ฉบับ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สานักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ที่มาและความสาคัญ
ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) กาหนดวัตถุประสงค์
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ที่ ผ่ า นมา กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว
บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการ
ของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ปัจ จุ บัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบกับ
นักเรียนทั่วโลกและนักเรียนทุนเสมอภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทาให้เด็กนักเรียนจานวนกว่า 1.57 พันล้านคนจากกว่า 188 ประเทศ หรือคิดเป็น
91.3% ของผู้เรียนจากทั่วโลก1 ต้องออกนอกโรงเรียนและหันไปสู่การศึกษาในรูปแบบนอกห้องเรียนแบบต่างๆ และ
การที่โรงเรียนปิดเป็นเวลานานๆ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร (food security)
ของนักเรียน เพราะสาหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนไม่ได้เป็นแค่สถานที่สาหรับเล่าเรียนเท่านั้น แต่เป็นสถานที่ที่จะได้
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการด้วย
กสศ.ได้ทาการสารวจทางโทรศัพท์ (Telephone survey) กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียนทุนเสมอภาค ผู้อานวยการ
โรงเรียน และครู พบว่า ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทาให้ (1) มีรายได้ลดลง (2) ต้องแบกรับภาระ
อื่นๆ (3) ถูกพักงานชั่วคราว และ (4) ถูกเลิกจ้าง/ตกงาน โดยสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบ
สาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ผู้ปกครอง/นักเรียน ผู้อานวยการโรงเรียน และครู มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
3 อันดับแรกสิ่งที่มีความต้องการมากที่สุด คือ (1) ค่าครองชีพ/ของใช้ที่จาเป็น (2) อาหารเช้า/อาหารกลางวัน และ (3)
ค่าเดินทาง2

1 ข้อมูลจาก UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse) ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
2

ผลการสารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 และความต้องการของนักเรียนทุนเสมอภาคระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.2563
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เพื่อเป็นการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาอุปสรรคและลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน ของนักเรียนทุน
เสมอภาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทา โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุน
เสมอภาคเพิ่มเติม ให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว โดยมีนักเรียนทุนเสมอภาค
เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญที่จาเป็นต้องจัดหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษาในสถานการณ์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสาหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562
(ข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ กสศ. ณ เดือนมีนาคม 2563) ในสถานศึกษา 3 สังกัด
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระดับอนุบาล (10 จังหวัดนาร่อง) ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 10 จังหวัดนาร่อง
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
3.3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(10 จังหวัดนาร่อง ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาญจนบุรี นนทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ยะลา และภูเก็ต)

4. นิยามที่เกี่ยวข้อง
1. ทุนเสมอภาคเพิ่มเติม หมายถึง เงินที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรเพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนทุนเสมอภาคในระดับประถมศึกษา เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. นักเรียนทุนเสมอภาค: หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy
Means Test: PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด
3. ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพของนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4. ข้าวสารอาหารแห้งที่จาเป็น : หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ข้าวสารหรืออาหารที่เป็นประโยชน์และมี
โภชนาการสาหรับเด็กตามช่วงวัย

ฉบับ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
5. ค่า บริ หารจั ด การของสถานศึก ษา : หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น ค่าพาหนะ ค่า
ติดต่อสื่อสารประสานงานในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
6. ผู้ปกครอง : หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ
ภาค หรือ กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงิน /ของช่วยเหลือได้ สามารถให้สมาชิกครัวเรือนที่มีรายชื่อใน
แบบคัดกรองนักเรียนยากจน (นร./กสศ.01)
7. หน่วยกากับติดตาม: หมายถึง หน่วยงานที่ต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุน และ
ติดตามสถานศึกษาให้สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) : คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในกากับ สถ.
- กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) คือ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน 16 ภาค
5. อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน เพิ่มเติมให้แก่
นักเรียนทุนเสมอภาค ทั้ง 3 สังกัด (สพฐ. อปท และ ตชด.) ในอัตรา 600 บาทต่อคน
6. รูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดาเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษาที่
เปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. เท่านั้น
7. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถพิจารณาดาเนินการได้ทั้งข้อ (1) และ (2) โดยให้สอดคล้องตามความต้องการของนักเรียน
ทุนเสมอภาค และคานึงถึงสถานการณ์ บริบทในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอ
ภาค โดยวิธีการใช้จ่าย “เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม” สถานศึกษา3สามารถใช้จ่ายเพื่อ
1) ข้าวสารอาหารแห้งที่จาเป็น โดย สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและดาเนินการจัด สรรให้กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทุนเสมอภาคหรือผู้ปกครอง
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สถานศึกษามีหน้าที่สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้นกั เรียนและผู้ปกครอง ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของนักเรียนทุนเสมอภาค
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กรณีที่ ส ถานศึ กษาจั ด เป็ น ข้ าวสารอาหารแห้ งที่ จ าเป็น สามารถเบิ ก จ่า ยค่ า บริ ห ารจั ดการในส่ ว นของ
สถานศึกษาได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนเงินที่จัดสรรเป็นค่าข้าวสารอาหารแห้งที่จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะ ค่าติดต่อสื่อสารประสานงานในพื้นที่
2) ค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง โดย สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินสดหรือโอนผ่าน
ธนาคารไปยังกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุนเสมอภาคหรือผู้ปกครอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน
สาหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมหรือการมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่นักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง ให้
สถานศึกษาถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้เป็นไปตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : อาหารเสริม (นม)4 เป็นส่วนที่องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการจัดให้สถานศึกษาเป็นปกติ จึงไม่ สามารถ
ดาเนินการได้ภายใต้เงินอุดหนุนจาก กสศ

8. เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
8.1 นักเรียนทุนเสมอภาคที่รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.2 สถานศึกษา
(1) จัดทาแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่ กสศ. กาหนด และบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
(2) สอบถามผู้ปกครอง เรื่องสถานะการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
(3) สอบถามผู้ ป กครอง เรื่ องสถานะการสมัครเข้ า เรียนของนักเรี ยนทุนเสมอภาคที่ไ ด้รับเงิน อุดหนุน (ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะสังกัด ตชด.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 และบันทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

4 อ้างอิงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0816.2/ว 1199 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ

เยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
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9. ภารกิจและบทบาทหน้าที่
ภาคีร่วมดาเนินงาน
กสศ.

หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วย
กากับติดตาม
(สพฐ. อปท. ตชด.และ
กระทรวง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)
สถานศึกษา

ภารกิจ
1. จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป กครองในการดูแลนักเรียนทุน
เสมอภาคระหว่างเลื่อนเปิดภาคเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การสนับสนุน ติดตาม สร้างความเข้าใจแนวทางและกระบวนการดาเนินงานโครงการ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการ
4. สุ่มตรวจสอบการดาเนินการของสถานศึกษา
1. สร้างความเข้าใจแนวทางและกระบวนการดาเนินงานโครงการแก่สถานศึกษาในสังกัด
2. สนั บ สนุ น หน่ ว ยก ากั บ ติ ด ตาม และสถานศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ การด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการ
3.สุ่มตรวจสอบการดาเนินการของสถานศึกษา
1. สร้ า งความเข้า ใจวัต ถุป ระสงค์ใ นการใช้ จ่า ยเงิน อุด หนุ นให้ นั กเรีย นและผู้ ป กครอง
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของนักเรียนทุนเสมอภาค
2. ปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานโครงการผ่านระบบคัด
กรองนักเรียนทุนเสมอภาค
3. สอบถามผู้ปกครอง เรื่องสถานะการมาเรียน/การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนทุนเสมอ
ภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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10. แนวทางการดาเนินการจัดทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
ประเภทค่าใช้จา่ ย

(1) ข้าวสาร อาหารแห้งที่
จาเป็น

คานิยาม

วิธีใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับสิ่งของ 1.จัดหาโดยสถานศึกษา วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ที่จาเป็นต่อการดารงชีพ

การใช้ระเบียบ/หลักเกณฑ์

1.ใบเสร็จรับเงินต็มรูปแบบจากร้านที่จดั หา หรือ
ใบสาคัญรับเงิน
(แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเงิน)
2. แบบหลักฐานการรับของนักเรียนทุนเสมอภาค
ตามแบบฟอร์มที่ กสศ.กาหนด พร้อมการลง
ลายมือชื่อผู้รับ

2.จัดหาโดยสถานศึกษา วงเงินเกิน 5,000 บาท

1. ให้ดาเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(ตามกระบวนการในสถานศึกษา)
2. แบบหลักฐานการรับของนักเรียนทุนเสมอภาค
ตามแบบฟอร์มที่ กสศ.กาหนด พร้อมการลง
ลายมือชื่อผู้รับ

(2) ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ

1.จ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนทุนเสมอภาค/

แบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอ

ผู้ปกครอง

ภาค ตามแบบฟอร์มที่ กสศ.กาหนด พร้อมการลง
ลายมือชื่อผู้รับเงิน

2.โอนเงิ น ตรงไปยั ง บั ญ ชี นั ก เรี ย นทุ น เสมอภาค/ แบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอ
ผู้ปกครอง โดยผ่านจากบัญชีสถานศึกษาเท่านั้น

ภาค ตามแบบฟอร์มที่ กสศ.กาหนด พร้อมแนบ
สลิปโอนเงินที่ต้องระบุชื่อผู้รับที่ชัดเจน โดยไม่
ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

(3) ค่าบริหารจัดการของ

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้อง อาทิเช่น

จ่ า ยเป็ น เงิ น สดให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในส่ ว นของ ใบสาคัญรับเงิน แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับ

สถานศึกษา

ค่าพาหนะ ค่าติดต่อสื่อสาร

สถานศึกษา

ประสานงานในพื้นที่

เงิน
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แผนภาพแสดง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม

(1) จัดเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่จาเป็น

ค่าข้าวสารอาหารแห้งที่จาเป็น

ค่าบริหารจัดการของสถานศึกษา

(2) จ่ายค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง

จ่ายเป็นเงินสด

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การดาเนินการของสถานศึกษา

การดาเนินการของสถานศึกษา

(ค่าพาหนะ ค่าติดต่อสื่อสาร)
การดาเนินการของสถานศึกษา
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
1.ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

การดาเนินการของสถานศึกษา

2.ใบสาคัญรับเงิน/ใบรับรองแทน
ใบเสร็จเป็นหลักฐาน (โดยแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเงิน)
วงเงินเกิน 5,000 บาท
จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แบบหลักฐานการรับของช่วยเหลือ
นักเรียนทุนเสมอภาค ตามแบบฟอร์ม
ที่ กสศ.กาหนด ทั้ง 2 กรณี

(โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับ

ใบสาคัญรับเงิน กสศ.
เงิน)

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน นักเรียน
ทุนเสมอภาค ตามแบบฟอร์มที่ กสศ.
กาหนด พร้อมลายมือชื่อผู้รับเงิน

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
นักเรียนทุนเสมอภาค ตาม
แบบฟอร์มที่ กสศ.กาหนด
พร้อมแนบสลิปการโอนเงินที่
ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน โดยไม่
ต้องลงลายมือชื่อผูร้ ับเงิน

ฉบับ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

11. หลักฐานการเบิกจ่าย และการคืนเงิน
11.1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินหรือรับของช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาจัดทาหลักฐานตามรูปแบบที่กสศ. กาหนด
และเก็บตัวจริงไว้ที่ โรงเรียนไม่ต้องส่งให้ กสศ.
11.2 เงินคงเหลือ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีตัวตน หรือจบการศึกษา แล้วไม่สามารถมารับเงินที่ กสศ. จัดสรรได้นั้น
ไม่ต้องนาส่งคืน กสศ. ให้สถานศึกษานาไปสมทบในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีอยู่ ในปี
การศึกษา 2563
12. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
12.1 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ
ภาค แอดมินผู้ดูแลระบบของโรงเรียน ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
12.2 แบบหลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น /การรั บ ของช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นทุ น เสมอภาค (เอกสารส าหรั บ เก็ บ ไว้ ที่
สถานศึกษา) แอดมินผู้ดูแลระบบของโรงเรียน ดาเนินการพิมพ์เอกสารพร้อมรายชื่อนักเรียนที่ได้ รับเงินอุดหนุน
เพิ่มเติมผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
12.3 ใบสาคัญรับเงิน กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของสถานศึกษา (เอกสารสาหรับเก็บไว้ที่สถานศึกษา)
ดาวน์โหลดได้ผ่านหน้าเว็บระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของแต่ละสังกัด
13. ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล “โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ” ผ่าน 2
ช่องทาง ดังนี้
13.1 EEF Call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-5475 กด 1 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -18.00 น.)
13.2 Facebook page “การคัดกรองนักเรียนยากจน”
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ปฏิทินการดาเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ดาเนินการ
1-5 พ.ค. 63

12-15 พ.ค. 63

กิจกรรม
(1) กสศ. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. อปท. ตชด.) เพื่อสร้างความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
(2) กสศ. ดึงฐานข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม รอบที่ 1 (ระดับชั้น ป.1-5 )

16-17 พ.ค. 63

สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน รอบที่ 1
ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
18 -31 พ.ค. 63 สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม รอบที่ 1
(1) ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์การรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม แก่นกั เรียนและผู้ปกครอง
(2) ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรดาเนินการภายใต้
สถานการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของ กสศ.
1-5 มิ.ย. 63
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม รอบที่ 2 ดังนี้
1.ระดับชั้น ป.6
2.ระดับชั้นอนุบาล 10 จังหวัดนาร่อง
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะสังกัด ตชด.)
6-7 มิ.ย. 63
สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน รอบที่ 2 ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
8-18 มิ.ย. 63

สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม รอบที่ 2
(1) ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์การรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม แก่นกั เรียนและผู้ปกครอง
(2) ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรดาเนินการภายใต้
สถานการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของ กสศ.
18 พ.ค. –26
สถานศึกษารายงานผลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนักเรียนทุนเสมอภาคทุกระดับชั้น
มิ.ย. 63
ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
26– 30 มิ.ย. 63 กสศ. และหน่วยกากับ ติดตามผลการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
กสศ.
หน่วยงานต้น
สังกัด
กสศ.
ครูแอดมิน
ครูประจาชัน้
ครูแอดมิน
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
กสศ.

ครูแอดมิน
ครูประจาชัน้
ครูแอดมิน
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
กสศ.
หน่วยกากับ

ฉบับ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ภาคผนวก
1. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
2. แบบหลักฐานการจ่ายเงิน/การรับของ นักเรียนทุนเสมอภาค (เอกสารสาหรับเก็บไว้ที่สถานศึกษา)
3. ใบสาคัญรับเงิน (เอกสารสาหรับเก็บไว้ที่สถานศึกษา)
4. ตัวอย่าง รายการข้าวสารอาหารแห้งที่แนะนาให้จัดหาแก่นักเรียนทุนเสมอภาค

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
วันที่ ………เดือน …………… 2563
ตามที่โรงเรียน……………………………..................................................………… สังกัด .............................................
ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น



……. บาท

นักเรียนทุนเสมอภาคที่รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ทั้งหมด ………. คน โดยโรงเรียนได้ดาเนินการดังรายการต่อไปนี้

ค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองหรือนักเรียนทุนเสมอภาค
ชื่อ – นามสกุล
นักเรียนทุนเสมอภาค





ข้าวสารอาหารแห้งที่จาเป็น

ชั้น/ห้อง

จานวนเงิน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6/ม.3/ม.6



ดาเนินการทั้ง ค่าครองชีพ และข้าวสารอาหารแห้ง

สถานะการสมัครเรียน ภาคเรียน
ที่ 1/63
(1) สมัครเรียนแล้ว
(2) ยังไม่สมัครเรียน

สาเหตุ (กรณียังไม่สมัครเรียน)
(1) ไม่มีค่าเทอม/ค่าสมัคร
(2) ไม่มีค่าเดินทางไปสมัคร
(3) ต้องช่วยพ่อแม่ทางาน
(4) อื่นๆ (โปรดระบุ)

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน  เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน x คน
จานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ. ………..บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ………. บาท
เงินคงเหลือ (ถ้ามี) ……….. บาท
แนบรูปถ่ายการดาเนินกิจกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (เช่นรูปการรับเงินสด/การรับของช่วยเหลือ) 1 รูป
กรณีที่ รร ดาเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารทั้งหมด ให้แนบรูปบันทึกอนุมัติการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โรงเรียนขอรับรองว่าได้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และได้มีการสอบถามข้อมูลสถานะการมาเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และยืนยันว่านักเรียนยังคงอยู่ในระบบการศึกษา ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงชื่อ...........................................พยาน (ผู้แทนผูป้ กครอง)
(...............................................)
เลขบัตรประชาชน …………………………..

ลงชื่อ............................................ผู้บันทึกข้อมูล
( ………………………………………………….. )

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

1

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน/การรับของช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค
ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน ………………………………………. สังกัด ……………………………………………………….
นักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รบั เงินอุดหนุนเพิ่มเติม จานวนทั้งสิ้น .............. คน ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา รวมจานวนเงิน ……………….. บาท
และขอรับรองว่าโรงเรียนจะนาเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนสาหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากไม่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
โรงเรียนยอมชดใช้เงินให้กับกสศ. ต่อไป

ที่

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุล
นักเรียนทุนเสมอภาค

ชื่อ – สกุล
ผู้ปกครอง

เลขประจาตัว
ประชาชน
ผู้ปกครอง

จานวนเงิน (บาท)
ค่าครองชีพ
รับเงินสด

ค่าครองชีพ
ผ่านบัญชี
ธนาคาร นร/
ผู้ปกครอง

จัดเป็นข้าวสาร
อาหารแห้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายเหตุ : กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าครองชีพไปยังบัญชีธนาคารนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง ให้ดาเนินการผ่านบัญชีสถานศึกษาเท่านั้น
โรงเรียนต้องแนบสลิปการโอนเงินทีต่ ้องมีการระบุชื่อผู้รับชัดเจน โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่เก็บหลักฐานไว้ที่โรงเรียน ไม่ต้องนาส่งกลับมายัง กสศ.

ลายมือชือ่
ผู้รับเงิน/ของ
ช่วยเหลือ

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ณ วันที่ ………..เดือน……………. 2563
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน

 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน …………. คน

รวมจานวนที่เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น …………….. บาท เงินคงเหลือ (ถ้ามี) …………………….. บาท

ลงชื่อ............................................ผูจ้ า่ ยเงิน
( ………………………………………………….. )

ลงชือ่ ...........................................พยาน (ผู้แทนผู้ปกครอง)
(.........................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..................................................ผูอ้ านวยการโรงเรียน
( ………………………………………………….. )

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่เก็บหลักฐานไว้ที่โรงเรียน ไม่ต้องนาส่งกลับมายัง กสศ.

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ ....................................
ข้าพเจ้า........................................................................เลขประจาตัวประชาชน.................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ลำดับ
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) ...............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นได้ใช้จ่ายไปเพื่อโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยแท้จริง ทั้งนี้ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับเงิน

ลงชื่อ ..........................................ผู้จ่ายเงิน

( ..................................... )

( ..................................... )

วันที่ ........./................../.................

หมำยเหตุ : แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับเงินทุกครั้ง

วันที่ ........./................../.................

ตัวอย่าง รายการข้าวสารอาหารแห้งที่แนะนาให้จัดหาแก่นักเรียนทุกเสมอภาค
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

จานวน
20
1
10
1
1

ข้าวสาร
ไข่ไก่
ปลากระป๋อง
น้ามันพืช
สบู่
ค่าบริหารจัดการของ ร.ร.
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด

หน่วย
กิโลกรัม
แผง
กระป๋อง
ขวด
ก้อน

ราคา (บาท)
300
100
120
40
10
30
600

หมายเหตุ : (1) อาหารเสริม(นม) เป็นส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการจัดให้สถานศึกษาเป็นปกติ
(2) รายการข้าวสารอาหารแห้งที่จ้าเป็น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทพืนที่และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
(3) ราคาข้าวสารอาหารแห้งขึนอยู่กับราคาตามท้องตลาดในแต่ละพืนที่

