ฉบับ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564
ปฏิทินการดาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ.
วันที่ดาเนินการ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก

สาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
แอดมินโรงเรียน
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org
21 ต.ค.- 25 พ.ย. 64 1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบนั
ครูประจำชัน้
ระบบปิด 17.00 น 2) ดำเนินกำรให้นักเรียนเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชำชน ตำมเงื่อนไขของ กสศ.
/ แก้ไขช่องทำงกำรรับเงินค่ำครองชีพ
ตำมที่ต้นสังกัดกำหนด สถำนศึกษำดำเนินกำรผ่ำนระบบ DMC ของต้นสังกัด ดังนี้
ครูประจำชัน้
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทควำมด้อยโอกำส “ยำกจน” นักเรียนกลุ่มเก่ำ
แอดมินโรงเรียน
2) ตรวจสอบและยืนยันชื่อ – นำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง
3) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับกรณี สถำนะครัวเรือนมีกำรเปลี่ยนแปลง (ไม่จน)

สาหรับ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” กลุ่มใหม่
3 ส.ค.
–
11 ต.ค. 64
ระบบปิด 17.00 น.

8 พ.ย. 64

8 – 25 พ.ย. 64
(14 วันทำกำร)
ระบบปิด 17.00 น.

ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษาดาเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับ
ครูประจำชัน้
เงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ โดยดำเนินกำรจัดทำและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
1) ตรวจสอบชื่อ – นำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นๆที่รำชกำรออกให้ของนักเรียน
2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถำนะครัวเรือน จำนวนสมำชิกครัวเรือน รำยได้ครัวเรือน ให้มีควำม
สอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน
3) บันทึก/ตรวจสอบ/ยืนยันลำยเซ็นกำรรับรองข้อมูลของผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้
ครบถ้วน
4) บันทึกภำพถ่ำยบ้ำนนักเรียน จำนวน 2 รูป ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด
กสศ. ประกำศรำยชื่อนักเรียนทุนที่ผำ่ นเกณฑ์ “ยำกจนพิเศษ” ผ่ำนระบบ cct.thaieduforall.org
กสศ.
1) สถำนศึกษำจัดเตรียมข้อมูล นร.01 ของนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ “ยำกจนพิเศษ”
เพื่อตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลตำมที่ กสศ.กำหนด
2) ดำเนินกำรพิมพ์แบบฟอร์มกำรขอเปิดบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอเปิดบัญชี
(ธนำคำรกรุงไทย ออมสิน และ ธกส.)
ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับ แอดมินโรงเรียน
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.05) โดยผู้อานวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู ดำเนินกำรดังนี้ ครูประจำชัน้
ผู้อำนวยกำร
1) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและตัวแทนครู และให้ควำมยินยอมกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียน
(เลขประจำตัวประชำชน ลำยเซ็นกำรรับรองข้อมูลนักเรียน)
2) ร่วมกันพิจำรณำตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนทีผ่ ่ำนเกณฑ์ “ยำกจนพิเศษ” แบบ นร.01
3) บันทึกรำยละเอียดช่องทำงกำรรับเงินของนักเรียนทันเสมอภำคกลุ่มใหม่ ผ่ำน 3 ช่องทำง
รับเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ / รับผ่ำนบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียน / รับผ่ำนพร้อมเพย์ผปู้ กครอง
4) พิจำรณำรำยชื่อนักเรียนที่ผำ่ นเกณฑ์ “ยำกจนพิเศษ” และมีกำรแก้ไขข้อมูลทะเบียนรำษฎร์
ถูกต้อง

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค
ทั้งกลุม่ เก่า และกลุ่มใหม่ ดาเนินการพร้อมกัน
วันที่ดาเนินการ
20 - 24 ธ.ค. 64

กิจกรรม
กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ทั้ง กลุ่มเก่า และ กลุ่มใหม่
1) ค่ำครองชีพ เข้ำบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภำค
2) ค่ำครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่ำนบัญชี
พร้อมเพย์แล้ว กสศ.ดำเนินกำรจัดสรรไม่ได้ เข้ำบัญชีสถำนศึกษำที่เปิดรับเงินอุดหนุนจำก กสศ.

ผู้รับผิดชอบหลัก
กสศ.

10 ม.ค. 65

สถำนศึกษำตรวจสอบสถำนะกำรโอนเงิน ภำคเรียนที่2/2564 ผ่ำนระบบ cct.thaieduforall.org

แอดมินโรงเรียน

11 ม.ค. 65
8 ก.พ. 65

สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค ทั้ง กลุ่มเก่า และ กลุ่มใหม่
ในกรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่ำนสถำนศึกษำ ตำมแบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
สำหรับครูประจำชัน้ ภำยใน 20 วันทำกำรหลังจำกระบบแจ้งสถำนะกำรโอนเงิน

ครูประจำชัน้

11 ม.ค. 65
28 ก.พ. 65
ระบบปิด 17.00 น

สถานศึกษาดาเนินการบันทึกข้อมูลและการคืนเงิน ดังนี้
1) ครูประจำชัน้ บันทึกข้อมูลแบบรำยงำนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
สำหรับครูประจำชัน้ ตำมหลักเกณฑ์ของ กสศ.
2) แอดมินโรงเรียนติดตำมและตรวจสอบข้อมูลจำกครูประจำชัน้ ตำมแบบรำยงำนกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับแอดมินโรงเรียน
3) ดำเนินกำรคืนเงินค่ำครองชีพของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้ำย ลำออก เสียชีวิต
กลับมำยัง กสศ. ผ่ำนระบบ cct.thaieduforall.org รูปแบบ Bill Payment เท่ำนั้น
หน่วยกากับติดตาม : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา

ครูประจำชัน้
แอดมินโรงเรียน

11 ม.ค. 65
แอดมินเขตพื้นที่
28 ก.พ. 65
ระบบปิด 17.00 น.
การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค 1) การบันทึกการมาเรียน 2) การบันทึกน้าหนักส่วนสูง
วันที่ดาเนินการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
7 ธ.ค. 64
ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค
ครูประจำชัน้
แอดมินโรงเรียน สำมำรถเลือกกำรบันทึกกำรมำเรียนของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
แอดมินโรงเรียน
8 เม.ย. 65
1) แบบรำยวัน ครูประจำชัน้ เข้ำบันทึกผ่ำนแอพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์ CCT
ระบบปิด 17.00 น. 2) แบบรำยเดือน ครูประจำชัน้ ดำเนินกำรบันทึกจำนวนวันมำเรียนของนักเรียนทุนเสมอภำค
หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับข้อมูลของโรงเรียนเพื่อการติดตามภายหลัง

7 ธ.ค. 64
ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้ดำเนินกำรดังนี้
1) บันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภำค
8 เม.ย. 65
2) บั น ทึ ก ภำพถ่ำยนักเรียน ภำพสภำพภำยในและภำยนอกบ้ำนนักเรียน และ ภำพลำยเซ็นต์
ระบบปิด 17.00 น.
ผู้ปกครองนักเรียน ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด *เฉพาะกรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ดาเนินการ

ครูประจำชัน้

บันทึกเมื่อ 1/2564

7 ธ.ค. 64
8 เม.ย. 65

หน่วยกากับติดตาม : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินกำรติดตำมสถำนศึกษำ
ให้บันทึก 2 เงื่อนไข 1) กำรมำเรียนของนักเรียนทุนเสมอภำค และ 2) น้ำหนัก – ส่วนสูง
3) ภำพถ่ำยบ้ำนนักเรียนที่สถำนศึกษำยังดำเนินกำรบันทึกไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แอดมินเขตพื้นที่

