
 

 

ปฏิทินการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงักัด อปท. 

ส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนตอ่เนื่อง  
 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 
20 เมย – 30 มิ.ย. 65 
ระบบปิด 17.00 น 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า  ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org    
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจบุัน 
(2) ด าเนินการให้นักเรียนเปิดบญัชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจ าตัวประชาชน / แก้ไข
ช่องทางการรับค่าครองชีพ สามารถด าเนินการได้ 3 ช่องทาง ตามเงื่อนไขของ กสศ. 
(3) การยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการ
เปลี่ยนแปลง (ไม่จน)  
หมายเหตุ: รายชื่อนักเรียนที่มีการยกเลิกทุนจะต้องน าเข้าพิจารณาเห็นชอบในที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (กสศ.05) จึงจะสามารถยกเลิกทุนไดส้มบูรณ ์

ครูแอดมิน  
ครูประจ าชัน้  

ตามที่ต้นสังกัดก าหนด สถานศึกษาด าเนนิการผา่นระบบ LEC ของต้นสงักัด ดังนี้  
ตรวจสอบและยนืยันชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง 

ครูประจ าชัน้ 
ครูแอดมิน 

29 ก.ค. – 5 ส.ค. 65 
 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทนุ
ต่อเนื่อง 
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2)  ค่าครองชีพ ส าหรับนักเรียนขอรับเงินสดผา่นสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับ
ผ่านบัญชพีร้อมเพย์แล้ว กสศ.ด าเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชสีถานศึกษาที่เปิดรับ
เงินอุดหนุนจาก กสศ. 
หมายเหตุ : กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการ
เปลี่ยนช่องทางการรับเงินอุดหนุนผา่นบัญชพีร้อมเพย์ผู้ปกครองจะได้รบัการจัดสรร
พร้อมกับนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ 

กสศ. 

10 ส.ค. 65 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ่มเก่า ผ่านระบบ 
dla.thaieduforall.org    

ครูแอดมิน 

10 ส.ค. - 7 ก.ย 65 
 

สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่า 
ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงนิอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข ส าหรับครูประจ าชั้น ภายใน 20 วันท าการหลังจากระบบแจง้
สถานะการโอนเงิน  

ครูแอดมิน 
ครูประจ าชัน้ 



 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 
10 ส.ค. - 18 ก.ย 65 

ระบบปิด17.00 น 
 

สถานศึกษาด าเนินการบันทึกขอ้มูลและการคืนเงิน ดังนี้  
(1)  ครูประจ าชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
ส าหรับครูประจ าชัน้ ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.  
(2) แอดมินโรงเรียนติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากครูประจ าชัน้ตามแบบรายงาน
การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข ส าหรับแอดมินโรงเรียน  
(3) ด าเนินการคืนเงินคา่ครองชพีของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่านัน้ 

ครูแอดมิน 
ครูประจ าชัน้ 

10 ส.ค. - 18 ก.ย 65 หน่วยก ากับติดตาม : กองการศึกษา ส านักการศึกษา   
ด าเนินการติดตามการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนกลุ่มเก่า ของ
สถานศึกษา 

แอดมิน 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปฏิทินการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงักัด อปท. 

ส าหรับ นักเรียนกลุ่มใหม่  
 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 

3 พ.ค.–30 มิ.ย. 65 
 

สถานศึกษาวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน 
(1) ครูประจ าชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ (กสศ.01) 
- นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา 
- นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
นักเรียนยากจน 
- นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน  
(ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น) 
(2) แอดมินโรงเรียน เตรียมข้อมูลนักเรียนยากจน ด าเนินการจัดท าข้อมูลผ่านระบบ 
LEC 

ครูประจ าชัน้ 

ตามที่ต้นสังกัด
ก าหนด 

สถานศึกษายืนยันตัวตนนักเรียนกลุ่มใหม่ ผ่านระบบ LEC ตรวจสอบและแก้ไข          
ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่ราชการออกให้ของนักเรียน
ให้ถูกต้อง 

ครูแอดมิน 

25 ก.ค.– 9 ส.ค. 65 
ระบบปิด 17.00 น 

ระบบ dla.thaieduforall.org  เปิดให้สถานศึกษาด าเนินการบันทึกข้อมูลแบบ
ขอรับเงินอุดหนุน (กสศ.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่  โดยด าเนินการจัดท าและ
ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้  
1) ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ ที่ราชการออกให้
ของนักเรียน 
2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จ านวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน 
ให้มีความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
3) บันทึก/ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูล ของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ครบถ้วน 
4) บันทึกภาพถ่ายบ้านนักเรียน จ านวน 2 รูป ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก าหนด 

ครูประจ าชัน้ 

4 ก.ย. 65 กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ PMT “ยากจนพิเศษ”  
ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org    
(1) สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูล กสศ.01 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ PMT “ยากจนพิเศษ” 
เพื่อแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

กสศ. 



 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 

(2) ด าเนินการพิมพ์แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอ
เปิดบัญชี (ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธกส.) 

5 – 13 ก.ย. 65 
(7 วันท าการ) 

ระบบปิด 17.00 น 
 
 

ระบบ dla.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการ
พิจารณาเพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (กสศ.05) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
ด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามรูปแบบที่ กสศ. ก าหนด 
(2) ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” 
แบบ กสศ.01 
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่า ที่มีการขอยกเลิกทุน (กรณียกเลิก
ทุนจะท าให้นักเรียนเสียสิทธิ์การได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอ
ภาค) 
(4) ลงนามและมีมติรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคและรับทราบการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระท าการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กสศ. ได้กระท าโดย
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ.2561  
(เลขประจ าตัวประชาชน ภาพถ่ายการประชุม ลายเซ็นการรับรองข้อมูล นร.) 

ครูแอดมิน 
ครูประจ าชัน้ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

21 - 27 ก.ย. 65 
 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค  กลุ่มใหมแ่ละกลุ่มเก่าที่
มีการแก้ไขข้อมูลหรือรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง 

(1) ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2) ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค 
(3) ค่าครองชีพ ส าหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้ง

รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้ว กสศ. ด าเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชีสถานศึกษา
ที่เปิดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

3 ต.ค. 65 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ่มใหม่  

ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org       
ครูแอดมิน 

3 ต.ค.– 2 พ.ย. 65 สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ 
ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนนุแบบ
มีเงื่อนไข ส าหรับครูประจ าชั้น ภายใน 20 วันท าการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอน
เงิน 
 

ครูประจ าชัน้ 



 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 

3 ต.ค.-2 พ.ย. 65 สถานศึกษาด าเนินการบันทึกข้อมูลและการคืนเงิน ดังนี้  
(1)  ครูประจ าชั้นบันทกึข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรับ
ครูประจ าชั้น ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.  
(2) แอดมินโรงเรียนติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากครูประจ าชั้นตามแบบรายงานการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรับแอดมินโรงเรียน  
(3) ด าเนินการคืนเงินค่าครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูประจ าชัน้ 
ครูแอดมิน 

3 ต.ค.- 2 พ.ย. 65 หน่วยก ากับติดตาม : กองการศึกษา ส านักการศึกษา   
ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุ่มใหม่ ของสถานศึกษา  

แอดมินกอง
การศึกษา 

การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
1) การบันทึกการมาเรียน   2) การบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ส.ค. - 31 ต.ค.65 
ระบบปิด 17.00 น 

ระบบ dla.thaieduforall.org  เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุน
เสมอภาค   
แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) แบบรายวัน ครูประจ าชั้นเข้าบันทึกผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเวบ็ไซต์ DLA 
2) แบบรายเดือน ครูประจ าชั้นด าเนินการบันทึกจ านวนวันมาเรียนของนักเรียนทุน
เสมอภาค 
หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือการติดตาม
ภายหลัง 

ครูประจ าชัน้ 
ครูแอดมิน 

1 – 31 ต.ค. 65 ระบบ dla.thaieduforall.org เปิดให้ด าเนินการบันทึก น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน
ทุนเสมอภาค   

ครูประจ าชัน้ 

1 ส.ค.- 31 ต.ค.65 
 

หน่วยก ากับติดตาม : กองการศึกษา ส านักการศึกษา ให้บันทึก 2 เงื่อนไข  
1) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค และ 2) น้ าหนัก – ส่วนสูง 

แอดมินกอง
การศึกษา 

หมายเหต ุ: ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


