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แนวทางการจัดทาใบสาคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) และ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ก.002) ย้อนหลัง
ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

สานักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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แนวทางการจัดทาใบสาคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) และ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ก.002) ย้อนหลัง
ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
1. ที่มาและความสาคัญ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2)
ก้าหนดให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส จนส้าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
จึงร่วมกับส้านักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น (สถ.)
กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ จัดท้าโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และ
สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สอดคล้ องตามความถนั ดและความต้องการตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขส้าคัญคือ นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อป้องกัน การหลุดออกจากระบบการศึกษา
การด้าเนินงานที่ผ่านมา ส้านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ด้าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการก้าหนดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ด้าเนินการบันทึกข้อมูล
การจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบสารสนเทศของแต่ละสังกัด ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ บันทึกใบส้าคัญรับ
เงิน (นร./กสศ.๐๖) กรณีที่นักเรียนขอรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ บันทึกการใช้จ่ายเงินส่วนของสถานศึกษา
(ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ) ครบถ้วน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กสศ.ได้มีการติดตามการบันทึกข้ อมูล
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และพบข้อจ้ากัดของสถานศึ กษาในบริบทต่างๆที่ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการบันทึกข้อมูล
ได้ตามปฏิทินที่ก้าหนด หรือ การด้าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานโครงการ กสศ. จึงได้จัดท้า “แนวทางการจัดทาใบสาคัญ
รับเงิน (นร/กสศ.06) และใบสรุปค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ก.002) ย้อนหลัง ” ส้าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท้าใบส้าคัญรับเงิน และใบสรุปการใช้จ่ายเงิน กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบิติได้ตามคู่มือด้าเนินงานโครงการ โดยคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อด้าเนินงานที่มีความถู กต้ อง
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด ท้ า เอกสารใบส้ า คั ญ รั บเงิ น (นร/กสศ.06) และใบสรุ ป ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น อุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข (ก.002) ได้ตามคู่มือปฏิบัติงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และ
ด้าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศได้ถูกต้องและครบถ้วน
3. กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีภาคเรียนที่ 2/2561 – 1/2563 และมีรายชื่อติดตาม
การบันทึกข้อมูล ใบส้าคัญรั บ (แบบ นร.06/กสศ.06) และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) (ข้อมูล ณ วันที่
30 มีนาคม 2564) ในสถานศึกษา 3 สังกัด
3.1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3.2 กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นิยามที่เกี่ยวข้อง
1.นักเรียนทุนเสมอภาค หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy
Means Test: PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก้าหนด และจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี
2.เงิ น อุ ด หนุ น แบบมี เ งื่ อ นไข หมายถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ส้ า นั ก งานกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
(กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด โดยนักเรียนที่ ได้รับเงินอุดหนุนจาก
กสศ. จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
3.หน่วยกากับติดตาม หมายถึง หน่วยงานที่ต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุน และติดตาม
สถานศึกษาให้สามารถด้าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย
- ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.): คือ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตพื้นที่
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.): คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในก้ากับ สถ.
138 กองการศึกษา
- กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน (บช. ตชด.) คือ กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดน 16 กองก้ากับการ
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5. แนวทางการจัดทาเอกสารใบสาคัญรับเงิน (นร./กสศ.06) กรณีที่นักเรียนขอรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา และ
ใบสรุปการใช้จ่ายเงินส่วนของสถานศึกษา (ก.002)
ประเภทเอกสาร
ใบสาคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06)
1. ใบส้าคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06)
มีข้อมูลครบถ้วน ตามที่ กสศ.ก้าหนด
แต่สถานศึกษายังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ

แนวทางการดาเนินการ

แบบฟอร์ม

- สถานศึกษาด้าเนินการบันทึกข้อมูลใบส้าคัญรับเงิน
(นร./กสศ. 06) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก้าหนด
ย้อนหลังผ่านระบบสารสนเทศ

ใบสาคัญรับเงินอุดหนุน
นร/กสศ.06 รูปแบบปกติ

2. ใบส้าคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06)
กรณีไม่มีรูปถ่ายการรับเงิน และ/หรือ
ใบสาคัญรับเงินดังกล่าวมีข้อมูลอื่นๆไม่
ครบถ้วน ตามที่ กสศ.กาหนด
แต่สถานศึกษามีข้อมูลการจ่ายเงินนักเรียน
เช่นบันทึกข้อความ และสามารถตรวจสอบได้

- สถานศึกษาดาเนินการจัดทาใบรับรองแทนการ
จ่ายเงิน โดยครูผู้จ่ายเงินและผู้อานวยการลงนาม
รับรองการจ่ายเงินพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของทั้ง 2 คน ผ่านระบบ
สารสนเทศ

ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
กรณีพิเศษ
หลักฐานไม่ครบถ้วน

3. ใบส้าคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06)
กรณีไม่พบข้อมูลใบสาคัญรับเงินเดิม
เนื่องจากคุณครูและผอ.โรงเรียน/ผู้ได้รับ
มอบหมายย้ายออก แต่มีการยืนยันว่าเกิดการ
จ่ายเงินแล้ว

- สถานศึกษาดาเนินการจัดทาใบรับรองการรับเงิน
โดยผู้ปกครองลงนามรับเงิน พร้อมทั้งแนบภาพถ่าย
บัตรประชาชน และผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
รับรองการจัดท้าใบรับรองการรับเงิน

ใบรับรองการรับเงิน
กรณีพิเศษ
ไม่พบข้อมูลใบสาคัญรับ
เงินเดิม แต่จ่ายแล้ว
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แนวทางการดาเนินการ
แบบฟอร์ม

ประเภทเอกสาร
ใบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา (ก.002)
- สถานศึกษาด้าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานการใช้
1.รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002)
สถานศึกษาด้าเนินกิจกรรมครบถ้วน มีเอกสาร จ่ายเงิน (ก.002) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก้าหนด
ย้อนหลังผ่านระบบสารสนเทศ
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
แต่สถานศึกษายังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ

2. สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินแล้ว มีหลักฐาน - สถานศึกษาน้ายอดคงเหลือในบัญชีโรงเรียนรวมกับ
ทางการเงิน บัญชี ครบถ้วน แต่ไม่สามารถแยก เงินสดในมือ เท่ากับเงินคงเหลือทั้งหมด คืนกลับมา
ยัง กสศ. และบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
รายละเอียดรายจ่ายค่าครองชีพและ
งบประมาณส่วนของสถานศึกษาได้

3. สถานศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
แต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน/หลักฐานสูญหาย/
ด้าเนินการจัดท้าหลักฐานทางการเงิน บัญชี
ไม่ครบถ้วน ท้าให้ไม่สามารถรายงานการใช้
จ่ายเงินได้

- กรณี ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน/หลักฐานสูญหาย/
ด้าเนินการจัดท้าหลักฐานทางการเงิน บัญชี ไม่
ครบถ้วน ให้สถานศึกษาด้าเนินการจัดท้าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบการเงิน/บัญชี ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ให้แล้วเสร็จ และด้าเนินการบันทึกการใช้
จ่ายของสถานศึกษาผ่านระบบย้อนหลัง หากมีเงิน
คงเหลือ ให้คืนกลับมายัง กสศ.ทุกกรณี

แบบฟอร์ม ก.002
แบบปกติเข้าบันทึกข้อมูล
รายภาคเรียน

แบบรายงานการใช้จ่าย
เงินอุดหนุน
กรณีพิเศษ
แยกหมวดเงินไม่ได้
ไม่มีหลักฐาน สูญหาย

หมายเหตุ : 1) สถานศึกษาจัดทาเอกสารตามแนวทางข้างต้น และบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มผ่านระบบสารสนเทศ
ของแต่ละสังกัดตามปฏิทินที่กาหนด โดยไม่ต้องนาส่งเอกสารใบสาคัญรับเงินและใบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษา มายัง กสศ.
2) การดาเนินการเคลียร์ยอดรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของสถานศึกษา ต้องสามารถตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารที่เกิดขึ้นได้ในภายหลังหากเกิดการตรวจสอบข้อมูลตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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6. หลักฐานการเบิกจ่าย และการคืนเงิน
6.1 ใบสาคัญรับ (แบบ นร.06/กสศ.06) และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) ให้สถานศึกษาจัดท้าหลักฐาน
ตามรูปแบบที่กสศ. ก้าหนดสามารถดาว์นโหลดเอกสารผ่ านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และเก็บตัวจริ ง ไว้ ที่
โรงเรียนไม่ต้องส่งให้ กสศ.
6.2 เงินคงเหลือ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีตัวตน หรือจบการศึกษา แล้วไม่สามารถมารับเงินที่ กสศ. จัดสรรได้นั้น หรือใน
กรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาไม่ ส ามารถด้ า เนิ น การบั น ทึ ก ใบส้ า คั ญ รั บ เงิ น (นร./กสศ. 06) และรายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
(แบบ ก.002) ได้ ก้าหนดให้สถานศึกษาดาเนินการคืนเงินกลับมายัง กสศ. ทุกกรณี
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ภาคผนวก
1. ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
2. ใบรับรองการรับเงิน
3. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ ก.002)
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