดังนี้
▪ ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
▪ ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
▪ ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
▪ ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
▪ ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตประจ้าวันนอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น
(2) “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเท่านั้น

23

3.2 ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ส้านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอ
ภาคตามเงื่อนไข ดังนี้
สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ช่องทางรับเงินอุดหนุนจาก กสศ.
(1) บัญชีธนาคารของสถานศึกษา
(2) บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชนของ
นักเรียนทุนเสมอภาค
(3) บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ้าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค

หมายเหตุ : สาหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงินค่าครองชีพ เป็นเงินสดผ่านสถานศึกษา ต้อง
ดาเนินการเบิกจ่ายค่าครองชีพ ตามรายละเอียดแนวทางที่ กสศ.กาหนด

3.3 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
1. การเปิดบัญชีธนาคารสาหรับสถานศึกษา
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับ สถานศึกษา สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ 3
ธนาคาร ดังนี้
ลาดับ
ธนาคาร
1 ธนาคารกรุงไทย
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
3 ธนาคารออมสิน
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ประเภทบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากเผื่อเรียก

การเปิดบัญชีธนาคารของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สามารถดาเนินการได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้มีอ้านาจเบิกจ่ายอย่างน้อย 3 คน
และมีอ้านาจลงนาม 2 ใน 3

(2) สถานศึกษาเลือกเปิดบัญชีธนาคารที่สะดวกในการด้าเนินการ

(3) สถานศึกษา ด้าเนินการเปิดบัญชีตามชื่อบัญชีที่ กสศ. ก้าหนด ดังนี้
- ชื่อบัญชี “กสศ. เพื่อโรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน)”
- ชื่อบัญชี “โรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน) เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กสศ.”

(4) สถานศึกษา บันทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
รายละเอียด ดังนี้
▪ ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของสถานศึกษา
▪ ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารของสถาศึกษา

หมายเหตุ : กรณีบัญชีสถานศึกษาที่เปิดเพื่อขอรั บเงินอุดหนุนจาก กสศ. มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนาม
เช่นในกรณี การเกษียณอายุราชการหรือโยกย้ายตาแหน่งของผู้มีอานาจลงนาม ให้สถานศึกษาดาเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคารเจ้าของบัญชีและแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
2. การเปิดบัญชีธนาคารสาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
ปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการเปิดบัญชีธนาคารและบริการเปิด
พร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคโดยไม่ต้องฝากเงินและเสียค่าเปิดบัญชี/ค่ารักษาบัญชีเงินฝากของนักเรียน
1. เงื่อนไขการเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบัญชี ของนักเรียนทุนเสมอภาค
(1) ต้องเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคของ กสศ. ที่มีบัตรประจ้าตัวประชาชน และมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เท่านั้น
(2) การเปิดบัญชีธนาคารต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ้าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค
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2. การดาเนินการขอเปิดบัญชี
(1) ครูผู้ดูแลระบบ เลือก “ธนาคาร” ที่จะให้นักเรียนเปิดบัญชี 3 ธนาคารตามที่ กสศ. ก้าหนด
(2) ครูคัดกรองหรือครูประจ้าชั้นด้าเนินการพิมพ์ใบขอเปิดบัญชีจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(3) แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประจ้าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค พร้อมใบขอเปิด
บัญชีจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อด้าเนินการเปิดบัญชีธนาคารและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร
(4) นักเรียนทุนเสมอภาคน้าเอกสารขอเปิดบัญชีในส่วนที่ธนาคารรับรองการเปิดบัญชี น้าส่งให้สถานศึกษา
เพื่อบันทึกข้อมูลการเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(5) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่า ที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องจาก กสศ. ให้สถานศึกษาด้าเนินการแจ้งเปลี่ยน
ช่องทางการรับเงินและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคาร ตามระยะเวลาที่ปฏิทินการด้าเนินงานก้าหนด
(6) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ สามารถด้าเนินการเปิดบัญชีธนาคารได้หลังจากที่ กสศ. ประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษแล้วเท่านั้น และสถานศึกษาด้าเนินการแจ้งช่องทางการรับเงินผ่านกระบวนการ
รับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.05)
(7) กรณีนักเรียนทุนเสมอภาคมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.
สามารถเลือกด้าเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
- รูปแบบที่ 1 เลือกรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา และด้าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก้าหนด
- รูปแบบที่ 2 แจ้งยกเลิกบัญชีพร้อมเพย์เดิม และด้าเนินการเปิดบัญชีพร้อมเพย์กับ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.
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ขั้นตอนการดาเนินการการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีธนาคาร

1. ครูแอดมินเลือก “ธนาคาร” และ “สาขา” ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. ครูประจ้าชั้น พิมพ์แบบฟอร์มการเปิดบัญชีเงินฝากและบริการพร้อมเพย์น้าแบบฟอร์ม
การเปิดบัญชีธนาคาร ท้าความเข้าใจกับนักเรียน/ผู้ปกครองเพื่อน้าไปเปิดบัญชี

3. ผู้ปกครองและนักเรียนด้าเนินการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมสมัครบริการพร้อมเพย์

4. นักเรียนน้าใบยืนยันการเปิดบัญชีธนาคารกลับมาให้ครูประจ้าชั้น

5. ครูประจ้าชั้นด้าเนินการยืนยันการเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค
และแก้ไขช่องทางการรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
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การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
จัดสรรให้นักเรียนทุนเสมอภาค
(ค่าครองชีพ)

1. กสศ. จัดสรรเงินตรง
เข้าบัญชีพร้อมเพย์
นักเรียนทุนเสมอภาค
โดย กสศ. ใช้เอกสารการ
โอนเงินผ่านธนาคารเป็น
หลักฐานการจ่ายเงิน

2. กสศ. จัดสรรเงินตรง
เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของ
ผู้ปกครองนักเรียนทุน
เสมอภาค โดย กสศ. ใช้
เอกสารการโอนเงินผ่าน
ธนาคารเป็นหลักฐานการ
จ่ายเงิน

3.กสศ. จัดสรรเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา
(นักเรียนขอรับเงินสด/ไม่มีบัญชี
ธนาคาร)

สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินสด โดยครู
ประจ้าชั้น จัดท้าแบบหลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ตาม
แนวทาง/แบบฟอร์มที่ กสศ.ก้าหนด

ครูประจ้าชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับครูประจ้าชั้น
และบันทึกตัวอย่างภาพถ่ายการรับเงิน จ้านวน 1
รูป ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
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3.5 การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นของนั กเรี ย นทุ น เสมอภาค (ค่ า ครองชี พ ) กรณี ที่ ข อรั บ เงิ น สดผ่ า นสถานศึ ก ษาให้
ด้าเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคภายใน 20 วันท้าการ นับตั้งแต่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มีการ
แจ้งสถานะการโอนเงิน ในกรณีที่นักเรียนไม่มีตัวตน หรือมีการย้ายออก ลาออก จบการศึกษา เสียชีวิต หรือไม่สามารถ
มารับเงินอุดหนุนได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้สถานศึกษาคืนเงินกลับไปยัง กสศ. ภายในระยะเวลาที่ปฏิทิน
ก้าหนด
โดยสถานศึกษาด้าเนินการโอนเงินคืน ผ่านระบบ Bill Payment โดยเข้าบันทึกข้อมูลการคืนเงินในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถด้าเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ชาระเงินผ่านบัญชีธนาคาร Mobile application ของทุกธนาคาร สามารถด้าเนินการสแกน QR
Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยครูแอดมินโรงเรียน
ด้าเนินการดังนี้
(1) บันทึกข้อมูลการคืนเงิน และด้าเนินสแกน QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียน
ยากจน
(2) ท้าการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวผ่านระบบ Mobile Bankingและด้าเนินการคืนเงิน
(3) พิมพ์ Slip การโอนเงินจากระบบ Mobile Banking เพื่อแนบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคืน และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติเบิกเงินตามกระบวนการของสถานศึกษา
(4) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารและเสนอขอลงนามอนุมัติการเบิกจ่าย
(5) รับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินและลงนามในใบส้าคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
รูปแบบที่ 2 ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้น สามารถด้าเนินการได้โดยการพิมพ์ใบช้าระเงินที่
มี QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 10 บาท/ครั้ง โดย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายจาก กสศ. ได้) โดยครูแอดมินโรงเรียนด้าเนินการดังนี้
(1) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การคื น เงิ น และด้ า เนิ น พิ ม พ์ ใ บช้ า ระเงิ น ที่ มี QR Code หรื อ Barcode จากระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(2) ท้ า บั น ทึกขออนุมั ติเบิกเงิ น โดยแนบใบช้าระเงิ น ที่ มี QR Code หรือ Barcode และเสนอเรื่องไปยัง
เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน และขออนุมัติการคืนเงินพร้อมทั้งด้าเนินการคืน
เงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
(3) น้าหลักฐานการโอนเงินคืน กสศ. เก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาด้าเนินการส่งเงินคืน กสศ. เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาสามารถเข้าพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
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การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เงินในส่วนของนักเรียน (ค่าครองชีพ)

นักเรียนไม่มตี ัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต
ไม่สามารถมารับเงินส่วนนักเรียนได้

คืนเงินกลับไปยัง กสศ. บันทึกคืนเงินผ่านระบบ Bill Payment ในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้ 2
รูปแบบ

รูปแบบที่ 2
ชำระเงินที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำ

รูปแบบที่ 1
ชำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร
Mobile application ของทุกธนำคำร

ครูแอดมินบันทึกข้อมูลกำรคืนเงิน
ในระบบปั จจัยพืน้ ฐำนนักเรียนยำกจน

ครูแอดมินบันทึกข้อมูลกำรคืนเงิน
ในระบบปั จจัยพืน้ ฐำนนักเรียนยำกจน

พิมพ์ใบชำระเงินที่มี QR Code หรือ Barcode
จำกระบบปัจจัยพืน้ ฐำนนักเรียนยำกจน

สแกน QR Code หรือ Barcode จำกระบบปั จจัยพืน้ ฐำน
นักเรียนยำกจน เพื่อทำกำรโอนเงินจำกบัญชีสว่ นตัว ผ่ำน Mobile Banking

ทำบันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน โดยแนบใบชำระเงินที่
มี QR Code หรือ Barcode และเสนอเรือ่ งไปยัง
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน และขออนุมตั ิกำรคืนเงิน

พิมพ์ Slip กำรโอนเงินเพื่อแนบบันทึกขออนุมตั ิ
เบิกเงินคืนตำมกระบวนกำรของสถำนศึกษำ

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบ
ดำเนินกำรคืนเงิน ณ เคำน์เตอร์ธนำคำร
และเก็บหลักฐำนกำรโอนเงินคืน กสศ.
ไว้เป็ นหลักฐำน

รับเงินจำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและลงนำมในใบสำคัญรับเงิน
ไว้เป็ นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
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3.6 หลักการดาเนินงานในส่วนของสถานศึกษา
กสศ. มีนโยบายให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าเนินการเบิกจ่ายเงิน ค่าครองชีพนักเรียน
ทุนเสมอภาค ตามระเบียบ ขั้นตอน และแบบฟอร์ม รวมทั้งหลักฐานการจ่ายเงินตามที่ กสศ.ก้าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
เมื่อสถานศึกษาได้รับทราบสถานะการโอนเงินอุดหนุน แบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาคจาก กสศ.
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแล้ว ให้ครูผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับจ้านวนเงินที่สถานศึกษา
ได้ รับ ทั้ ง หมด รวมทั้ ง รายชื่ อนั กเรีย นที่ ขอรับ เงิ น สดผ่ า นสถานศึกษา และแจ้ ง ผู้ เกี่ย วข้องที่ ไ ด้ รับ มอบหมายของ
สถานศึกษา น้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับยอดเงินในบัญชี
3.7 การใช้จ่ายเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา
“ค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างเรียน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่งการจ่ายเงินให้สถานศึกษาด้าเนินการดังนี้
(1) ให้ครูประจ้าชั้นแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียนทุนเสมอภาคโดยพิมพ์แบบ นร.08 จากระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน กรณีที่นั กเรียนประสงค์ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับเงิน
ภายใน 20 วันท้าการ นับจากวันที่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแสดงสถานะการโอนเงิน
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและผู้รับมอบอ้านาจ
ลงลายมือชื่อในส่วนของการมอบอ้านาจ (แบบ นร.08) และผู้รับมอบอ้านาจสามารถมารับเงินค่าครองชีพ และน้าบัตร
ประจ้าตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค
(2) เมื่ อผู้ ป กครองนั กเรีย น/ผู้ แทนที่ ไ ด้ รับ การมอบอ้ า นาจ มาขอรับ เงิ น ให้ ครูป ระจ้ า ชั้ น หรือผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้อ้านวยการสถานศึกษา พิมพ์ “แบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับครูประจ้าชั้น ”
จากระบบปั จ จั ย พื้ น ฐานนั ก เรี ย นยากจน เพื่ อ ให้ ผู้ ป กครองหรื อ ผู้ รั บ มอบอ้ า นาจลงนาม การรั บ เงิ น
พร้อมทั้งครูประจ้าชั้นหรือครูคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค และผู้อ้านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้ า หน้ า ที่ การเงิน ด้า เนินการตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ว น ของเอกสารการรับ เงิ น ค่าครองชีพ
นักเรียนทุนเสมอภาค
(4) ให้เจ้าหน้าที่การเงินน้าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวบันทึก ค่าจ่ายตามขั้นตอนหรือแนวทางจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สามารถบันทึกตามรูปแบบ “ทะเบียนรับ-จ่ายอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค” (เอกสารแนบ
ตามภาคผนวก) ของ กสศ. ก็ได้ เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาได้ มียอดจ้านวนเงินใช้จ่ายและจ้านวนเงินคงเหลือเท่าไร
ตรงกับจ้านวนเงินคงเหลือในมือและในบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่ อีกทั้งการท้าทะเบียนรับ -จ่ายเงินจะช่วยให้ง่ายใน
การจัดท้ารายงานการใช้จ่ายเงิน
(5) ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส้าหรับครูประจ้าชั้น และ
เอกสารประกอบเข้าแฟ้มเอกสารไว้โดยเรียงล้าดับตามวันที่เกิดรายการ
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ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา

(1) ครูประจ้าชั้นหรือครูคัดกรอง พิมพ์แบบ นร.08 และแจ้ง
ผู้ปกครองมารับเงินภายใน 20 วันท้าการ

(2) กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและ
ผู้รับมอบอ้านาจกรอกลงนามในส่วนของการมอบอ้านาจ (แบบ นร.08)

(3) เมื่อผู้ปกครองนักเรียนมาขอรับเงินอุดหนุน ให้ครูประจ้าชั้น จัดท้า
แบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาคส้าหรับครูประจ้าชั้น
พร้อมให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(4) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร พร้อมประทับตราจ่ายเงินแล้ว

(5) เจ้าหน้าที่การเงินน้าเอกสารบันทึกในทะเบียน
รับ-จ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

: แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01)
: แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.05)
: หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (นร.08)
(พิมพ์เอกสารจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
: แบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส้าหรับครูประจ้าชั้น กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาเท่านัน้
(พิมพ์เอกสารจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
: แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา
ส้าหรับครูประจ้าชั้น และครูแอดมิน
(พิมพ์เอกสารจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ กสศ.
: พระราชก้าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
: ประกาศ กสศ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ค้าถามที่พบบ่อย (FAQ)
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แบบ นร./กสศ.01
ฉบับปรับปรุง 9 พฤษภาคม 2565

แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

รูปถ่าย

โรงเรียน
สังกัด
นักเรียน
1. ข้อมูลนักเรียน ชือ่ นักเรียน
นามสกุล
ชั้น
เลขประจำตัวประชาชน
สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ด้วยกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ พ่อแม่หย่าร้าง พ่อเสียชีวิต/สาบสูญ แม่เสียชีวิต/สาบสูญ เสียชีวิตทั้งคู่/สาบสูญ พ่อ/แม่ทอดทิ้ง
นักเรียนอาศัยอยู่กบั
พ่อ/แม่
ญาติ
อยู่ลำพัง
ผู้อุปการะ/นายจ้าง ครัวเรือนสถาบัน
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน
นามสกุล
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
การศึกษาสูงสุด
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง/สมาชิกครัวเรือนที่ติดต่อได้
เลขประจำตัวประชาชน
ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
ได้สวัสดิการแห่งรัฐ(ทะเบียนคนจน)/โครงการคนละครึ่ง/เราชนะ/ม.33เรารักกัน
2. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) รวม

คน (หากอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน ให้ข้ามไปตอบข้อที่ 4)

(สมาชิกในครัวเรือนหมายถึง สมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายร่วมกัน)

คน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ความ
สัมพันธ์
กับ
นักเรียน

เลขบัตร
ประชาชน/
เลขบัตรที่
ราชการออก
ให้

การ
ศึกษา
สูงสุด

อายุ

มีความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา/มี
โรคเรื้อรัง (หาก
มีใส่เครื่องหมาย
✓)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท)
สวัสดิการ
จากรัฐ
อาชีพ
ธุรกิจ
(บำนาญ,
เกษตร
ค่าจ้าง
ส่วนตัว
เบี้ย
กรรม
เงินเดือน
(หลังหัก
ผู้สูงอายุ,
(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย)
อื่น ๆ จาก
รัฐบาล)

รายได้จาก
แหล่งอื่นๆ
(เงินโอน
ครอบครัว,
ค่าเช่า
และอื่นๆ)

รายได้รวม
เฉลี่ยต่อ
เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)

3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน (ใส่เครือ่ งหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
มีคนพิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี
เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว
มีคนอายุ 15-65 ปีทวี่ ่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)
ครัวเรือนไม่มีภาระพึ่งพิง
3.2 การอยู่อาศัย
อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน
อยู่บ้านเช่า (เสียค่าเช่า) เดือนละ ……………….. บาท
อยู่กับผู้อื่น/อยู่ฟรี
หอพัก
3.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย (บันทึกสิ่งที่เห็น)
วัสดุที่ใช้ทำพื้นบ้าน (ที่ไม่ใช่ใต้ถุนบ้าน)
กระเบื้อง/เซรามิค
ปาเก้/ไม้ขัดเงา
ซีเมนต์เปลือย
ไม้กระดาน
ไวนิล/กระเบื้องยาง/เสื่อน้ำมัน
ไม้ไผ่
ดิน/ทราย
อื่น ๆ
วัสดุที่ใช้ทำฝาบ้าน
ฉาบซีเมนต์
อิฐ/ก้อนปูน/อิฐบล็อก
สังกะสี
ไม้กระดาน
ไม้อัด
สมาร์ทบอร์ด/ไฟเบอร์/ซีเมนต์บอร์ด
ไม้ไผ่/ท่อนไม้/เศษไม้
ดิน ไวนิล และอื่น ๆ
1
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ฉบับปรับปรุง 9 พฤษภาคม 2565

วัสดุที่ใช้ทำหลังคา

โลหะ (เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนียม)
ใบไม้/วัสดุธรรมชาติ
มี
ไม่มี

มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัย/บริเวณบ้าน
3.4 ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเช่า)
3.5 แหล่งน้ำดื่ม
3.6 แหล่งไฟฟ้า
3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)

3.8 ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)

กระเบื้อง/เซรามิค
ไวนิล/กระดาษ/แผ่นพลาสติก

ไม่ทำเกษตร ทำเกษตร [ มีที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่
น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้หยอดน้ำ
น้ำประปา
ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มเี ครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ
มีไฟฟ้า
[
เครื่องปั่นไฟ/โซลาเซลล์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
[
รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้
[
รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดียวกัน
[
รถมอเตอร์ไซต์/เรือประมงพื้นบ้าน (ขนาดเล็ก)
คอมพิวเตอร์
แอร์
ทีวีจอแบน

ไม้กระดาน
อื่น ๆ

มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร่
น้ำบ่อ/น้ำบาดาล

มีที่ดินเกิน 5 ไร่ ]
น้ำฝน/น้ำประปาภูเขา/ลำธาร

ไฟต่อพ่วง/แบตเตอรี่
อายุเกิน 15 ปี
อายุเกิน 15 ปี
อายุเกิน 15 ปี
ไม่มียานพาหนะในครัวเรือน
เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น

ไฟบ้านหรือมิเตอร์
ไม่เกิน 15 ปี ]
ไม่เกิน 15 ปี ]
ไม่เกิน 15 ปี ]

]

ไม่มีของใช้ดังกล่าว

4. ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบส่วนนี้เฉพาะกรณีนักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน
ประเภทสถาบัน มูลนิธิ/สถานสงเคราะห์ ( จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน) วัด/ศาสนสถาน
อื่นๆ
ชื่อสถาบัน
จังหวัด.
.
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบัน……………………………………………………………………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์……………………………………
นักเรียนรายนี้อยู่กับสถาบันตั้งแต่เดือน
ปี พ.ศ.
พักอาศัยในสถาบันแบบ ประจำไม่ไปกลับ ไปกลับบ้านเสาร์-อาทิตย์/ช่วงปิดภาคเรียน
สถาบันให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรียนรายนี้ด้วยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ให้เงินสด
ให้สิ่งของ
ให้ที่พักอาศัย
ให้อาหาร
ให้การเดินทาง
ดูแลด้านการศึกษา
ดูแลด้านสุขภาพ
สถาบันมีรายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายนี้
บาท/คน/ปีการศึกษา
สถาบันมีนักเรียนในความดูแล ณ ปัจจุบัน จำนวน
คน
สถาบันมีรายรับจากการสนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
บาท/ปี
สถาบันมีที่ดิน
ไร่
งาน อาคาร
หลัง ยานพาหนะที่ใช้งานได้
คัน
สถาบันมีความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนสำหรับนักเรียนรายนี้หรือไม่
ต้องการ
ไม่ต้องการ
5. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรียน
ระยะทาง
กิโลเมตร
เมตร ใช้เวลา
ชั่วโมง
วิธีเดินทางหลัก
เดิน
จักรยาน
รถโรงเรียน
เรือส่วนตัว
6. ที่ตั้งที่พักอาศัยนักเรียน ในปัจจุบัน
บ้านเลขที่
ตำบล/แขวง

จักรยานยนต์รับจ้าง

รถโดยสารประจำทาง/รับจ้าง

หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต

บาท/เดือน
รถส่วนตัว

เรือโดยสารประจำทาง/รับจ้าง
ถนน

จังหวัด

7. ภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบัน
ภาพที่พักอาศัยของนักเรียนได้มากจาก
คุณครูลงเยี่ยมบ้านด้วยตนเอง
ประเภทภาพถ่าย

นาที ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป-กลับ
จักรยานยนต์ส่วนตัว

รหัสไปรษณีย์

ให้นักเรียนถ่ายภาพมาให้

ภาพถ่ายที่พกั อาศัย/หอพัก ของนักเรียน
ภาพถ่ายนักเรียนคูก่ ับป้ายโรงเรียน
ที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด

ภาพถ่ายครัวเรือนสถาบัน
ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ

รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกที่พักอาศัยนักเรียน

ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพที่พกั อาศัย

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พกั อาศัยนักเรียน
2

แบบ นร./กสศ.01
ฉบับปรับปรุง 9 พฤษภาคม 2565

กรุณาถ่ายให้เห็น

กรุณาถ่ายให้เห็น

หลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง

พื้นและบริเวณภายในของที่พักอาศัย

หมายเหตุ: กรณีทพี่ ักอาศัยอยูต่ ่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้ถ่ายภาพนักเรียนคู่กับป้ายชื่อสถานศึกษาแทน

8. การรับรองข้อมูล
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อมูลในข้อ 1 ถึงข้อ 7 ของแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฉบับนี้ เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าจริง
9. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กสศ. ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินงานตาม
พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ กสศ. ( www.eef.or.th)
ลงชื่อ

นักเรียน
(

ลงชื่อ

)

ผู้ปกครอง
(

)

นักเรียนที่มอี ายุเกิน 10 ปี ให้ลงนามส่วนนีด้ ้วย หากอายุไม่ถึงให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมแทนได้

10. การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้าพเจ้า
ตำแหน่ง

เลขประจำตัวประชาชน
ขอรับรองว่านักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจริง
ไม่ขอรับรอง เนื่องจาก
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(

)

ข้าพเจ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของนักเรียนจริง
ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(

)
ครูผู้เยี่ยมบ้าน/สำรวจข้อมูล
ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์การขอข้อมูลตามแบบขอรับ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแก่ผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th
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(

)

ตำแหน่ง …………………………………………………………………..

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ใน

แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
รหัสโรงเรียน ……………….. โรงเรียน .........................................................
ภาคเรียนที่ ………….. ปีการศึกษา ……………………………
ประธานคณะกรรมากร

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์.........................................

เลขานุการ (ผู้อานวยการโรงเรียน)ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์....................................

กรรมการคนที่ 1 (ตัวแทนผู้ปกครอง)ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์....................................

กรรมการคนที่ 2 (ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น)ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์....................................

กรรมการคนที่ 3 (ตัวแทนครู)ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์....................................

ขอรับรองผลการพิจารณา รายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในเอกสารนี้ เป็นนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ และสมควรได้รับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษจากกองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา2019
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แบบ นร./กสศ.05
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
รายชื่อนักเรียนกลุม่ เก่าทีไ่ ด้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
ช่องทางการรับเงิน

ที่

เลขประจาตัว
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชนนักเรียน

ชั้น

การบันทึกผลตามเงื่อนไข กสศ.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับเงินสดผ่านสถานศึกษาบัญชีพร้อมเพย์นักเรียน บัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง อัตราการมาเรียน
วันมาเรียนจริง/วันที่เปิด
เรียน

หมายเหตุ : กรณีนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เป็นการรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผปู้ กครอง จะได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ.พร้อมนักเรียนกลุ่มใหม่

น้าหนัก/ส่วนสูง
1= เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน
2= ต่ากว่าเกณฑ์
มาตราสูง

หมายเหตุ

แบบ นร./กสศ.05
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
รายชื่อนักเรียนกลุม่ ใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามค่าคะแนนการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT)
เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
สถานะของนักเรียน

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน
นักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

1= มีตัวตนใน
สถานศึกษา
2=ย้ายออกจาก
สถานศึกษา
3= ลาออกจาก
สถานศึกษา
4= เสียชีวิต

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การ
คัดกรอง
เห็นด้วยกับเกณฑ์
(เลือกเหตุผล)
การคัดกรองและ
1=ข้อมูลแบบขอรับทุน
รับรองข้อมูลแบบ
(นร./กสศ. 01) ไม่ถูกต้อง
ขอรับทุน(นร./กส
2= สถานะไม่สอดคล้องตาม
ศ. 01)ถูกต้อง
สภาพความจริง

รับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา

ช่องทางการรับเงิน
บัญชีพร้อมเพย์ บัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง
นักเรียน
ที่ผูกกับเลขประจาตัว
ที่ผูกกับเลข
ประชาชน
ประจาตัว
ประชาชน

แบบ นร./กสศ.05
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

รายชื่อนักเรียนกลุม่ เก่าที่สถานศึกษามีการขอยกเลิกทุน
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
ช่องทางการรับเงิน

ที่

เลขประจาตัว
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชนนักเรียน

ชั้น

การบันทึกผลตามเงื่อนไข กสศ.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับเงินสดผ่านสถานศึกษาบัญชีพร้อมเพย์นักเรียน บัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง อัตราการมาเรียน
วันมาเรียนจริง/วันที่เปิด
เรียน

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีการขอยกเลิกทุนโดยสถานศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.

น้าหนัก/ส่วนสูง
1= เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน
2= ต่ากว่าเกณฑ์
มาตราสูง

หมายเหตุ

แบบ นร./กสศ.05
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รับเงินสดผ่านสถานศึกษา จานวน ………… คน
ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชั้น

ชื่อผู้ปกครอง

แบบ นร./กสศ.05
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ จานวน ………… คน
พร้อมเพย์นักเรียนผูกกับเลขประจาตัวประชาชน
ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชั้น

พร้อมเพย์ผู้ปกครองที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชน
ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชั้น

ชื่อ ผู้ปกครอง

เลขประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง

แบบ นร./กสศ.05
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชีธนาคารของสถานศึกษาที่เปิดรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

อัพโหลดรูปภาพ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน
ที่เปิดตามหลักเกณฑ์ กสศ.

ชื่อบัญชี : ……………………………………………………………..
ธนาคาร : …………………………………….. สาขา : …………………………………
เลขบัญชีธนาคาร : …………………………………………………..
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ /ส่ง SMS แจ้งเตือน : ……………………………………….

ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินประกอบด้วย
1.

ชื่อ ……………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………….

2.

ชื่อ ……………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………….

3.

ชื่อ ……………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………….

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน............................................ ภาคเรียนที่ …….. ปีการศึกษา ……….
ณ วันที่ ……….. เดือน………. ปี…………
มีมติการประชุมเพื่อรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. ดังนี้
1. รับรองสถานะนักเรียน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษทัง้ หมด จานวน ………….. คน
o มีตัวตนในสถานศึกษา จานวน ………….. คน
o ย้ายออกจากสถานศึกษา จานวน ………….. คน
o ลาออกจากสถานศึกษา จานวน ………….. คน
o เสียชีวิต จานวน ………….. คน
2. รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาครายละเอียดตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร./กสศ. 01)
จานวนทั้งหมด ………….. คน
2.2 ผ่านการรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ผลการคัดกรอง “ยากจนพิเศษ” จานวน ………….. คน
2.2 ไม่ผา่ นการรับรองข้อมูลตามเกณฑ์ผลการคัดกรอง “ยากจนพิเศษ” จานวน ………….. คน
o ข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร./กสศ. 01) ไม่ถูกต้อง จานวน …………. คน
o สถานะไม่สอดคล้องตามสภาพความจริง จานวน ………….. คน
3. รูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
o ประชุมปกติ (แนบภาพถ่ายลายเซ็นคณะกรรมการสถานศึกษา)
o ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แนบภาพถ่ายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นคณะกรรมการสถานศึกษา)
-

ลิงก์บันทึกการประชุม

มติการประชุม
o เห็นสมควรดาเนินการและรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดด้านบน
o ไม่เห็นสมควร เนื่องจาก ……………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลส่วนบุคคล
o ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทาการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กสศ.
ได้กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายเพือ่ การดาเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ กสศ. ( www.eef.or.th)
(ลงชื่อ)................................................................ประธานคณะกรรมการ
(.................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(.................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................ตัวแทนผู้ปกครอง
(.................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น
(.................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................ตัวแทนครู
(.................................................................)

หนังสือแจ้งผลการรับเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565

นร./กสศ.08

วันที.่ ...........(วันทีพ่ มิ พ์).................................
เรียน..(ชื่อผูป้ กครอง).......……………...............……………..….......…
ส ำนั ก งำนกองทุ น เพื่ อ ควำมเสมอภำคทำงกำรศึ ก ษำ (กสศ.) ขอเรี ย นให้ ท่ ำ นทรำบว่ ำ
(ชื่อนักเรียน).............................ระดับชัน้ .........................โรงเรียน.........................................ได้รบั เงิน
อุดหนุ นแบบมีเงื่อนไข จำก กสศ. และเป็ น นักเรียนทุนเสมอภำคที่จะได้รบั เงินอุด หนุ นเป็ น ระยะเวลำ 3 ปี
ต่อเนื่องนับจำกวันทีไ่ ด้รบั กำรประกำศรำยชื่อจำก กสศ. โดยเงือ่ นไขกำรรับทุนครัง้ นี้ นักเรียนต้องมำเรียนอย่ำง
สม่ ำเสมอและมีกำรมำเรียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85 ของเวลำเรียนทัง้ หมดในภำคเรียนนัน้ ๆ เพื่อทำให้ กสศ.
สำมำรถติดตำมผลกำรให้ทุนเสมอภำคและสำมำรถช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพนักเรียนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ในภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2565 กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข สำหรับเป็ นค่ำครอง
ชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค จำนวน ………. บำท ผ่ำน 3 ช่องทำงตำมทีท่ ่ำนได้แจ้งช่องทำงกำรรับเงินกับ
โรงเรียนซึง่ กสศ. ได้ดำเนินกำรโอนเงินจำนวนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ท่ำนสำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
1) ท่ำนทีแ่ จ้งควำมประสงค์ขอรับเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำค หรือ พร้อมเพย์ของ
ผูป้ กครอง สำมำรถตรวจสอบกับธนำคำรได้ตงั ้ แต่วนั นี้เป็ นต้นไป
2) ท่ำนทีแ่ จ้งควำมประสงค์ขอรับเงินสดผ่ำนโรงเรียน ขอให้ดำเนินกำรเตรียมบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตร
อื่นๆทีร่ ำชกำรไทยออกให้ มำรับเงินสด ในวันที่ ………… เดือน ………. ปี ………….. ตำมทีโ่ รงเรียนแจ้งวัน
ในกำรรับเงินอุดหนุนดังกล่ำว
หมายเหตุ : กรณี ที่ท่านซึ่งเป็ นผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงิ นได้ด้วยตนเอง ต้องทาการมอบอานาจให้
สมาชิ ก ในครอบครัว หรื อบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องมารับเงิ นสดที่ โ รงเรี ย นแทน ตามแบบใบมอบอานาจ
ข้างล่างนี้

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th

หนังสือแจ้งผลการรับเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565

นร./กสศ.08

(กรณี ผ้ปู กครองไม่สามารถมารับเงิ นสดได้ด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นมารับแทน)
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ…………………………………………….นำมสกุล ………………………… ควำมสัมพันธ์กบั นักเรียน ……………………………..
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน/ บัตรอื่นๆทีร่ ำชกำรไทยออกให้ …………………………………………………………………………
ขอมอบอานาจให้ ชื่อ .......................................นำมสกุล ………………………………… ควำมสัมพันธ์กบั นักเรียน ……………………………..
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน/ บัตรอื่นๆทีร่ ำชกำรไทยออกให้ …………………………………………………………………………
มำรับเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข ของ กสศ. จำนวน................บำท ภำคเรียนที่ …………. ปี กำรศึกษำ ……………………..
ขอรับรองว่ำกำรกระทำทีผ่ รู้ บั มอบอำนำจได้กระทำไปนัน้ ให้ถอื เสมือนหนึ่งเป็ นกำรกระทำของข้ำพเจ้ำและเพื่อเป็ นหลักฐำนรับรองกำรมอบอำนำจใน
ครัง้ นี้ ผูม้ อบอำนำจและผูร้ บั มอบอำนำจขอลงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ.....................................................ผูม้ อบอำนำจ
(...........................................................)

ลงชื่อ...................................................ผูร้ บั มอบอำนำจ
(...........................................................)
ลงนาม ณ วันที่ ………..เดือน ………… ปี ………………..

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th

นร/กสศ.08 สำหรับสถำนศึกษำ
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กรณี ที่ต้องดำเนิ นกำร นักเรียนไม่มผี ปู้ กครอง ผูป้ กครองเสียชีวติ หรือ ผูป้ กครองไม่สามารถมอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นใดมารับเงินสดทีส่ ถานศึกษาได้ ให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบสาเหตุและรับรองข้อมูลผู้
ทีเ่ ป็ นผูป้ กครองนักเรียนและมารับเงินสด ณ ปั จจุบนั

(กรณี ผ้ปู กครองไม่สำมำรถมอบอำนำจได้ ให้ผ้อู ำนวยกำรสถำนศึกษำรับรองข้อมูล)
ข้าพเจ้า …………………………………………….นามสกุล ……………………………… ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน ……………………………..
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………
ได้ตรวจสอบสาเหตุทผ่ี ปู้ กครองไม่สามารถมอบอานาจให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมารับเงินสดได้ เนื่องจาก
( ) นักเรียนไม่มผี ปู้ กครอง
( ) ผูป้ กครองเสียชีวติ
( ) ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ ะมอบอานาจได้ เช่น เจ็บป่ วย ผูป้ ่ วยติดเตียง ถูกดาเนินคดีทางกฎหมาย
ขอรับรองให้ ชื่อ ..................................................นามสกุล ……………………………………… ความสัมพันธ์กบั นักเรียน ……………………………..
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/ บัตรอื่นๆทีร่ าชการไทยออกให้ …………………………………………………………………………
ซึง่ เป็ นผูป้ กครองคนปั จจุบนั ของ (ชื่อ – นามสกุลนักเรียน) …………………………………………………………….
เป็ นผูเ้ งินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข ของ กสศ. จานวน................บาท ภาคเรียนที่ …………. ปี การศึกษา ……………………..
และเพื่อเป็ นหลักฐานรับรองการรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในครัง้ นี้ ผูร้ บั รองและผูร้ บั เงินขอลงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ บั รอง
(...........................................................)

ลงชื่อ...................................................ผูป้ กครองปั จจุบนั
(...........................................................)
ลงนาม ณ วันที่ ………..เดือน ………… ปี ………………..

กสศ. เป็ นหน่ วยงำนของรัฐ จัดตัง้ ขึ้นตำม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561
ตัง้ อยู่เลขที่ 388 อำคำร เอส. พี. ชัน้ 13 ถนนพหลโยธิ น แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th

แบบหลักฐานการจ่ายเงิ นนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่ม ………………….
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 สาหรับครูประจาชัน้
กรณี นักเรียนขอรับเงิ นสดผ่านสถานศึกษาเท่านัน้
วันที่จา่ ยเงิน ……. เดือน ………. พ.ศ. 2565
โรงเรียน ………………………………………. รหัสโรงเรียน ………………………………….. สังกัด ……………………………………………………….
นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไขต่อเนื่อง ระดับชั้น ………… ห้อง ……..ทั้งหมด …… คน
ระดับชั้นอนุบาล ……. คน อัตราคนละ ………. บาท จำนวน ………… บาท
ระดับชั้นประถมศึกษา ….. คน อัตราคนละ ………. บาท จำนวน ………… บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น …. คน อัตราคนละ ………. บาท จำนวน ………… บาท
และขอรับรองว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นค่าครอง
ชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หากไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนยินยอมชดใช้เงินให้กับ กสศ. ต่อไป
ที่
1
2
3

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุล
นักเรียนทุนเสมอภาค

ชื่อ – สกุล
ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว
ประชาชนผู้ปกครอง

จำนวนเงิน (บาท)

ลายมือชือ่
ผู้รับเงิน

4
รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับชั้น ………. ห้อง …….. จำนวน ……… คน
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน

 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน …………. คน

รวมจำนวนที่เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น …………….. บาท เงินคงเหลือ (คืนเงินกลับมายัง กสศ.) …………………….. บาท
หมายเหตุ : 1) กรณีผู้รับเงินไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาคตามรายชื่อที่ปรากฎ ต้องมีการลงนามมอบอำนาจผู้รับเงินแทนตามแบบฟอร์ม นร.08
และแนบดังกล่าวไว้กับแบบหลักฐานการจ่ายเงินฉบับนี้ และเก็บไว้ที่สถานศึกษาไม่ต้องนำส่งมายัง กสศ.
2) กรณีไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขได้ เนื่องจากนักเรียนไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต ให้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าว
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคต้นสังกัด ในรูปแบบ Bill Payment เท่านั้น

ลงชื่อ............................................ผูจ้ า่ ยเงิน /ครูประจำชัน้
(…………………………………………………..)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................ผูต้ รวจสอบ/เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี โรงเรียน
(…………………………………………………..)

แบบรายงานการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงิ นสดผ่านสถานศึกษา กลุ่ม ……………..
สาหรับครูประจาชัน้
วันทีจ่ ่ายเงิน …….. เดือน…….. พ.ศ. 2565
ตามทีโ่ รงเรียน........................ รหัสโรงเรียน ............................................. สังกัด .............................................
ได้รบั เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่ นไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อให้ดาเนินการจัดสรรเป็ นค่าครองชีพแก่ผปู้ กครองและนักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็ นมาตราการป้ องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าทีร่ บั เงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไขต่อเนื่อง ระดับชัน้ ………… ห้อง ……..ทัง้ หมด …… คน
ระดับชัน้ อนุบาล ……. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ….. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น …. คน อัตราคนละ ………. บาท
ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข
ระดับชัน้ ………… ห้อง …….. จานวน …………. คน
เลขประจาตัวประชาชน
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

ชื่อ – นามสกุล
นักเรียนทุนเสมอภาค
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

ชัน้ /ห้อง
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

จานวนเงิน
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

หมายเหตุ

กรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการติก๊
ให้ขน้ึ ว่า คืนเงินกลับ กสศ.

รวมรายจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
ระดับชัน้ ………….. ห้อง ………….
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน
 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน x คน
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจาก กสศ. X บาท
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้
x บาท
เงินคงเหลือทีไ่ ม่สามารถจ่ายได้ (ถ้ามี) คืนกลับมา กสศ. x บาท

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

ตัวอย่างรูปถ่ายการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข จานวน 1 รูป
อัพโหลดรูปภาพ
การรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ขอรับรองว่าได้ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข นักเรียนทุนเสมอภาค กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ลงชื่อ............................................ ครูประจาชัน้
(……………………………....…..)

ลงชื่อ............................................ผู้อานวยการสถานศึกษา
(………………………………………..)

ขึ้นชื่อผู้บันทึกข้อมูล
วันที่ดำเนินการบันทึก/เวลา อัตโนมัติจากระบบ

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

แบบรายงานการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงิ นสดผ่านสถานศึกษา กลุ่ม ………………
สาหรับแอดมิ นโรงเรียน
วันทีจ่ ่ายเงิน …….. เดือน …… พ.ศ. 2565
ตามทีโ่ รงเรียน........................ รหัสโรงเรียน ............................................. สังกัด .............................................
ได้รบั เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่ นไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อให้ดาเนินการจัดสรรเป็ นค่าครองชีพแก่ผปู้ กครองและนักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็ นมาตราการป้ องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าทีร่ บั เงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไขต่อเนื่อง ทัง้ หมด …… คน
ระดับชัน้ อนุบาล ……. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ….. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น …. คน อัตราคนละ ………. บาท
รวมจานวนเงินทีส่ ถานศึกษาได้รบั ทัง้ สิน้ ………….. บาท ณ วันที่ ……….. เดือน …… พ.ศ.2565
ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข ครบถ้วนแล้ว
ลาดับ

ระดับชัน้

ห้อง

จัดสรรเงินอุดหนุนได้
(จานวนคน)

จานวนเงิน

วันทีจ่ ่ายเงิน

รวมรายจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน
 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน x คน
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจาก กสศ. X บาท
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้
x บาท
เงินคงเหลือทีไ่ ม่สามารถจ่ายได้ (ถ้ามี) คืนกลับมา กสศ. x บาท

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

รูปถ่ายการรับเงินของแต่ละระดับชัน้ ห้อง
ดึงภาพถ่ายจากที่ครูประจำชั้นบันทึกมาแสดง

ขอรับรองว่าได้ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข นักเรียนทุนเสมอภาค กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ลงชื่อ............................................ผู้บนั ทึกข้อมูล/แอดมินโรงเรียน
(……………………………....…..)

ลงชื่อ............................................ผู้อานวยการสถานศึกษา
(………………………………………..)

ขึ้นชื่อผู้บันทึกข้อมูล
วันที่ดำเนินการบันทึก/เวลา อัตโนมัติจากระบบ

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

พระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้ เ รี ย กว่ า “พระราชก าหนดว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชกาหนดนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง
มีการประชุมที่ได้กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ ร่ ว มประชุ ม ” หมายความว่ า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่น
ตามที่กฎหมายกาหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย
มาตรา ๕ พระราชกาหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
(๒) การประชุมเพื่อจัดทาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
(๓) การประชุมเพื่อดาเนินการตามกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) การประชุมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดาเนินการ
ตามวิธีการที่บัญญัติไ ว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้จัด
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
(๓) จัดทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
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(๔) จัด ให้ มีการบัน ทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
มาตรา ๑๐ ในการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หากมี ก รณี ที่ ต้ อ งจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม
หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกาหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และห้ า มมิ ใ ห้ ป ฏิ เ สธการรั บฟั ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชก าหนดนี้
เป็ น พยานหลั ก ฐานในกระบวนการพิ จ ารณาตามกฎหมายทั้ ง ในคดี แ พ่ ง คดี อ าญา หรื อ คดี อื่ น ใด
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ อ อกตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า น
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกาหนดนี้จนกว่า
จะมี ม าตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ อ อกตาม
พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดาเนินการไปแล้วตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๑๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจานวน
ผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจานวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก และขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง
การรักษาที่ชัดเจน ทาให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคาแนะนา
ขององค์ ก ารอนามั ย โลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (social distancing)
ทาให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิ จของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน
ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ กั น เป็ น ปกติ ต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ อั น เป็ น กฎหมายกลางว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว แต่ผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน ทาให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่ว ม
ประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม
นอกจากนี้ หลั ก เกณฑ์เ ดิมที่มี อยู่ ยั งได้กาหนดให้ผู้เ ข้าร่วมประชุ มทั้ง หมดต้องอยู่ ใ นราชอาณาจักร
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บสภาพการท างานทั้ ง ในภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ ง เทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ต้องเลื่อนประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกาหนด ในขณะที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างทันทีทันใด สถานการณ์
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจาเป็น รีบด่ว นอัน มิอาจจะหลีกเลี่ ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้

คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
1. ช่องทำงกำรติดตำมกำรเคลื่อนไหวของกำรเปิด-ปิดระบบ CCT
ตอบ ติ ด ตามรับข่าวสารได้ท าง Facebook เพจ การคัด กรองนักเรียนยากจน หรือ Line CCT Thailand และ
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดาเนินงานของโครงการสาหรับสถานศึกษาของแต่ละสังกัด เพื่อดูปฏิทินการทางาน ได้
ดังนี้ สังกัด สพฐ. ; ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกัน
โอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบ CCT)
2. เจ้ำหน้ำที่รัฐที่สำมำรถลงนำมรับรองข้อมูลในแบบ นร.01 สำมำรถเป็นใครได้บ้ำง
ตอบ เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถให้ครูเป็นผู้รับรองได้ โดยเจ้าหน้าที่รัฐทีส่ ามารถรับรองได้สามารถเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้
1) ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดารงตาแหน่งไม่ตากว่
่ าระดับชานาญงานหรือชานาญการหรือ
เทียบเท่า
2) กานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
4) ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (กรณีสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ กสศ. ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ (4) เป็นผู้รบั รองข้อมูลของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาสในปีการศึกษา 2565 ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่อในแบบขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน (นร.01) และระบุเลขประจาตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึง่ สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. สอบถำมขั้นตอนกำรบันทึกแบบรำยงำนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่ำน
สถำนศึกษำ สำหรับครูประจำชั้น
ตอบ ขั้นตอนการบันทึกแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข สาหรับครูประจาชัน้ ดังนี้
>> เข้าสู่ระบบด้วย User ครูประจาชัน้ >> เลือกคัดกรองนักเรียนยากจน >> เลือกเมนูแบบฟอร์ม
นักเรียนยากจน >> เลือกแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข >> เลือกภาคการศึกษาที่
ต้องการบันทึกข้อมูล >> บันทึกข้อมูลตามระบบ จากนัน้ กดบันทึก
4. กำรโอนเงินคืน กสศ.ทำอย่ำงไร และหลังจำกโอนเงินคืน กสศ.แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องดำเนินกำรในส่วน
ใด
ตอบ โรงเรียนสามารถเข้าไปบันทึกการโอนเงินคืน กสศ.ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) การบันทึกการโอนเงินคืน สามารถเข้าไปบันทึกได้ตามขั้นตอน ดังนี้
>> เข้าสู่ระบบด้วย User แอดมินโรงเรียน >> เลือกแบบฟอร์ม >> เลือกการโอนเงินคืน กสศ. >>
เลือกปีการศึกษาและภาคเรียน >> สร้าง Barcode และ QR code
2) โรงเรียนสามารถพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เมนู "การโอนเงินคืน กสศ. >> รายการ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ Bill payment"
* โดยจะสามารถพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทกุ วันที่ 15 และสิน้ เดือน ของทุกเดือน

5. หำกผู้ปกครองตำมรำยชื่อมำรับเงินไม่ได้จะสำมำรถดำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำง
ตอบ สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1) กรณีผู้ปกครองตาม นร.01 ไม่สามารถมารับได้ ให้มอบอานาจให้บุคคลในครอบครัว/บุคคลทีไ่ ด้รับ
มอบหมายมารับแทน ตามเอกสารมอบอานาจใน นร. 08
2) กรณีผู้ปกครองตาม นร.01 ไม่อยู่ในสถานะที่มอบอานาจได้ ให้ใช้เอกสารมอบอานาจตาม นร.08 ฉบับ
โรงเรียน โดยให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบอานาจ
6. โรงเรียนจะตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่ำนกำรคัดกรองได้อย่ำงไร
ตอบ โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง นร.01/กสศ.01 ได้ที่เมนู นร.05/กสศ.05
ตามขั้นตอน ดังนี้ >> เข้าระบบด้วย User/Password (แอดมินโรงเรียน) >> เลือกเมนูแบบฟอร์ม >> เลือก
เมนู แบบรับรองผลพิจารณา นร.05/กสศ.05 >> บันทึกข้อมูลคณะกรรมการหน้าแรก >> กดถัดไปตาม
ขั้นตอนในระบบ
7. กำรบันทึกบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนกลุ่มใหม่ มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
ตอบ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์" ให้นักเรียนในระบบได้ตามขั้นตอน
ดังนี้ >> เข้าสู่ระบบด้วยรหัสครูประจาชั้น (แอดมินโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นครูประจาชั้น)
>> เลือกเมนู นร.กลุ่มใหม่ >> * เลือกเมนู ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์ >> เลือกชั้น/ห้อง ของนักเรียนที่
ต้องการเปิดบัญชี
หมายเหตุ หากเปิดบัญชีและทาการผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว "ให้กลับเข้ามารายงานการเปิดบัญชีในระบบ
ด้วย" โดยให้ทาตามขั้นตอนเดิม " * ให้เลือกเป็น รายงานการเปิดบัญชี หากโรงเรียนไม่รายงาน กสศ.จะทาการโอน
เงินไปยังบัญชีของโรงเรียน และเมื่อทาตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปเปลี่ยนวิธีการรับเงินใน นร.05)
8. สถำนศึกษำจ่ำยเงินให้นักเรียนกลุ่มเก่ำและกลุ่มใหม่พร้อมกันได้หรือไม่ และหำกสถำนศึกษำต้องกำรเปิด
บัญชีพร้อมเพย์ให้นักเรียนจะดำเนินกำรได้เมื่อใด
ตอบ สถานศึกษาควรดาเนินการจ่ายเงินนักเรียนตามปฏิทินที่ กสศ.กาหนด เพื่อให้นักเรีย นได้รับการช่วยเหลือใน
การลดภาระค่าใช้จ่าย ตามวัตถุประสงค์โครงการฯอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานศึกษาสามารถเปิดบัญชีพร้อมเพย์นักเรียน
กลุ่มเก่าได้ก่อน สามารถแก้ไขช่องทางรับทุนของนักเรียนกลุ่มเก่าได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามที่ปฏิทนิ
กาหนด
9. ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 สถำนศึกษำที่มีนักเรียนทุนเสมอภำคขอรับเงินสด ต้องถ่ำยภำพกำรรับเงิน
และจัดทำใบสำคัญรับเงิน (นร.06) รำยบุคคลหรือไม่
ตอบ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กสศ.มีการปรับแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน กรณีนักเรียนขอรับเงินสดให้
สอดคล้องตามบริบทและมาตราการของรัฐบาล ให้ดาเนินการตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
สาหรับครูประจาชั้น ดาเนินการจัดทาห้องเรียนละ 1 ชุด และบันทึกตัวอย่างภาพถ่ายการรับเงินไว้เป็นหลักฐานจานวน
1 รูป
ทั้งนี้หำกผู้ปกครองมอบผู้รับเงินแทนให้สถำนศึกษำเก็บหลักฐำนกำรมอบอำนำจท้ำย แบบ นร.08 พร้อมสำเนำ
บัตรประชำชนผู้รับเงินเก็บไว้ทสี่ ถำนศึกษำเพื่อกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต่ำงๆต่อไป
10. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตำมประเภท กรอกข้อมูลอย่ำงไร
ตอบ รายได้ของครัวเรือน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1. ค่าจ้างเงินเดือน *หากผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพหลักที่ได้รับเงินเดือนประจา ควรเลือกใส่อาชีพนั้นๆก่อน

ตัวอย่างอาชีพ เช่น ลูกจ้าง พนักงานบริษัท ร้านค้า พนักงานราชการ ลูกจ้างรัฐ ฯลฯ
2. อาชีพเกษตรกรรม (หลังหักค่าใช้จ่า ย) เช่น ทานา ขายข้าว 2 ครั้ง ได้ปีละ 20,000 บาทหักค่าใช้จ่ายแล้ว
เหลือ 12,000 บาท ให้นามาหารเฉลี่ยเป็นเดือน จะได้ 12,000 ÷ 12 = 1,000 บาท
3. ธุรกิจส่วนตัว (หลังหักค่าใช้จ่าย) เช่น ขายอาหาร เฉลี่ยรายได้วันละ 300 บาท (300×12 =3,600บาท)
4. สวัสดิการจากรัฐ (บานาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาล) **ข้อมูลต้องมีความสอดคล้องกัน
เช่น เลือกได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท หรือ ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ได้รับ ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ
600 บาท และเป็นผู้พิการด้วย ได้รับเบี้ย 800 บาท (600+800=1,400 บาท)
5. รายได้จากแหล่งอื่นๆ (เงินโอนครอบครัว, ค่าเช่า, และอื่นๆ) เช่น ค่ารับจ้างเสริมระหว่างทานา, ลูกหลาน
โอนเงินให้, ให้เช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ
11. กรณีที่รับเงินผ่ำนพร้อมเพย์ผู้ปกครองจะต้องพิมพ์แบบขอเปิดบัญชีหรือไม่
ตอบ กรณีที่นักเรียนต้องการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ผู้ปกครอง หากผู้ปครองมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลย โดยให้
ตรวจสอบด้วยว่าบัญชีที่มีอยู่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้กับบัญชีใด (ผูกพร้อมเพย์กับเลข
บัตร 13 หลักเท่านั้น เพราะ กสศ. จัดสรรจัดเงินให้นักเรียนผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก )
** การรับเงินผ่านพร้อมเพย์ผู้ปกครองไม่ต้องพิมพ์แบบขอเปิดบัญชีในระบบให้เลือกวิธีการรับเงินในระบบ
เท่านั้น
** พร้อมเพย์ของผู้ปกครองสามารถเป็นธนาคารใดก็ได้
12. นักเรียนสำมำรถรับเงินผ่ำนพร้อมเพย์บัญชีธนำคำรใดได้บ้ำง
ตอบ เงื่อนไขการเปิดบัญชีพร้อมเพย์เพื่อขอรับเงินทุนเสมอภาค ประกอบไปด้วย 3 ธนาคาร คือ กรุงไทย ออมสิน
และ ธกส. โดยจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของเด็กนักเรียนเท่านั้น
13. นักเรียนมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วนอกเหนือจำกธนำคำรที่ กสศ. กำหนด สำมำรถใช้รับทุนได้หรือไม่
ตอบ กรณีนักเรียนทุนเสมอภาคมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. สามารถ
เลือกดาเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
- รูปแบบที่ 1 เลือกรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กาหนด
- รูปแบบที่ 2 แจ้งยกเลิกบัญชีพร้อมเพย์เดิม และดาเนินการเปิดบัญชีพร้อมเพย์กับ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.

