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ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข  

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 

สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ"มเก"าท่ีได#รับทุนต"อเนื่อง  
 

วันท่ีดำเนินการ กิจกรรม ผู#รับผิดชอบหลัก 

 

1 - 25 มิ.ย. 64 

ระบบป!ด 17.00 น. 

 

ตรวจสอบและยืนยันข#อมูลนักเรียนกลุ"มเก"า ผ"านระบบ cct.thaieduforall.org    
(1) แก"ไขข"อมูลผู"ปกครองให"เป#นป$จจุบัน 

(2) ดำเนินการให"นักเรียนเป!ดบญัชีพร"อมเพย%ท่ีผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 

 ตามเง่ือนไขของ กสศ./ แก"ไขช&องทางการรับเงินค&าครองชีพ 

(3) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สำหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม&จน)  
(รายชื่อนักเรียนที่มีการยกเลิกทนุจะต"องนำเข"าพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา (นร.05) จึงจะสามารถยกเลิกทุนได"สมบูรณ%) 

แอดมินโรงเรียน 

ครูประจำชัน้  

ตามท่ีต"นสังกัด
กำหนด 

สถานศึกษาดำเนินการผ&านระบบ DMC ของต"นสังกัด ดังนี้  
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด"อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ&มเก&า 
2) ตรวจสอบและยืนยันชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียนให"ถูกต"อง 
3) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สำหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม&จน) 

ครูประจำชัน้ 

แอดมินโรงเรียน 

12 – 15 ก.ค. 64 

 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ"มเก"าที่ได#รับทุนต"อเน่ือง 
(1)  ค&าครองชีพ เข"าบัญชีพร"อมเพย% ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

(2)  ค&าครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ&านสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ"งรับผ&านบัญชี
พร"อมเพย%แล"ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม&ได" เข"าบัญชสีถานศึกษาท่ีเป!ดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

21 ก.ค. 64 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ"มเก"า ผ"านระบบ cct.thaieduforall.org    แอดมินโรงเรียน 

21 ก.ค.  

-  

20 ส.ค 64 

สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข  
เพื่อเป$นค"าครองชีพแก"นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ"มเก"า 

กรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ&านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ&ายเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข 
สำหรับครูประจำชัน้ ภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบแจ"งสถานะการโอนเงิน  

แอดมินโรงเรียน 

ครูประจำชัน้ 

21 ก.ค. 

- 

31 ส.ค 64 

ระบบป!ด 17.00 น. 

 

 สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข#อมูลและการคืนเงิน ดังน้ี  
(1)  ครูประจำช้ันบันทึกข"อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข  
สำหรับครูประจำชัน้ ตามหลักเกณฑ%ของ กสศ.  
(2) แอดมินโรงเรียนติดตามและตรวจสอบข"อมูลจากครูประจำชัน้ตามแบบรายงานการจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สำหรับแอดมินโรงเรียน  
(3) ดำเนินการคืนเงินค&าครองชพีของนักเรียนที่ไม&มีตัวตน ย"าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ&านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท&านั้น 

แอดมินโรงเรียน 

ครูประจำชัน้ 

21 ก.ค. 

- 

 31 ส.ค 64 

หน"วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ดำเนินการติดตามการเบิกจ&ายเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข นักเรียนกลุ&มเก&า ของสถานศึกษา 

แอดมินเขตพ้ืนท่ี 



 

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนท่ี 1 ป!การศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 

สำหรับ นักเรียนกลุ"มใหม" 
 

วันท่ีดำเนินการ กิจกรรม ผู#รับผิดชอบหลัก 

1 - 30 มิ.ย. 64 

 

สถานศึกษาวางแผนการลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ#านและสำรวจข#อมูลนักเรียนยากจน 

(1) ครูประจำช้ันลงพื้นท่ีเย่ียมบ"านตามแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ (นร.01) 

- นักเรียนที่เคยได"รับเงินอุดหนุนป$จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ป'ต&อเน่ือง (ตั้งแต& พ.ศ.2561) 
- นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ&มเก&าท่ีมีการย"ายสถานศึกษา 
- นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนแล"วไม&ผ&านเกณฑ%การคัดกรองนักเรียนยากจน 

- นักเรียนที่ไม&เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน  
(ทุกระดับชัน้ต้ังแต& ระดับอนบุาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต"น) 
(2) แอดมินโรงเรียน เตรียมข"อมูลนักเรียนยากจน ดำเนินการจัดทำข"อมูลผ&านระบบ DMC 

 ครูประจำชัน้  

ตามท่ีต"นสังกัด
กำหนด 

สถานศึกษายืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด"อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ&มใหม&  
ตามข"อมูลการลงพ้ืนท่ีเย่ียมบ"าน  ผ&านระบบ DMC  

ตรวจสอบและแก"ไข ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน  
หรือบัตรอ่ืนๆที่ราชการออกให"ของนักเรียนให"ถูกต"อง  

แอดมินโรงเรียน 

12– 23 ก.ค. 64 

(10 วันทำการ)  

ระบบป!ด 17.00 น. 

 

ระบบ cct.thaieduforall.org  เป%ดให#สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข#อมูลแบบขอรับ              

เงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ"มใหม"  โดยดำเนินการจัดทำและตรวจสอบข"อมูล ดังนี้  
1) ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆที่ราชการออกให"ของนักเรียน 

2) บันทึก/ตรวจสอบข"อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได"ครัวเรือน ให"มีความ
สอดคล"องกัน ถูกต"อง ครบถ"วน 

3) บันทึก/ตรวจสอบ/ยืนยันลายเซ็นการรับรองข"อมูลของผู"ปกครองและเจ"าหน"าท่ีของรัฐให"ครบถ"วน 

4) บันทึกภาพถ&ายบ"านนักเรียน จำนวน 2 รูป ตามหลักเกณฑ%ท่ี กสศ. กำหนด 

ครูประจำชัน้ 

13 ส.ค. 64 กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทนุท่ีผ&านเกณฑ% “ยากจนพิเศษ” ผ&านระบบ cct.thaieduforall.org    

(1) สถานศึกษาจัดเตรียมข"อมูล กสศ.01 ของนักเรียนท่ีผ&านเกณฑ% “ยากจนพิเศษ”  
เพ่ือแจ"งข"อมูลแก&คณะกรรมการสถานศึกษา  
(2) ดำเนินการพิมพ%แบบฟอร%มการขอเป!ดบัญชีธนาคารพร"อมเพย%ของนักเรียนที่จะขอเป!ดบัญชี 
(ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธกส.) 

กสศ. 

16 – 27 ส.ค. 64 

(10 วันทำการ) 

ระบบป!ด 17.00 น. 

 

 

  

ระบบ cct.thaieduforall.org เป%ดให#สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพ่ือรับ
เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นร.05) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ดำเนินการดังนี ้
(1) นัดหมาย/จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามรูปแบบที่ กสศ. กำหนด 

(2) ร&วมกันพิจารณาตรวจสอบและยืนยันข"อมูลนักเรียนทีผ่&านเกณฑ% “ยากจนพิเศษ” แบบ นร.01 

(3) พิจารณาให"ความเห็นชอบรายชื่อนักเรียนกลุ&มเก&า ท่ีมีการขอยกเลิกทุน (กรณียกเลิกทุนจะทำให"
นักเรียนเสียสิทธ์ิการได"รับทุนป$จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค) 

แอดมินโรงเรียน 

ครูประจำชัน้ 

ผู"อำนวยการ
โรงเรียน 



 

(4) ลงนามและมีมติรับรองข"อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคและรับทราบการเก็บรวบรวม ใช" เป!ดเผย 
เผยแพร& หรือกระทำการใดต&อข"อมูลส&วนบุคคลดังกล&าว กสศ. ได"กระทำโดยชอบด"วยกฎหมายเพ่ือ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561  
(เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ&ายการประชุม ลายเซ็นการรับรองข"อมูล นร.) 

6- 8 ก.ย. 64 

 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขนักเรียนทุนเสมอภาค  กลุ"มใหม" 
(1)  ค&าครองชีพ เข"าบัญชีพร"อมเพย% ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

2)  ค&าครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ&านสถานศึกษาหรือนักเรียนที่แจ"งรับผ&านบญัชีพร"อม
เพย%แล"ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม&ได" เข"าบัญชีสถานศึกษาท่ีเป!ดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

14 ก.ย. 64 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ"มใหม" ผ"านระบบ cct.thaieduforall.org    แอดมินโรงเรียน 

14 ก.ย.  

–  

11 ต.ค. 64 

สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข  
เพื่อเป$นค"าครองชีพแก"นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ"มใหม" 
กรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ&านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ&ายเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข 
สำหรับครูประจำชัน้ ภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบแจ"งสถานะการโอนเงิน 

ครูประจำชัน้ 

14 ก.ย. 

 –  

14 ต.ค. 64 

ระบบป!ด 17.00 น. 

 

สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข#อมูลและการคืนเงิน ดังน้ี  
(1)  ครูประจำช้ันบันทึกข"อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข                   
สำหรับครูประจำชัน้ ตามหลักเกณฑ%ของ กสศ.  
(2) แอดมินโรงเรียนติดตามและตรวจสอบข"อมูลจากครูประจำชัน้ตามแบบรายงานการจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สำหรับแอดมินโรงเรียน  
(3) ดำเนินการคืนเงินค&าครองชพีของนักเรียนที่ไม&มีตัวตน ย"าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ&านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท&านั้น 

ครูประจำชัน้ 

แอดมินโรงเรียน 

14 ก.ย.– 

14 ต.ค. 64 

หน"วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ดำเนินการติดตามการเบิกจ"ายเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข กลุ"มใหม" ของสถานศึกษา  

แอดมินเขตพ้ืนท่ี 

การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค   
1) การบันทึกการมาเรียน   2) การบันทึกน้ำหนักส"วนสูง 

วันท่ีดำเนินการ กิจกรรม ผู#รับผิดชอบ 

12 ก.ค. 64 

- 

14 ต.ค.64 

 

ระบบ cct.thaieduforall.org   เป%ดให#บันทึกข#อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค   
แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได" 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) แบบรายวัน  ครูประจำชัน้เข"าบันทึกผ&านแอพลิเคช่ันหรือเว็ปไซต% CCT 

2) แบบรายเดือน  ครูประจำชัน้ดำเนินการบันทึกจำนวนวันมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค 

หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล#องกับข#อมูลของโรงเรียนเพ่ือการติดตามภายหลัง 

ครูประจำชัน้ 

แอดมินโรงเรียน 

1 – 14 ต.ค. 64 ระบบ cct.thaieduforall.org เป!ดให"ดำเนินการบันทึก น้ำหนัก ส&วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค   ครูประจำชัน้ 

12 ก.ค.  

- 14 ต.ค.64 
 

หน"วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดำเนินการติดตามสถานศึกษา  
ให"บันทึก 2 เง่ือนไข  1) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค และ 2) นำ้หนัก – ส&วนสูง 

แอดมินเขตพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปล่ียนแปลงได#ตามสถานการณ&การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 


