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คู่มือปฏิบติังานโครงการจดัสรรเงินอดุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข          
(นักเรียนทุนเสมอภาค) 

 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
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                                                   ส านักพฒันาหลกัประกนัโอกาสทางการศึกษา 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคเพ่ือการศึกษา 

 

 

 



 

ค าน า 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  2561 จัดตัง้ขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์ลดความเหลื่อมล ้า
ในการศกึษา และเสรมิสรา้งและพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพครู 

โดยพระราชบญัญตักิองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5(2) ก าหนดใหค้วาม
ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันา และสนับสนุนเงนิและค่าใชจ้่ายใหแ้ก่เดก็และเยาวชนซึง่ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละดอ้ย
โอกาส และผูด้อ้ยโอกาส จนส าเรจ็การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในปีการศกึษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา      (กสศ.) ร่วมกบักรุงเทพมหานคร (กทม.) ด าเนินการโครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครวัเรือนและ
สนับสนุนสถานศกึษาให้ด าเนินภารกจิเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาที่สอดคล้องตามความถนัดและ
ความต้องการตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล โดยม ี2 เงื่อนไขส าคญั คอื (1) การมาเรยีน นักเรยีนทุนเสมอภาคที่
ไดร้บัเงนิอุดหนุนจะต้องมอีตัราการมาเรยีนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรยีนทัง้หมดในภาคเรยีนนัน้ ๆ เพื่อ
เป็นมาตราการป้องกนัการหลุดออกจากระบบการศกึษา (2) น ้าหนัก ส่วนสูง ตามค่าการเจรญิเตบิโต นักเรยีน
ทุนเสมอภาคจะตอ้งมพีฒันาการทางร่างกายทีส่มวยั  
         สบืเนื่องจากปี 2565 นี้ เป็นปีแรกของการเริม่ตน้โครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไขของโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยงัคงมกีารระบาดอยู่ในหลายพืน้ที่ของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงใหป้ระชาชนปฏบิตัติามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ
อย่างเคร่งครดั ประกอบกบักระทรวงศกึษาธกิารมแีนวทางในการฉีดวคัซนีนักเรยีนในช่วงการเปิดภาคเรยีนที ่1 
ประจ าปีการศกึษา 2565 และก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหส้ถานศกึษาจดัรูปแบบการเรยีนการสอนตามปกต ิหรอื
หากสถานการณ์มคีวามรุนแรงเพิม่ขึ้นสถานศกึษาสามารถปรบัวธิกีารเรยีนการสอนได้ตามที่กระทรวงศกึษา
ก าหนด  

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข เพื่อการส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษา
และคุณภาพการเรยีนรู้ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จงึได้
จดัท า “คู่มอืปฏบิตังิานโครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข (นักเรยีนทุนเสมอภาค) 
ปีการศกึษา 2565” เป็นเอกสารเล่มนี้ขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวขอ้งประกอบดว้ย
ความเป็นมา วตัถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ แนวทางการคดักรองนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส เกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนและปฏิทินแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยหวงัให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพื่อด าเนินงานทีม่คีวามถูกต้องและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด ซึ่งส่งผลใหน้ักเรยีนเขา้ถึง
โอกาสทางการศึกษา ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพนักเรยีน และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษาต่อไป 
 

 
 ส านักพฒันาหลกัประกนัโอกาสทางการศกึษา 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 
 



 

 

การเข้าใช้งานสารสนเทศ และ ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบั กสศ. 

การเข้าใช้งานระบบของสถานศึกษาสงักดั กรงุเทพมหานคร (กทม.)  

• เวบ็ไซต ์“ระบบคดักรองทุนเสมอภาคโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.)”  
bkk.thaieduforall.org 

• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมารท์โฟนไดท้ี ่
-ระบบ iOS : เลอืก App Store คน้หา คดักรองทุนเสมอภาค 
-ระบบ Android : เลอืก Play Store คน้หา คดักรองทุนเสมอภาค 

 
ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบั กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 1. EEF Call center  
    หมายเลขโทรศพัท ์: 02-079-5475 กด 1 (ในวนัและเวลาท าการ เวลา 08:30 –18:00น.) 
 2. Facebook page: การคดักรองนักเรยีนยากจน 
 3. Line official Account (จ.–ส. เวลา 08.00 – 20.00 น. / อาทติย ์09.00 – 16.00 น.)  เวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
    พมิพค์น้หาและเพิม่เพื่อนในแอปพลเิคชนัไลน์ : @cctthailand   หรอื สแกน QR code  
      
 

 
 
 
 

4. Youtube :  ช่อง EEF Thailand   “รายการ โชคดทีีม่คีรู” 
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ปฏิทินการด าเนินงานโครงการจดัสรรเงินอดุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 สงักดั กรงุเทพมหานคร 
วันที่

ดำเนินการ 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

26 ธ.ค. 
 – 

 11 ม.ค. 66 
ต้นสังกัดเปดิระบบให้โรงเรียนตรวจสอบยืนยันและแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ผู้ปกครองให้ถูกตอ้ง สนศ. 

16 ม.ค 66 

กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” ผ่านระบบ 
BKK.thaieduforall.org 
(1) สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูล กสศ.01 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” 
เพื่อแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
(2) ดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอเปิดบัญชี 
 

กสศ. 

16 – 27 
ม.ค. 66 

 
(ระบบปิด 
17.00 น) 

 

ระบบ BKK.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อ
รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (กสศ.05) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ดำเนินการดังนี ้
(1) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และให้ความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล         
(เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายการประชุม ลายเซ็นการรับรองข้อมูลนักเรียน) 
(2) ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและยืนยนัข้อมูลนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ”           
แบบ กสศ.01 
(3) บันทึกรายละเอียดช่องทางการรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่าน 3 ช่องทาง 
รับเงินสดผา่นสถานศึกษา / รับผ่านบัญชพีร้อมเพย์ของนักเรียน/รับผา่นบัญชพีร้อมเพย์       
ของผู้ปกครอง 
(4) บันทึกข้อมูลรายละเอียดบญัชีธนาคารของสถานศึกษา 
(เลขบัญชีธนาคาร /ชื่อธนาคารและสาขาที่เปิดบัญชี / ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน                
ของสถานศึกษา) 
 

ครูแอดมิน 
ครูประจำชัน้ 
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

1 – 7 
ก.พ. 66 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค 
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน ของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอ
ภาค 
(3)  ค่าครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผา่นสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่านบัญชี
พร้อมเพย์แล้ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชสีถานศึกษาที่เปิดรับเงนิอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

13 ก.พ. 66 
สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบ 
BKK.thaieduforall.org 

ครูแอดมิน 



 

วันที่
ดำเนินการ 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

14 ก.พ. 
- 

13 มี.ค. 66 
 

สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เพ่ือเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุน
เสมอภาค 

− ในกรณีที่นักเรยีนรับเงินสด ผา่นสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินรายชั้นเรียน 
ภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน 

ครูประจำชัน้ 

14 ก.พ. 
- 

22 มี.ค. 66 
 

(ระบบปิด 
17.00 น.) 

สถานศึกษาดำเนินการบันทึกขอ้มูลและการคืนเงิน ดังนี้ 
(1) ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายเงนิรายชั้นเรียน 
(2) ครูแอดมินติดตามการบนัทกึข้อมูลแบบรายงานการจา่ยเงนิ รายชัน้เรียนของครูประจำชั้น 
(3) ครูแอดมินดำเนินการคนืเงินค่าครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตวัตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต 
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ BKK.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูประจำชัน้ 
ครูแอดมิน 

 

14 ก.พ. 
- 

22 มี.ค. 66 

หน่วยกำกับติดตาม ได้แก่ สำนกัการศึกษา สำนักงานเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ ที่โรงเรียนสังกัด 
ดำเนินการติดตามการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา 

แอดมินเขต
พื้นที ่

การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
1) การบันทึกการมาเรียน   2) การบันทึกน้ำหนักส่วนสูง 

13 ก.พ. 66 
– 

21 เม.ย.66 
 

(ระบบปิด 
17.00 น) 

 

ระบบ BKK.thaieduforall.org เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรยีนของนักเรียนทุนเสมอภาค 
1) ข้อมูลการมาเรียนของนกัเรียนทุนเสมอภาค 
แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

- บันทึกแบบรายวัน    บันทึกผ่านแอพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์  
- บันทึกแบบรายเดือน บันทึกจำนวนวันมาเรียนของนักเรยีนทุนเสมอภาค 

2) ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
หมายเหตุ : การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพื่อการติดตามภายหลัง 

ครูประจำชัน้ 
ครูแอดมิน 

 

ระบบ BKK.thaieduforall.org เปิดให้ดำเนินการบันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน           
ทุนเสมอภาค 

ครูประจำชัน้ 

13 ก.พ. 66 
– 

21 เม.ย.66 
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ส่วนท่ี 1 

แนวทางการด าเนินงานของโครงการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 

1.1 หลกัการ 

ด้วยพระราชบญัญตัิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 2561 มาตรา 5(2) ก าหนดวตัถุประสงค์
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) เพื่อใหค้วามช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันา และสนับสนุนเงนิ
และค่าใชจ้่ายใหแ้ก่เดก็และเยาวชนซึง่ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสจนส าเรจ็การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ปีการศกึษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จงึร่วมกบั กรุงเทพมหานคร ด าเนิน
โครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข (Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมกีาร
เชื่อมโยงขอ้มูลนักเรยีนจากระบบจดัเกบ็ขอ้มลูนักเรยีนรายบุคคลของต้นสงักดั เขา้สู่ระบบการคดักรองนักเรยีน
ทุนเสมอภาค เพื่อสนับสนุนการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขแก่นักเรยีนยากจนพเิศษ (นักเรยีนทุนเสมอ
ภาค) ในกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ระดบัอนุบาลถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายด้าน
การศกึษาของครอบครวั บรรเทาอุปสรรคการมาเรยีน และสนับสนุนสถานศกึษาใหด้ าเนินภารกจิเพื่อสรา้งความ
เสมอภาคทางการศกึษาทีส่อดคลอ้งตามความถนัดและความตอ้งการตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1) สนับสนุนสถานศกึษาเพื่อการคดักรอง ตรวจสอบ และการรบัรองขอ้มลูผลการคดักรองนักเรยีนทุน
เสมอภาคดว้ยวธิกีารวดัรายไดท้างออ้ม (Proxy Means Test : PMT)  

2) จดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรยีนและสนับสนุนสถานศึกษาให้
สามารถส่งเสรมิความเสมอภาคทางการศกึษาและพฒันานักเรยีนที่สอดคล้องกบัความถนัดและ
ความตอ้งการตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 

3)  สนับสนุนการตดิตามผลการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขนักเรยีนทุนเสมอภาค ครวัเรอืน และ
สถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เพื่อเป็นมาตราการป้องกนัการหลุดออกจากระบบการศกึษา  

4) สนับสนุนการวิจยัเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาและส่งเสริมมาตรการการช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการมาเรยีนเพื่อให้นักเรยีนทุนเสมอภาคไดร้บัโอกาสทางการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างมคุีณภาพ 

5) สนับสนุนให้เกดิการบูรณาการความร่วมมอืการด าเนินงานระหว่างหน่วยจดัการศึกษาต้นสงักดั 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนับสนุนการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายเพื่อสรา้งความเสมอภาคทาง
การศกึษา 

 

 

 



 

1.3 แนวทางการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการคดักรองนักเรยีนที่ขาดแคลนทุนทรพัย์และดอ้ยโอกาสในสถานศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการ
จดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข กบั กสศ. 

2. ร่วมพจิารณาผลการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาของ
ครอบครวั และสนับสนุน สถานศกึษาให้สามารถด าเนินกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี
ใหแ้ก่นักเรยีนทุนเสมอภาคไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ 

3. สนับสนุนตดิตามการรายงานผลนักเรยีนทุนเสมอภาคทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข โดยนักเรยีน
จะต้องรกัษาอตัราการมาเรยีนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ85 ของเวลาเรยีนทัง้หมดในภาคการศกึษานัน้ ๆ และ
สถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการตอ้งรายงานอตัราการมาเรยีน และน ้าหนักสว่นสงูของนักเรยีนให ้กสศ. 
ทราบซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขการรบัเงนิอุดหนุน 
 

1.4 นิยามท่ีเก่ียวข้อง 

1. นักเรียนทุนเสมอภาค : หมายถึง นักเรยีนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคดักรองผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ 
(Proxy Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่มทีม่ค่ีาคะแนนความยากจนพเิศษ (Extremely Poor) ตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด และจะไดร้บัทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี  

2. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : หมายถึง เงินอุดหนุนที่ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา  (กสศ.) จดัสรรใหแ้ก่นักเรยีนทุนเสมอภาค ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดย
นักเรยีนที่ได้รบัเงนิอุดหนุนจาก กสศ. จะต้องรกัษาอตัราการมาเรยีนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 85 ของเวลา
เรยีนทัง้หมด 

3. ค่าครองชีพ : หมายถงึ ค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างเรยีนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
4. หน่วยก ากับติดตาม : หมายถึง หน่วยงานที่ต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการ

สนับสนุน และติดตามสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ คือ ส านัก
การศกึษากรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5 หลกัเกณฑก์ารคดักรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

 
รปูแบบท่ี 1 คดักรองแบบครวัเรือนทัว่ไป 

การคดักรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครวัเรือนทัว่ไป กสศ. ประเมนิจากขอ้มลู 2 ประเภท ดงันี้   
1) ข้อมูลรายได้เฉล่ียของสมาชิกครวัเรือนต่อคนต่อเดือน พจิารณารายไดเ้ฉลีย่ต่อคนต่อเดอืน                 

ไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคนต่อเดอืน  
2) ข้อมูลสถานะครวัเรือน 8 ด้าน  ได้แก่ 

1. สมาชกิครวัเรอืนทีม่ภีาระพึง่พงิ (ผูพ้กิาร/เจบ็ป่วยเรือ้รงั ผูส้งูอายุ หรอืผูไ้ม่มรีายได)้  
2. การอยู่อาศยั (บา้นตนเอง/บา้นเช่า/อยู่กบัผูอ้ื่น) 
3. ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั 
4. ทีด่นิท าการเกษตรได ้(รวมเช่า) 
5. แหล่งน ้าดื่ม 
6. แหล่งไฟฟ้า 
7. ยานพาหนะในครวัเรอืน (ทีใ่ชง้านได)้ 
8. ของใชใ้นครวัเรอืน (ทีใ่ชง้านได)้ 

 
รปูแบบท่ี 2 คดักรองแบบครวัเรือนสถาบนั 

การคดักรองนักเรียนทุนเสมอภาคในกรณีครวัเรือนสถาบนั ซึ่งหมายถึง นักเรยีนอาศยั
ใน องค์กรศาสนา สถานสงเคราะห์ หรอืมูลนิธทิัง้ทีจ่ดทะเบยีนและไม่ไดจ้ดทะเบยีน ซึ่งกสศ. ประเมนิ
จากขอ้มูลดา้นรายจ่ายของสถาบนัในการดูแลนักเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์รายรบัและทรพัยส์นิของ
สถาบนัโดยประมาณ รวมถงึพจิารณาจากความประสงคข์องสถาบนัในการขอรบัทุน และความสามารถ
ในการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ กสศ. ก าหนดไว้ โดยรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา 
ประกอบดว้ย 

(1) ชื่อครวัเรอืนสถาบนั ทีอ่ยู่ และขอ้มลูตดิต่อ ผูร้บัผดิชอบสถาบนั 
(2) ประเภทสถาบนั  มลูนธิ/ิสถานสงเคราะห ์, วดั/ศาสนาสถาน  
(3) รปูแบบการอยู่อาศยัของนักเรยีนนักเรยีนทีอ่ยู่ในครวัเรอืนสถาบนั  
(4) การใหค้วามช่วยเหลอืของครวัเรอืนสถาบนั 
(5) รายจ่ายเฉลีย่ในการดแูลนกัเรยีนในครวัเรอืนสถาบนั 
(6) จ านวนนักเรยีนทีค่รวัเรอืนสถาบนัดแูล ช่วยเหลอื 
(7) รายรบัจากการสนบัสนุน/การบรจิาค ทัง้ในรปูแบบเงนิและสิง่ของ 
(8) ทีด่นิใชป้ระโยชน์ / อาคาร / ยานพาหนะทีใ่ชง้านได ้
(9) ความประสงคร์บัเงนิอุดหนุนจาก กสศ. และ ความสามารถในการปฏบิตัติามเงือ่นไขเงนิ

อุดหนุนของครวัเรอืนสถาบนั  
นอกจากนี้ ยงัอาศยัขอ้มลูอื่น ๆ ประกอบ อาท ิสถานภาพครอบครวั ภาพถ่ายสภาพครวัเรอืนสถาบนั 

ขอ้มลูทีต่ ัง้ครวัเรอืนสถาบนั ขอ้มลูเศรษฐกจิและสงัคมระดบัต าบล/หมูบ่า้น มาพจิารณาประกอบ 
 



 

ขอ้มลูรายไดแ้ละสถานะครวัเรอืนจากผลการคดักรองทัง้สองรปูแบบจะน ามาประมวลผลด้วยวธิกีารวดั
รายไดท้างออ้ม (Proxy Means Test : PMT) โดย ค่าน ้าหนกัคะแนนความยากจนของครวัเรอืน1 จะมค่ีา
แตกต่างกนั ค่าน ้าหนักทีไ่ดจ้ะถูกน ามาแปลงเป็นระดบัค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรพัย ์ซึง่สามารถแบ่ง
ระดบัออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้  

(1) ระดบัยากจนน้อย (Near Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรพัย ์1 ถงึ 39   
(2) ระดบัยากจน (Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรพัย ์40 ถงึ 49   
(3) ระดบัยากกจนพเิศษ (Extremely Poor)  ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรพัย ์50 ถงึ 100  

ส าหรบันักเรยีนทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาจดัสรรเงนิทุนเสมอภาค จ าเป็นต้องผ่านการคดักรอง PMT อยู่ในระดบั
ยากจนพเิศษ (Extremely Poor) แผนภาพแสดง เกณฑก์ารคดักรองความยากจน 

 
1 ค่าคะแนนความยากจน  แสดงค่าสมัประสทิธิข์องความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลี่ยและลกัษณะของครวัเรอืนรายตวัแปรแปลงเป็น
คะแนน    0-100 เรยีงจากยากจนน้อย ยากจน และยากจนพเิศษ ซึง่ไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงจากการด าเนินงานปีการศกึษา 2562  โดย
คณะนักวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดง  : เกณฑก์ารคดักรองนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไขดว้ยวธิกีารวดัรายไดท้างออ้ม Proxy Mean Test (PMT)
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1.6 การรบัรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

การบนัทกึขอ้มลูรายได ้และขอ้มลูสถานะครวัเรอืนเพื่อประกอบการพจิารณาการคดักรองนักเรยีนยากจน               
ใหม้กีารรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูโดย 3 ฝ่ายดงัต่อไปนี้ 

1) ผูป้กครองของนักเรยีน 
2) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
3) เจา้หน้าทีข่องรฐั  
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรฐั ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการรบัรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรพัย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรฐั 
รายละเอยีดดงันี้ 
การรบัรองขอ้มูลการขาดแคลนทุนทรพัย์หรอืด้อยโอกาส ให้ผู้ด าเนินโครงการจดัให้เจ้าหน้าที่ของรฐัในเขตที่
กลุ่มเป้าหมายทีข่าดแคลนทุนทรพัยห์รอืดอ้ยโอกาสอาศยัอยู่ในพืน้ทีด่งัต่อไปนี้เป็นผูร้บัรอง ไดแ้ก่  ขา้ราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร หรอื เจา้หน้าทีส่ านักการศกึษา หรอื  เจา้หน้าทีส่ านักงานเขตพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร ผู้
ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัช านาญการ หรอืเทยีบเท่า  

โดยให้เจ้าหน้าที่ของรฐัเป็นผู้รบัรองและลงลายมอืชื่อในแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษ          
(กสศ.01) และระบุเลขประจ าตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ร ัฐ ซึ่ง สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 

บทบาทหน้าท่ีและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

2.1 บทบาทหน้าท่ี ระดบัสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยก ากบัติดตาม 

การด าเนินงานโครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข (นักเรยีนทุนเสมอภาค)         
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมด าเนินการโครงการผ่าน
กลไกของหน่วยจดัการศกึษาตน้สงักดั  โดยจ าแนกระดบัการด าเนินงานโครงการและบทบาทหน้าทีไ่วด้งันี้ 

ระดบัสถานศึกษา  สามารถแบ่งบทบาทหน้าท่ี 3  ระดบั ดงัน้ี  

1. ครคูดักรองหรือครปูระจ าชัน้ สามารถด าเนินการคดักรองความยากจน ผ่านแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีน
ยากจน (กสศ.01) โดยเลอืกใช ้Mobile Application (ใชไ้ดท้ัง้ Online หรอื Offline) และเวบ็ไซตร์ะบบคดักรอง
นักเรยีนทุนเสมอภาค โดยมบีทบาทหน้าที ่ดงันี้  

(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อ
บันทึกข้อมูลแบบขอรบัเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ กสศ.01) ให้เสร็จสมบูรณ์ โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลคดักรองความยากจน ได้แก่ ข้อมูลสมาชิกครวั เรือนและรายได้ของ
สมาชิกครวัเรือน, สถานะของครวัเรอืน 8 ด้าน พร้อมทัง้ถ่ายภาพที่พกัอาศยัทัง้ภายในและ
ภายนอกและเชค็อนิพกิดับา้น  

(2) น าขอ้มูลการคดักรองความยากจนทีบ่นัทกึเสรจ็สิ้นแลว้ (จากแบบ กสศ.01) ใหน้ักเรยีนและ /
หรือผู้ปกครอง รบัรองข้อมูล รบัทราบและยินยอมให้มีการ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
เผยแพร่ หรือกระท าการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งกสศ . ได้กระท าโดยชอบด้วย
กฎหมายเพื่อการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.2561  

(3) น าแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ กสศ.01) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ของรฐั ตามประกาศของ กสศ . “รบัรองสถานะครวัเรือนของนักเรียนว่ามีความ
ยากจนหรอืดอ้ยโอกาสจรงิ” 

(4)  ครูผู้เยี่ยมบ้านหรือส ารวจข้อมูล ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลกัฐานตามแบบขอรบัเงนิอุดหนุน
นักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) 

(5) เมื่อ กสศ. ด าเนินการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข เฉพาะสถานศกึษาประเภทการกุศล ให้
ด าเนินการแจ้งผลการรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนทุนเสมอภาค (แบบ  กสศ.08) ไปยงัผู้ปกครอง
นักเรยีนทุนเสมอภาค โดยมกีารจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข 3 ช่องทาง คอื 1) ผ่านบญัชี
ธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกบัเลขประจ าตวัประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค  2) ผ่านบญัชี
พร้อมเพย์ที่ผูกกบัเลขประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครองนักเรยีนทุนเสมอภาค และ 3) ผ่าน
บญัชธีนาคารของสถานศกึษา กรณีนักเรยีนขอรบัเป็นเงนิสด 

(6) ส าหรบักรณีทีน่ักเรยีนขอรบัเงนิสดผ่านสถานศึกษา ใหน้ัดหมายเวลาในการมารบัเงนิอุดหนุน
แบบมเีงือ่นไข รวมทัง้เบกิจ่ายเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไขใหแ้ก่นักเรยีนทุนเสมอภาค  

(7) จดัท าเอกสารตามรายละเอยีดแบบหลกัฐานการจ่ายเงนินักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข 
(นักเรยีนทุนเสมอภาค) พรอ้มลงลายมอืชื่อผูร้บัเงนิ และด าเนินการบนัทกึขอ้มูลแบบรายงาน



 

การจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข ส าหรบัครปูระจ าชัน้ ผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอ
ภาค 

(8) บนัทึกการมาเรยีน และน ้าหนัก-ส่วนสูง ของ “นักเรียนทุนเสมอภาค” ลงใน ระบบคดักรอง
นักเรยีนทุนเสมอภาค 

 2. ผู้ดแูลระบบคดักรอง (admin โรงเรียน) สามารถด าเนินการผ่านเวบ็ไซตค์ดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาคโดย
มบีทบาทหน้าที ่ดงันี้ 

(1) ด าเนินการตดิตามการบนัทกึขอ้มลูแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) ของ
ครูคดักรอง/ครูประจ าชัน้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและปฏิทินการด าเนินงาน
โครงการ  

(2) เมื่อ กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรยีน ทีผ่่านเกณฑ ์“ยากจนพเิศษ” ใหส้ถานศกึษาด าเนินการจดั
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรบัรองผลการพจิารณาเพื่อขอรบัเงนิอุดหนุนแบบมี
เงือ่นไข และแจง้ช่องทางการรบัเงนิของนักเรยีนกลุ่มใหม่ (แบบ กสศ.05)  

(3) เมื่อ กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนทุนเสมอภาค” ผ่านบัญชีธนาคาร
สถานศกึษา (ตามหลกัเกณฑท์ี ่กสศ. ก าหนด) ,บญัชธีนาคารพรอ้มเพยท์ีผู่กกบัเลขประจ าตวั
ประชาชน ของนักเรยีนทุนเสมอภาค  และบญัชพีรอ้มเพยท์ีผ่กูกบัเลขประจ าตวัประชาชน ของ
ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค ตามที่สถานศึกษาด าเนินการบนัทึกข้อมูลผ่านระบบ ให้
ด าเนินการตรวจสอบสถานะการโอนเงนิผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค เพื่อแจ้ง
ขอ้มูลไปยงัครูประจ าชัน้ และเตรยีมการแจง้ผลการจดัสรรเงนิอุดหนุนไปยงันักเรยีนทุนเสมอ
ภาค/ผูป้กครอง  (แบบ กสศ.08) 

(4) กรณีนักเรยีนขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา ใหด้ าเนินการตดิตามแบบรายงานการจดัสรรเงนิ
อุดหนุนแบบมเีงือ่นไขส าหรบัครปูระจ าชัน้ในการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข ใหค้รบถว้น 
ถูกตอ้งและตรวจสอบได ้ 

(5) ตรวจสอบขอ้มูลแบบรายงานการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข ส าหรบัแอดมนิโรงเรียน 
เพื่อด าเนินการคนืเงนิค่าครองชพีทีไ่ม่สามารถจ่ายได ้ 

(6) กรณีที่มีการคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส่วนค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค ให้
ด าเนินการผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารที ่กส
ศ. ก าหนด (สามารถดรูายละเอยีดไดท้ี ่สว่นที ่3 หวัขอ้ 3.5 การคนืเงนิ) 

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคญัอย่างยิง่ในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และยงัช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ ครปูระจ าชัน้ ครผููด้แูลระบบ (Admin โรงเรยีน) ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ อาทเิช่น คณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูน้ าชุมชน เจา้หน้าทีข่องรฐั โดยต้องมกีารมอบหมายหน้าทีก่ารด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ 
ดงันี้ 

(1) มอบหมายเจา้หน้าทีห่รอืครูทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน เป็น “ผูดู้แลระบบคดักรอง (แอดมนิโรง
เรยีน)” เพื่อท าหน้าทีใ่นการดูแลระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค และด าเนินการเป็นผูป้ระสานงานทัง้เรื่อง 
การสือ่สารกบัครปูระจ าชัน้ การด าเนินการบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา และ การประสานงานกบัแอด
มนิเขตพืน้ทีแ่ละ    กสศ.  



 

(2) มอบหมายผูร้บัผดิชอบการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งในสว่นของการบรหิารจดัการงบประมาณและการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่การเงนิ บญัชี ของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
การเงนิการบญัชขีองหน่วยงานตน้สงักดั และตามแนวทางที ่กสศ. ก าหนด 

(3) ตรวจสอบและรบัรองขอ้มลูการคดักรองจากแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบกสศ.01) ที่
ครคูดักรองหรอืครปูระจ าชัน้ด าเนินการเสรจ็สิน้ 

ระดบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
การประชุมรบัรองผลการพจิารณาเพื่อรบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข โดยคณะกรรมการสถานศกึษา มี

เป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลการคดักรองความยากจน        
(แบบ กสศ.01) และขอ้มูลสถานะครวัเรอืนทีเ่ป็นปัจจุบนัเพื่อใหข้อ้มูลมคีวามสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ 
ทัง้นี้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สถานศกึษาสามารถเลอืกรปูแบบการ
จดัประชุมดงักล่าวได ้2 รูปแบบ คอื  1) ด าเนินการประชุมปกต ิ 2) ด าเนินการประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(อา้งองิตามพระราชก าหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563) 

ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศกึษามบีทบาททีจ่ะตอ้งพจิารณาขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
ก. รบัรองผลการคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค ทีผ่่านเกณฑ ์“ยากจนพเิศษ” และขอ้มูลนักเรยีน

ทุนเสมอภาครายละเอยีดตามแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) 
ข. กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพจิารณาแล้วแต่ไม่เห็นด้วยกบัเกณฑ์การคดักรองความ

ยากจน อาทเิช่น นักเรยีนไม่ไดม้คีวามยากจนตามเกณฑ ์หรอืขอ้มลูนักเรยีนไม่ถูกตอ้ง ใหร้ะบุ
เหตุผลประกอบทีช่ดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

ค. ระบุมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศกึษาในการพจิารณารบัรองขอ้มูลนักเรยีนทุนเสมอภาค               
การประชุมรบัรองขอ้มูลนักเรยีนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศกึษา ใหผู้อ้ านวยการ
โรงเรยีนจดัประชุมผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศกึษาจะต้องมผีูแ้ทนอย่างน้อย 5 ฝ่าย เขา้ร่วม
ประชุม ดงันี้ 

(1) ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 
(2) ผูแ้ทนชุมชน 
(3) ผูแ้ทนผูป้กครอง 
(4) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
(5) ผูแ้ทนครทูีร่บัผดิชอบการคดักรอง 

กรณีทีส่ถานศกึษาต้องการเพิม่ผู้แทนชุมชน เพื่อใหส้ามารถรบัรองสถานะครวัเรอืนไดถู้กต้อง
และครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารของนักเรยีนทุนเสมอภาค สถานศกึษาสามารถเพิม่ผูแ้ทนชุมชนได้ 

ทัง้นี้  หากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธาน
มอบหมาย ใหร้องประธานคณะกรรมการสถานศกึษา เป็นประธานการประชุมแทนได้ 

 

 



 

 
แผนภาพ แสดงการรบัรองขอ้มลูนักเรยีนโดยคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดบัหน่วยก ากบัติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
ส านักการศกึษา และส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร มบีทบาทหน้าทีใ่นการสนับสนุนการท างานของ

สถานศึกษาโดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการท างานของโครงการ ส่งเสริมให้สถานศกึษา
ด าเนินงานทีถู่กต้องก ากบัตดิตามใหส้ถานศกึษาเบกิจ่ายเงนิตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนสุม่ลงพืน้ที่
เพื่อติดตามการด าเนินงานของโครงการในระดบัสถานศกึษา และครวัเรอืนที่ได้รบัเงนิอุดหนุนจาก กสศ. ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 

(1) จดัประชุมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินงานของโครงการจดัสรร
เงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข (ดา้นกระบวนการและการใชร้ะบบสารสนเทศ) 

(2) ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศ 
ประกอบดว้ย การคดักรองนักเรยีนยากจนของสถานศกึษาและรบัรองขอ้มลูของคณะกรรมการ
สถานศกึษา ตดิตามการเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนของสถานศกึษา ตดิตามผลการบนัทกึการมาเรยีน
หรอืน ้าหนัก สว่นสงู ใหเ้ป็นไปตามปฏทินิและแนวทางการด าเนินงานของ กสศ. 

(3) สุม่ลงพืน้ทีต่รวจสอบผลการด าเนินงานตามกระบวนการคดักรองการจ่ายเงนิใหก้บันักเรยีนทุน
เสมอภาคและการเบกิจ่ายตามแผน/ผลการใชจ้่ายเงนิของสถานศกึษาใหแ้ก่ กสศ. 

(4) กรณีมกีารรอ้งเรยีน หน่วยก ากบัตดิตามจะตอ้งลงพืน้ทีต่รวจสอบสถานศกึษาในสงักดัดว้ย 
  

  



 

2.2 ขัน้ตอนการคดักรองนักเรียนเพื่อรบัเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข (กสศ.01) 

 
1. ครคูดักรองหรอืครปูระจ าชัน้ ส ารวจรายชื่อนักเรยีนในชัน้เรยีนทีม่สีภาพความยากจนและ/หรอืความ

ดอ้ยโอกาส รวมทัง้ประเมนิรายไดเ้ฉลีย่ของสมาชกิในครวัเรอืน ไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคนต่อเดอืน  
2. ครูคดักรองหรอืครูประจ าชัน้ด าเนินการสมคัรขอรบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข ตามแบบขอรบัเงนิ

อุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) ผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค  
3. ครูคดักรองหรือครูประจ าชัน้นัดหมายกบัผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้านหรอืสอบถามขอ้มูล

ครวัเรอืนจากผูป้กครองผ่านทางโทรศพัทห์รอืช่องทางออนไลน์ 
4. ครูคดักรองหรือครูประจ าชัน้ สอบถามขอ้มูลผู้ปกครอง ขอ้มูลสมาชกิครวัเรอืนและรายได้สมาชิก

ครวัเรอืน สถานะครวัเรอืน 8 ดา้น ตามแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) โดยสามารถเลอืก
จดัเกบ็ผ่านแอปพลเิคชัน่ หรอืกระดาษแลว้น ามาบนัทกึขอ้มลูผ่านระบบกไ็ด้ 

5. ครูคัดกรองหรือครูประจ าชัน้ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้
ผู้ปกครองลงนามรบัรองขอ้มูลและรบัทราบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรอืกระท าการใดต่อขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าว  กสศ. ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการด าเนินงานตาม พ .ร.บ. กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.2561  

6. ครูคดักรองหรือครูประจ าชัน้ น าขอ้มูลแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) ให้
เจา้หน้าทีข่องรฐัรบัรองว่านักเรยีนอาศยัอยู่ในครวัเรอืนทีข่าดแคลนทุนทรพัยห์รอืดอ้ยโอกาสจรงิ 
            ส าหรบัการถ่ายภาพทีพ่กัอาศยัของนักเรยีนปัจจุบนั จ านวน 2 ภาพ ประกอบดว้ย 

ภาพที ่ 1 ภาพถ่ายภายนอกทีพ่กัอาศยั ถ่ายใหเ้หน็หลงัคาและฝาผนังของทีพ่กัอาศยัทัง้หลงั 
ภาพที ่ 2 ภาพถ่ายภายในทีพ่กัอาศยั ถ่ายใหเ้หน็พืน้และบรเิวณภายในทีพ่กัอาศยั 

หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถถ่ายภาพได ้จากเงือ่นไขขอ้จ ากดัดา้นสถานทีห่รอืไม่ไดร้บัอนุญาตใหถ้่ายภาพ 
อนุโลมใหถ้่ายภาพนักเรยีนคูก่บัป้ายชื่อสถานศกึษา ใหเ้ลอืกสาเหตุในระบบ  

 
 

 
 
แผนภาพแสดงขัน้ตอนการคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 
 



 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าแบบขอรบัเงินอดุหนุนนักเรียนยากจน (กสศ.01) 

1. จ านวนสมาชิกครวัเรือน : หมายถึง จ านวนสมาชกิทัง้หมดของครวัเรอืน (มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน
หรอืไม่กไ็ด)้ ทัง้หมดทีอ่าศยัอยู่ในบา้นเดยีวกนั จดัหา หรอืใชส้ิง่อุปโภคบรโิภคอนัจ าเป็นแก่การครอง
ชพีร่วมกนั โดยบุคคลเหล่านัน้อาจเป็นญาต ิหรอืไม่เป็นญาตกิไ็ด ้แต่ไม่นับสมาชกิทีไ่ปท างานทีอ่ื่นและ
ไม่กลบัมาพกันอนที่บ้าน นานเกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ระยะเวลานับจากเดอืนก่อน
สมัภาษณ์ยอ้นหลงัไป 12 เดอืน เช่น เดอืนทีส่มัภาษณ์คอื เดอืนสงิหาคม 2565 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่าน
มา คอื พฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2565) 

2. รายได้ของสมาชิกในครวัเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชกิแต่ละคนต่อเดอืน หากไม่มรีายได้ให้
กรอก 0 บาท รายไดข้องนักเรยีนไม่นับเป็นรายได้ของครวัเรอืน กรณีทีส่มาชกิในครวัเรอืนมรีายได้ที่
ได้รบัมาจากสมาชิกที่ไปท างานที่อื่นให้นับด้วย เช่น เงนิที่ได้รบัจากลูกหลานหรือสามี/ภรรยาที่ไป
ท างานในเมอืงหรอืต่างประเทศ  

3. รายได้ในครวัเรือน : หมายถงึ รายไดข้องสมาชกิทุกคนในครวัเรอืนรวมกนั 
4. รายได้ในครวัเรือนเฉล่ียต่อเดือน : กรณีรายไดบ้างประเภทมไิดเ้ป็นรายไดป้ระจ าทีเ่ขา้มาทุกเดอืน 

ใหค้ านวณจากรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นตน้ทุนในการประกอบอาชพีทัง้ปี หารดว้ย 12 เดอืน อาทิ
เช่น รายไดจ้ากการขายผลผลติทางการเกษตร ใหห้กัตน้ทุนในการท าการเกษตรก่อน 

5. รายได้ในครวัเรือนเฉล่ียต่อคน : หมายถงึ รายไดข้องสมาชกิทุกคนในครวัเรอืนรวมกนั หารดว้ย
จ านวนสมาชกิของครวัเรอืนทัง้หมด 

6. ความพิการ : หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามพกิารทางดา้นร่างกายและดา้นสตปัิญญา 
7. ความพิการทางร่างกาย : หมายถงึ ผูพ้กิารทางการมองเหน็ ทางการไดย้นิ ทางการสือ่ความหมาย

และทางกายหรอืการเคลื่อนไหว 
8. ความพิการทางสติปัญญา : หมายถงึ ผูพ้กิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม และทางสตปัิญญาและการ

เรยีนรู ้
9. บิดามารดา : หมายถงึ บดิามารดาของเดก็ไม่ว่าจะสมรสกนัหรอืไม่ 
10. ผู้ปกครอง : หมายถงึ บดิามารดา ผูอ้นุบาล ผูร้บับุตรบุญธรรม และผูป้กครองตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์และใหห้มายความรวมถงึพ่อเลีย้งแม่เลีย้ง ผูป้กครองสวสัดภิาพ นายจา้ง ตลอดจน
บุคคลอื่นซึง่รบัเดก็ไวใ้นความอุปการะเลีย้งดหูรอืซึง่เดก็อาศยัอยู่ดว้ย 

11. พ่อ/แม่ เลี้ยงเด่ียว หมายถงึ ครอบครวัทีพ่่อหรอืแม่ตอ้งเลีย้งดบูุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะโดยล าพงั 
12. สถานสงเคราะห์/ครวัเรือนสถาบนั : หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพฒันาเด็กที่

จ าตอ้งไดร้บัการสงเคราะห ์ซึง่มจี านวนตัง้แต่หกคนขึน้ไป เช่น องคก์ารศาสนา สถานสงเคราะห ์มลูนิธ ิ
เป็นตน้ 

13. โรคเรือ้รงั : ตามนิยามทีก่ระทรวงสาธารณสุขใชม้ ี2 นิยาม คอื 

1)  โรคเรือ้รงั คอื ภาวะเจบ็ป่วยเรือ้รงัทีไ่ม่ตดิต่อ หรอืภาวะทีเ่กดิจากความเสือ่มของร่างกายตามอายุ  
สว่นใหญ่จะไม่มสีาเหตุทีแ่น่นอน มปัีจจยัเสีย่งหลายอย่าง มรีะยะเวลาฟักตวัของโรครวมถงึ
ระยะเวลาของการด าเนินโรคทีย่าวนาน ไม่ตดิต่อโดยทางสมัผสั สามารถท าใหเ้กดิความพกิารหรอื
การท างานทีผ่ดิปกตขิองร่างกายและรกัษาไม่หาย 



 

2)  โรคเรือ้รงั คอื ภาวะทีม่คีวามผดิปกตหิรอืเบีย่งเบนไปจากปกตขิองร่างกาย เป็นภาวะทีเ่ป็นอย่าง
ถาวร ท าใหเ้กดิความพกิาร เกดิจากความเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพทีไ่ม่สามารถรกัษาให้
กลบัคนืปกตไิด ้ผูป่้วยทีอ่ยู่ในภาวะนี้ตอ้งการการกายภาพบ าบดัหรอืการปรบัตวัส าหรบัสภาวะนี้ 
นอกจากนัน้ยงัตอ้งรกัษาตดิตามดแูลในระยะยาว รวมทัง้โรคประจ าตวัทีส่ามารถรกัษาหายได ้แต่ถา้
รกัษาตดิต่อกนันานเกนิ 3 เดอืนแลว้ยงัไม่หาย ยงัคงต้องรกัษาต่อไป ใหถ้อืว่าเป็นโรคเรือ้รงั 

14. เกษตรกรรม : หมายถงึ การเพาะปลูกพชืต่างๆ รวมทัง้การเลีย้งสตัว ์การท าประมง และท าป่าไม้ 
15. ท่ีดินท่ีใช้ท าการเกษตร : หมายถงึ ทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อการผลติทางการเกษตร โดยมกีรรมสทิธิใ์นการถอื

ครองหรอืไม่ม ีเช่น ทีด่นิเช่า ใหน้ับรวมทีด่นิทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ทุกผนื ซึง่อาจอยู่คนละทอ้งทีไ่ด ้ 
 

การคดักรองนักเรียนเพื่อรบัเงนิอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข อาศยัข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม กสศ.01 เพื่อ
ประเมินรายได้ทางอ้อม ด้วยวธิกีารทางสถิติ ขอ้มูลสถานะครวัเรอืนทัง้แปดด้านจะถูกน าไปประมวลผลเพื่อ
ก าหนดระดบัรายได้และความยากจนของครวัเรือนนักเรียน ดงันัน้ครูผู้เกบ็ข้อมูลต้องให้ความส าคญักบั
ข้อมูลท่ีถกูต้องตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด เมื่อไดค้ะแนนความยากจนของครวัเรอืนทัง้หมด กสศ.จะแบ่ง
ระดบัคะแนนความยากจนออกเป็นช่วง จากระดบัความยากจนตัง้แต่จนน้อย (0) ถงึ จนมากทีสุ่ด (100) 
 

2.3 การประชุมรบัรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (กสศ.05) 

สถานศึกษา สามารถจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 2 รปูแบบ  
1) กรณีด าเนินการประชุมปกติ ให้มกีารลงลายมอืชื่อผู้เขา้ร่วมประชุมและมกีารถ่ายภาพการประชุม
ดงักล่าวเพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการจดัประชุม  
2) กรณีด าเนินการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการบันทึกวิดีโอการประชุม พร้อมแนบ
ภาพถ่ายการประชุมและลายเซน็การประชุมตามแนวทางการจดัประชุม อ้างองิ พระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563  

ส าหรบัขัน้ตอนการประชุม ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 
ขัน้ตอนท่ี 1 จดัประชุมรบัรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

จะตอ้งมอีงคป์ระชุมอย่างน้อย 5 คน ซึง่ประกอบดว้ย  
1) ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา   
2) ผูแ้ทนชุมชน   
3) ผูแ้ทนผูป้กครอง   
4) ผูอ้ านวยการสถานศกึษา   
5) ผูแ้ทนครทูีร่บัผดิชอบการคดักรองนักเรยีน 

  
ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาช้ีแจงวตัถปุระสงคก์ารประชุมและบทบาทให้คณะกรรมการทราบ 
ตามรายละเอยีดดงันี้  

1) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบและรบัรองข้อมูลแบบขอรบัทุน
นักเรียนยากจน (แบบ กสศ.01) เพื่อรบัรองขอ้มลูการขอรบัทุนนักเรยีนยากจนและสถานะครวัเรอืน
ของนักเรยีนรายบุคคลทีผ่่านเกณฑก์ารคดักรองตามที ่กสศ. ก าหนด กรณีทีค่ณะกรรมการสถานศกึษา



 

พจิารณาแลว้เหน็วา่นักเรยีนทีผ่่านการคดักรองนักเรยีนยากจนพเิศษแต่ไม่สมควรไดร้บัเงนิอุดหนุน
เพิม่เตมิใหร้ะบุเหตุผลประกอบดว้ย 
2) คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาตามขัน้ตอนการประชุมและระบุมติท่ีประชุม ในการ
พจิารณารบัรองขอ้มูลนักเรยีนทุนเสมอภาค ลงลายมอืชื่อและถ่ายรูปการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ตาม
แบบฟอรม์รบัรองผลการพจิารณาเพื่อรบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข (กสศ.05) 

 
ข้อควรระวงั  
ส าหรบัการพจิารณารายชื่อนักเรยีนทุนเสมอภาคขอให้พจิารณาโดยเหน็ขอ้มูลแบบขอรบัทุนนักเรยีนยากจน                      
(กสศ.01) เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศกึษามขีอ้มลูประกอบการพจิารณาการรบัทุนเสมอภาคของ กสศ. 
 

2.4 อตัราการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ด าเนินการจดัสรรเงนิอุดหนุนใหแ้ก่นักเรยีนทุนเสมอ
ภาคทีผ่่านเกณฑก์ารคดักรองดว้ยวธิกีารวดัรายไดท้างอ้อม (Proxy Means Test : PMT) “ยากจนพเิศษ” ตัง้แต่
ระดบัชัน้อนุบาล ถึง มธัยมศึกษาตอนปลาย จดัสรรเป็นค่าครองชีพให้แก่นักเรียนโดยตรงทัง้หมด  ในอตัรา 
4,000 บาท ต่อคนต่อปี ส าหรบันักเรยีนทุนเสมอภาคระดบัอนุบาล และ 3,000 บาท ต่อคนต่อปี ส าหรบันักเรยีน
ทุนเสมอภาคระดบัชัน้ ป.1 – ม.3 

 

ภาคการศึกษา 
จ านวนเงิน 

การจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข 
อนุบาล ป.1 – ม.3 

ภาคเรยีนที ่1/2565 ด าเนินการคดักรอง จดัสรรใหแ้ก่นกัเรยีนหรอืผูป้กครอง
โดยตรงเพือ่เป็นค่าครองชพี ภาคเรยีนที ่2/2565  2,000 บาท 1,500 บาท 

 
 

2.5 การจดัสรรเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ด าเนินการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข                     
ในสว่นของค่าครองชพีแก่นักเรยีนทุนเสมอภาค ผ่าน 3 ช่องทาง ดงันี้  
1. เข้าบญัชีพร้อมเพย์ท่ีผกูกบัเลขประจ าตัวประชาชน ของนักเรียนทุนเสมอภาค (สามารถเปิดบญัชี

ธนาคารโดยไม่มค่ีาธรรมเนียมการเปิดบญัชี 3 ธนาคาร ดงันี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสนิ และ ธนาคาร 

ธกส. ตามหลกัเกณฑท์ี ่กสศ. ก าหนด) 

2.  เข้าบญัชีพร้อมเพยท่ี์ผกูกบัเลขประจ าตวัประชาชของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยผูป้กครอง

ของนักเรียนทุนเสมอภาคต้องเป็นผู้ปกครองที่มีรายชื่อตรงตามข้อมูลจากต้นสงักดัและตามแบบขอรบัเงิน

อุดหนุนนักเรยีนยากจน (กสศ.01) เท่านัน้ 

3. เข้าบญัชีธนาคารของสถานศึกษาท่ีเปิดตามเงื่อนไขท่ี กสศ. ก าหนด  ส าหรบักรณีที่นักเรยีนทุนเสมอ

ภาคขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา สถานศกึษาด าเนินการเบกิจ่ายเงินค่าครองชพีให้แก่นักเรยีนทุนเสมอภาค 

ตามหลกัเกณฑท์ี ่ กสศ.ก าหนด ภายใน 20 วนัท าการหลงัจากทีร่ะบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาคแจง้ผลการ

จดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข  



 

ขัน้ตอนการแจ้งผลการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้สถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
1) ผูดู้แลระบบโรงเรยีน (ครู Admin โรงเรยีน) ตรวจสอบสถานะการโอนเงนิผ่านระบบคดักรองนักเรยีน

ทุนเสมอภาค เลือกเมนู “สถานะการโอนเงิน” ระบบแจง้ผลการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข โดยจะระบุ
จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรทัง้หมด และรายชื่อนักเรยีนทุนเสมอภาคทัง้ในสว่นทีข่อรบัผ่านบญัชพีรอ้ยเพยแ์ละ
ขอรบัเงนิสดผ่านบญัชสีถานศกึษา 

2) สถานศกึษาด าเนินการแจง้นักเรยีนทุนเสมอภาค/ผูป้กครอง โดยสามารถพมิพห์นังสอืแจง้ผลการรบั
เงนิอุดหนุนนักเรยีนทุนเสมอภาค (แบบ กสศ.08) เพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่าไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน จาก 
กสศ.  

3) ส าหรบันักเรยีนทุนเสมอภาคทีข่อรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา ใหส้ถานศกึษาด าเนินการแจง้นัดหมาย                  
การมารบัเงนิค่าครองชพีแก่ผูป้กครอง และจ่ายเงนิสดใหผู้ป้กครองพรอ้มจดัท าแบบหลกัฐานการจ่ายเงินอุดหนุน
แบบมเีงือ่นไข ส าหรบัครปูระจ าชัน้ และลงลายมอืชื่อการรบัเงนิไวเ้ป็นหลกัฐาน   

4) กรณีที่ผู้ปกครองที่มีรายชื่อปรากฎตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินไม่สามารถมารบัเงินสดได้ ให้
ผูป้กครองสามารถมอบอ านาจใหผู้ท้ีเ่หน็สมควรรบัเงนิสดแทนได ้โดยลงนามมอบอ านาจตามรายละเอยีดในแบบ 
กสศ.08 

5) กรณีทีผู่ป้กครองไม่สามารถมอบอ านาจได ้ใหผู้อ้ านวยการโรงเรยีนตรวจสอบสาเหตุและรบัรองขอ้มูล 
ผูป้กครองทีเ่ป็นปัจจุบนัและแกไ้ขชื่อผูป้กครองใหถู้กตอ้ง พรอ้มรบัรองตามรายละเอยีดในแบบ กสศ.08 

6) เงินอุดหนุนที่ กสศ. จัดสรรให้สถานศึกษาเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท “เงินอุดหนุน” ให้
สถานศกึษาจดัท าบญัช ีหรอืคุมบญัชนีอกงบประมาณตามระเบยีบของสถานศึกษา หรอืต้นสงักดันัน้ ๆ โดย
ใบเสรจ็รบัเงนิ และหลกัฐานการเบกิจ่ายให้สถานศกึษาออกใบส าคญัรบัเงนิ/ใบเสรจ็รบัเงนิและเก็บตวัจรงิไวท้ี่
สถานศกึษา ไม่ตอ้งสง่กลบัมาที ่กสศ. 

7) เมื่อด าเนินการจ่ายเงนิสดแก่นักเรยีนที่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศึกษาเรยีบร้อยแล้ว ให้บนัทึกแบบ
รายงานการจ่ายเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข ส าหรบัครปูระจ าชัน้ และบนัทกึตวัอย่างภาพถ่ายการรบัเงนิจ านวน 1 
รปู ผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค  

8)  กรณีนักเรียนไม่มีตวัตน มีการย้ายออก ลาออก เสยีชีวิต จบการศึกษา และไม่สามารถมารบัเงนิ
อุดหนุนในสว่นค่าครองชพีส าหรบันักเรยีนทุนเสมอภาคไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหค้นืเงนิกลบัไปยงั กสศ. 
ผ่านระบบ  Bill Payment  ภายในระยะเวลาทีป่ฏทินิการด าเนินการก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 3 

แนวทางการใช้จ่ายเงินอดุหนุนแบบมีเง่ือนไข 

3.1 การจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศกึษา (กสศ.) จดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขให้แก่นักเรยีนทุนเสมอภาคที่ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการสถานศกึษา โดยเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขดงักล่าวต้องมกีารใชจ้่ายโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
นักเรยีนทุนเสมอภาคเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ โดย “เงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข ส าหรบันักเรยีน
ทุนเสมอภาค ” ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2565 กสศ. จดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขใหน้ักเรยีน เป็นเงนิ
อุดหนุนช่วยเหลอืค่าครองชพีแก่นักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วเนื่องกบัการศกึษาเท่านัน้ 

3.2 ช่องทางการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ด าเนินการจดัสรรเงนิอุดหนุนใหแ้ก่นักเรยีน
ทุนเสมอภาคตามเงือ่นไข ดงันี้ 

สงักดั ช่องทางรบัเงินอดุหนุนจาก กสศ. 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) (1) บญัชธีนาคารของสถานศกึษา 
(2) บญัชธีนาคารพรอ้มเพยท์ีผ่กูกบัเลขประจ าตวัประชาชน
ของ   นักเรยีนทุนเสมอภาค 
(3) บญัชพีรอ้มเพยท์ีผ่กูกบัเลขประจ าตวัประชาชนของ
ผูป้กครองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัสถานศกึษาทีม่นีักเรยีนทุนเสมอภาคขอรบัเงนิค่าครองชพี เป็นเงนิสดผ่านสถานศกึษา ตอ้ง
ด าเนินการเบกิจ่ายค่าครองชพี ตามรายละเอยีดแนวทางที ่กสศ.ก าหนด 

3.3 การเปิดบญัชีธนาคารเพื่อขอรบัเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข 

การเปิดบญัชีธนาคารส าหรบัสถานศึกษา 

การเปิดบญัชธีนาคารเพื่อขอรบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข ส าหรบัสถานศกึษา สามารถเลอืกเปิดบญัชี
ได ้3 ธนาคาร ดงันี้ 

ล าดบั ธนาคาร ประเภทบญัชี 
1 ธนาคารกรุงไทย เงนิฝากออมทรพัย ์
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เงนิฝากออมทรพัย ์
3 ธนาคารออมสนิ เงนิฝากเผื่อเรยีก 

 



 

การเปิดบญัชีธนาคารของสถานศึกษาเพื่อรบัเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข สามารถด าเนินการได้ดงัน้ี 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : กรณีบญัชสีถานศกึษาทีเ่ปิดเพือ่ขอรบัเงนิอุดหนุนจาก กสศ. มกีารเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจลง
นาม เช่นในกรณี การเกษียณอายุราชการหรอืโยกยา้ยต าแหน่งของผูม้อี านาจลงนาม ใหส้ถานศกึษาด าเนินการ
ตามระเบยีบปฏบิตัขิองธนาคารเจา้ของบญัชแีละแจง้เปลีย่นรายชือ่ผูม้อี านาจลงนาม โดยไม่ตอ้งเปิดบญัชใีหม่ 

 
3.4 การเปิดบญัชีธนาคารส าหรบันักเรียนทุนเสมอภาค โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี
ธนาคาร  

ปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร ับการสนับสนุนจาก 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสนิและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการเปิดบญัชี
ธนาคารและบรกิารเปิดพรอ้มเพย์ของนักเรยีนทุนเสมอภาคโดยไม่ต้องฝากเงนิและเสยีค่าเปิดบญัช/ีค่ารกัษา
บญัชเีงนิฝากของนักเรยีน   

1. เงื่อนไขการเปิดบญัชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบญัชี ของนักเรียนทุนเสมอภาค  

(1) ตอ้งเป็นนักเรยีนทุนเสมอภาคของ กสศ. ทีม่บีตัรประจ าตวัประชาชน และมอีายุเกนิ 7 ปีบรบิูรณ์ขึน้
ไปเท่านัน้  

(2) การเปิดบญัชธีนาคารตอ้งผกูบญัชพีรอ้มเพยด์ว้ยเลขประจ าตวัประชาชนของนักเรยีนทุนเสมอภาค 

(1) คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายอย่างน้อย 3 

คน และมีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 
 

(2) สถานศึกษาเลือกเปิดบัญชีธนาคารท่ีสะดวกในการดำเนินการ 

(4) สถานศึกษา บันทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

รายละเอียด ดังน้ี 

▪ ชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีของสถานศึกษา 

▪ ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารของสถาศึกษา 
 

(3) สถานศึกษา ดำเนินการเปิดบัญชีตามชื่อบัญชีท่ี กสศ. กำหนด ดังน้ี  

    - ชื่อบัญชี “กสศ. เพื่อโรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน)” 

    - ชื่อบัญชี “โรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน) เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กสศ.” 
 



 

2. การด าเนินการขอเปิดบญัชี  

    (1) ครผููด้แูลระบบ เลอืก “ธนาคาร” ทีจ่ะใหน้ักเรยีนเปิดบญัช ี3 ธนาคารตามที ่กสศ. ก าหนด  

(2) ครคูดักรองหรอืครปูระจ าชัน้ด าเนินการพมิพใ์บขอเปิดบญัชจีากระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

 (3) แจง้นักเรยีนและผูป้กครอง ใหเ้ตรยีมบตัรประจ าตวัประชาชนของนักเรยีนทุนเสมอภาค พรอ้มใบขอ
เปิดบญัชจีากระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาคเพื่อด าเนินการเปิดบญัชธีนาคารและสมคัรบรกิารพร้อมเพย์
กบัธนาคาร  

 (4) นักเรยีนทุนเสมอภาคน าเอกสารขอเปิดบญัชใีนสว่นทีธ่นาคารรบัรองการเปิดบญัช ีน าสง่ให้
สถานศกึษาเพื่อบนัทกึขอ้มลูการเปิดบญัชทีีส่มบรูณ์ผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

(5) นักเรยีนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ สามารถด าเนินการเปิดบญัชธีนาคารไดห้ลงัจากที่ กสศ. ประกาศ
รายชื่อนักเรยีนทีผ่่านเกณฑย์ากจนพเิศษแลว้เท่านัน้ และสถานศกึษาด าเนินการแจง้ช่องทางการรบัเงนิผ่านกระ
บวนการรบัรองผลการพจิารณาของคณะกรรมการสถานศกึษา (กสศ.05) 

 (6) กรณีนักเรยีนทุนเสมอภาคมบีญัชพีร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่บญัชธีนาคารกรุงไทย ออมสนิ หรอื 
ธกส. สามารถเลอืกด าเนินการได ้2 รปูแบบ ดงันี้ 

 - รปูแบบที ่1 เลอืกรบัเงนิสดผ่านบญัชสีถานศกึษา และด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี ่กสศ. ก าหนด  

 - รปูแบบที ่2 แจง้ยกเลกิบญัชพีรอ้มเพยเ์ดมิ และด าเนินการเปิดบญัชพีรอ้มเพยก์บั ธนาคารกรุงไทย  
                            ธนาคารออมสนิ หรอื ธนาคาร ธกส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขัน้ตอนการด าเนินการการเปิดบญัชีธนาคารพร้อมเพยข์องนักเรียนทุนเสมอภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นกัเรียนทุนเสมอภาค) 
 

สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินสด โดยครู
ประจำชั้น จัดทำแบบหลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ตาม
แนวทาง/แบบฟอร์มที่ กสศ.กำหนด 

ครูประจำชั้นบันทึกขอ้มูลแบบรายงานการจัดสรร

เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สำหรับครูประจำชั้น 

และบันทึกตัวอยา่งภาพถ่ายการรับเงิน จำนวน 1 

รูป ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

จัดสรรให้นักเรียนทุนเสมอภาค 
(ค่าครองชีพ) 

 

1. กสศ. จัดสรรเงินตรง

เข้าบัญชีพร้อมเพย์

นักเรียนทุนเสมอภาค 

โดย กสศ. ใช้เอกสารการ

โอนเงินผ่านธนาคารเป็น

หลักฐานการจ่ายเงิน 

 

3.กสศ. จัดสรรเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา 

(นักเรียนขอรับเงินสด/ไม่มีบัญชี

ธนาคาร) 

 

2. กสศ. จัดสรรเงินตรง

เข้าบัญชีพร้อมเพยข์อง

ผู้ปกครองนักเรียนทุน

เสมอภาค โดย กสศ. ใช้

เอกสารการโอนเงินผ่าน

ธนาคารเป็นหลักฐานการ

จ่ายเงิน 



 

       3.5 การคืนเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 เงนิอุดหนุนส่วนของนักเรยีนทุนเสมอภาค (ค่าครองชพี) กรณีที่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษาให้
ด าเนินการจ่ายเงนิให้แก่นักเรยีนทุนเสมอภาคภายใน 20 วนัท าการ นับตัง้แต่ระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอ
ภาค มีการแจ้งสถานะการโอนเงิน ในกรณีที่นักเรียนไม่มีตัวตน หรือมีการย้ายออก ลาออก จบการศึกษา 
เสยีชวีติ หรอืไม่สามารถมารบัเงนิอุดหนุนไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหส้ถานศกึษาคนืเงนิกลบัไปยงั  กสศ. 
ภายในระยะเวลาทีป่ฏทินิก าหนด  

โดยสถานศกึษาด าเนินการโอนเงนิคนื ผ่านระบบ Bill Payment  โดยเขา้บนัทกึขอ้มลูการคนืเงนิ
ในระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค สามารถด าเนินการได ้2 รปูแบบ ดงันี้ 

รูปแบบท่ี 1 ช าระเงินผ่านบญัชีธนาคาร Mobile application ของทุกธนาคาร  สามารถด าเนินการสแกน 
QR Code หรือ Barcode จากระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยครูแอด
มนิโรงเรยีนด าเนินการดงันี้ 

(1) บนัทกึขอ้มลูการคนืเงนิ และด าเนินสแกน QR Code หรอื Barcode จากระบบคดักรองนักเรยีนทุน
เสมอภาค 

(2) ท าการโอนเงนิจากบญัชสีว่นตวัผ่านระบบ Mobile Banking และด าเนนิการคนืเงนิ 

(3) พมิพ ์Slip การโอนเงนิจากระบบ Mobile Banking เพื่อแนบบนัทกึขออนุมตัเิบกิเงนิคนื และเสนอ
เรื่องเพื่อขออนุมตัเิบกิเงนิตามกระบวนการของสถานศกึษา  

(4) เจา้หน้าทีก่ารเงนิตรวจสอบเอกสารและเสนอขอลงนามอนุมตักิารเบกิจ่าย 

(5) รบัเงนิจากเจา้หน้าทีก่ารเงนิและลงนามในใบส าคญัรบัเงนิไวเ้ป็นหลกัฐานการเบกิจ่าย  

รปูแบบท่ี 2 ช าระเงินท่ีเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุไทยทุกสาขาเท่านัน้  สามารถด าเนินการไดโ้ดยการพมิพใ์บ
ช าระเงนิทีม่ ีQR Code หรอื Barcode จากระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค  (มค่ีาธรรมเนียมการคนืเงนิ 10 
บาท/ครัง้ โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่สามารถเบกิจ่ายจาก กสศ. ได)้ โดยครแูอดมนิโรงเรยีนด าเนินการดงันี้ 

(1) บนัทกึขอ้มูลการคนืเงนิ และด าเนิน พมิพ์ใบช าระเงนิ ที่ม ีQR Code หรอื Barcode จากระบบคดั
กรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

(2) ท าบนัทกึขออนุมตัเิบกิเงนิ โดยแนบใบช าระเงนิ ทีม่ ีQR Code หรอื Barcode และเสนอเรื่องไปยงั
เจา้หน้าทีก่ารเงนิเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น และขออนุมตักิารคนืเงนิพรอ้มทัง้ด าเนินการ
คนืเงนิ ณ เคาน์เตอรธ์นาคารกรุงไทยทุกสาขา  

(3) น าหลกัฐานการโอนเงนิคนื กสศ. เกบ็รวบรวมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

ทัง้นี้  เมื่อสถานศึกษาด าเนินการส่งเงินคืน กสศ. เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาสามารถเข้าพิมพ์เอกสาร
ใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค เพื่อเกบ็เป็นหลกัฐานต่อไป 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พิมพ์ Slip การโอนเงินเพื่อแนบบันทึกขออนุมัติเบิก

เงินคืนตามกระบวนการของสถานศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบ 

ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดยแนบใบชำระเงินท่ีมี 

QR Code หรือ Barcode และเสนอเรื่องไปยัง

เจ้าหน้าท่ีการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วน และขออนุมัติการคืนเงิน 

การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

เงินทุนเสมอภาคของนกัเรียน 

 

นักเรียนไม่มตีัวตน ย้าย ลาออก  เสียชีวิต  

ไม่สามารถมารับเงินส่วนนักเรยีนได้ 

คืนเงินกลับไปยัง กสศ. บันทึกคืนเงินผ่านระบบ Bill Payment ในระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

ได้ 2 รูปแบบ 

รูปแบบที่ 1  

ชำระเงินผ่านบญัชีธนาคาร  

Mobile application ของทุกธนาคาร 

รูปแบบที่ 2 
ชำระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

ครูแอดมินบันทึกข้อมลูการคืนเงิน 

ในระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

ครูแอดมินบันทึกข้อมลูการคืนเงิน 

ในระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

พิมพ์ใบชำระเงินท่ีมี QR Code หรือ Barcode 

จากระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค สแกน QR Code หรือ Barcode จากระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ

ภาค เพื่อทำการโอนเงินจากบัญชสี่วนตัว ผ่าน Mobile Banking 

รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีการเงินและลงนามในใบสำคัญรบัเงินไว้

เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 

ดำเนินการคืนเงิน ณ เคานเ์ตอร์ธนาคาร 

และเก็บหลักฐานการโอนเงินคืน กสศ.  

ไว้เป็นหลักฐาน 



 

      3.6 หลกัการด าเนินงานในส่วนของสถานศึกษา 

กสศ. มนีโยบายให้การใช้จ่ายเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไขนักเรยีนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยงานของรฐั ซึ่งได้แก่โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ด าเนินการเบกิจ่ายเงนิค่าครองชพีนักเรยีนทุน
เสมอภาค ตามระเบยีบ ขัน้ตอน และแบบฟอรม์ รวมทัง้หลกัฐานการจ่ายเงนิตามที ่กสศ .ก าหนด โดยมขีัน้ตอน
ดงันี้ 
 เม่ือสถานศึกษาได้รบัทราบสถานะการโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค
จาก กสศ. ผ่านระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาคแลว้ ใหค้รผููด้แูลระบบตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวน
เงนิทีส่ถานศกึษาไดร้บัทัง้หมด รวมทัง้รายชื่อนักเรยีนทีข่อรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา และแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บั
มอบหมายของสถานศกึษา น าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารไปปรบัยอดเงนิในบญัช ี
 
       3.7 การใช้จ่ายเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคท่ีขอรบัเงินสดผ่านสถานศึกษา 
 “ค่าครองชพีนักเรยีนทุนเสมอภาค” หมายถงึ ค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างเรยีน และค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาของนักเรยีนทุนเสมอภาค ซึง่การจ่ายเงนิใหส้ถานศกึษาด าเนินการดงันี้ 

(1) ใหค้รปูระจ าชัน้แจง้ผูป้กครองหรอืนักเรยีนทุนเสมอภาคโดยพมิพแ์บบ กสศ.08 จากระบบคดักรอง
นักเรยีนทุนเสมอภาค กรณีทีน่ักเรยีนประสงคข์อรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา ด าเนินการแจง้ใหผู้ป้กครองนักเรยีน
มารบัเงนิภายใน 20 วนัท าการ นับจากวนัทีร่ะบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาคแสดงสถานะการโอนเงนิ  
 หมายเหตุ : กรณีทีผู่ป้กครองนักเรยีนไม่สามารถมารบัเงนิดว้ยตนเอง ใหผู้ป้กครองและผูร้บัมอบ
อ านาจลงลายมอืชื่อในส่วนของการมอบอ านาจ (แบบ กสศ.08) และผูร้บัมอบอ านาจสามารถมารบัเงนิค่าครอง
ชพี และน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดงตน เพื่อใชป้ระกอบการรบัเงนิค่าครองชีพของนักเรยีนทุนเสมอภาค  

(2) เมื่อผู้ปกครองนักเรยีน/ผู้แทนที่ไดร้บัการมอบอ านาจ มาขอรบัเงนิ ให้ครูประจ าชัน้หรอืผู้ที่ไดร้บั
มอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พมิพ์ “แบบหลกัฐานการจ่ายเงนิอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรบัครู
ประจ าชัน้” จากระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค เพื่อให้ผู้ปกครองหรอืผู้รบัมอบอ านาจลงนามการรบัเงนิ  
พร้อมทัง้ครูประจ าชัน้หรือครูคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(3) เจา้หน้าทีก่ารเงนิด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการรบัเงนิค่าครองชพี 
นักเรยีนทุนเสมอภาค  

(4) ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวบันทึกค่าจ่ายตามขัน้ตอนหรือ
แนวทางจากหน่วยงานต้นสงักดั หรอื สามารถบนัทกึตามรูปแบบ “ทะเบยีนรบั -จ่ายอุดหนุนนักเรยีนทุนเสมอ
ภาค” (เอกสารแนบตามภาคผนวก) ของ กสศ. กไ็ด ้เพื่อให้ทราบว่าสถานศกึษาไดม้ยีอดจ านวนเงนิใชจ้่ายและ
จ านวนเงนิคงเหลอืเท่าไร ตรงกบัจ านวนเงนิคงเหลอืในมอืและในบญัชเีงนิฝากธนาคาร หรอืไม่ อกีทัง้การท า
ทะเบยีนรบั-จ่ายเงนิจะช่วยใหง้า่ยในการจดัท ารายงานการใชจ้่ายเงนิ 

(5) ให้เจ้าหน้าที่การเงนิจดัเก็บเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิอุดหนุนแบบมเีงื่อนไข ส าหรบัครูประจ า
ชัน้ และเอกสารประกอบเขา้แฟ้มเอกสารไวโ้ดยเรยีงล าดบัตามวนัทีเ่กดิรายการ 

 

 



 

ขัน้ตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคท่ีขอรบัเงินสดผ่านสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ครูประจำชั้นหรือครูคัดกรอง พิมพ์แบบ กสศ.08 และแจ้ง

ผู้ปกครองมารับเงินภายใน 20 วันทำการ 
 

(2) กรณีท่ีผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและ

ผู้รับมอบอำนาจกรอกลงนามในส่วนของการมอบอำนาจ (แบบ กสศ.08) 
 

(3) เมื่อผู้ปกครองนักเรียนมาขอรับเงินอุดหนุน ให้ครูประจำชั้น จัดทำ

แบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาคสำหรับครูประจำชั้น 

พร้อมให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(4) เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน  

ของเอกสาร พร้อมประทับตราจ่ายเงินแล้ว 
 

(5) เจ้าหน้าท่ีการเงินนำเอกสารบันทึกในทะเบียน

รับ-จ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 



 

ภาคผนวก 
แบบฟอรม์ท่ีเก่ียวข้อง  

ช่ือแบบฟอรม์ รหสั หมายเหตุ 
แบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน กสศ.01  

แบบรบัรองผลการพจิารณาเพือ่รบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข
โดยตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา  

กสศ.05  

หนังสอืแจง้ผลการรบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไขนักเรยีนทุนเสมอ
ภาค  

กสศ.08  

แบบหลกัฐานการจ่ายเงนินักเรยีนทุนเสมอภาค  
กรณีนักเรยีนขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษาเท่านัน้  
ส าหรบัครปูระจ าชัน้    

 ด าเนินการพมิพเ์อกสารจากระบบ
คดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

แบบรายงานการจดัสรรเงนิอดุหนุนแบบมเีงือ่นไข :  
กรณีนักเรยีนทุนเสมอภาค ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา  
ส าหรบัครปูระจ าชัน้  

 ด าเนินการรายงานผ่านระบบคดั
กรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

แบบรายงานการจดัสรรเงนิอดุหนุนแบบมเีงือ่นไข  
กรณีนักเรยีนทุนเสมอภาค ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา  
ส าหรบัแอดมนิโรงเรยีน  

 ด าเนินการรายงานผ่านระบบคดั
กรองนักเรยีนทุนเสมอภาค 

 
 หนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง : พระราชก าหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
                                 : ประกาศ กสศ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้กีารรบัรองขอ้มลูการขาดแคลนทุนทรพัย ์
                                   หรอืดอ้ยโอกาสโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 
    ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) กทม. 

1. ช่องทางการติดตามการเคลื่อนไหวของการเปิด-ปิดระบบคดักรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
ตอบ ตดิตามรบัขา่วสารไดท้าง Facebook เพจ การคดักรองนักเรยีนยากจน หรอื Line : @cctthailand และ
สามารถดาวน์โหลดคู่มอืการด าเนินงานของโครงการส าหรบัสถานศึกษาของแต่ละสงักดั เพื่อดูปฏทินิการ
ท างานได้ดงันี้ สงักดั กรุงเทพมหานคร ; ระบบคดักรองทุนเสมอภาคโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
bkk.thaieduforall.org 
 

2. เจ้าหน้าท่ีรฐัท่ีสามารถลงนามรบัรองข้อมูลในแบบ กสศ.01 สามารถเป็นใครได้บ้าง 
ตอบ เจา้หน้าทีร่ฐัไม่สามารถใหค้รเูป็นผูร้บัรองได ้โดยเจา้หน้าทีร่ฐัทีส่ามารถรบัรองไดส้ามารถเป็นบุคคล 

ดงัต่อไปนี้ 
1) ขา้ราชการปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัช านาญงานหรอืช านาญ

การหรอืเทยีบเท่า 
2) ก านัน ผูใ้หญ่บา้นและผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
3) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
4) ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร หรอื เจา้หน้าทีส่ านักการศกึษา หรอื  เจา้หน้าทีส่ านักงาน

เขตพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร ผูด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัช านาญการ หรอืเทยีบเท่า 

ทัง้นี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กสศ. จงึก าหนดให้
เจา้หน้าทีข่องรฐัตามขอ้ 4) เป็นผูร้บัรองขอ้มลูของนักเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัยห์รอืดอ้ยโอกาสในภาคเรียนที ่2 
ปีการศกึษา 2565 ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัเป็นผู้รบัรองและลงลายมือชื่อในแบบรบัรองและระบุเลขประจ าตวั
ประชาชนของเจา้หน้าทีร่ฐั ซึง่อาจกระท าในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

 
3. ครคูดักรองหรือครปูระจ าชัน้ คดักรองความยากจน (กสศ.01) และข้อมูลสถานะครวัเรือนอย่างไร 
ตอบ ขอ้มลูการคดักรองความยากจน (กสศ.01) และขอ้มลูสถานะครวัเรอืนทีค่รตูอ้งกรอกขอ้มลูทีเ่ป็นความ
จรงิและเป็นปัจจบุนัเพื่อใหข้อ้มลูมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิทีสุ่ด 
 

4. การเปิดบญัชีพร้อมเพยข์องนักเรียนทุนเสมอภาค สามารถเปิดบญัชีธนาคารโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการเปิดบญัชี สามารถด าเนินการได้ก่ีธนาคาร 
ตอบ     3 ธนาคาร ดงันี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสนิ และธกส. โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่สศ.
ก าหนด 
 

5. การประชุมรบัรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (กสศ.05) สามารถ
จดัประชุมได้ก่ีรปูแบบ 

ตอบ สามารถจดัประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาได ้2 รปูแบบ 
1) ด าเนินการประชุมปกติ ให้มีการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและมีการถ่ายภาพการประชุมที่มี

องคป์ระกอบครบถว้นเพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการจดัประชุม 



 

2) ด าเนินการประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ให้มกีารบนัทกึวดิโิอการประชุม พน้อมแนบภาพถ่ายการ
ประชุมและลายเซน็การประชุมตามแนวทางการจดัประชุม อ้างอิง พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

 
6. ผู้ดแูลระบบคดักรอง (Admin โรงเรียน) ติดตามการบนัทึกข้อมูลแบบขอรบัเงินอดุหนุนนักเรียน

ยากจน (แบบ กสศ.01) ของครปูระจ าชัน้ได้ทางใด 
ตอบ ผูด้แูลระบบคดักรอง (Admin โรงเรยีน) สามารถด าเนินการผ่านเวบ็ไซตร์ะบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอ
ภาคเพื่อตดิตามการบนัทกึขอ้มลูแบบขอรบัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน (แบบ กสศ.01) ของครปูระจ าชัน้ได ้

 
7. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีอ านาจมอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือครท่ีูเก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็น 

“ผู้ดแูลระบบคดักรอง (แอดมินโรงเรียน)” โดยเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ 
ตอบ ผูอ้ านวยการมอี านาจในการมอบหมายเจา้หน้าทีห่รอืครูทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินงานเป็น “ผูดู้แลระบบ
คดักรอง (แอดมนิโรงเรยีน)” เพื่อท าหน้าทีใ่นการดแูลระบบคดักรองนักเรยีนทุนเสมอภาค และด าเนินการเป็น
ผูป้ระสานงานทัง้เรื่อง การสือ่สารกบัครปูระจ าชัน้ การด าเนินการบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา และ
การประสานงานกบั กสศ. 
 

8. ส านักการศึกษา และส านักงานเขตกรงุเทพฯ สามารถสนับสนุนการท างานของสถานศึกษาใน
ด้านใดได้บ้าง 

ตอบ ส านักการศึกษา และส านักงานเขตกรุงเทพฯสามารถสนับสนุนให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั
กระบวนการท างานของโครงการ สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาด าเนินงานทีถู่กต้องก ากบัตดิตามใหส้ถานศกึษาเบกิ
จ่ายเงนิตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนสุ่มลงพืน้ทีเ่พื่อตดิตามการด าเนินงานของโครงการในระดบั
สถานศกึษา และครวัเรอืนทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจาก กสศ. 
 

10.  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนทุนเสมอภาคขอรบัเงินสด ต้องถ่ายภาพ
การรบัเงินและจดัท าใบส าคญัรบัเงิน (กสศ.06) รายบุคคลหรือไม่  

ตอบ   เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กสศ.มกีารปรบัแนวทางการจ่ายเงนิอุดหนุน กรณีนักเรยีนขอรบั
เงนิสดให้สอดคลอ้งตามบรบิทและมาตราการของรฐับาล ให้ด าเนินการตามแบบหลกัฐานการจ่ายเงนิอุดหนุน
แบบมเีงื่อนไข ส าหรบัครูประจ าชัน้ ด าเนินการจดัท าหอ้งเรยีนละ 1 ชุด และบนัทกึตวัอย่างภาพถ่ายการรบัเงนิ
ไวเ้ป็นหลกัฐานจ านวน 1 รูป ทัง้น้ีหากผู้ปกครองมอบผู้รบัเงินแทนให้สถานศึกษาเกบ็หลกัฐานการมอบ
อ านาจท้าย แบบ กสศ.08 พร้อมส าเนาบตัรประชาชนผู้รบัเงินเกบ็ไว้ท่ีสถานศึกษาเพื่อการตรวจสอบ
จากหน่วยงานต่างๆต่อไป 

 
11.  รายได้เฉล่ียต่อเดือนแยกตามประเภท กรอกข้อมูลอย่างไร  
ตอบ รายไดข้องครวัเรอืน  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

1. ค่าจา้งเงนิเดอืน *หากผูป้กครองนักเรยีนมอีาชพีหลกัทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ควรเลอืกใสอ่าชพีนัน้ๆ
ก่อนตวัอย่างอาชพี เช่น ลูกจา้ง พนักงานบรษิทั รา้นคา้ พนักงานราชการ ลูกจา้งรฐั ฯลฯ 



 

2. อาชพีเกษตรกรรม (หลงัหกัค่าใชจ้่าย) เช่น ท านา ขายขา้ว 2 ครัง้ ไดปี้ละ 20,000 บาทหกัค่าใชจ้่าย
แลว้ เหลอื 12,000 บาท ใหน้ ามาหารเฉลีย่เป็นเดอืน จะได ้12,000 ÷ 12 = 1,000 บาท  
3. ธุรกิจส่วนตวั (หลงัหกัค่าใช้จ่าย) เช่น ขายอาหาร เฉลี่ยรายได้วนัละ 300 บาท (300×12 =3,600
บาท)  
4. สวสัดกิารจากรฐั (บ านาญ, เบี้ยผูสู้งอายุ, เงนิอุดหนุนอื่นจากรฐับาล) **ขอ้มูลต้องมคีวามสอดคลอ้ง
กนั เช่น เลอืกไดร้บัสวสัดกิารแห่งรฐัเดอืนละ 200 บาท หรอื ครวัเรอืนมผีูส้งูอายุ/ผูพ้กิาร ไดร้บั ค่าเบีย้
ผูส้งูอายุ 600 บาท และเป็นผูพ้กิารดว้ย ไดร้บัเบีย้ 800 บาท (600+800=1,400 บาท) 
5. รายได้จากแหล่งอื่นๆ (เงนิโอนครอบครวั, ค่าเช่า, และอื่นๆ) เช่น ค่ารบัจ้างเสริมระหว่างท านา, 
ลูกหลานโอนเงนิให,้ ใหเ้ช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


