
    ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564                
 

 
 

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) สังกัด สพฐ. 

 

วันที่ดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

สำหรับกลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 
18 ม.ค. – 9 เม.ย. 64 สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค  

กรณีที่นักเรียนขอรับเงินสด หรือ กสศ.โอนบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้ ตามแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงนิ 
(นร.06) ภายในภาคเรียนที่ 2/2563 (อ้างอิงตามประกาศ กสศ. เร่ืองการขยายระยะเวลา 
การจ่ายเงินค่าครองชพีนักเรียนทุนเสมอภาค ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)  

ครูแอดมิน 
ครูประจำชัน้ 

18 ม.ค. – 20 เม.ย. 64 
 (ระบบปิด 17.00 น) 

สถานศึกษาดำเนินการบันทึกขอ้มูลและการคืนเงิน ดังนี้  
(1)  บันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงนิ (นร.06) ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.  
(2) ดำเนินการคืนเงินคา่ครองชพีของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  

กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูแอดมิน 
ครูประจำชัน้ 
 

18 ม.ค. – 20 เม.ย. 64 
 

หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินการติดตามการเบกิจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนกลุ่มเก่า ของสถานศึกษา  

แอดมินเขต
พื้นที ่

 

สำหรับกลุ่มนักเรียนกลุ่มใหม่ 
วันที่ดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านเกณฑ์ PMT  ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    

(1) สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูล นร.01 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ PMT เพื่อแจ้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา และแจ้งนัดหมายการประชุมรบัรองข้อมูลนักเรียน 
(2) ดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอเปิดบัญชี  
(สามารถดำเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร: กรุงไทย ออมสิน และ ธกส.) 

กสศ. 

 
15 - 23 ก.พ.64 

(ระบบปิด 17.00 น) 
 

ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการพิจารณา 
เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.05) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ดำเนินการดังนี ้
(1) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และให้ความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
(เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายการประชุม ลายเซ็นการรับรองข้อมูล นร.) 
(2) ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและยืนยนัข้อมูลนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” แบบ นร.01 
(3) บันทึกรายละเอียดช่องทางการรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม ่ผ่าน 2 ช่องทาง   
รับเงินสดผา่นสถานศึกษา / รับผ่านบัญชพีร้อมเพย์ของนักเรียน 

ครูแอดมิน 
ครูประจำชัน้ 
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 



    ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564                
 

8 - 10 มี.ค.64 กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค  กลุ่มใหม่ 
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2)  ค่าครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผา่นสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่านบัญชี
พร้อมเพย์แล้ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชสีถานศึกษาที่เปิดรับเงนิอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

15 มี.ค.64 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ่มใหม่ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

15 มี.ค. - 9 เม.ย. 64 สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ 
กรณีที่นักเรียนขอรับเงินสด หรือ กสศ.โอนบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได ้ตามแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงนิ  
(นร.06) ภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน 

ครูแอดมิน  
ครูประจำชัน้ 

15 มี.ค. – 20 เม.ย 64 
(ระบบปิด 17.00 น) 

สถานศึกษาดำเนินการบันทึกขอ้มูลและการคืนเงิน ดังนี้  
(1)  บันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงนิ (นร.06) ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.  
(2) ดำเนินการคืนเงินคา่ครองชพีของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูแอดมิน 
ครูประชั้น 

15 มี.ค. – 20 เม.ย 64 
 

หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินการติดตามการเบกิจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุม่ใหม่ ของสถานศึกษา  

แอดมิน 
เขตพื้นที่ 

การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค  1) การบันทึกการมาเรียน   2) การบันทึกน้ำหนักส่วนสูง 

วันที่ดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3 ก.พ. - 28 เม.ย. 64 
(ระบบปิด 17.00 น) 

ระบบ cct.thaieduforall.org   เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค   
แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) บันทึกแบบรายวนั  ครูประจำชั้นเข้าบันทึกผ่านแอพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์ CCT 
2) บันทึกแบบรายเดือน  ครูประจำชัน้ดำเนินการบันทึกจำนวนวันมาเรียนของนักเรียนทนุเสมอ
ภาค 
หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือการติดตามภายหลัง 

ครูประจำชัน้ 
ครูแอดมิน 

1 - 28 เม.ย.64 ระบบ cct.thaieduforall.org   เปิดให้ดำเนินการบนัทึก นำ้หนกั ส่วนสูง ของนักเรียน 
ทุนเสมอภาค   

ครูประจำชัน้  

3 ก.พ. - 28 เม.ย. 64 หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการติดตามสถานศึกษา  
ให้บันทึก 2 เงื่อนไข  1) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค และ 2) น้ำหนัก – ส่วนสูง  

แอดมิน 
เขตพื้นที่ 

หมายเหต ุ: ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 


