
แนวทางการดําเนนิงานเงินอุดหนนุต่าง ๆ
โรงเรยีนเอกชน ในชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาด

Covid-19

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง



วตัถปุระสงค์
เงินชว่ยเหลือผูป้กครอง 2000 บาท

        เพื�อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงระบาด
(Covid-19) จํานวน 2,000 บาท : นักเรียน 1 คน
นักเรียน อ.1 – ม.6 
        ในส่วนของระดับเตรียมอนุบาล ตํ�ากว่า 3 ป� เลขา
สช. จะเอาข้อมูลให้ พม. เพื�อรับงบฯ ต่อไป 



1. เรียน อ.1- ม.6 ( 8 ส.ค.64)

คณุสมบติันกัเรยีน

2. อายุครบ 3 ป บริบูรณ(16 พ.ค.64)

3. ไมเปนนักเรียนซ้ําซอน
4. นร.ไมครบ 3 ป เตรียมอนุบาล

เลขาฯ จะเอาขอมูลไปขอจาก พม.



ศธจ. ดําเนนิการ
1.เปดบัญชี "ออมทรัพย" โครงการเงินกู 

   เพ่ือแกปญหา Covid-19 จังหวัดตรัง

2. แจงโรงเรียนเตรียมการ

3. ตรวจสอบ นร.ซ้ําซอน

4. ตรวจ/โอนเงินกู /3 วัน 

5. สงคืนเงิน / 15 วัน

6. สงหลักฐานตามแบบ /45 วัน

7. กํากับ ติดตาม หลักฐานจาย 



1.เตรียมบัญชีเงินฝากธนาคาร/ปจจุบัน

   (ปรับสมุดบัญชี ร.ร.ทุกเลม ตัดโดยออก 

   สงสําเนาภายใน 26 ส.ค.64) เน่ืองจาก 

   ร.ร.เปนนิติบุคคล พรบ. 2550 แกไข 2554 

   เพ่ือ

   1.1 รองรับเงิน 2,000 บาท 

   1.2 รองรับการโอนเงิน ตรงจาก สช.

   1.3 พากรรมการเกาไปปด /กรรมการเปด 

          บช.

โรงเรยีนดาํเนนิการ
2.ตรวจสอบนักเรียนซ้ําซอน/ยืนยัน

3.แจง ผปค.ตรวจสอบสิทธ์ิ ใน สช.

on mobile หรือ https://regis-

stu.opec.go.th/regis/login.htm?

mode=omotHelp

4. สํารวจความประสงค ผปค.

       - รับเงินสด 

       - โอนหมายเลขบัญชี(ผปค./นร.)

       - สละสิทธ์ิ

5. แตงต้ังผูจายเงินไมต่ํากวา 2 คน 

    (คําส่ังโรงเรียน)

6. รับโอนเงินจาย ผปค. /15 วัน

   6.1 ใบเสร็จรับเงิน สง ศธจ.

   6.2 บันทึกบัญชีสอดคลองกับหลักฐานจาย



7. จายเงินให ผปค. ภายใน 15 วัน 2 วิธี

    7.1 จายเงินสด + ลายเซ็นต แบบหลัก

ฐานการจายเงินแบบท่ี สช.กําหนด 2 ชุด

(สงศธจ.1 และรร.เก็บ1+สําเนาบัตร)

   7.2 โอนเขาบัญชี +หลักฐานโอน 2 ชุด

 (ท่ี/ช่ือ ผปค./หมายเลขบัญชี/จํานวนเงิน) 

 (สงศธจ.1 และรร.เก็บ1+สําเนาบัตรและ

หนาสมุดธนาคาร) 

9. รายงานการจายเงิน /30 วัน 

หนังสือนํา+

 9.1 ใบเสร็จรับเงิน (6.1)

 9.2 แบบหลักฐานการจายเงิน 1 ชุด(7.1)

 9.3 หลักฐานโอน 2 ชุด (7.2)

 9.4 รายช่ือสละสิทธ์ิ(ถามี)+ใบแสดง

โรงเรยีนดาํเนนิการ (ต่อ)
8. สงคืนเงิน+รายช่ือ ผปค. สละสิทธ์ิ +

   ใบแสดง

10. โรงเรียนเก็บเอกสาร ขอ 6 – 9 

    พรอมรับการตรวจสอบติดตาม



เงื�อนไขการรบัเงินกู้

1. นร.ซ�าซอ้นสงักัดอื�น
   ไมมี่ตัวตน   
   ร.ร.ต้องคืนเงนิ
   ที�เบกิจ่ายผดิทนัที

2. ร.ร.ไม่จ่ายเงนิกู้
    ด้วยเหตผุลใด 
    สง่คืน 30 วนั 

3. ร.ร.ต้องจ่ายเงนิให้
    แก่ ผปค.ที�มนัีกเรยีน    
    ใน ร.ร.เทา่นั�น
    ไมโ่อนให ้ร.ร.อื�น
    หรอืใชเ้พื�อการอื�น



เงินค่าอาหารเสริม (นม)
1. รร. จัดซ้ือนม 
   - นมกลอง (กรณี Online)  
   - นมถุง Onsite 
ตามจํานวนงบท่ีไดรับ 
(93 วัน + 37 วัน + สวนตาง)
นส.0270/1677 

2. รร.ท่ีไดรับเงินอุดหนุน(นม) 
จะเรียกเก็บคาอาหารเสริม
(นม) อีกไมได เวนแตจําเป็น
(ร.ร.ประจํา) นส. 0270/1676



เงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน

1.ใหรร.คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม เกิดประโยชน นร.เป็นหลัก

2. ร.ร.สอน Online ใชผลิตส่ือการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด
คชจ.ติดตามเย่ียมบาน คาเน็ตของ ร.ร. ครู นร. เน็ตซิมการด นร. 
เชาซ้ือจัดหาซอฟตแวรส่ือสารทางไกล อุปกรณสนับสนุนการสอนของ
ครูหรือคาใชจายใด ๆ



เงินค่าอาหารกลางวนั

1. นร.ท่ีไดรับเงินอาหาร
กลางวัน รร.คืนเงินให 
 ผูปกครอง นักเรียน

2. ร.ร.เรียกเก็บจาก   
 ผูปกครอง ใหเฉล่ียคืน
ตามสัดสวนวันท่ีไมได
เปิด onsite 

3. ร.ร.ลงทุนไปกอน เชน
จางแมครัว คาอุปกรณ
ปรุงอาหาร เช้ือเพลิง  
 ใหนําไปหักกอนแลว
เฉล่ียคืน และชีแ้จง     
 ผูปกครองเขาใจดวย 


