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สาระส าคัญ 
การด าเนินงานของเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 

 

นิยาม 
 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) คือ เงินงบประมาณ            
ที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนจบการศึกษาภาคบังคับและ  
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 

 

เกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (เดิม) 
 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี  

          จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1) ระดับประถมศึกษา  จัดสรร 40% ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด 
500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จัดสรร 30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 
1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 

 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายนักเรียน 
ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง 
 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ 

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้  
2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นักเรียน   
3. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมาท าอาหารหรือจ่ายเป็นเงินสด 

ให้แก่นักเรียนโดยตรง  
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  
กรณีการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องด าเนินการตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  
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แนวทางการด าเนินงาน (เดิม) 
1. ระดับสถานศึกษา  

1.1 ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล            
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)        

1.2 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม ก ากับ       
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
  1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน 
  1.4 รายงานผลการด าเนินงาน  

2. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล         

การด าเนินงาน  
 

 
เกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (ใหม่) เริ่มปีการศึกษา 1/2560 
 นักเรียนยากจน หมายถึง  
 1. นักเรียนที่ พิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนมีรายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ เกิน              
3,000 บาท/เดือน 
 2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด้วย  
  - ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สูงวัยอายุเกิน 60 ปี หรือมีคนอายุ  
15 - 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว         
  - สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านช ารุดทรุดโทรม หรือบ้านท าจากวัสดุพ้ืนบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก 
หรือวัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในท่ีอยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง  
  - ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพหรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้  หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/
รถอีแต๋น/หรือรถประเภทอ่ืนๆ ที่เป็นประเภทเดียวกัน 
  - เป็นเกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีที่ดิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
 การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได้โดยอ้อม 
เพื่อใช้การก าหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกว่า Proxy Means Test (PMT) ซึ่งเป็นประมาณการรายได้ 
ตามสถานะของครัวเรือนนักเรียนและท าการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจนที่มีค่าคะแนน
ตั้งแต่ 0 (ยากจนน้อย) – 1 (ยากจนมากท่ีสุด) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยากจนน้อย (คะแนน 0 – 0.70) 
กลุ่มยากจนมาก (คะแนน 0.71 – 0.90 ) และกลุ่มยากจนมากที่สุด (คะแนน 0.91 – 1.00) ซึ่งจัดสรรงบประมาณ 
ให้ส าหรับนักเรียนยากจน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยากจนมากและกลุ่มยากจนมากที่สุด ระดับประถมศึกษา  
จ านวน 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1,500 บาท/คน/
ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 
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 วิธีการค านวณเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนยากจน ก าหนดน้ าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้าน           
ของแต่ละจังหวัด (ด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม) น้ าหนักที่ได้ถูกน ามาแปลงเป็นคะแนน       
ความยากจนของนักเรียนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อย ถึง จนมากที่สุด  
ระดับความยากจน ออกเป็นสามระดับ คือ  
- กลุ่มที่หนึ่ง ใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.5-0.7 
- กลุ่มที่สอง ยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.9 และ 
- กลุ่มที่สาม ยากจนพิเศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป 

 สรุป การคัดกรองนักเรียนยากจนแบบใหม่ คือ 1) ต้องผ่านเกณฑ์รายได้ (ไม่เกิน 3,000 บาท) และ
เกณฑส์ถานะครัวเรือน 2) มีคะแนนความยากจนอยู่ในช่วงที่ก าหนด (ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายและงบประมาณ) 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 จ่ายให้กับตัวนักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามความเหมาะสม 
โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายนักเรียน อาหารกลางวัน
ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน
นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้นในลักษณะแบบถัวจ่าย 
 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
  วิธีการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ให้สถานศึกษา 
สามารถเลือกด าเนินการจ่ายเป็นเงินสดหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง  
ตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
 - ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
 - ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
 - ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
 - ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันนอกเหนือจาก  
4 รายการข้างต้น 

*** กรณีการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

*** กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย           
3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  
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แนวทางการด าเนินงาน (ใหม่) 
1. ระดับสถานศึกษา  

1.1 ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล            
โดยให้ระบปุระเภทความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็น “ยากจน”  

1.2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนของนักเรียน 
1.3. รายงานข้อมูลตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01และ นร.02)    

ผ่านระบบสารสนเทศปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (Conditional Cash Transfer: CCT) ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในปฏิทินการด าเนินงาน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ       

1.4 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม ก ากับ       
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
  1.5 รายงานผลการด าเนินงาน  

2. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล         

การด าเนินงาน  

 
ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ( CCT ) 

 ระบบหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนยากจนในโครงการนี้ ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้
แนวคิดของ Conditional Cash-transfer (CCT) ซึ่งหมายความว่ามีการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (targeting) ภายใต้ “เงื่อนไข” ว่านักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการ
ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน (monitoring) นั้น จะช่วยป้องกันปัญหาเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษากลางคัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนยากจน 
จากแนวคิดดังกล่าวท าให้ระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานทั้ง (1) การคัดเลือกนักเรียนยากจน (targeting) และ (2) การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 
(monitoring) ดังแสดงในรูป 
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1. การคัดเลือกนักเรียนยากจน (targeting) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวเด็กยากจน 
(targeting) ที่มีีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนของ สพฐ. ซึ่งการระบุตัวนักเรียนยากจน
นั้นต้องมีการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การบันทึกข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนยากจน (นร.01) และ (2) 
แบบรับรองสถานะของครัวเรือนผู้ขอรับการอุดหนุน (นร.02) 

1.1 การบันทึกข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนยากจน (นร.01) 

 การบันทึกข้อมูลครัวเรือนของนักเรียนยากจนถูกพัฒนาขึ้นตามแบบฟอร์ม นร. 01 
ซึ่งสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 
ซึ่งระบบจะช่วยค านวณรายได้รวมของครัว เรือนจากข้อมูลรายได้ของสมาชิกแต่ละคน 
และ ค านวณรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนให้โดยอัตโนมัติ (2) สถานะครัวเรือน (3) รูปถ่าย
สภาพบ้าน และ (4) ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของบ้าน  
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1.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือนผู้ขอรับการอุดหนุน (นร.02) 

 แบบ นร.02 เป็นแบบรับรองสถานะของครัวเรือนผู้ขอรับการอุดหนุน ก าหนดให้มี
ผู้รับรอง 2 คน คนแรกเป็นครูประจ าชั้นของนักเรียนที่ยื่นขอ หรือครูแนะแนว คนที่สอง 
ก าหนดให้ อสม. ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ ในท้องที่ สามารถทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน  
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2. การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน (monitoring) 

 การติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน คือการบันทึกเข้าเรียน และน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนเพ่ือ
ติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ดังรูป 

 
 

2.1 ระบบบันทึกการเข้าเรียนรายวัน 

 การติดตามการเข้าเรียนหรือการบันทึกการเข้าเรียนนักเรียนนั้นสามารถด าเนินงานใน
รูปแบบ “รายวัน” โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งในวันปัจจุบันและสามารถบันทึกย้อนหลังได้ 30 
วัน  แสดงสถานะการมาเรียนที่สามารถเลือกได้ประกอบด้วย “มา” “ขาดเรียน” “ลา” “ป่วย”  
หรือ “สาย” โดยค่าตั้งต้นที่ถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติ คือ “มา”เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน
และแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละสถานะการมาเรียนในวันนั้นๆ ตัวอย่างเช่น “มา 5 / ขาด 7 / ลา 
2  / ป่วย 1 / สาย 2” เป็นต้น  

2.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง 

 ระบบจะให้บันทึกข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง จ านวน 4 ครั้ง โดยต้นภาคเรียนระบบ CCT น า
ข้อมูลมาจากระบบ DMC เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูลแก่ครูผู้ใช้งานและปลายภาคเรียน
ทางผู้ใช้งานต้องท าการบันทึกข้อมูลเข้ามา  ซึ่งข้อมูลทั้ง 4 ครั้งผู้ใช้สามารถแก้ไขในระบบ CCT ได ้  
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

เว็บไซต์ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

https://cct.thaieduforall.org/ 

Facebook page  

https://www.facebook.com/cctthailand 

ข้อมูลติดต่อผู้น าเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค 

https://cct.thaieduforall.org/contact.html 

คู่มือการสอนใช้งานและสื่อวิดีทัศน์ 

 https://cct.thaieduforall.org/fyi.html 
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แนวปฏิบัติส าหรับระบบปัจจัยพื้ฐานนักเรียนยากจน ( CCT ) 

 

แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

กรณี ป. 1 ป.4 ม.1 ป.2, ป.3, ป.5,    
ป.6, ม.2, ม.3 

กรณี 1:  นักเรียนเคยถูกคัดกรองมาก่อน 

1.1.1. ข้อมูลมีอายุไม่เกิน 3 ปี 

นักเรียนที่เคยได้รับทุนแล้ว -  ใช้ข้อมูลเดิม ใช้ข้อมูลเดิม ใช้ข้อมูลเดิม 

นักเรียนที่เคยคัดกรอง แต่ไม่ได้รับทุน - Update ข้อมูล Update ข้อมูล Update ข้อมูล 

นักเรียนย้ายเข้าใหม่  คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

1.1.2. ข้อมูลมีอายุเกิน 3 ปี 

นักเรียนที่เคยได้รับทุนแล้ว -  คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

นักเรียนที่เคยคัดกรอง แต่ไม่ได้รับทุน - คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

นักเรียนย้ายเข้าใหม่  คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

กรณี 2:  นักเรียนไม่เคยถูกคัดกรอง 

นักเรียนเข้าใหม่  คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

นักเรียนชั้นเลื่อนต้องการขอรับทุน - คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ คัดกรองใหม่ 

หมายเหตุ:  

1) ข้อมูลคัดกรองครั้งแรกที่เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2560 จะหมดอายุในปีการศึกษา 2562 และต้องคัด
กรองใหม่ในปีการศึกษา 2563 

2) กรณีนักเรียนซ้ าชั้น ใช้แนวทางปฏิบัติตามตารางข้างต้นเช่นเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
ภาคเรียนที่ 1/2561 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

11 - 14 มิ.ย. ประสานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนจากระบบ DMC (ทุกคนตั้งแต่ อ.1-ม.6) สพฐ. 

15 - 19 มิ.ย. น าเข้าข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เข้าสู่ระบบ CCT  

พร้อมตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเลข 13 หลักในฐานข้อมูล 

กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) 

20 มิ.ย. ประชุม Teleconference ชี้แจงปฏิทินการท างานเขตพื้นทีท่ั่วประเทศ 

ประธาน: ท่านเลขา สพฐ. 

สพฐ. 

20 มิ.ย. - 5 ก.ค. โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบ CCT  โรงเรียน 

6 - 8 ก.ค. โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได้ ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 

9 - 15 ก.ค. ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ PMT เพ่ือสรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนส่ง สนผ. สพฐ.  

กสศ. 

16 - 31 ก.ค. จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียน สพฐ. 

9 – 27 ต.ค.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน 

หมายเหตุ: *ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 มิ.ย.   ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนในภาคเรียนถัดไป 

 
ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและน้ าหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 1/2561 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

15 - 19 มิ.ย. น าเข้าข้อมูล “น้ าหนักส่วนสูง (ต้นภาคเรียน)” จากระบบ DMC เข้าสู่
ระบบ CCT 

กสศ. 

20 มิ.ย. - 15 ต.ค. บันทึก “การเข้าเรียนรายวัน” ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 

20 มิ.ย. - 15 ต.ค. บันทึก “น้ าหนักส่วนสูง (ปลายภาคเรียน)” ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 
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ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
ภาคเรียนที่ 2/2561 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 – 10 พ.ย. ประสานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนจากระบบ DMC (ทุกคนตั้งแต่ 
อ.1-ม.6) 

สพฐ. 

11 – 15 พ.ย. น าเข้าข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เข้าสู่ระบบ CCT  

พร้อมตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเลข 13 หลักในฐานข้อมูล 

กสศ. 

16 – 30 พ.ย.  โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบ CCT  โรงเรียน 

1 – 3 ธ.ค. โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได้ ผ่าน
ระบบ CCT 

โรงเรียน 

4 – 10 พ.ย. ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ PMT เพ่ือสรุปรายชื่อนักเรียนที่
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนส่ง สนผ. สพฐ.  

กสศ. 

11 – 31 ธ.ค.   จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียน สพฐ. 

15 – 30 ม.ค. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน 

หมายเหตุ: ในกรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนหลังจากวันที่ 10 พ.ย. ให้นักเรียนสมัครขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนในภาคเรียนถัดไป 
 

ปฏิทินการบันทึกเข้าเรียนและน้ าหนักส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2/2561 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

15 พ.ย. – 22 พ.ย. น าเข้าข้อมูล “น้ าหนักส่วนสูง (ต้นภาคเรียน)” จากระบบ DMC เข้าสู่
ระบบ CCT 

กสศ. 

15 พ.ย. – 1 เม.ย. บันทึก “การเข้าเรียนรายวัน” ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 

15 มี.ค. – 1 เม.ย. บันทึก “น้ าหนักส่วนสูง (ปลายภาคเรียน)” ผ่านระบบ CCT โรงเรียน 

 


