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สำ�นักบริห�รเงินอุดหนุนผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์
กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.)
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‘‘ ทุนเสมอภาค ‘‘
มาตรการสําคัญ

ป้องกันเด็กนักเรียน
หลุดออกจาก

ระบบการศึกษา
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 สืบเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ยังคงมีคว�มรุนแรงอยู่ในหล�ยพื้นที่ คณะกรรมก�รบริห�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) เห็นชอบให้ขย�ยระยะเวล�ก�รใช้ประก�ศ
สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั ่วร�ชอ�ณ�จักร โดยให้ประช�ชนปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
ของกระทรวงส�ธ�รณสุขอย่�งเคร่งครัด ประกอบกับประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รเลื ่อน
เปิดภ�คเรียนภ�คเรียนที่ 1 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564 และกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติให้สถ�นศึกษ�
จัดรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ต�มที่กระทรวงศึกษ�กำ�หนด 

 ดังนั้น เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในก�รส่งเสริม
โอก�สท�งก�รศึกษ�และคุณภ�พก�รเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค  และส�ม�รถดำ�เนินง�น
ได้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19)
กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) จึงได้จัดทำ� “คู่มือปฏิบัติง�นโครงก�รจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภ�ค) ภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ�
2564 ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ COVID-19” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยคว�มเป็นม� วัตถุประสงค์ บทบ�ทหน้�ที่ แนวท�งก�รคัดกรองนักเรียนย�กจน
และด้อยโอก�ส เกณฑ์ก�รจัดสรรเงินอุดหนุนและปฏิทินแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�
โดยหวังให้ผู ้ปฏิบัติง�นที ่เกี ่ยวข้องส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งเพื ่อดำ�เนินง�นที ่มีคว�มถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้�ถึงโอก�สท�งก�รศึกษ�และส่งผลต่อก�รพัฒน�
ศักยภ�พนักเรียน และสอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�ค
ท�งก�รศึกษ�ต่อไป

สำ�นักบริห�รเงินอุดหนุนผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์
กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.)

คำานำา

 พระร�ชบัญญัติกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� 2561 จัดตั้งขึ้นต�มรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2560 ต�มม�ตร� 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลือผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์
ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รศึกษ� และเสริมสร้�งและพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พครู

 โดยพระร�ชบัญญัติกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� พ.ศ. 2561 ม�ตร� 5(2)
กำ�หนดให้คว�มช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒน� และสนับสนุนเงินและค่�ใช้จ่�ยให้แก่เด็กและเย�วชน
ซึ ่งข�ดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอก�ส และผู ้ด ้อยโอก�ส จนสำ�เร็จก�รศึกษ�ขั ้นพื ้นฐ�น
ในปีก�รศึกษ� 2564 กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) ร่วมกับกรมส่งเสริม
ก�รปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมห�ดไทย ดำ�เนินก�รโครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภ�ค) เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รศึกษ�
ของครัวเรือนและสนับสนุนสถ�นศึกษ�ให้ส�ม�รถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอ�ชีพ ที่สอดคล้อง
ต�มคว�มถนัดและคว�มต้องก�รต�มศักยภ�พเป็นร�ยบุคคล โดยมี 2  เงื่อนไขสำ�คัญ คือ
 (1)  ก�รม�เรียน นักเรียนทุนเสมอภ�คที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องมีอัตร�ก�รม�เรียน
       ไม่ตำ�่กว่�ร้อยละ 85 ของเวล�เรียนท้ังหมดในภ�คเรียนน้ัน ๆ เพ่ือเป็นม�ตรก�ร
       ป้องกันก�รหลุดออกจ�กระบบก�รศึกษ�
 (2)  นำ�้หนัก ส่วนสูง ต�มค่�ก�รเจริญเติบโต นักเรียนทุนเสมอภ�คจะต้องมีพัฒน�ก�ร
       ท�งร่�งก�ยที่สมวัย 
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ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

     1. EEF Call center
         หม�ยเลขโทรศัพท์ : 02-079-5475 กด 1
         (ในวันและเวล�ทำ�ก�ร เวล� 08:30 - 18:00 น.)
     2. Facebook page:
        ระบบคัดกรองเพื่อคว�มเสมอภ�คโรงเรียน อปท.
     3. Line official Account
         (จ.-ส. เวล� 08.00 - 20.00 น. /อ�ทิตย์ 09.00 - 16.00 น.)
        เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิมพ์ค้นห�และเพิ่มเพื่อน
         ในแอปพลิเคชันไลน์ : @cctthailand
         หรือ สแกน QR code
     4. Youtube: ช่อง EEF Thailand “ร�ยก�ร โชคดีที่มีครู”

การเข้าใช้งานระบบของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
     เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองทุนเสมอภ�คโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน”
     dla.thaieduforall.org
     ด�วน์โหลด Application ผ่�นสม�ร์ทโฟนได้ที่
     - ระบบ iOS : เลือก App Store
       ค้นห� คัดกรองทุนเสมอภ�ค
     - ระบบ Android : เลือก Play Store
       ค้นห� คัดกรองทุนเสมอภ�ค

การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
และ ช่องทางการติดต่อ
ส่ือสารกับ กสศ.
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ปฏิทินการดำาเนินงาน
โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงือ่นไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  สังกัด อปท.

    วันที่ดำ�เนินก�ร                  กิจกรรม        ผู้รับผิดชอบหลัก

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่�
ผ่�นระบบ dla.thaieduforall.org  
1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน
2) ดำ�เนินก�รให้นักเรียนเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที ่ผูกกับ
   เลขประจำ�ตัวประช�ชนต�มเงื่อนไขของ กสศ./แก้ไข
   ช่องท�งก�รรับเงินค่�ครองชีพ
3) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข สำ�หรับกรณี
   สถ�นะครัวเร ือนมีก�รเปลี ่ยนแปลง (ไม ่จน) 
   (ร�ยชื่อนักเรียนที่มีก�รยกเลิกทุนจะต้องนำ�เข้�
   พิจ�รณ�เห็นชอบในที ่ประชุมคณะกรรมก�ร
   สถ�นศึกษ� (กสศ.05) จึงจะส�ม�รถยกเลิกทุน
   ได้สมบูรณ์)

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รผ่�นระบบ LEC ของต้นสังกัด 
ตรวจสอบและยืนยันชื่อ - น�มสกุล เลขประจำ�ตัว
ประช�ชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง

แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น 

ครูประจำ�ชั้น

แอดมินโรงเรียน

4 - 25 มิ.ย. 64
ระบบปิด 17.00 น.

17 ส.ค. 64

ต�มที่ต้นสังกัด
กำ�หนด

18 ส.ค. 
ถึง 14 ก.ย 64

9 - 11 ส.ค. 64

18 ส.ค.

ถึง 18 ก.ย 64

ระบบปิด 17.00 น.

18 ส.ค.

ถึง 18 ก.ย 64

สำาหรับ
นักเรียนทุนเสมอภาค
กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเน่ือง

สถ�นศึกษ�ตรวจสอบสถ�นะก�รโอนเงินกลุ่มเก่�
ผ่�นระบบ dla.thaieduforall.org   

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
เพื่อเป็นค่�ครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค กลุ่มเก่�
กรณีท่ีนักเรียนรับเงินสด ผ่�นสถ�นศึกษ� ต�มแบบหลักฐ�น
ก�รจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ชั้น 
ภ�ยใน 20 วันทำ�ก�รหลังจ�กระบบแจ้งสถ�นะก�รโอนเงิน 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
นักเรียนทุนเสมอภ�ค กลุ่มเก่�ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
1)  ค่�ครองชีพ เข้�บัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค
2)  ค่�ครองชีพ สำ�หรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ� 
     หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่�นบัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ.
     ดำ�เนินก�รจัดสรรไม่ได้ เข้�บัญชีสถ�นศึกษ�ที่เปิดรับ
     เงินอุดหนุนจ�ก กสศ.

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลและก�รคืนเงิน ดังนี้ 
1) ครูประจำ�ชั้นบันทึกข้อมูลแบบร�ยง�นก�รจัดสรร
   เงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ชั้น
   ต�มหลักเกณฑ์ของ กสศ. 
2) แอดมินโรงเรียนติดต�มและตรวจสอบข้อมูล
    จ�กครูประจำ�ชั้นต�มแบบร�ยง�นก�รจัดสรร
    เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สำ�หรับแอดมินโรงเรียน 
3) ด ำ�เน ินก�รคืนเง ินค่�ครองชีพของนักเร ียน
   ท่ีไม่มีตัวตน ย้�ย ล�ออก เสียชีวิต กลับม�ยัง กสศ.
   ผ่�นระบบ dla.thaieduforall.org รูปแบบ
   Bill Payment

หน่วยกำ�กับติดต�ม :  กองก�รศึกษ� สำ�นักก�รศึกษ�
ดำ�เนินก�รติดต�มก�รเบิกจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
นักเรียนกลุ่มเก่� ของสถ�นศึกษ�

แอดมินโรงเรียน

แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น

กสศ. 

แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น

แอดมิน

กองก�รศึกษ�
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สำาหรับ
นักเรียน
กลุ่มใหม่

    วันที่ดำ�เนินก�ร                  กิจกรรม        ผู้รับผิดชอบหลัก

สถ�นศึกษ�ว�งแผนก�รลงพื้นที่เยี่ยมบ้�น
และสำ�รวจข้อมูลนักเรียนย�กจน
ครูประจำ�ชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้�นต�มแบบขอรับเงิน
อุดหนุนฯ (กสศ.01)
1) นักเรียนทุนเสมภ�คกลุ่มเก่�ที่ได้รับทุนเสมอภ�ค
    ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
2) นักเรียนทุนเสมอภ�คกลุ่มเก่�ที่มีก�รย้�ยสถ�นศึกษ�
3) นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนแล้วไม่ผ่�น
   เกณฑ์ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจน
4) นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
    ย�กจน (ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ระดับอนุบ�ล ถึง 
    มัธยมศึกษ�ตอนต้น)

สถ�นศึกษ�ยืนยันตัวตนนักเรียนกลุ่มใหม่ ผ่�นระบบ LEC
ตรวจสอบและแก้ไข ช่ือ - น�มสกุล เลขประจำ�ตัวประช�ชน 
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ร�ชก�รออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง 

ระบบ dla.thaieduforall.org เปิดให้สถ�นศึกษ�
ดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (กสศ.01)
ของนักเรียนกลุ่มใหม่ โดยดำ�เนินก�รจัดทำ�และตรวจสอบ
ข้อมูล ดังนี้ 
1) ตรวจสอบชื่อ - น�มสกุล เลขประจำ�ตัวประช�ชน
   หรือบัตรอื่น ๆ ที่ร�ชก�รออกให้ของนักเรียน

ครูประจำ�ชั้น 

แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น 

1 มิ.ย. 64

ถึง 1 ก.ค. 64

ต�มที่ต้นสังกัด

กำ�หนด

26 ก.ค. 64

ถึง 6 ส.ค. 64

(10 วันทำ�ก�ร) 

ระบบปิด 17.00 น.

2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถ�นะครัวเรือน จำ�นวนสม�ชิก
    ครัวเรือน ร�ยได้ครัวเรือน ให้มีคว�มสอดคล้องกัน
    ถูกต้อง ครบถ้วน
3) บันทึก/ตรวจสอบ/ยืนยันล�ยเซ็นก�รรับรองข้อมูล
    ของผู้ปกครองและเจ้�หน้�ที่ของรัฐให้ครบถ้วน
4) บันทึกภ�พถ่�ยบ้�นนักเรียน จำ�นวน 2 รูป
    ต�มหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำ�หนด

กสศ. ประก�ศร�ยชื่อนักเรียนทุนที่ผ่�นเกณฑ์
“ย�กจนพิเศษ” ผ่�นระบบ dla.thaieduforall.org   
1) สถ�นศึกษ�จัดเตรียมข้อมูล กสศ. 01 ของนักเรียน
   ที ่ผ ่�นเกณฑ์ “ย�กจนพิเศษ” เพื ่อแจ้งข้อมูล
   แก่คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 
2) ดำ�เนินก�รพิมพ์แบบฟอร์มก�รขอเปิดบัญชี
   ธน�ค�รพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอเปิดบัญชี
   (ธน�ค�รกรุงไทย ออมสิน และ ธกส.)

กสศ. 

แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

27 ส.ค. 64

30 ส.ค. 64

ถึง 10 ก.ย. 64

(10 วันทำ�ก�ร)

ระบบปิด 17.00 น.

ระบบ dla.thaieduforall.org เปิดให้สถ�นศึกษ�
บันทึกแบบรับรองผลก�รพิจ�รณ�เพื่อรับเงินอุดหนุน
แบบมีเง่ือนไข (กสศ.05) โดยคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
ดำ�เนินก�รดังนี้
1) นัดหม�ย/จัดประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
    ต�มรูปแบบที่ กสศ. กำ�หนด
2) ร่วมกันพิจ�รณ�ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียน
    ที่ผ่�นเกณฑ์ “ย�กจนพิเศษ” แบบ กสศ.01
3) พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบร�ยชื่อนักเรียนกลุ่มเก่�
    ที่มีก�รขอยกเลิกทุน (กรณียกเลิกทุนจะทำ�ให้นักเรียน
    เสียสิทธิ์ก�รได้รับทุนปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน
    และทุนเสมอภ�ค)
4) ลงน�มและมีมติรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�ค
    และรับทร�บก�รเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่
    หรือกระทำ�ก�รใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�ว กสศ.
    ได้กระทำ�โดยชอบด้วยกฎหม�ยเพื่อก�รดำ�เนินง�น
    ต�ม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�
    พ.ศ. 2561 (เลขประจำ�ตัวประช�ชน ภ�พถ่�ย
    ก�รประชุม ล�ยเซ็นก�รรับรองข้อมูล นร.)
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    วันที่ดำ�เนินก�ร                  กิจกรรม        ผู้รับผิดชอบหลัก

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
นักเรียนทุนเสมอภ�ค  กลุ่มใหม่
1) ค่�ครองชีพ เข้�บัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค
2) ค่�ครองชีพ สำ�หรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ�
   หรือนักเรียนที่แจ้งรับผ่�นบัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ.
   ดำ�เนินก�รจัดสรรไม่ได้ เข้�บัญชีสถ�นศึกษ�ที่เปิดรับ
   เงินอุดหนุนจ�ก กสศ.

สถ�นศึกษ�ตรวจสอบสถ�นะก�รโอนเงิน กลุ่มใหม่
ผ่�นระบบ dla.thaieduforall.org

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
เพื่อเป็นค่�ครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค กลุ่มใหม่
กรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่�นสถ�นศึกษ� ต�มแบบหลัก
ฐ�นก�รจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ชั้น 
ภ�ยใน 20 วันทำ�ก�รหลังจ�กระบบแจ้งสถ�นะก�รโอนเงิน

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลและก�รคืนเงิน ดังนี้ 
1) ครูประจำ�ชั้นบันทึกข้อมูลแบบร�ยง�นก�รจัดสรร
    เงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ชั้น
    ต�มหลักเกณฑ์ของ กสศ. 
2) แอดมินโรงเรียนติดต�มและตรวจสอบข้อมูล
    จ�กครูประจำ�ชั ้นต�มแบบร�ยง�นก�รจัดสรร
    เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำ�หรับแอดมินโรงเรียน 
3) ดำ�เนินก�รคืนเงินค่�ครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน
    ย้�ย ล�ออก เสียชีวิต กลับม�ยัง กสศ. ผ่�นระบบ
    dla.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่�นั้น

หน่วยกำ�กับติดต�ม : กองก�รศึกษ� สำ�นักก�รศึกษ� 
ดำ�เนินก�รติดต�มก�รเบิกจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
กลุ่มใหม่ ของสถ�นศึกษ� 

กสศ.

แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น 

ครูประจำ�ชั้น

แอดมินโรงเรียน

แอดมิน

กองก�รศึกษ�

20 - 22 ก.ย. 64

24 ก.ย. 64

24 ก.ย. 

ถึง 21 ต.ค. 64

24 ก.ย.

ถึง 24 ต.ค. 64

ระบบปิด 17.00 น.

24 ก.ย.

ถึง 24 ต.ค. 64

ระบบ dla.thaieduforall.org เปิดให้บันทึกข้อมูล
ก�รม�เรียนของนักเรียนทุนเสมอภ�ค  
แอดมินโรงเรียน ส�ม�รถเลือกก�รบันทึกก�รม�เรียน
ของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) แบบร�ยวัน ครูประจำ�ชั้นเข้�บันทึกผ่�นแอปพลิเคชัน 
    หรือเว็ปไซต์ DLA
2) แบบร�ยเดือน ครูประจำ�ชั้นดำ�เนินก�รบันทึกจำ�นวน
    วันม�เรียนของนักเรียนทุนเสมอภ�ค

หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูล
ของโรงเรียนเพื่อการติดตามภายหลัง

ระบบ dla.thaieduforall.org เปิดให้ดำ�เนินก�รบันทึก
นำ้�หนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค  

หน่วยกำ�กับติดต�ม : กองก�รศึกษ� สำ�นักก�รศึกษ�
ดำ�เนินก�รติดต�มสถ�นศึกษ� ให้บันทึก 2 เงื ่อนไข
1) ก�รม�เรียนของนักเรียนทุนเสมอภ�ค และ
2) นำ้�หนัก - ส่วนสูง

ครูประจำ�ชั้น
แอดมินโรงเรียน

ครูประจำ�ชั้น 

แอดมิน
กองก�รศึกษ�

1 ส.ค. 64

ถึง 24 ต.ค. 64

ระบบปิด 17.00 น.

8 - 24 ต.ค. 64

17 ก.ค. 64

ถึง 24 ต.ค. 64

หมายเหตุ :
ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ก�รบันทึกเงื่อนไขก�รรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค  
1) ก�รบันทึกก�รม�เรียน   2) ก�รบันทึกนำ้�หนักส่วนสูง

    วันที่ดำ�เนินก�ร                  กิจกรรม        ผู้รับผิดชอบหลัก
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 1.1  หลักการ

 ด้วยพระร�ชบัญญัติกองทุนเพื ่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� 2561
ม�ตร� 5(2) กำ�หนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.)
เพื่อให้คว�มช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒน� และสนับสนุนเงินและค่�ใช้จ่�ยให้แก่เด็ก
และเย�วชนซึ่งข�ดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอก�สจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
 ปีก�รศึกษ� 2564 กองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) จึงร่วมกับ
กรมก�รส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ) กระทรวงมห�ดไทย ดำ�เนินโครงก�ร
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (Conditional Cash Transfer
: CCT) โดยมีก�รเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนจ�กระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล
เพื ่อสนับสนุนก�รจัดสรรเง ินอุดหนุนแบบมีเง ื ่อนไขแก่นักเร ียนย�กจนพิเศษ
(นักเรียนทุนเสมอภ�ค) ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบ�ลถึงระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
เพ่ือแบ่งเบ�ภ�ระ ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รศึกษ�ของครอบครัว บรรเท�อุปสรรคก�รม�เรียน
และสนับสนุนสถ�นศึกษ�ให้ส�ม�รถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอ�ชีพ และพัฒน�ก�ร
ของนักเรียนที่สอดคล้องต�มคว�มถนัดและคว�มต้องก�รต�มศักยภ�พเป็นร�ยบุคคล
รวมทั้งส่งเสริมคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�

 1.2  วตัถุประสงค์ของโครงการ

 1)  สนับสนุนสถ�นศึกษ�เพื่อก�รคัดกรอง ตรวจสอบ และก�รรับรองข้อมูล
     ผลก�รคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�คด้วยวิธีก�รวัดร�ยได้ท�งอ้อม
      (Proxy Means Test : PMT) 
 2)  จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข เพื ่อบรรเท�อุปสรรคก�รม�เรียน
      และสนับสนุนสถ�นศึกษ�ให้ส�ม�รถส่งเสริมคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�
      และพัฒน�นักเร ียนที ่สอดคล้องกับคว�มถนัดและคว�มต้องก�ร
      ต�มศักยภ�พเป็นร�ยบุคคล
 3)  สนับสนุนก�รติดต�มผลก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุน
      เสมอภ�ค ครัวเรือน และสถ�นศึกษ�ท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร เพ่ือเป็นม�ตรก�ร
       ป้องกันก�รหลุดออกจ�กระบบก�รศึกษ� 
 4)  สนับสนุนก�รวิจัยเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�และส่งเสริม
      ม�ตรก�รก�รช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในก�รม�เรียน
      เพ่ือให้นักเรียนทุนเสมอภ�คได้รับโอก�สท�งก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง
      อย่�งมีคุณภ�พ
 5)  สนับสนุนให้เกิดก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือก�รดำ�เนินง�นระหว่�ง
      หน่วยจัดก�รศึกษ�ต้นสังกัดและหน่วยง�นที่เกี ่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
      ก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเพื่อสร้�งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�

 1.3  แนวทางการดำาเนินงาน

 1)  ดำ�เนินก�รคัดกรองนักเรียนที ่ข�ดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอก�ส
      ในสถ�นศึกษ�ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข กับ กสศ.
 2)  ร่วมพิจ�รณ�ผลก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไขเพื ่อแบ่งเบ�
      ภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รศึกษ�ของครอบครัว และสนับสนุน สถ�นศึกษ�
      ให้ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอ�ชีพให้แก่
      นักเรียนทุนเสมอภ�คได้พัฒน�ตนเองต�มศักยภ�พ
 3)  สนับสนุนติดต�มก�รร�ยง�นผลนักเรียนทุนเสมอภ�คที่ได้รับเงินอุดหนุน
      แบบมีเงื ่อนไข โดยนักเรียนจะต้องรักษ�อัตร�ก�รม�เรียนไม่ตำ ่�กว่�
      ร้อยละ 85 ของเวล�เรียนทั้งหมด และสถ�นศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�ร
      ต้องร�ยง�นอัตร�ก�รม�เรียน และนำ ้�หนักส่วนสูงของนักเรียนให้
      กสศ. ทร�บ ซึ่งเป็นไปต�มเงื่อนไขก�รรับเงินอุดหนุน
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 1.4  นิยามที่เกี่ยวข้อง

 1)  นักเรียนทุนเสมอภ�ค : หม�ยถึง นักเรียนย�กจนท่ีผ่�นเกณฑ์ก�รคัดกรอง
      ผู ้ข�ดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่ม
      ที่มีค่�คะแนนคว�มย�กจนพิเศษ (Extremely Poor) ต�มหลักเกณฑ์
      ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด และจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวล� 3 ปี 
 2)  นักเรียนกลุ่มเก่� : หม�ยถึง นักเรียนย�กจนที่ผ่�นเกณฑ์ก�รคัดกรอง
      ผู ้ข�ดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy Means Test : PMT) และได้รับทุน
      ต่อเนื่องจ�ก กสศ. เมื่อปีก�รศึกษ� 2563 
 3)  นักเรียนกลุ ่มใหม่ : หม�ยถึง นักเรียนที ่มีสถ�นะครัวเรือนย�กจน
       และต้องดำ�เนินก�รคัดกรองคว�มย�กจนในปีก�รศึกษ� 2564 โดยแบ่ง
       ประเภท ดังนี้
  (3.1)  นักเรียนทุนเสมอภ�คกลุ่มเก่�ที่มีก�รย้�ยสถ�นศึกษ�
  (3.2)  นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนแล้ว
          ไม่ผ่�นเกณฑ์คะแนนคว�มย�กจนพิเศษ (Extremely Poor) 
  (3.3)  นักเรียนที ่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน
          (ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบ�ล ถึง มัธยมศึกษ�ตอนต้น)
 4)  เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : หม�ยถึง เงินอุดหนุนที่สำ�นักง�นกองทุน
       เพื ่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุน
       เสมอภ�ค ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด โดยนักเรียนที่ได้รับ
       เงินอุดหนุนจ�ก กสศ. จะต้องรักษ�อัตร�ก�รม�เรียนไม่ตำ�่กว่�ร้อยละ 85
       ของเวล�เรียนทั้งหมด
 5)  ค่�ครองชีพ : หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�รงชีพระหว่�งเรียนและค่�ใช้จ่�ย
       ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�
 6)  หน่วยกำ�กับติดต�ม : หม�ยถึง หน่วยง�นที ่ต้นสังกัดมอบหม�ย หรือ
      ขอคว�มร่วมมือในก�รสนับสนุน และติดต�มสถ�นศึกษ�ให้ส�ม�รถ 
      ดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยของโครงก�ร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ที่มีโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ

 1.5  หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
 
 รูปแบบที่ 1 คัดกรองแบบครัวเรือนทั่วไป
 ก�รคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�คในครัวเรือนทั ่วไป กสศ. ประเมินจ�ก
ข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้  
 1)  ข้อมูลร�ยได้เฉลี่ยของสม�ชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจ�รณ�ร�ยได้ 
      เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บ�ทต่อคนต่อเดือน 
 2)  ข้อมูลสถ�นะครัวเรือน 8 ด้�น  ได้แก่
  (1)  สม�ชิกครัวเรือนที่มีภ�ระพึ่งพิง (ผู้พิก�ร/เจ็บป่วยเรื้อรัง
       ผู้สูงอ�ยุ หรือผู้ไม่มีร�ยได้) 
  (2)  ก�รอยู่อ�ศัย (บ้�นตนเอง/บ้�นเช่�/อยู่กับผู้อื่น)
  (3)  ลักษณะที่อยู่อ�ศัย
  (4)  ที่ดินทำ�ก�รเกษตรได้ (รวมเช่�)
  (5)  แหล่งนำ้�ดื่ม
  (6)  แหล่งไฟฟ้�
  (7)  ย�นพ�หนะในครัวเรือน (ที่ใช้ง�นได้)
  (8)  ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้ง�นได้)

 รูปแบบท่ี 2 คัดกรองแบบครัวเรือนสถ�บัน
 ก�รคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�คในกรณีครัวเรือนสถ�บัน ซ่ึงหม�ยถึงนักเรียน
อ�ศัยใน องค์กรศ�สน� โรงเรียนพักนอน สถ�นสงเคร�ะห์ หรือมูลนิธิ ทั้งที่จดทะเบียน
และไม่ได้จดทะเบียน กสศ. ประเมินจ�กข้อมูลด้�นร�ยจ่�ยของสถ�บันในก�รดูแล
นักเรียนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ ร�ยรับและทรัพย์สินของสถ�บันโดยประม�ณ รวมถึง
ยังพิจ�รณ�จ�กคว�มประสงค์ของสถ�บันในก�รขอรับทุนและส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ต�มเง่ือนไขท่ี กสศ. กำ�หนดไว้ โดยร�ยละเอียดข้อมูลท่ีใช้ในก�รพิจ�รณ� ประกอบด้วย
 (1)  ชื่อครัวเรือนสถ�บัน ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ ผู้รับผิดชอบสถ�บัน
 (2)  ประเภทสถ�บัน มูลนิธิ/สถ�นสงเคร�ะห์, วัด/ศ�สน�สถ�น, โรงเรียนพักนอน
 (3)  ก�รอยู่อ�ศัยของนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนสถ�บัน 
 (4)  ก�รให้คว�มช่วยเหลือของครัวเรือนสถ�บัน
 (5)  ร�ยจ่�ยเฉลี่ยในก�รดูแลนักเรียนในครัวเรือสถ�บัน
 (6)  จำ�นวนนักเรียนที่ครัวเรือนสถ�บันดูแล ช่วยเหลือ
 (7)  ร�ยรับจ�กก�รสนับสนุน/ก�รบริจ�ค ทั้งในรูปแบบเงินและสิ่งของ
 (8)  ที่ดินใช้ประโยชน์ / อ�ค�ร / ย�นพ�หนะที่ใช้ง�นได้
 (9)  ครัวเรือนสถ�บัน มีคว�มประสงค์รับเงินอุดหนุนจ�ก กสศ.
      และ ก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไข
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 นอกจ�กน้ี ยังอ�ศัยข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบ อ�ทิ สถ�นภ�พครอบครัว ภ�พถ่�ย
สภ�พครัวเรือนสถ�บัน ข้อมูลที่ตั้งครัวเรือนสถ�บัน และ ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ระดับตำ�บล/หมู่บ้�น ม�พิจ�รณ�ประกอบ

 ข้อมูลร�ยได้และสถ�นะครัวเรือนจะนำ�ม�ประมวลผลด้วยวิธีก�รวัดร�ยได้
ท�งอ้อม (Proxy Means Test : PMT) โดยค่�นำ ้�หนักคะแนนคว�มย�กจนของ
ครัวเรือน1 จะมีค่�แตกต่�งกัน ค่�นำ้�หนักที่ได้จะถูกนำ�ม�แปลงเป็นระดับค่�คะแนน
คว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์ ส�ม�รถแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 (1)  ระดับย�กจนน้อย (Near Poor) ค่�คะแนนคว�มข�ดแคลน
      ทุนทรัพย์ 1 ถึง 39  
 (2)  ระดับย�กจน (Poor) ค่�คะแนนคว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์ 40 ถึง 49  
 (3)  ระดับย�กกจนพิเศษ (Extreme Poor) ค่�คะแนนคว�มข�ดแคลน
      ทุนทรัพย์ 50 ถึง 100 

 1.6 การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ก�รบันทึกข้อมูลร�ยได้ และข้อมูลสถ�นะครัวเรือนเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�
ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจน ให้มีก�รรับรองคว�มถูกต้องของข้อมูลโดย 3 ฝ่�ย
ดังต่อไปนี้
 1)  ผู้ปกครองของนักเรียน
 2)  ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�
 3)  เจ้�หน้�ท่ีของรัฐให้เป็นไปต�มประก�ศสำ�นักง�นกองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�ค
      ท�งก�รศึกษ� เรื่องหลักเกณฑ์ก�รจัดให้มีก�รรับรองข้อมูลก�รข�ดแคลน 
      ทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�สโดยเจ้�หน้�ที่ของรัฐดังนี้

 ก�รรับรองข้อมูลก�รข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�ส ให้ผู้ดำ�เนินโครงก�ร
จัดให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐในตำ�บลที่กลุ่มเป้�หม�ยที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�ส
อ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง
 1.1  ข้�ร�ชก�รปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งไม่ตำ่�กว่�ระดับชำ�น�ญ 
       ง�นหรือชำ�น�ญก�ร หรือเทียบเท่�
 1.2  กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�นและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น
 1.3  ผู้บริห�รท้องถิ่น หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น

 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงล�ยมือชื่อในแบบรับรองและระบุ
เลขประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�หน้�ที่รัฐ ซึ่งอ�จกระทำ�ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้

1 ค่�คะแนนคว�มย�กจน  แสดงค่�สัมประสิทธิ์ของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งร�ยได้เฉลี่ยและลักษณะของครัวเรือน
ร�ยตัวแปร แปลงเป็นคะแนน 0-100 เรียงจ�กย�กจนน้อย ย�กจน และย�กจนพิเศษ ซึ่งได้รับก�รพัฒน�
ปรับปรุงจ�กก�รดำ�เนินง�น ปีก�รศึกษ� 2562 โดยคณะนักวิจัย มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
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ส่วนท่ี 2
บทบาทหน้าที่
และขั้นตอน
การดำาเนินงาน
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 2.1 บทบาทหน้าที่ ระดับสถานศึกษา
      คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยกำากับติดตาม

 ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภ�ค) กสศ. ได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ กรมก�รปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น (สถ.) เพื ่อดำ�เนินง�นโครงก�รผ่�นกลไกของกองก�รศึกษ� โดยจำ�แนก
ระดับก�รดำ�เนินง�นโครงก�รและบทบ�ทหน้�ที่ไว้ดังนี้

 ระดับสถ�นศึกษ�
 ส�ม�รถแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ 3 ระดับ ดังนี้ 

 1)  ครูคัดกรองหรือครูประจำ�ชั้น
      ส�ม�รถดำ�เนินก�รโดยเลือกใช้ Mobile Application (ใช้ได้ทั้ง Online หรือ  
      Offline) และเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�คโดยมีบทบ�ท  
      หน้�ที่ ดังนี้
  (1)  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้�นหรือสอบถ�มข้อมูลจ�กผู้ปกครอง เพื่อบันทึกข้อมูล
        แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01) โดยดำ�เนินก�ร
        คัดกรองคว�มย�กจน ข้อมูลร�ยได้ของสม�ชิกครัวเรือน สถ�นะของ
        ครัวเรือน 8 ด้�น ถ่�ยภ�พที่พักอ�ศัย เช็คอินพิกัดบ้�น 
  (2)  นำ�ข้อมูลก�รคัดกรองคว�มย�กจนให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
        รับรองข้อมูลและรับทร�บก�รเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือ
        กระทำ�ก�รใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�ว กสศ. ได้กระทำ�โดยชอบ
        ด้วยกฎหม�ยเพ่ือก�รดำ�เนินง�นต�ม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�ค
        ท�งก�รศึกษ� พ.ศ. 2561 
  (3)  นำ�แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01) ให้ผู้อำ�นวยก�ร
        สถ�นศึกษ� และเจ้�หน้�ที่ของรัฐ ต�มประก�ศของ กสศ. “รับรอง
        สถ�นะครัวเรือนของนักเรียนย�กจน”
  (4)  ครูผู ้เยี ่ยมบ้�นหรือสำ�รวจข้อมูล ลงล�ยมือชื ่อเพื ่อเป็นหลักฐ�น
        ต�มแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01)

  (5)  เมื่อ กสศ. ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้ดำ�เนินก�ร
       แจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภ�ค (แบบ กสศ.08) ไปยัง
       ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภ�ค โดยมีก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
       เงื ่อนไข 2 ช่องท�ง คือ ผ่�นพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค
       ที ่ผ ูกกับเลขประจำ�ตัวประช�ชน และ ผ่�นบัญชีธน�ค�รของ
       สถ�นศึกษ� กรณีนักเรียนขอรับเป็นเงินสด
  (6)  นัดหม�ยเวล�ในก�รม�รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (เฉพ�ะกรณี
       นักเรียนขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ�) รวมทั้งเบิกจ่�ยเงินอุดหนุน
       แบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค 
  (7)  จัดทำ�เอกส�รต�มร�ยละเอียดแบบหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินนักเรียน 
       ย�กจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภ�ค) พร้อมลงล�ยมือช่ือ
       ผู้รับเงิน และดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลแบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงิน
       อุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ชั ้น ผ่�นระบบคัดกรอง 
       นักเรียนทุนเสมอภ�ค
  (8)  บันทึกก�รม�เรียน และนำ้�หนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภ�ค”

 2)  ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (Admin โรงเรียน)
      ส�ม�รถดำ�เนินก�รผ่�นเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค
       โดยมีบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้
  (1)  ดำ�เนินก�รติดต�มก�รบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
       ย�กจน (แบบ กสศ.01) ของผู้ประจำ�ชั้น และสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจ
       แนวท�งและปฏิทินก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
  (2)  เมื่อ กสศ. ประก�ศร�ยชื่อนักเรียน ที่ผ่�นเกณฑ์ “ย�กจนพิเศษ”
       ให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
       เพื่อรับรองผลก�รบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�คของสถ�นศึกษ�
       เป็นขั้นตอนสุดท้�ย (แบบ กสศ.05)
  (3)  เมื่อ กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนทุนเสมอภ�ค”
       ผ่�นบัญชีธน�ค�รสถ�นศึกษ� (ต�มหลักเกณฑ์ที ่ กสศ. กำ�หนด)
       และ/หรือบัญชีธน�ค�รพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค ต�มที่
       สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลผ่�นระบบ ให้ด ำ�เนินก�ร
       ตรวจสอบสถ�นะก�รโอนเงินผ่�นระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค
       เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังครูประจำ�ชั้น และเตรียมก�รแจ้งผลก�รจัดสรร
       เงินอุดหนุนไปยังนักเรียนทุนเสมอภ�ค/ผู้ปกครอง (แบบ กสศ.08)
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 ระดับคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
 ก�รประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�คโดยคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูล
ก�รคัดกรองคว�มย�กจน (แบบ กสศ.01) และข้อมูลสถ�นะครัวเรือนที ่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มสอดคล้องกับสภ�พคว�มเป็นจริง ทั้งนี้ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถเลือกรูปแบบก�รจัดประชุม
ดังกล่�วได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) ดำ�เนินก�รประชุมปกติ
 2) ดำ�เนินก�รประชุมผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ผู้แทนคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีบทบ�ทที่จะต้องพิจ�รณ�ข้อมูลดังต่อไปนี้
 1)  รับรองผลก�รคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค ที่ผ่�นเกณฑ์ “ย�กจนพิเศษ”
      และข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�คร�ยละเอียดต�มแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
      ย�กจน (แบบ กสศ.01)
 2)  กรณีที ่คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�พิจ�รณ�แล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์
      ก�รคัดกรองคว�มย�กจน อ�ทิเช่น นักเรียนไม่ได้มีคว�มย�กจนต�มเกณฑ์
      หรือข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง ให้ระบุเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และส�ม�รถ
      ตรวจสอบได้
 3)  ระบุมติที ่ประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ในก�รพิจ�รณ�รับรองข้อมูล
      นักเรียนทุนเสมอภ�ค ก�รประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�คโดยคณะ
       กรรมก�รสถ�นศึกษ� ให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนจัดประชุมผู้แทนคณะกรรมก�ร
      สถ�นศึกษ�จะต้องมีผู้แทนอย่�งน้อย 5 ฝ่�ย เข้�ร่วมประชุม ดังนี้
  (1)  ประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
  (2)  ผู้แทนชุมชน
  (3)  ผู้แทนผู้ปกครอง
  (4)  ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�
  (5)  ผู้แทนครูที่รับผิดชอบก�รคัดกรอง

 กรณีท่ีสถ�นศึกษ�ต้องก�รเพ่ิมผู้แทนชุมชน เพ่ือให้ส�ม�รถรับรองสถ�นะครัวเรือน
ได้ถูกต้องและครอบคลุมพื ้นที ่บริก�รของนักเรียนทุนเสมอภ�ค สถ�นศึกษ�ส�ม�รถ
เพิ่มผู้แทนชุมชนได้
 ท้ังน้ี ห�กประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ให้ประธ�น
มอบหม�ยให้รองประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�เป็นประธ�นก�รประชุมแทนได้

  (4)  ดำ�เนินก�รติดต�มแบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
       สำ�หรับครูประจำ�ชั ้น ในก�รจัดสรร เงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข
       กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ�ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
       และตรวจสอบได้
  (5)  ตรวจสอบข้อมูลแบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
        สำ�หรับแอดมินโรงเรียนเพื ่อดำ�เนินก�รคืนเงินค่�ครองชีพที ่ไม่
        ส�ม�รถจ่�ยได้
  (6)  กรณีท่ีมีก�รคืนเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ส่วนค่�ครองชีพของนักเรียน
       ทุนเสมอภ�ค ให้ดำ�เนินก�รผ่�นระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค
       ต�มหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีก�รที่ กสศ. กำ�หนด

 3)  ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�
 เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร 
 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภ�ค)
 และยังช่วยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ ครูประจำ�ชั้น ครูผู้ดูแลระบบตลอดจน
 ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อ�ทิเช่น คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� ผู้นำ�ชุมชน เจ้�หน้�ที่ของรัฐ 
 โดยต้องมีก�รมอบหม�ยหน้�ที่ก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับโครงก�ร ดังนี้
  (1)  มอบหม�ยเจ้�หน้�ที ่หรือครูที ่เกี ่ยวข้องในก�รดำ�เนินง�นเป็น
       “ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (แอดมินโรงเรียน)” เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รดูแล
       ระบบปัจจัยพ้ืนฐ�นนักเรียนย�กจน และดำ�เนินก�รเป็นผู้ประส�นง�น
       ทั ้งเรื ่องก�รสื่อส�รกับครูประจำ�ชั ้น ก�รดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูล
       ที่เกี่ยวข้องกับสถ�นศึกษ� และก�รประส�นง�นกับ กสศ. 
  (2)  มอบหม�ยผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินก�รท่ีเก่ียวข้องในส่วนของก�รบริห�ร
       จัดก�รงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�นที่เกี ่ยวข้อง คือ เจ้�หน้�ที่
       ก�รเงิน บัญชี ของสถ�นศึกษ� เพื่อดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มระเบียบ
       ก�รเงิน ก�รบัญชี และแนวท�งที่ กสศ. กำ�หนด 
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 ระดับหน่วยกำ�กับติดต�ม
 และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ� 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีโรงเรียนในสังกัด กองก�รศึกษ� ทั ่วประเทศ
โดยมีเป้�หม�ยเพื่อสนับสนุนก�รทำ�ง�นของสถ�นศึกษ�โดยให้คว�มรู้และคว�มเข้�ใจ
เกี ่ยวกับกระบวนก�รทำ�ง�นของโครงก�ร ส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินง�นที่ถูกต้อง
กำ�กับติดต�มให้สถ�นศึกษ�เบิกจ่�ยเงินต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�ร ตลอดจนสุ่มลงพื้นที่
เพื่อติดต�มก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รในระดับสถ�นศึกษ� และครัวเรือนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจ�ก กสศ. ดังนี้
 1)  จัดประชุมให้คว�มรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
      ของโครงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไข
      (ด้�นกระบวนก�รและก�รใช้ระบบส�รสนเทศ)
 2)  ติดต�มก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�ให้มีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน ผ่�นระบบ
     ส�รสนเทศ ประกอบด้วย ก�รคัดกรองนักเรียนย�กจนของสถ�นศึกษ�
     และรับรองข้อมูลของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� ติดต�มก�รเบิกจ่�ย
     เงินอุดหนุนของสถ�นศึกษ� ติดต�มผลก�รบันทึกก�รม�เรียนหรือนำ้�หนัก
     ส่วนสูง ให้เป็นไปต�มปฏิทินและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของ กสศ.
 3)  ส ุ ่มลงพื ้นที ่ตรวจสอบผลก�รดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�รคัดกรอง
     ก�รจ่�ยเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอภ�คและก�รเบิกจ่�ยต�มแผน/ผลก�รใช้  
     จ่�ยเงินของสถ�นศึกษ�ให้แก่กองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.)
 4)  กรณีมีก�รร้องเรียน หน่วยกำ�กับติดต�มจะต้องลงพื ้นที ่ตรวจสอบ
     สถ�นศึกษ�ในสังกัดด้วย

 2.2 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน
       เพ่ือรับเงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข

 1)  ครูคัดกรองหรือครูประจำ�ชั ้น สำ�รวจร�ยชื่อนักเรียนในชั้นเรียนที่มีสภ�พ
      คว�มย�กจนและคว�มด้อยโอก�ส รวมทั้งประเมินร�ยได้เฉลี่ยของสม�ชิก
      ในครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บ�ทต่อคนต่อเดือน และดำ�เนินก�รจัดทำ�ข้อมูล
      นักเรียน ผ่�นระบบส�รสนเทศท�งก�รศึกษ� ท้องถิ่น (Local Education
      Center information system: LEC) ของต้นสังกัด 
 2)  ดำ�เนินก�รสมัครขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ต�มแบบขอรับเงินอุดหนุน
      นักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01) ผ่�นระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค 
 3)  ครูคัดกรองหรือครูประจำ�ชั้นนัดหม�ยกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้�น
      หรือสอบถ�มข้อมูลครัวเรือนจ�กผู้ปกครองผ่�นท�งโทรศัพท์หรือช่องท�ง 
      ออนไลน์
 4)  สอบถ�มข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลร�ยได้สม�ชิกครัวเรือน สถ�นะครัวเรือน
     8 ด้�น ต�มแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01) โดยส�ม�รถ
     เลือกจัดเก็บผ่�นแอปพลิเคช่ัน หรือกระด�ษแล้วนำ�ม�บันทึกข้อมูลผ่�นระบบก็ได้
 5)  ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้มีคว�มครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้ผู ้ปกครอง
      ลงน�มรับรองข้อมูลและรับทร�บก�รเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่
      หรือกระทำ�ก�รใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�ว กสศ. ได้กระทำ�โดยชอบ
      ด้วยกฎหม�ย เพื่อก�รดำ�เนินง�นต�ม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�ค
      ท�งก�รศึกษ� พ.ศ. 2561
 6)  นำ�ข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01)  ให้เจ้�หน้�ที่ 
      ของรัฐรับรองว่�นักเรียนอ�ศัยอยู่ในครัวเรือนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือ
      ด้อยโอก�สจริง
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 คำ�อธิบ�ยเพิ่มเติมที ่เกี ่ยวข้องกับก�รจัดทำ�
 แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (กสศ.01)

 1)  จำ�นวนสม�ชิกครัวเรือน : หม�ยถึง จำ�นวนสม�ชิกทั้งหมดของครัวเรือน
      (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นหรือไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อ�ศัยอยู่ในบ้�นเดียวกัน จัดห�
      หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำ�เป็นแก่ก�รครองชีพร่วมกัน โดยบุคคลเหล่�นั้น
      อ�จเป็นญ�ติหรือไม่เป็นญ�ติก็ได้ แต่ไม่นับสม�ชิกที ่ไปทำ�ง�นที่อื ่นและ
      ไม่กลับม�พักนอนท่ีบ้�น น�นเกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่�นม� (ระยะเวล�
      นับจ�กเดือนก่อนสัมภ�ษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น เดือนที่สัมภ�ษณ์
      คือ เดือนมิถุน�ยน 2562 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่�นม� คือ เมษ�ยน 2561 -
      พฤษภ�คม 2562)
 2)  ร�ยได้ของสม�ชิกในครัวเรือน : หม�ยถึง ร�ยได้ของสม�ชิกแต่ละคน
      ต่อเดือน ห�กไม่มีร�ยได้ให้กรอก 0 บ�ท ร�ยได้ของนักเรียนไม่นับเป็นร�ยได้
      ของครัวเรือน กรณีที ่สม�ชิกในครัวเรือนมีร�ยได้ที ่ได้รับม�จ�กสม�ชิก
      ที่ไปทำ�ง�นที่อื่น ให้นับด้วย เช่น เงินที่ได้รับจ�กลูกหล�นหรือส�มี/ภรรย�
      ที่ไปทำ�ง�นในเมืองหรือต่�งประเทศ
 3)  ร�ยได้ในครัวเรือน : หม�ยถึง ร�ยได้ของสม�ชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน
 4)  ร�ยได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน : กรณีร�ยได้บ�งประเภทมิได้เป็นร�ยได้ 
      ประจำ�ที่เข้�ม�ทุกเดือน ให้คำ�นวณจ�กร�ยได้หลังหักค่�ใช้จ่�ยที่เป็นต้นทุน
      ในก�รประกอบอ�ชีพทั้งปี ห�รด้วย 12 เดือน อ�ทิเช่น ร�ยได้จ�กก�รข�ย
      ผลผลิตท�งก�รเกษตร ให้หักต้นทุนในก�รทำ�ก�รเกษตรก่อน
 5)  ร�ยได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อคน : หม�ยถึง ร�ยได้ของสม�ชิกทุกคนในครัวเรือน
      รวมกัน ห�รด้วยจำ�นวนสม�ชิกของครัวเรือนทั้งหมด
 6)  คว�มพิก�ร : หม�ยถึง ผู้ที่มีคว�มพิก�รท�งด้�นร่�งก�ยและด้�นสติปัญญ�
 7)  คว�มพิก�รท�งร่�งก�ย : หม�ยถึง ผู้พิก�รท�งก�รมองเห็น ท�งก�รได้ยิน
      ท�งก�รสื่อคว�มหม�ยและท�งก�ยหรือก�รเคลื่อนไหว
 8)  คว�มพิก�รท�งสติปัญญ� : หม�ยถึง ผู ้พิก�รท�งจิตใจหรือพฤติกรรม
      และ ท�งสติปัญญ�และก�รเรียนรู้

          สำ�หรับก�รถ่�ยภ�พที่พักอ�ศัยของนักเรียนปัจจุบัน
 จำ�นวน 2 ภ�พ ประกอบด้วย

 ภ�พที่ 1  ภ�พถ่�ยภ�ยนอกที่พักอ�ศัย
    ถ่�ยให้เห็นหลังค�และฝ�ผนังของที่พักอ�ศัยทั้งหลัง
 ภ�พที่ 2  ภ�พถ่�ยภ�ยในที่พักอ�ศัย
     ถ่�ยให้เห็นพื้นและบริเวณภ�ยในที่พักอ�ศัย

 หมายเหต ุ: กรณีที่พักอ�ศัยของนักเรียนอยู่ต่�งจังหวัด/ต่�งประเทศ
      หรือไม่ได้รับอนุญ�ตให้ถ่�ยภ�พ อนุโลมให้ถ่�ยภ�พ
          นักเรียนคู่กับป้�ยชื่อสถ�นศึกษ� 

   แผนภ�พที่ 1 ขั้นตอนก�รคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค
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 2.3 การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค
       โดยคณะกรรมการสถานศึกษา (กสศ.05)

 สถ�นศึกษ� ส�ม�รถจัดประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ได้ 2 รูปแบบ 
 1)  ดำ�เนินก�รประชุมปกติ ให้มีก�รลงล�ยมือช่ือผู้เข้�ร่วมประชุมและมีก�รถ่�ยภ�พ
      ก�รประชุมดังกล่�วเพื่อเป็นหลักฐ�นยืนยันก�รจัดประชุม 
 2)  ดำ�เนินก�รประชุมผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีก�รบันทึกวิดิโอก�รประชุม
      พร้อมแนบภ�พถ่�ยก�รประชุมและล�ยเซ็นก�รประชุมต�มแนวท�งก�รจัดประชุม
      อ้�งอิง พระร�ชกำ�หนดว่�ด้วยก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 
 ขั้นตอนที่ 1  จัดประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�คโดยคณะกรรมก�ร
 สถ�นศึกษ� จะต้องมีองค์ประชุมอย่�งน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
  (1)  ประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 
  (2)  ผู้แทนชุมชน
  (3)  ผู้แทนผู้ปกครอง
  (4)  ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�
  (5)  ผู้แทนครูที่รับผิดชอบก�รคัดกรองนักเรียน

 ขั ้นตอนที ่ 2  ผู ้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ชี ้แจงวัตถุประสงค์ก�รประชุม และบทบ�ท
 ให้คณะกรรมก�รทร�บ ดังนี้
  (1)  คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีบทบ�ทในก�รร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูลแบบขอรับ
       ทุนนักเรียนย�กจน (แบบ กสศ.01) เพื่อรับรองข้อมูลก�รขอรับทุนนักเรียนย�กจน
       และสถ�นะครัวเรือนของนักเรียนร�ยบุคคลท่ีผ่�นเกณฑ์ก�รคัดกรองต�มท่ี กสศ. กำ�หนด  
       กรณีที่คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�นักเรียนที่ผ่�นก�รคัดกรอง  
       นักเรียนย�กจนพิเศษแต่ไม่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย
  (2)  คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� พิจ�รณ�ต�มขั้นตอนก�รประชุมและระบุมติที่ประชุม
        ในก�รพิจ�รณ�รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภ�ค ลงล�ยมือชื ่อ และถ่�ยรูป
       ก�รประชุมไว้เป็นหลักฐ�น ต�มแบบฟอร์ม กสศ.05
  (3)  คณะกรรมก�รศึกษ�รับทร�บก�รเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่หรือกระทำ�ก�รใด
       ต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�ว กสศ. ได้กระทำ�โดยชอบด้วยกฎหม�ยเพ่ือก�รดำ�เนินง�น
       ต�ม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� พ.ศ. 2561

ข้อควรระวัง : สำ�หรับก�รพิจ�รณ�ร�ยช่ือนักเรียนทุนเสมอภ�คขอให้พิจ�รณ�โดยเห็นข้อมูลแบบขอรับทุนนักเรียน
        ย�กจน (กสศ.01) เพื่อให้คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รรับทุน
        เสมอภ�คของ กสศ.

   9)  บิด�ม�รด� : หม�ยถึง บิด�ม�รด�ของเด็กไม่ว่�จะสมรสกันหรือไม่
 10)  ผู้ปกครอง : หม�ยถึง บิด�ม�รด� ผู้อนุบ�ล ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้ปกครอง
        ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และให้หม�ยคว�มรวมถึงพ่อเลี้ยง
        แม่เลี ้ยง ผู ้ปกครองสวัสดิภ�พ น�ยจ้�ง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ ่งรับเด็กไว้
        ในคว�มอุปก�ระเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอ�ศัยอยู่ด้วย
 11)  สถ�นสงเคร�ะห์/ครัวเรือนสถ�บัน : หม�ยถึง สถ�นท่ีให้ก�รอุปก�ระเล้ียงดู
        และพัฒน�เด็กที่จำ�ต้องได้รับก�รสงเคร�ะห์ ซึ่งมีจำ�นวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
        เช่น องค์ก�รศ�สน� โรงเรียนกินนอน สถ�นสงเคร�ะห์ มูลนิธิ เป็นต้น
 12)  โรคเรื้อรัง : ต�มนิย�มที่กระทรวงส�ธ�รณสุขใช้มี 2 นิย�ม คือ
  (1)  โรคเรื้อรัง คือ ภ�วะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หรือภ�วะที่เกิดจ�ก
       คว�มเสื่อมของร่�งก�ยต�มอ�ยุส่วนใหญ่จะไม่มีส�เหตุที่แน่นอน
        มีปัจจัยเสี่ยงหล�ยอย่�ง มีระยะเวล�ฟักตัวของโรครวมถึงระยะเวล�
        ของก�รดำ�เนินโรคที่ย�วน�น ไม่ติดต่อโดยท�งสัมผัส ส�ม�รถทำ�ให้
        เกิดคว�มพิก�รหรือก�รทำ�ง�นท่ีผิดปกติของร่�งก�ยและรักษ�ไม่ห�ย
  (2)  โรคเรื ้อรัง คือ ภ�วะที ่มีคว�มผิดปกติหรือเบี ่ยงเบนไปจ�กปกติ
       ของร่�งก�ย เป็นภ�วะที ่เป็นอย่�งถ�วร ทำ�ให้เกิดคว�มพิก�ร
       เกิดจ�กคว�มเปลี ่ยนแปลงท�งพย�ธิสภ�พที ่ไม่ส�ม�รถรักษ�
       ให้กลับคืนปกติได้ ผู้ป่วยที่อยู่ในภ�วะนี้ต้องก�รก�รก�ยภ�พบำ�บัด
       หรือก�รปรับตัวสำ�หรับสภ�วะนี้ นอกจ�กนั้นยังต้องรักษ�ติดต�ม
       ดูแลในระยะย�ว รวมทั ้งโรคประจำ�ตัวที ่ส�ม�รถรักษ�ห�ยได้
       แต่ถ้�รักษ�ติดต่อกันน�นเกิน 3 เดือนแล้วยังไม่ห�ย ยังคงต้องรักษ�
       ต่อไป ให้ถือว่�เป็นโรคเรื้อรัง
 13)  เกษตรกรรม : หม�ยถึง ก�รเพ�ะปลูกพืชต่�งๆ รวมทั ้งก�รเลี ้ยงสัตว์
        ก�รทำ�ประมง และทำ�ป่�ไม้
 14)  ที่ดินที่ใช้ทำ�ก�รเกษตร : หม�ยถึง ที่ดินที่ใช้เพื่อก�รผลิตท�งก�รเกษตร
        โดยมีกรรมสิทธิ์ในก�รถือครองหรือไม่มี เช่น ที่ดินเช่� ให้นับรวมที่ดินที่ได้ใช ้
        ประโยชน์ทุกผืน ซึ่งอ�จอยู่คนละท้องที่ได้

 ก�รคัดกรองนักเรียนเพื ่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข อ�ศัยข้อมูลที ่กรอก
ในแบบฟอร์ม กสศ.01 เพื่อประเมินร�ยได้ท�งอ้อม ด้วยวิธีก�รท�งสถิติ ข้อมูลสถ�นะ
ครัวเรือนทั้งแปดด้�นจะถูกนำ�ไปประมวลผลเพื่อกำ�หนดระดับร�ยได้และคว�มย�กจน
ของครัวเรือนนักเรียน ดังนั ้นครูผู ้เก็บข้อมูลต้องให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูลที ่ถูกต้อง
ต�มคว�มเป็นจริงให้ม�กที่สุด เมื่อได้คะแนนคว�มย�กจนของครัวเรือนทั้งหมด กสศ.
จะแบ่งระดับคะแนนคว�มย�กจนออกเป็นช่วง จ�กระดับคว�มย�กจนตั้งแต่จนน้อย (0)
ถึง จนม�กที่สุด (100)
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 2.4 อัตราการจัดสรรเงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข
 
 กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภ�คที ่ผ่�นเกณฑ์ก�รคัดกรองด้วยวิธีก�รวัดร�ยได้ท�งอ้อม
(Proxy Means Test : PMT) “ย�กจนพิเศษ” อัตร� 3,000 บ�ทต่อคนต่อปี จ�กสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภ�คเรียนที่ 1
ปีก�รศึกษ� 2564 จัดสรรเป็นค่�ครองชีพให้แก่นักเรียนโดยตรงทั้งหมด อัตร� 1,500 บ�ท
ต่อคน  

การจัดสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข แก่นักเรียนทุนเสมอภาค
สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

อนุบาล 

ประถม
ศึกษา

มัธยม
ศึกษา
ตอนต้น

500
(กสศ.จัดสรรให้
เฉพาะนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์

ยากจนพเิศษ)

2,000 
500 = (เงนิอุดหนุน

ปัจจัยพืน้ฐาน)
1,500 = (ค่าครองชีพ)

1,500 
(ค่าครองชีพ)

1,500 
(ค่าครองชีพ)

  1,500
(กสศ.

จัดสรรเพิม่เติม)

อปท.
จัดสรร

2,000

1,500

1,500

ระดับ
การศึกษา

เงนิอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน
(บาท)

เงนิอุดหนุน
แบบมีเงือ่นไข 

นักเรียน
ทุนเสมอภาค

(บาท)

รวมจำานวนเงนิ
ที่นักเรียน

ทุนเสมอภาค
ได้รับ/คน

(บาท)

จ่ายให้
นักเรียน

/ผู้ปกครอง
(บาท)

 2.5 การจัดสรรเงนิค่าครองชีพ
       แก่นักเรียนทุนเสมอภาค
 
 กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินอุดหนุน
 แบบมีเงื่อนไข ในส่วนของค่�ครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค ผ่�น 2 ช่องท�ง   
 ดังนี้ 
 1)  เข้�บัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค
      (ส�ม�รถเปิดบัญชีธน�ค�รโดยไม่มีค่�ธรรมเนียมก�รเปิดบัญชี 3 ธน�ค�ร ดังนี้
      ธน�ค�รกรุงไทย ธน�ค�รออมสิน และ ธกส. ต�มหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำ�หนด)
 2)  เข้�บัญชีธน�ค�รของสถ�นศึกษ�ที่เปิดต�มเงื่อนไขที่ กสศ. กำ�หนด
      สำ�หรับกรณีท่ีนักเรียนทุนเสมอภ�คขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ� โดยดำ�เนินก�ร
      เบิกจ่�ยเงินค่�ครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค ต�มหลักเกณฑ์ที่ กสศ.
      กำ�หนด ภ�ยใน 20 วันทำ�ก�ร หลังจ�กที่ระบบปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน
      แจ้งผลก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
 
 ขั้นตอนก�รจ่�ยเงินค่�ครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภ�ค
 ให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร ดังนี้
 1)  ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ตรวจสอบสถ�นะก�รโอนเงินผ่�นระบบคัดกรองนักเรียน 
     ทุนเสมอภ�ค เลือกเมนู “สถ�นะก�รโอนเงิน” ระบบแจ้งผลก�รจัดสรรเงิน
     อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยจะระบุจำ�นวนเงินที่ได้รับก�รจัดสรรทั้งหมด และ
     ร�ยชื่อนักเรียนทุนเสมอภ�คทั้งในส่วนที่ขอรับผ่�นบัญชีพร้อมเพย์และขอรับ
     เงินสดผ่�นบัญชีสถ�นศึกษ�
 2)  สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รแจ้งนักเรียนทุนเสมอภ�ค/ผู้ปกครอง โดยส�ม�รถพิมพ์
     หนังสือแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภ�ค (แบบ กสศ.08) เพื่อให้
     ผู้ปกครองทร�บว่�ได้รับก�รจัดสรรเงินอุดหนุนจ�ก กสศ. 
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 3)  สำ�หรับนักเรียนทุนเสมอภ�คที่ขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ� ให้สถ�นศึกษ�
     ดำ�เนินก�รแจ้งนัดหม�ยก�รม�รับเงินค่�ครองชีพแก่ผู้ปกครอง และจ่�ยเงินสด
      ให้ผู ้ปกครองพร้อมจัดทำ�แบบหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข
      สำ�หรับครูประจำ�ชั้น และลงล�ยมือชื่อก�รรับเงินไว้เป็นหลักฐ�น  
 4)  กรณีท่ีผู้ปกครองท่ีมีร�ยช่ือปร�กฎต�มแบบหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินไม่ส�ม�รถม�รับ
      เงินสดได้ ให้ผู้ปกครองส�ม�รถมอบอำ�น�จให้ผู้ที่เห็นสมควรรับเงินสดแทนได้
      โดยลงน�มมอบอำ�น�จต�มร�ยละเอียดในแบบ กสศ.08
 5)  กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส�ม�รถมอบอำ�น�จได้ ให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนตรวจสอบ
      ส�เหตุและรับรองข้อมูล ผู ้ปกครองที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขชื่อผู ้ปกครอง
      ให้ถูกต้อง พร้อมรับรองต�มร�ยละเอียดในแบบ กสศ.08
 6)  เงินอุดหนุนที่ กสศ. จัดสรรให้สถ�นศึกษ�เป็นเงินนอกงบประม�ณประเภท
      “เงินอุดหนุน” ให้สถ�นศึกษ�จัดทำ�บัญชี หรือคุมบัญชีนอกงบประม�ณ
      ต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�หรือต้นสังกัดนั้น ๆ โดยใบเสร็จรับเงิน และ
      หลักฐ�นก�รเบิกจ่�ยให้สถ�นศึกษ�ออกใบสำ�คัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
      และเก็บตัวจริงไว้ที่สถ�นศึกษ�ไม่ต้องส่งกลับม�ที่ กสศ.
 7)  เม ื ่อดำ�เนินก�รจ่�ยเง ินสดแก่น ักเร ียนที ่ขอรับเง ินสดผ่�นสถ�นศึกษ�
      เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกแบบร�ยง�นก�รจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข
      สำ�หรับครูประจำ�ชั้น ผ่�นระบบปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน 
 8)  กรณีนักเรียนไม่มีตัวตน มีก�รย้�ยออก ล�ออก เสียชีวิต จบก�รศึกษ� และ
      ไม่ส�ม�รถม�รับเงินอุดหนุนในส่วนค่�ครองชีพสำ�หรับนักเรียนทุนเสมอภ�คได้
      ภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด ให้คืนเงินกลับไปยัง กสศ. ผ่�นระบบ Bill Payment
      ภ�ยในระยะเวล�ที่ปฏิทินก�รดำ�เนินง�นกำ�หนด

‘‘ ทุกความร่วมมือ ‘‘
เป็นส่วนสําคัญ
ต่อ เติม โอกาส
และ ความฝัน

ของเด็กนักเรียน
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ส่วนท่ี 3
แนวทาง
การใช้จ่ายเงนิอุดหนุน
แบบมีเงือ่นไข 
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 3.1  การจัดสรรเงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข 

 ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 สำ�นักง�น
กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่
นักเรียนทุนเสมอภ�คที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� โดยเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไขดังกล่�วต้องมีก�รใช้จ่�ยโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค
เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ ต�มเงื่อนไขของแต่ละหน่วยง�นดังนี้

 3.2  ช่องทางการจัดสรรเงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข

 3.3  การเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือขอรับเงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข

 ก�รเปิดบัญชีธน�ค�รเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำ�หรับนักเรียนทุนเสมอภ�ค
สถ�นศึกษ�และนักเรียนทุนเสมอภ�ค ส�ม�รถเลือกเปิดบัญชีได้ 3 ธน�ค�ร ดังนี้

สังกัด
เงนิอุดหนุน

ที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)

(1) เงนิอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
     นักเรียนยากจน
     (เฉพาะระดับช้ันอนุบาล)

(2) เงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข

สังกัด
ช่องทางรับเงนิอุดหนุน

จาก กสศ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)

(1) บัญชีธนาคาร
     ของสถานศึกษา

(2) บัญชีธนาคารพร้อมเพย์
     ของนักเรียนทุนเสมอภาค

 1.)  “เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐ�นนักเรียนย�กจน”
 ให้สถ�นศึกษ�จัดสรรเงินให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง
 เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ย 5 ร�ยก�ร ดังนี้
  (1)  ค่�หนังสือเรียนและอุปกรณ์ก�รเรียน
  (2)  ค่�เสื้อผ้�และวัสดุเครื่องแต่งก�ยนักเรียน
  (3)  ค่�อ�ห�รหรือคูปองค่�อ�ห�ร
  (4)  ค่�พ�หนะในก�รเดินท�งหรือจ้�งเหม�รถรับ-ส่งนักเรียน
  (5)  ค่�ใช้จ่�ยที่นักเรียนย�กจนจำ�เป็นต้องใช้ในก�รดำ�รงชีวิต
       ประจำ�วันนอกเหนือจ�ก 4 ร�ยก�รข้�งต้น

 2.)  “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำ�หรับนักเรียนทุนเสมอภ�ค”
 ภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564 กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
 ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่�ครองชีพแก่นักเรียน
 ทุนเสมอภ�คพื่อบรรเท�อุปสรรคก�รม�เรียนและเป็นค่�ใช้จ่�ย
 ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รศึกษ�เท่�นั้น

ลําดับ ธนาคาร ประเภทบัญชี

1

2

3

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธนาคารออมสิน

เงนิฝากออมทรัพย์

เงนิฝากออมทรัพย์

เงนิฝากเผื่อเรียก
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 3.4 การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค
       โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีธนาคาร

 ปีก�รศึกษ� 2564 กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) ได้รับก�รสนับสนุน
จ�กธน�ค�รกรุงไทย ธน�ค�รออมสินและธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธกส.)
ในก�รเปิดบัญชีธน�ค�รและบริก�รพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภ�คโดยไม่ต้องฝ�กเงิน
และเสียค่�เปิดบัญชี/ค่�รักษ�บัญชีเงินฝ�กของนักเรียน  
 1)  เงื่อนไขก�รเปิดบัญชีธน�ค�รโดยไม่มีค่�เปิดบัญชี
      ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค 
  (1)  ต้องเป็นนักเรียนทุนเสมอภ�คของ กสศ. ที่มีบัตรประจำ�ตัว
        ประช�ชน และมีอ�ยุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่�นั้น 
  (2)  ก�รเปิดบัญชีธน�ค�รต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำ�ตัว   
       ประช�ชนของนักเรียนทุนเสมอภ�ค
 2)  ก�รดำ�เนินก�รขอเปิดบัญชี 
  (1)  ครูผู้ดูแลระบบ เลือก “ธน�ค�ร” ที่จะให้นักเรียนเปิดบัญชี
       3 ธน�ค�ร ต�มที่ กสศ. กำ�หนด 
  (2)  ครูคัดกรองหรือครูประจำ�ชั้นดำ�เนินก�รพิมพ์ใบขอเปิดบัญชี
       จ�กระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค
  (3)  แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
       ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค พร้อมใบขอเปิดบัญชีจ�กระบบ
       คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค เพ่ือดำ�เนินก�รเปิดบัญชีธน�ค�ร
 `      และสมัครบริก�รพร้อมเพย์กับธน�ค�ร
  (4)  นักเรียนทุนเสมอภ�คนำ�เอกส�รขอเปิดบัญชีในส่วนที่ธน�ค�ร
        รับรองก�รเปิดบัญชี นำ�ส่งให้สถ�นศึกษ�เพื่อบันทึกข้อมูล
        ก�รเปิดบัญชีท่ีสมบูรณ์ผ่�นระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค

 ก�รเปิดบัญชีธน�ค�รของสถ�นศึกษ�เพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข
 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ดังน้ี

คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งผู้มอีํานาจเบิกจ่าย
อย่างน้อย 3 คน และมอีํานาจลงนาม 2 ใน 3

สถานศึกษา เลือกเปิดบัญชีธนาคาร
ที่สะดวกในการดําเนินการ

สถานศึกษา ดําเนินการเปิดบัญชีตามช่ือบัญชี
ที่ กสศ. กําหนด ดังน้ี 
    - ช่ือบัญชี ‘‘กสศ. เพือ่โรงเรียน (ระบุช่ือโรงเรียน)’’
    - ช่ือบัญชี “โรงเรียน (ระบุช่ือโรงเรียน)
      เพือ่ขอรับเงนิอุดหนุน กสศ.”

สถานศึกษา บันทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรอง
นักเรียนทุนเสมอภาค ช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี
ของสถานศึกษา และภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารของสถานศึกษา

1
2

3

4

 หมายเหตุ : กรณีบัญชีสถ�นศึกษ�ที่เปิดเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจ�ก กสศ. มีก�รเปลี่ยนแปลง
      ผู้มีอำ�น�จลงน�ม เช่นในกรณี ก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รหรือโยกย้�ยตำ�แหน่ง
      ของผู้มีอำ�น�จลงน�ม ให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รต�มระเบียบปฏิบัติของธน�ค�ร
      เจ้�ของบัญชีและแจ้งเปลี่ยนร�ยชื่อผู้มีอำ�น�จลงน�ม โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
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  (5)  นักเรียนทุนเสมอภ�คกลุ่มเก่� ที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง
       จ�ก กสศ. ให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รแจ้งเปลี ่ยนช่องท�ง
       ก�รรับเงินและเพิ่มเติมข้อมูลก�รเปิดบัญชีธน�ค�ร ต�มระยะ
       เวล�ที่ปฏิทินก�รดำ�เนินง�นกำ�หนด 
  (6)  นักเรียนทุนเสมอภ�คกลุ่มใหม่ ส�ม�รถดำ�เนินก�รเปิดบัญชี
       ธน�ค�รได้หลังจ�กท่ี กสศ. ประก�ศร�ยช่ือนักเรียนท่ีผ่�นเกณฑ์
       ย�กจนพิเศษแล้วเท่�นั ้น และสถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รแจ้ง
       ช่องท�งก�รรับเงินผ่�นกระบวนก�รรับรองผลก�รพิจ�รณ�
       ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� (กสศ.05)
  (7)  กรณีนักเรียนทุนเสมอภ�คมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่
       บัญชีธน�ค�รกรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. ส�ม�รถเลือกดำ�เนิน
       ก�รได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

   รูปแบบที่ 1 เลือกรับเงินสดผ่�นบัญชีสถ�นศึกษ�
   และดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำ�หนด
 
   รูปแบบที่ 2 แจ้งยกเลิกบัญชีพร้อมเพย์เดิม
   และดำ�เนินก�รเปิดบัญชีพร้อมเพย์
   กับธน�ค�รกรุงไทย ธน�ค�รออมสิน หรือ ธกส. 

 ข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รก�รเปิดบัญชีธน�ค�รพร้อมเพย์
 ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค

แอดมินโรงเรียน เลือก ‘‘ธนาคาร’’ และ ‘‘สาขา’’
ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

นักเรียน นําใบยืนยันการเปิดบัญชีธนาคาร
กลับมาให้ครูประจําช้ัน

ครูประจำาช้ัน พมิพแ์บบฟอร์มการเปิดบัญชีเงนิฝาก
และบริการพร้อมเพย์ นําแบบฟอร์มการเปิดบัญชี
ธนาคาร ทําความเข้าใจกับนักเรียน/ผู้ปกครองเพือ่
นําไปเปิดบัญชี

ผู้ปกครองและนักเรียน ดําเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
พร้อมสมคัรบริการพร้อมเพย์

ครูประจำาช้ัน ดําเนินการยืนยันการเปิดบัญชีธนาคาร
ของนักเรียนทุนเสมอภาค และแก้ไขช่องทางการรับเงนิ
ของนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบคัดกรองนักเรียน
ทุนเสมอภาค
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 3.5 การคืนเงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข

 เงินอุดหนุนส่วนของนักเรียนทุนเสมอภ�ค (ค่�ครองชีพ) กรณีที ่ขอรับเงินสด
ผ่�นสถ�นศึกษ�ให้ดำ�เนินก�รจ่�ยเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภ�คภ�ยใน 20 วันทำ�ก�ร
นับตั ้งแต่ระบบปัจจัยพื ้นฐ�นนักเรียนย�กจนมีก�รแจ้งสถ�นะก�รโอนเงิน ในกรณี
ที่นักเรียนไม่มีตัวตน หรือมีก�รย้�ยออก ล�ออก จบก�รศึกษ� เสียชีวิตหรือไม่ส�ม�รถ
ม�รับเงินอุดหนุนได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด ให้สถ�นศึกษ�คืนเงินกลับไปยัง กสศ.
ภ�ยในระยะเวล�ที่ปฏิทินกำ�หนด
 โดยสถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รโอนเงินคืน ผ่�นระบบ Bill Payment โดยเข้�บันทึก
ข ้อมูลก�รคืนเง ินในระบบคัดกรองนักเร ียนทุนเสมอภ�ค ส�ม�รถดำ�เน ินก�รได้
2 รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบท่ี 1 ชำ�ระเงินผ่�นบัญชีธน�ค�ร Mobile application ของทุกธน�ค�ร
 ส�ม�รถดำ�เนินก�รสแกน QR Code หรือ Barcode จ�กระบบคัดกรองนักเรียน
 ทุนเสมอภ�ค (ไม่มีค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร) โดยครูแอดมินโรงเรียนดำ�เนินก�ร ดังน้ี
  (1)  บันทึกข้อมูลก�รคืนเงิน และดำ�เนินสแกน QR Code
        หรือ Barcode จ�กระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค
  (2)  ทำ�ก�รโอนเงินจ�กบัญชีส่วนตัวผ่�นระบบ Mobile Banking
        และดำ�เนินก�รคืนเงิน
  (3)  พิมพ์ Slip ก�รโอนเงินจ�กระบบ Mobile Banking
       เพื ่อแนบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคืน และเสนอเรื ่อง
       เพื่อขออนุมัติเบิกเงินต�มกระบวนก�รของสถ�นศึกษ� 
  (4)  เจ้�หน้�ที่ก�รเงินตรวจสอบเอกส�รและเสนอขอลงน�ม
       อนุมัติก�รเบิกจ่�ย
  (5)  รับเงินจ�กเจ้�หน้�ท่ีก�รเงินและลงน�มในใบสำ�คัญรับเงิน
       ไว้เป็นหลักฐ�นก�รเบิกจ่�ย 

 รูปแบบที่ 2 ชำ�ระเงินที่เค�ท์เตอร์ธน�ค�รกรุงไทยทุกส�ข�เท่�นั้น 
  ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยก�รพิมพ์ใบชำ�ระเงินที ่มี QR Code
 หร ือ Barcode จ�กระบบค ัดกรองน ักเร ียนท ุนเสมอภ�ค
 (มีค่�ธรรมเนียมก�รคืนเงิน 10 บ�ท/ครั ้ง โดยค่�ธรรมเนียม
 ดังกล่�วไม่ส�ม�รถเบิกจ ่�ยจ�ก กสศ. ได ้) โดยครูแอดมิน
 โรงเรียนดำ�เนินก�รดังนี้
  (1)  บันทึกข้อมูลก�รคืนเงิน และดำ�เนิน พิมพ์ใบชำ�ระเงิน
        ที ่มี QR Code หรือ Barcode จ�กระบบคัดกรอง
        นักเรียนทุนเสมอภ�ค
  (2)  ทำ�บันทึกขออนุมัต ิเบิกเง ิน โดยแนบใบชำ�ระเง ิน
        ที่มี QR Code หรือ Barcode และเสนอเรื่องไปยัง
        เจ้�หน้�ที ่ก�รเงินเพื ่อตรวจสอบคว�มถูกต้องและ
        ครบถ้วนและขออนุมัติก�รคืนเงินพร้อมทั้งดำ�เนินก�ร
        คืนเงิน ณ เค�ท์เตอร์ธน�ค�รกรุงไทยทุกส�ข�เท่�นั้น 
  (3)  นำ�หลักฐ�นก�รโอนเงินคืน กสศ. เก็บรวบรวมไว้
        เพื่อเป็นหลักฐ�น

  ทั้งนี้ เมื่อสถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รส่งเงินคืน กสศ. เรียบร้อยแล้ว
 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถเข้�พิมพ์เอกส�รใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
 ผ่�นระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค เพื่อเก็บเป็นหลักฐ�นต่อไป
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 4.1 หลักการดำาเนินงานในส่วนของสถานศึกษา

 กสศ. มีนโยบ�ยให้ก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขนักเรียนทุนเสมอภ�คของสถ�นศึกษ�
ที่เป็นหน่วยง�นของรัฐ ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย
เงินค่�ครองชีพนักเรียนทุนเสมอภ�ค ต�มระเบียบ ขั้นตอนและแบบฟอร์มรวมทั้งหลักฐ�นก�รจ่�ย
เงินต�มที่ กสศ. กำ�หนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 เมื ่อสถ�นศึกษ�ได้รับทร�บสถ�นะก�รโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข นักเรียนทุน
เสมอภ�คจ�ก กสศ. ผ่�นระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�คแล้ว ให้ครูผู้ดูแลระบบตรวจสอบ
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับจำ�นวนเงินที่สถ�นศึกษ�ได้รับทั้งหมด รวมทั้งร�ยชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินสด
ผ่�นสถ�นศึกษ� และแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหม�ยของสถ�นศึกษ� นำ�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร
ไปปรับยอดเงินในบัญชี

 4.2 การใช้จ่ายเงนิของสถานศึกษา

 ก�รจ่�ยเงินค่�ครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภ�คที ่ขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ�
“ค่�ครองชีพนักเรียนทุนเสมอภ�ค” หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�รงชีพระหว่�งเรียนและค่�ใช้จ่�ย
ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของนักเรียนทุนเสมอภ�ค ซึ่งก�รจ่�ยเงินให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร ดังนี้
 1)  ให้ครูประจำ�ชั้นแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียนทุนเสมอภ�คโดยพิมพ์แบบ กสศ.08
      จ�กระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค กรณีที่นักเรียนประสงค์ขอรับเงินสด
      ผ่�นสถ�นศึกษ� ดำ�เนินก�รแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนม�รับเงินภ�ยใน 20 วัน
      ทำ�ก�ร นับจ�กวันท่ีระบบปัจจัยพ้ืนฐ�นนักเรียนย�กจนแสดงสถ�นะก�รโอนเงิน 
 หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนไม่ส�ม�รถม�รับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครอง
 และผู้รับมอบอำ�น�จลงล�ยมือชื ่อในส่วนของก�รมอบอำ�น�จ (แบบ กสศ.08)
 และผู้รับมอบอำ�น�จส�ม�รถม�รับเงินค่�ครองชีพ และนำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
 ม�แสดงตน เพื่อใช้ประกอบก�รรับเงินค่�ครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภ�ค 
 2)  เม่ือผู้ปกครองนักเรียน/ผู้แทนท่ีได้รับก�รมอบอำ�น�จ ม�ขอรับเงินให้ครูประจำ�ช้ัน
      หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�พิมพ์ “แบบหลักฐ�น
      ก�รจ่�ยเง ินอุดหนุนแบบมีเง ื ่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ช ั ้น” จ�กระบบ
      คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบอำ�น�จลงน�ม
      ก�รรับเงิน พร้อมทั้งครูประจำ�ชั้นหรือครูคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภ�ค และ
      ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย ลงล�ยมือชื่อไว้เป็นหลักฐ�น 
 3)  เจ้�หน้�ที่ก�รเงินดำ�เนินก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกส�ร
      ก�รรับเงินค่�ครองชีพ นักเรียนทุนเสมอภ�ค พร้อมทั้งประทับตร�จ่�ยเงินแล้ว
      และวันที่จ่�ยเงินไว้ด้วย

 4)  ให้เจ้�หน้�ท่ีก�รเงินนำ�เอกส�รหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินดังกล่�วบันทึกใน “ทะเบียน รับ-จ่�ย
      อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภ�ค” (เอกส�รแนบต�มภ�คผนวก) เพ่ือให้ทร�บว่�สถ�นศึกษ�
      ได้ใช้จ่�ยเงิน ไปแล้วเท่�ไร คงเหลือเท่�ไร ตรงกับจำ�นวนเงินคงเหลือในมือและในบัญชี
      เงินฝ�กธน�ค�รหรือไม่ อีกทั้งก�รทำ�ทะเบียน รับ-จ่�ยเงินจะช่วยให้ง่�ยในก�รจัดทำ�
      ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงิน
 5)  ให้เจ้�หน้�ที ่ก�รเงินจัดเก็บเอกส�รหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข
      สำ�หรับครูประจำ�ชั ้น และเอกส�รประกอบเข้�แฟ้มเอกส�รไว้โดยเรียงลำ�ดับ
      ต�มวันที่เกิดร�ยก�ร

 ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพ

ครูประจำาช้ันหรือครูคัดกรอง พมิพแ์บบ กสศ.08
แจ้งผู้ปกครองมารับเงินภายใน 20 วันทําการ
ตามที่ กสศ. กําหนด

เจ้าหน้าที่ บัญชี การเงนิตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร พร้อมประทับตราจ่ายเงนิแล้ว 

กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนไมส่ามารถมารับเงนิ
ด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและผู้รับมอบอํานาจ
กรอกลงนามในส่วนของการมอบอํานาจ

เมือ่ผู้ปกครองนักเรียนมารับเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข
ให้ครูประจำาช้ัน จัดทําแบบหลักฐานการจ่ายเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข
สําหรับครูประจําช้ัน พร้อมให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
(เอกสารชุดน้ีเก็บไวเ้ป็นหลักฐานที่โรงเรียน ไมต่้องนําส่ง กสศ.) 

เจ้าหน้าที่ บัญชี การเงนิ นําเอกสารบันทึกในทะเบียน
รับ-จ่ายเงิน และจัดเอกสารเข้าแฟ้มของโรงเรียน  
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

 :  แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนย�กจน (กสศ.01)
 :  แบบรับรองผลก�รพิจ�รณ�เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
    โดยตัวแทนคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� (กสศ.05)
 :  หนังสือแจ้งผลก�รรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภ�ค (กสศ.08)
 :  แบบหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินนักเรียนทุนเสมอภ�ค ภ�คเรียนที่ 1 ปี ก�รศึกษ� 2564 
    สำ�หรับครูประจำ�ชั้น   กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ�เท่�นั้น 
    (ดำ�เนินพิมพ์เอกส�รจ�กระบบคัดกรองทุนเสมอภ�คโรงเรียนในสังกัด
    องค์กรปกครองท้องถิ่น)
 :  แบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กรณี นักเรียนทุนเสมอภ�ค
    ขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ� สำ�หรับครูประจำ�ชั้น และแอดมินโรงเรียน 
    (ดำ�เนินพิมพ์เอกส�รจ�กระบบคัดกรองทุนเสมอภ�คโรงเรียนในสังกัดองค์กร  
    ปกครองท้องถิ่น)    

หนังสือเวยีนที่เกี่ยวข้อง

 :  บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว่�ง กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น และ กสศ.
 :  พระร�ชกำ�หนด ว่�ด้วยก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 :  ประก�ศ กสศ. เรื่องหลักเกณฑ์ก�รจัดให้มีก�รรับรองข้อมูลก�รข�ดแคลน
    ทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�สโดยเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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1.  ช่องท�งก�รติดต�มก�รเคลื่อนไหวของก�รเปิด-ปิด
     ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภ�ค ?
 ตอบ: ติดต�มรับข่�วส�รได้ท�ง Facebook ระบบคัดกรองเพื ่อคว�มเสมอภ�ค
โรงเรียน อปท. หรือ Line: @cctthailand และส�ม�รถด�วน์โหลดคู ่ม ือก�รด�เนินง�น
ของโครงก�รสำ�หรับสถ�นศึกษ�ของแต่ละสังกัด เพ่ือดูปฏิทินก�รทำ�ง�น ได้ดังน้ี สังกัด อปท. ; ระบบ 
คัดกรองทุนเสมอภ�คโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

2.  เจ้�หน้�ที่รัฐที่ส�ม�รถลงน�มรับรองข้อมูล
     ในแบบ กสศ.01 ส�ม�รถเป็นใครได้บ้�ง ?
 ตอบ: เจ้�หน้�ที่รัฐไม่ส�ม�รถให้ครูเป็นผู้รับรองได้ โดยเจ้�หน้�ที่รัฐที่ส�ม�รถรับรองได้
 ส�ม�รถเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
  2.1)  ข้�ร�ชก�รปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งไม่ตำ่�กว่�
       ระดับชำ�น�ญง�นหรือชำ�น�ญก�รหรือเทียบเท่�
  2.2)  กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�นและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น
  2.3)  ผู้บริห�รท้องถิ่นหรือสม�ชิกสถ�ท้องถิ่น
 หมายเหต ุ: ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จ�ก ประก�ศ กสศ. เรื่อง “หลักเกณฑ์ก�รรับรอง
ข้อมูลก�รข�ดแคลนทุนทรัพย์” ในคู ่มือก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ ข้อ 1.6 ก�รรับรองข้อมูล
โดยเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

3.  สอบถ�มขั้นตอนก�รบันทึกแบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
     กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่�นสถ�นศึกษ� สำ�หรับครูประจำ�ชั้น ?
 ตอบ: ขั้นตอนก�รบันทึกแบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
 สำ�หรับครูประจำ�ชั้น ดังนี้ 
       >> เข้�สู่ระบบด้วย User ครูประจำ�ชั้น
       >> เลือกคัดกรองนักเรียนย�กจน
       >> เลือกเมนูแบบฟอร์มนักเรียนย�กจน
       >> เลือกแบบร�ยง�นก�รจัดสรรเงินอุดหนุน สำ�หรับครูประจำ�ชั ้น
       >> เลือกระดับชั ้นและห้องเรียนเพื ่อทำ�ก�รพิมพ์เอกส�ร (กสศ.08)
       >> บันทึกข้อมูล 

4.  ก�รโอนเงินคืน กสศ. ทำ�อย่�งไร และหลังจ�กโอนเงินคืน กสศ.แล้ว
     ขั้นตอนต่อไปจะต้องดำ�เนินก�รในส่วนใด ?
 ตอบ: ก�รโอนเงินคืน กสศ. ดำ�เนินก�รผ่�น User แอดมินโรงเรียน
   4.1)  ก�รบันทึกก�รโอนเงินคืน ส�ม�รถเข้�ไปบันทึกได้ต�มขั้นตอน ดังนี้ 
         >> เข้�สู่ระบบด้วย User แอดมินโรงเรียน
         >> เลือกแบบฟอร์ม
         >> เลือกก�รโอนเงินคืน กสศ. (จ�กน้ันให้บันทึกต�มข้ันตอนในระบบ)
  4.2)  โรงเรียนส�ม�รถพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
         >> เมนู ก�รโอนเงินคืน กสศ.
         >> ร�ยก�รใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ Bill payment
 
  * โดยจะส�ม�รถพิมพ์เอกส�รใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ได้ทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือน ของทุกเดือน

5.  ห�กผู้ปกครองต�มร�ยชื่อม�รับเงินไม่ได้จะส�ม�รถดำ�เนินก�รอย่�งไรได้บ้�ง ?
 ตอบ: ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  5.1) กรณีผู้ปกครองต�ม กสศ.01 ไม่ส�ม�รถม�รับได้ ให้มอบอำ�น�จ
        ให้บุคคลในครอบครัว/บุคคลที่ได้รับมอบหม�ยม�รับแทน
        ต�มเอกส�รมอบอำ�น�จใน กสศ.08 
  5.2) กรณีผู้ปกครองต�ม กสศ.01 ไม่อยู่ในสถ�นะที่มอบอำ�น�จได้
        ให ้ใช ้เอกส�รมอบอำ�น�จต�ม กสศ.08 ฉบับโรงเร ียน
        โดยให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเป็นผู้มอบอำ�น�จ

6.  โรงเรียนจะตรวจสอบร�ยชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่�นก�รคัดกรองได้อย่�งไร ?
 ตอบ: โรงเรียนส�ม�รถตรวจสอบร�ยชื่อนักเรียนที่ผ่�นก�รคัดกรอง กสศ.01
        ได้ที่เมนู กสศ.05 ต�มขั้นตอน ดังนี้
           >> เข้�ระบบด้วย User/Password (แอดมินโรงเรียน)
           >> เลือกเมนูแบบฟอร์ม
           >> เลือกเมนู แบบรับรองผลพิจ�รณ� กสศ.05
           >> บันทึกข้อมูลคณะกรรมก�รหน้�แรก
           >> กดถัดไปต�มขั้นตอนในระบบ
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7.  ก�รบันทึกบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนกลุ่มใหม่ มีขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รอย่�งไร ?
 ตอบ:  โรงเรียนส�ม�รถด�วน์โหลดแบบฟอร์ม “ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์”
 ให้นักเรียนในระบบได้ต�มขั้นตอน ดังนี้
      >> เข้�สู่ระบบด้วยรหัสครูประจำ�ชั้น
           (แอดมินโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนบทบ�ทเป็นครูประจำ�ชั้น)
      >> เลือกเมนู นร.กลุ่มใหม่
      >> * เลือกเมนู ขอเปิดบัญชีพร้อมเพย์
      >> เลือกชั้น/ห้อง ของนักเรียนที่ต้องก�รเปิดบัญชี
 
 หมายเหตุ: ห�กเปิดบัญชีและทำ�ก�รผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว “ให้กลับเข้�ม�ร�ยง�น
ก�รเปิดบัญชีในระบบด้วย” โดยให้ทำ�ต�มขั้นตอนเดิม “ * ให้เลือกเป็น ร�ยง�นก�รเปิดบัญชี
ห�กโรงเรียนไม่ร�ยง�น กสศ. จะทำ�ก�รโอนเงินไปยังบัญชีของโรงเรียน และเมื่อทำ�ต�มขั้นตอน
ดังกล่�วเรียบร้อยแล้ว ให้เข้�ไปเปลี่ยนวิธีก�รรับเงินใน กสศ.05”

8.  นักเรียนกลุ่มเก่�ที่ได้รับทุนต่อเนื่องส�ม�รถแก้ไขช่องท�งก�รรับเงินได้หรือไม่ ?
 ตอบ:  นักเรียนกลุ่มเก่�ที่ได้รับทุนต่อเนื่องให้ท�งโรงเรียนส�ม�รถแก้ไขวิธีก�รรับเงินได้
 ในภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564 ต�มที่ปฏิทินกำ�หนด

9.  ภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564 สถ�นศึกษ�ที่มีนักเรียนทุนเสมอภ�คขอรับเงินสด
     ต้องถ่�ยภ�พก�รรับเงินและจัดทำ�ใบสำ�คัญรับเงิน (กสศ.06) ร�ยบุคคลหรือไม่ ? 
 ตอบ:  เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ COVID-19 กสศ. มีก�รปรับแนวท�งก�รจ่�ยเงินอุดหนุน
 กรณีนักเรียนขอรับเงินสดให้สอดคล้องต�มบริบทและม�ตรก�รของรัฐบ�ล ให้ดำ�เนินก�ร
 ต�มแบบหลักฐ�นก�รจ่�ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไข สำ�หรับครูประจำ�ชั ้น ดำ�เนินก�ร
 จัดทำ�ห้องเรียนละ 1 ชุด ไม่ต้องมีก�รถ่�ยภ�พก�รรับเงินไว้เป็นหลักฐ�น 
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