
ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 
โดย ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดท าใบส าคัญรับเงินและ
รายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
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1. เปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ขอความร่วมมือในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ตัวอย่าง

สังกัด สพฐ. : ชื่อจริง_สังกัด (สพฐ)_พื้นที(่สพป.กทม ……)

สังกัด อปท. : ชื่อจริง_สังกัด (อปท)_พื้นที(่อบจ. ……) 

สังกัด ตชด. : ชื่อจริง_สังกัด (ตชด)_พื้นที(่กก.ตชด. ……) 

เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างการประชุมขอให้ปิดไมค์ หากต้องการ

สอบถามให้ ยกมือ หรือสอบถามช่วง ซัก-ถาม

2. ปิดไมค์ในระหว่างการประชุม 3. Download เอกสารการประชุม
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ



4

หัวข้อการประชุม

ภาพรวมการบันทึกข้อมูล
- ใบส าคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) 
- รายงานการใช้จ่ายเงินในส่วนของ
สถานศึกษา (ก.002)

แนวทางการจัดท าเอกสาร
การจ่ายเงินอุดหนุนฯ

- กรณีที่ไม่สามารถออกใบส าคัญรับเงิน
- สรุปการใช้จ่ายเงินได้

ปฏิทินการบันทึกข้อมูล
ใบส าคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) 

และรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วน
ของสถานศึกษา (ก.002)

ย้อนหลัง

การใช้งานระบบสารสนเทศ
การบันทึกข้อมูล

ใบส าคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) 
และรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วน

ของสถานศึกษา (ก.002)
ย้อนหลัง
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ภาพรวมการบันทึกข้อมูล
ใบส าคัญรับเงิน (นร.กสศ.06) และรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา (ก.002)



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล นร/กสศ.06 และก.002
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล นร.กสศ.06

7

แบบฟอร์ม นร.กสศ.06การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

นักเรียนทุนเสมอภาค (ค่าครองชีพ)

รับผ่านพร้อมเพย์ รับเงินสดที่สถานศึกษา

สถานศึกษาจัดท าใบส าคัญรับเงิน 
(นร./กสศ. 06)

บันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงินผ่าน
ระบบสารสนเทศ
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ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล นร.กสศ.06

ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค

ภาพถ่ายการรับเงิน

ภาพถ่ายบัตรประชาชน

ลายมือชื่อ



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ก.002 (ต่อ)
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แบบฟอร์ม ก.002
การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ส่วนของสถานศึกษา

ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ

สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม

รายงานการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษา (ก.002)
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ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล ก.002



สถานศึกษาท่ีไม่บันทึกใบส าคัญรับเงิน นร/กสศ. 06 และ ก.002
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สถานศึกษาที่ไมบ่ันทึกใบส าคญัรับเงนิ นร / กสศ. 06
กรณีนักเรียนทุนเสมอภาครับเงินส่วนค่าครองชีพ ผ่านสถานศึกษา

ข้อมูลการติดตามผ่านระบบสารสนเทศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2564

ยังไม่บันทึก 81,075 คน/ครั้ง

บันทึกแล้ว 2,655,033 คน/ครั้ง

ภาพรวมการบันทึก นร./กสศ.06
สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. ภาคเรียนที่ 2/2561-1/2563

➢ บันทึกแล้ว 2,603,108 คน/ครั้ง
➢ ยังไม่ได้บันทึก 79,708 คน/ครั้ง 

➢ บันทึกแล้ว 10,891 คน/ครั้ง
➢ ยังไม่ได้บันทึก 691 คน/ครั้ง

➢ บันทึกแล้ว 41,034 คน/ครั้ง
➢ ยังไม่ได้บันทึก 676 คน/ครั้ง 

สังกัด สพฐ. 

สังกัด อปท. 

สังกัด ตชด. 
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สถานศึกษาที่ไม่บันทึกรายงานการใช้จ่ายเงนิส่วนของสถานศึกษา (ก.002)
ค่าอาหาร  ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ

ข้อมูลการติดตามผ่านระบบสารสนเทศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2564

ยังไม่บันทึก 12,549 โรงเรียน/ครั้ง

บันทึกแล้ว 68,800 โรงเรียน/ครั้ง

ภาพรวมการบันทึก ก.002 
สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. ภาคเรียนที่ 2/2561-2/2562 

➢ บันทึกแล้ว 68,294 โรงเรียน/ครั้ง
➢ ยังไม่ได้บันทึก 12,348 โรงเรียน/ครั้ง

➢ บันทึกแล้ว 265 โรงเรียน/ครั้ง
➢ ยังไม่ได้บันทึก 119โรงเรียน/ครั้ง

➢ บันทึกแล้ว 241 โรงเรียน/ครั้ง
➢ ยังไม่ได้บันทึก 82โรงเรียน/ครั้ง

สังกัด สพฐ. 

สังกัด อปท. 

สังกัด ตชด. 
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หนังสือเชิญประชุมฯ และแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่บันทึกข้อมูล นร./กสศ. 06 และ ก.002

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
นร./กสศ. 06 และ ก.002
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ตัวอย่าง รายชื่อสถานศึกษาทีย่ังไม่บันทึกขอ้มูล นร./กสศ. 06
ข้อมูล นร./กสศ. 06
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ตัวอย่าง รายชื่อสถานศึกษาทีย่ังไม่บันทึกขอ้มูล ก.002
ข้อมูล ก.002
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แนวทางการจัดท าเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนนกัเรียนทนุเสมอภาค 

กรณีที่ไม่สามารถออกใบส าคัญรับเงนิ-สรุปการใชจ้่ายเงิน
ได้ตามคู่มือปฏิบัติงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
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กรณีใบส าคัญรับเงนิ (นร/กสศ.06) นักเรียนขอรับเงนิสดผ่านบัญชีของสถานศกึษา

ใบส าคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) ครบถ้วน แต่
สถานศึกษายังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ใบส าคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) ไม่ครบถ้วน 
กรณีไม่มีรูปถ่ายการรับเงิน และ/หรือ ในใบส าคัญ
รับเงินดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามที่ กสศ.
ก าหนด แต่มีข้อมูลการจ่าย และสามารถตรวจสอบได้

ใบส าคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) กรณีไม่พบข้อมูล
ใบส าคัญรับเงินเดิม เนื่องจากคุณครูและผอ.
โรงเรียน/ผู้ได้รับมอบหมายย้ายออก แต่มีการ
จ่ายเงินแล้ว

แนวทางการด าเนินการ แบบฟอร์ม

ด าเนินการบันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน
(นร./กสศ. 06) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก าหนด 
ย้อนหลังผ่านระบบสารสนเทศ

ด าเนินการจัดท าใบรับรองแทนการจ่ายเงิน 
โดยครูผู้จ่ายเงินและผู้อ านวยการลงนามรับรองการ
จ่ายเงินพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน
ของทั้ง 2 คน ผ่านระบบสารสนเทศ

ด าเนินการจัดท าใบรับรองการรับเงิน
โดยผู้ปกครองลงนามรับเงิน พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตร
ประชาชน และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรองการ
จัดท าใบรับรองการรับเงิน 

ใบส าคัญรับเงินอุดหนุน นร/กสศ.06

กรณีปกติ แต่บันทึกไม่ทัน

ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน

กรณีพิเศษ 
หลักฐานไม่ครบถ้วน

ใบรับรองการรับเงิน
กรณีพิเศษ

ไม่พบข้อมูลใบส าคัญรับเงินเดิม แต่
จ่ายแล้ว
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แบบฟอร์มใบรับรองแทนการจ่ายเงนิ แบบฟอร์มใบรับรองการรับเงิน
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รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) สถานศึกษา
ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน แต่สถานศึกษายังไม่ได้
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินแล้ว มีหลักฐานทาง
การเงิน บัญชี ครบถ้วน แต่ไม่สามารถแยก
รายละเอียดรายจ่ายค่าครองชีพและงบประมาณ
ส่วนของสถานศึกษาได้ 

สถานศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่ไม่มี
หลักฐานการจ่ายเงิน/หลักฐานสูญหาย/ด าเนินการ
จัดท าหลักฐานทางการเงิน บัญชี ไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่
สามารถรายงานการใช้จ่ายเงินได้ 

แนวทางการด าเนินการ แบบฟอร์ม

ด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงิน (ก.002) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก าหนด ย้อนหลังผ่านระบบสารสนเทศ

น ายอดคงเหลือในบัญชีโรงเรียนรวมกับเงินสดในมือ เท่ากับเงิน
คงเหลือทั้งหมด คืนกลับมายัง กสศ. และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ 

- กรณี ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน/หลักฐานสูญหาย/ด าเนินการ
จัดท าหลักฐานทางการเงิน บัญชี ไม่ครบถ้วน ให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบการเงิน/บัญชี 
ของหน่วยงานต้นสังกัด ให้แล้วเสร็จ และด าเนินการบันทึกการใช้
จ่ายของสถานศึกษาผ่านระบบย้อนหลงั หากมีเงินคงเหลือ ให้
คืนกลับมายัง กสศ.ทุกกรณี

แบบฟอร์ม ก. 002
กรณีปกติ แต่บันทึกไม่ทัน

แบบรายงานการใช้จ่าย
เงินอุดหนุน

(กรณีแยกหมวดเงินไม่ได้
ไม่มีหลักฐาน สูญหาย)

กรณีพิเศษ

กรณีใบรายงานสรุปการใชจ้่ายเงินของสถานศกึษา (ค่าอาหาร-ค่ากิจกรรม)
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แบบฟอร์มรายงานการใชจ้่ายเงินอุดหนุน
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ปฏิทินบันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) และรายงานการใช้จ่ายเงิน
ในส่วนของสถานศึกษา (ก.002) ย้อนหลัง
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สถานศึกษาด าเนินการชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เข้าสู่หน้าระบบ : คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของแต่ละสังกัด ด้วยบัญชีผู้ใช้งานแอดมินโรงเรียน 
ด าเนินการกรอกข้อมูลเพื่อชี้แจงสาเหตุการด าเนินงานไม่ทัน รายภาคเรียน
1) ระยะเวลาการด าเนินการบันทึกข้อมูลน้อยเกินไป จึงท าให้ด าเนินการไม่ทัน 
2) ขาดเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น อุปกรณ์ไอที อินเทอร์เน็ต จึงท าให้ด าเนินการไม่ทัน 
3) ไม่ทราบปฏิทินและระยะเวลาการบันทึกใบส าคัญรับเงิน
(สถานศึกษาต้องด าเนินการชี้แจงเหตุผลก่อน จึงสามารถด าเนินการบันทึกใบส าคัญรับเงินได้)

ครูประจ าชั้น ด าเนินการเข้าสู่ระบบ เพื่อท าการบันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) ตามแนวทาง
การจัดท าเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กรณีที่ไม่สามารถออกใบส าคัญรับเงิน-
สรุปการใช้จ่ายเงินได้ตามคู่มือปฏิบัติงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข ในระบบสารสนเทศ

1 มิ.ย.
–

31 ก.ค. 64

ปฏิทินบันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (นร/กสศ.06) ย้อนหลัง
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สถานศึกษาด าเนินการชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เข้าสู่หน้าระบบ : คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของแต่ละสังกัด ด้วยบัญชีผู้ใช้งานแอดมินโรงเรียน 
ด าเนินการกรอกข้อมูลเพื่อชี้แจงสาเหตุการด าเนินงานไม่ทัน รายภาคเรียน
1) ระยะเวลาการด าเนินการบันทึกข้อมูลน้อยเกินไป จึงท าให้ด าเนินการไม่ทัน  
2) ไม่ทราบปฏิทินและระยะเวลาการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน 
3) สถานศึกษาด าเนินการปิดยอดเงินในส่วนของสถานศึกษายังไม่แล้วเสร็จ
(สถานศึกษาต้องด าเนินการชี้แจงเหตุผลก่อน จึงสามารถด าเนินการบันทึกรายงานการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาได้)

ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา (ก.002) ตามแนวทางการจัดท าเอกสาร
การจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กรณีที่ไม่สามารถออกใบส าคัญรับเงิน-สรุปการใช้
จ่ายเงินได้ตามคู่มือปฏิบัติงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข ในระบบสารสนเทศ

ปฏิทินบันทึกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา (ก.002) ย้อนหลัง

1 มิ.ย.
–

31 ก.ค. 64
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ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การใช้งานระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (นร./กสศ.06) 
และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) ย้อนหลัง 
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ กสศ.

EEF Call center หมายเลขโทรศัพท์ : 02-079-5475 กด 1
(ในวันและเวลาท าการ เวลา 08:30 - 18:00 น.)

Facebook page : การคัดกรองนักเรียนยากจน

Line official Account (จ. - ส. เวลา 08.00-20.00 น. /อาทิตย์
09.00-16.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิมพ์ค้นหาและเพิ่ม
เพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ : @cctthailand หรือ สแกน QR code
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เอกสารประกอบการอบรม 

การจัดทำใบสำคัญรับเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
 สำหรับการบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน(นร./กสศ.06)ย้อนหลังก่อนที่ครูจะเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ ครู
ต้องแจ้งให้แอดของโรงเรียนเข้าไปชี้แจงสาเหตุการไม่บันทึก (นร.06/กสศ.06) เมื่อแอดมินโรงเรียนชี ้แจง
สาเหตุเรียบร้อยแล้วครูจึงจะเข้าไปบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ ดังต่อไปนี้ 
 
1. การชี้แจงสาเหตุการไม่ได้บันทึก นร./กสศ.06 (ส่วนการใช้งานแอดมินโรงเรียน) 
 สำหรับการชี้แจงสาเหตุการไม่บันทึก(นร./กสศ.06)นั้นแอดมินสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนู
จัดการข้อมูลแล้วเลือกเมนูชี้แจงสาเหตุการไม่บันทึก(นร./กสศ.06) หลังจากนั้นให้แอดมินเลอืกสาเหตตุามเทอม/ปี

การศึกษาท่ีต้องการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่  1 การแจ้งสาเหตุการไม่บันทึก(นร./กสศ.06) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 



2. การบันทึกใบสำคัญรับเงิน(นร./กสศ.06)ย้อนหลัง (ส่วนการใช้งานครูคัดกรอง) 
 การบันทึกใบสำคัญรับเงิน หรือ นร./กสศ.06 ย้อนหลังนั้นจะแยกออกเป็น 3 กรณีได้แก่ 

2.1 กรณีที่ ใบสำคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) ครบถ้วน แต่สถานศึกษายังไม่ได้บันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) ในระบบได้
ตามปกติตามปี/เทอมการศึกษาท่ีต้องการบันทึกดังรูปที่ 2  

 
รูปที่  2ใบสำคัญรับเงิน นร./กสศ.06 

 

หลังจากนั้นเลือกชั้นห้องแล้วระบบจะแสดงรายชื่อเด็กทั้งหมดในชั้นห้องนั้นขึ้นมาให้ผู ้ใช้
สังเกตุที่ คอลัมน์สถานะ และ ทำข้อมูลหากเด็กคนไหนที่มีงานการบันทึกข้อมูลแล้วสถานะจะขึ้นว่า
บันทึกแล้วและจะไม่มีปุ่มขึ้นมาให้บันทึกข้อมูล ส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล สถานะจะ
ขึ้นว่ายังไม่ได้บันทึก และ จะมีปุ่มสีส้มบันทึกข้อมูล นร./กสศ.06 ขึ้นมา ให้ผู้ใช้กดเข้าไปบันทึกข้อมูล
ตามปกติได้เลยดังรูปที่ 3 

 

 

 

1. 

2. 

3. 



 
รูปที่  3 การบันทึกนร./กสศ.06 ปกติ 

 

 

4. 



 2.2 กรณีที่ใบสำคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) ไม่ครบถ้วน กรณีไม่มีรูปถ่ายรับเงิน และไม่

สามารถเรียกเก็บใบสำคัญรับเงินได้ แต่มีข้อมูลการจ่าย และสามารถตรวจสอบได้  

สำหรับแนวทางการดำเนินการในกรณีนี้ครูทำ“ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน” โดยให้ครูผู้
จ่ายเงินและผู้อำนวยการลงนามรับรองการจ่ายเงินพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนผู้
จ่ายเงินและผู้รับรองในใบรับรองการจ่ายเงิน โดยให้ครูเลือกที่เมนูแบบฟอร์มนักเรียนยากจน แล้ว
เลือกเมนูใบรับรองการจ่ายเงิน ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่  4 เมนูใบรับรองการรับเงิน 

  
หลังจากท่ีเลือกเมนูนี้แล้วระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล นร./กสศ.06

มาให้ทั้งหมดโดยเรียงตามชั้นห้องหากนักเรียนคนไหนที่มีการทำใบรับรองการจ่ายเงินไปแล้วในเมนู
ส่วนอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็น นร.06 ปกติหรือ ในเมนูการจ่ายรับจะไม่มีปุ่มขึ้นให้ทำข้อมูลดังรูปที่ 5 

 

  
รูปที่  5หน้ารายชื่อเด็กสำกรับทำใบรับรองการจ่ายเงิน 



หลังจากท่ีครูกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อมูลใบรับรองการรับเงินขึ้นมาให้ ซึ่งใน
ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วนได้แก่ 1) ครูผู้ดำเนินการจ่ายเงิน 2) ข้อมูลนักเรียน 3) รูปบัตร
ประจำตัวประชาชนผู้จ่ายเงิน 4) รูปบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง 5 ลายเซ็นต์ผู้จ่ายเงิน 

สำหรับส่วนของครูผู้ดำเนินการจ่ายเงินนั้น ให้ครูกรอกข้อมูลของครูคนที่จ่ายเงินได้แก่ ชื่อ
นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง ถัดมาในส่วนของนักเรียน ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา
ให้อัตโนมัติในส่วนนี้ให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดงัรปูที ่6 

 

 
 

รูปที่  6 การบันทึกใบรับรองการรับเงิน(1) 

 



ถัดมาจะเป็นส่วนการรับรองข้อมูลประกอบด้วย บัตรประชาชนครูคนที่ดำเนินการจ่ายเงิน
บัตรประชาชนผู้รับรอง และ ลายเซ็น ดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่  7 การรับรองข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 กรณีที่ใบสำคัญรับเงิน (นร./กสศ. 06) ไม่พบข้อมูล เนื่องจากคุณครูและผอ.
โรงเรียน/ผู้ได้รับมอบหมายย้ายออก 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในกรณีนี้ให้ครูทำใบรับรองการรับเงินให้ผู้ปกครองลงนามรับ
เงิน พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองการ
จัดทำใบรับรองการรับเงิน โดยให้ครูเลือกที่เมนูแบบฟอร์มนักเรียนยากจน แล้วเลือกเมนูใบรับรองการ
รับเงินดังรูปที่ 8  

 

 
รูปที่  8 ใบรับรองการรับเงิน 

  
หลังจากท่ีเลือกเมนูนี้แล้วระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล นร./กสศ.06

มาให้ทั้งหมดโดยเรียงตามชั้นห้องหากนักเรียนคนไหนที่มีการทำใบรับรองการรับเงินไปแล้วในเมนู
ส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น นร.06 ปกติหรือ ในเมนูการจ่ายเงินจะไม่มีปุ่มขึ้นให้ทำข้อมูล ดังรูปที่ 9  

 

 
 

รูปที่  9 หน้ารายชื่อเด็กสำกรับทำใบรับรองการจ่ายเงิน 

 



หลังจากท่ีครูกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อมูลใบรับรองการรับเงินขึ้นมาให้ ซึ่งใน
ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลผู้ปกครอง 2) ข้อมูลนักเรียน 3) รูปบัตรประจำตัว
ประชาชนผู้ปกครอง 4) ลายเซ็นผู้ปกครอง  
 สำหรับส่วนของผู้ปกครองนั้น ให้ครูกรอกข้อมูลผู้ปกครองคนที่รับเงินได้แก่ ชื่อนามสกุล เลข
บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ถัดมาในส่วนของนักเรียน ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้อัตโนมัติใน
ส่วนนี้ให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่  10 การบันทึกใบรับรองการจ่ายเงิน(ส่วนผู้ปกครองและนักเรียน) 

หลังจากนั้นให้ครูบันทึกรูปบัตรประชาชนของผู้ปกครองและรูปลายเซ็นต์ของผู้ปกครอง เพ่ือ
เป็นการรับรองข้อมูล หลังจากนั้นให้กดบันทึก ดังรูปที่ 11 

  
รูปที่  11 การบันทึกใบรับรองการจ่ายเงิน(ส่วนการรับรองข้อมูล) 



3. การรายงานการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ก.002 (ส่วนการใช้งานแอดมินโรงเรียน) 

การบันทึกใบสำคัญรับเงิน หรือ นร./กสศ.06 ย้อนหลังนั้นจะแยกออกเป็น 3 กรณีได้แก่ 
3.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมครบถ้วน แต่

สถานศึกษายังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในกรณีนี้ ให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานการ

ใช้จ่ายเงิน (ก.002) ในระบบสารสนเทศย้อนหลังตามปกติได้เลย 
 
3.2 สถานศึกษาไม่บันทึกรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) กรณีไม่สามารถแยก

รายละเอียดค่าครองชีพและงบประมาณส่วนของสถานศึกษา 
สำหรับการดำเนินการในกรณีนี้ให้สถานศึกษานำยอดคงเหลือในบัญชีโรงเรียนรวมกับเงินสด

ในมือเท่ากับเงินคงเหลือทั้งหมด คืนกลับมายัง กสศ. และให้เข้าไปบันทึกแบบฟอร์มรายงานการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน โดยเลือกท่ีเมนูรายงาน และกดเลือกเมนูรายงานการใช้จจ่ายเงินอุดหนุนดังรูปที่ 12 

 

 
 

รูปที่  12 เมนูแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หลังจากท่ีเลือกเมนูรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแล้ว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มขึ้นมาโดย
แบบฟอร์มจะประกอบด้วยข้อมูลบัญชีธนาคารของโรงเรียน ซึ่งในส่วนนี้ระบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
ให้แอดมินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถัดไปจะเป็นส่วนรายการเงินคงเหลือ ในส่วนนี้ให้แอดมิ
นเลือกปีการศึกษา (มากกว่า 2 ปีการศึกษา) ถัดไปให้แอดมิน กรอกยอดเงินส่วนสถานศึกษา พร้อม
บันทึกภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีโรงเรียนที่มีรายการ การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด ถัดไปให้บันทึกลายเซ็นผู้
จ่ายเงิน เสร็จแล้วกด บันทึก ดังรูปที่ 13 

 

 

 

 



 

 

 

รูปที่  13 การบันทึกแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 

 

 



3.3 สถานศึกษาไม่บันทึกรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ ก.002) กรณีสถานศึกษานาเงินไป

ใช้จ่ายแล้ว แต่ใบเสร็จรับเงิน/การใช้จ่ายเงิน (ก.002) สูญหาย 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทา

ใบรับรองการจ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน โดย ผอ. สถานศึกษาเซ็นรับรองในใบรับรองการจ่ายเงิน 

(เอกสารตามรูปแบบของสถานศึกษา) และส่งเอกสารกลับไปที่ กสศ.  

 

  




