
ฉบับ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563                            

 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ. 

ส าหรับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิม  
 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 – 26 ก.ค. 63 
 

ตรวจสอบและยนืยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเดิม  ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจบุัน 
(2) สถานศึกษาด าเนนิการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียน (รายละเอียดตามขั้นตอนการเปิดบัญชี) 
(3) แก้ไขช่องทางการรับเงินค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค   
(4) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส าหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน)  
(รายชื่อนักเรียนที่มีการยกเลิกทนุจะต้องน าเข้าพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
(นร.05) จึงจะสามารถยกเลิกทนุได้สมบูรณ์) 

ครูแอดมิน  
ครูประจ าชัน้  

15 ก.ค – 18 ก.ค. 63 
 

ระบบ DMC เปิดให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สถานศึกษายืนยนัตัวตนและเลือกประเภทความด้อย
โอกาส “ยากจน” ของนักเรียนกลุ่มเดิมที่ได้รับทนุต่อเนื่อง 

ครูประจ าชัน้ 
ครูแอดมิน 

10 – 13 ส.ค. 63 
 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  กลุ่มเดิม  
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปิดรับเงินอุดหนนุจาก กสศ.  
(กรณีนักเรียนขอรับเงินสด/กรณีที่ กสศ. ไม่สามารถจัดสรรไปบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนได้) 

กสศ. 

20 ส.ค. 63 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินนักเรียนกลุ่มเดิม ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

27 ส.ค. 63 สถานศึกษาด าเนนิการพิมพ์ใบแจ้งผลการรับเงนิอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.08) 
และใบส าคัญรับเงิน (กสศ.06) 

ครูแอดมิน 
ครูประจ าชัน้ 

27 ส.ค. – 24 ก.ย. 63 (1) สถานศึกษาด าเนนิการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าครองชพีแก่นักเรียนทุนเสมอภาค  
ภายใน 20 วันท าการหลังจากระบบสามารถพิมพ์ใบส าคัญรับเงนิ (กสศ.06) 
(2) สถานศึกษาบนัทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (กสศ.06) ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

ครูแอดมิน 
ครูประจ าชัน้ 

27 ส.ค. – 30 ก.ย. 63 สถานศึกษาด าเนนิการคืนเงินคา่ครองชีพ กรณี นักเรียนที่ไม่มตีัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  

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

ครูแอดมิน 

หมายเหตุ :  ส าหรับเงินอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่มีการขยายเวลาในการ
ด าเนินการ ให้สถานศึกษาด าเนนิการให้เล้วเสร็จพร้อมกับกลุม่ชัน้เคลื่อนในภาคเรียนที่ 1/ 2563  
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ส าหรับกลุ่มนักเรียนกลุม่ใหม ่
 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

9- 29 ก.ค. 63 เปิดระบบ cct.thaieduforall.org   สถานศึกษาด าเนินการคดักรองนักเรียนกลุ่มใหม่  ดังนี้ 
(1) นักเรียนที่เคยได้รับเงนิอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2560) 
(2) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา 
(3) นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน 
(4) นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน  
(ทุกระดับชัน้ตั้งแต่ ระดับอนบุาล ถึง มัธยมศึกษาตอนตน้) 

 ครูประจ าชัน้ 

15 ก.ค – 18 ก.ค. 63  ระบบ DMC เปิดให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
สถานศึกษายืนยนัตัวตนและเลอืกประเภทความด้วยโอกาส “ยากจน” ของนักเรียนกลุ่มใหม่ 

ครูประจ าชัน้ 
ครูแอดมิน 

28 ส.ค. 63  กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทนุที่ผา่นเกณฑ์ PMT  ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    กสศ. 

 
 

28 ส.ค. – 10 ก.ย. 63 

สถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนกัเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ และด าเนนิการผา่นระบบ 
cct.thaieduforall.org ดังนี ้
(1) การเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพยข์องนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ 
(2) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองข้อมูลนักเรียนกลุ่มใหม่  และการด าเนนิกิจกรรม
ในส่วนของสถานศึกษาที่มีเงินคงเหลือจากภาคเรียนที่ 2/2562  (ตามแบบฟอร์ม นร.05 และ ก.001)  
(3) เพิ่มเติมข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ 
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่าที่มีการขอยกเลิกทุน 
(กรณียกเลิกทุนจะท าให้นักเรียนเสียสิทธิ์การได้รับทนุปจัจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค)  

ครูแอดมิน 
ครูประจ าชัน้ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

21 – 24 ก.ย. 63 กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  กลุ่มใหม่ 
 (1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปิดรับเงินอุดหนนุจาก กสศ.  
(กรณีนักเรียนขอรับเงินสด/กรณีที่ กสศ. ไม่สามารถจัดสรรไปบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนได้) 

กสศ. 

28  ก.ย. 63 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ่มใหม่ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

28 ก.ย. – 27 ต.ค. 63 (1) สถานศึกษาด าเนนิการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าครองชพีแก่นักเรียนทุนเสมอภาค  
ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มใบส าคัญรบัเงิน (นร.06) 
ภายใน 20 วันท าการหลังจากระบบแจง้สถานะการโอนเงิน  
(2) สถานศึกษาบนัทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงิน (นร.06) ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

ครูแอดมิน  
ครูประจ าชัน้ 

28 ก.ย. –31 ต.ค. 63 สถานศึกษาด าเนนิการคืนเงินคา่ครองชีพ กรณี นักเรียนที่ไม่มตีัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  

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

ครูแอดมิน 
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(1) การบันทึกข้อมูลการมาเรียน และ น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2) การบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา  

 
 

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ส.ค. 63 - 20 พ.ย.63 สถานศึกษาด าเนนิการบนัทึกข้อมูลเงื่อนไขส าคัญในการรับเงินอุดหนุน ดังนี้ 
(1) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค   
( สถานศึกษาเปิดเรียน 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63 )  
(2) น้ าหนัก สว่นสงู ของนักเรียนทุนเสมอภาค   

ครูประจ าชัน้  

1- 20 พ.ย.63 สถานศึกษา ด าเนนิการสรุปยอดการใช้จ่ายเงินในส่วนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
(1)  เงินส่วนของสถานศึกษา หากใช้จ่ายไม่หมดในทุกกรณี ให้คืนกลับมายัง กสศ.  
(2) บันทึกข้อมูลการใช้จา่ยเงินของสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มรายงานการใช้จา่ยเงินอุดหนนุ
นักเรียนทุนเสมอภาค (ก.002) 

ครูแอดมิน 

1- 30 พ.ย.63 สถานศึกษาด าเนนิการคืนเงินสว่นของสถานศึกษา ผา่นระบบ cct.thaieduforall.org    ครูแอดมิน 

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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การเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบัญช ี (เปิดไดเ้ฉพาะ ธนาคารออมสิน และ ธกส.เท่านั้น)  
เงื่อนไข การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค  
(1) ต้องเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีเลขประจ าตัวประชาชน และมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(2) การเปิดบัญชีธนาคารต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาคเท่านั้น  
(3) การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนให้สถานศึกษาเลือกเปิดตามบัญชีธนาคารสถานศึกษาที่ใช้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ . 
เท่านั้น หากบัญชีธนาคารศึกษาเป็นธนาคารกรุงไทย ให้เลือกด าเนินการเปิดบัญชีเป็นของธนาคาร ธกส. หรือออมสิน 
สาขาที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง 
(4) กรณีที่การเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคไม่ถูกต้องสมบูรณ์และ กสศ . ไม่สามารถด าเนินการ
โอนเงินไปได้ กสศ. จะด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนรับเงินสด   

วันที่ด าเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ส าหรับนักเรียนกลุ่มเก่าได้รับทนุต่อเนื่อง  

 
 
 

1 – 26 ก.ค. 63 
 

สถานศึกษา ด าเนนิการผา่นระบบ cct.thaieduforall.org  ดังนี ้
(1)  พิมพ์เอกสารขอเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีคา่เปิดบัญชี (เฉพาะ ธนาคารออมสิน หรือ ธกส.) 
(2)  แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประชาชนนักเรียนทนุเสมอภาค เพื่อไปด าเนนิการเปิด
บัญชีและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร ตามเอกสารขอเปิดบัญชี ทีส่ถานศึกษาพิมพ์ให้กับ
นักเรียนทุนเสมอภาค 
(3) เมื่อนักเรียนเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสารขอเปิดบัญชีส่วนที่ธนาคารรับรอง
ข้อมูลการเปิดบัญชนี าสง่ให้สถานศึกษา 
(4)  สถานศึกษาด าเนนิการแจ้งเปลี่ยนช่องทางการรับเงินและเพิ่มเติมข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อม

เพย์ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    

ครูแอดมิน  
ครูประจ าชัน้  

ส าหรับนักเรียนกลุ่มใหม ่

28 ส.ค. – 10 ก.ย. 63 สถานศึกษา ด าเนนิการผา่นระบบ cct.thaieduforall.org  ดังนี ้
(1)  พิมพ์เอกสารขอเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีคา่เปิดบัญชี (เฉพาะ ธนาคารออมสิน หรือ ธกส.) 
(2)  แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประชาชนนักเรียนทนุเสมอภาค เพื่อไปด าเนนิการเปิด
บัญชีและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร ตามเอกสารขอเปิดบัญชี ทีส่ถานศึกษาพิมพ์ให้กับ
นักเรียนทุนเสมอภาค 
(3) เมื่อนักเรียนเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสารขอเปิดบัญชีส่วนที่ธนาคารรับรอง
ข้อมูลการเปิดบัญชนี าสง่ให้สถานศึกษา 
(4) สถานศึกษาด าเนนิการบนัทกึข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ ผ่านระบบ 
cct.thaieduforall.org    

ครูแอดมิน  
ครูประจ าชัน้  

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  


