
การประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

“ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ
เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนเสมอภาค” 

ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ)
ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ณ ห้องประชุมจำปาลาว  โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดเชียงราย
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ปีการศึกษา 2562
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129,718
5,539

87,728
36,451

26,520
7,196

18,196
842
286

620,937
27,695 

804,870

รวมกลุ่มเป้าหมาย สพฐ.                               = 648,632 คน









ณ วันที่ 11 เม.ย 62

70%
1,094,408

30%
629,319

510,630

28,921

1,723,727

2/2561

83,947

510,040

34,742

ไม.สามารถจ.ายได6 590 คน 
เน่ืองจากข6อมูลไม.ครบถ6วน 

81%
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คิดเป็น 36% ของนักเรียน
ทั้งหมด ป.1-ม.3 สังกัด สพฐ.
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ประโยชน์ที่ได้รับจากวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบ
Conditional Cash Transfer : CCT



ผลลัพธ์จากความร่วมมือของคุณครู
และสถานศึกษา



นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ

แอพพลิเคช่ัน สำหรับ สพฐ. และ กสศ.
เพื่อติดตามการคัดกรองนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษ



เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และการรับเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
(นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข)
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จัดสรรเงินอุดหนุน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงในปี 2562



เขตพ้ืนท่ี ลงพ้ืนท่ี
สุ/มตรวจ/ติดตาม (1:1,000) 

(1) การเบิกจ,ายเงินของนักเรียน
(2) ผลการคัดกรองความยากจน 
(3) ติดตามการใช?เงินของโรงเรียน

สถานศึกษาส/งขDอมูล
ผลการติดตามเงื่อนไขการรับเงิน 

(การมาเรียน และผลการเรียน) 
ให?กองทุนผ,านระบบสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือรับรองผลการบันทึกขDอมูล
นักเรียนยากจนพิเศษ

สำรวจความตDองการของเด็ก
ยากจนพิเศษเพิ่มเติม

ยุบรวมไวDในขั้นท่ี 1

ครูตรวจสอบขDอมูลพื้นฐานสถานะ
ความยากจนของเด็กเปUนรายบุคคล

ยุบรวมไวDในขั้นท่ี 1

ครูลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบDานเพ่ือคัดกรองและ
รับรองขDอมูลสถานะครัวเรือนรายบุคคล 

โดยเจDาหนDาท่ีรัฐ

กสศ.ตรวจสอบขDอมูลตามหลักเกณฑ[
ของ กสศ.ก/อนการจัดสรรเงินอุดหนุน

กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษ
ตรงใหDแก/นักเรียนและ

ผูDปกครอง
หรือ เงินสดท่ีโรงเรียน



ระดับการศึกษาท่ีจะต0องเข0าสู7กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนใหม7
ในป@การศึกษา 2562
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1. ครูนัดหมายผู/ปกครองเพ่ือลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ/านนักเรียน
2. สอบถามข/อมูลและบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอรFม นร.01 
3. ถIายภาพบ/าน เช็คอินบ/านนักเรียน  
4. นำข/อมูลสถานะครัวเรือน ให/เจ/าหน/าท่ีรัฐรับรองสถานะครัวเรือน

ขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อ
รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนเสมอภาค



หลักเกณฑ์การคัดกรองความยากจนทางอ้อม 

(Proxy Means Tests: PMT)
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เปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือประกอบการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษปีการศึกษา 2561 และ 2562



แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ รับรอง 
การขอรับเงินทุนเสมอภาค
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คัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01/กสศ.01)
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นร.01/กสศ.01



กองทุนจ่ายเงินอุดหนุน – นร.06



เงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT)

(1) อัตราการมาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และ (2) ค่าการเจริญเติบโต
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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา



ขั้นตอนการรับรองข้อมูล
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นร.05)



บทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา



เขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจสอบ กำกับติดตามการคัดกรอง 
และการจัดสรรเงินทุนเสมอภาค
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ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

ช่องทางการรับเงินของนักเรียน สรุปข้อมูลภาพรวมของ รร.
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เดือน สพฐ. ตชด. อปท.
พ.ค.-62 ประชุมชี(แจงและอบรมการใชร้ะบบ

30 พ.ค.62
ประชุมชี(แจงประชุมชี(แจง

และอบรมการใชร้ะบบ

31 พ.ค.62

-

ม.ิย.-62 บนัทึกขอ้มูลนกัเรียนยากจนลงฐาน DMC
1-10 มิ.ย.62

คดักรองนกัเรียนยากจนผา่นระบบ CCT
10 มิ.ย. - 10 ก.ค.62

ประชุมชี(แจงประชุมชี(แจงและอบรมการใช้

ระบบ

5 มิ.ย. 62

คดักรองนกัเรียนยากจนผา่นระบบ CCT 
25 มิ.ย. - 20 ก.ค.62

ก.ค.-62 คดักรองนกัเรียนยากจนผา่นระบบ CCT
1-20 ก.ค.62

กสศ.จดัสรรเงิน นร.ยากจนพิเศษกลุ่มเดิม
10-15 ก.ค.62 บนัทึกผลการรับรองขอ้มูลโดย คกก.สถานศึกษา

(นร.05)
20 ก.ค. - 5 ส.ค.62

ส.ค.-62 บนัทึกผลการรับรองขอ้มูลโดย คกก.สถานศึกษา 
(นร.05)

1-15 ส.ค.62

บนัทึกผลการรับรองขอ้มูลโดย คกก.
สถานศึกษา (นร.05)

1-15 ส.ค.62
กสศ.จดัสรรเงิน นร.ยากจนพิเศษกลุ่มใหม่

21-31 ส.ค.62
กสศ.จดัสรรเงิน นร.ยากจนพิเศษสาํหรับ สงักดั 

ตชด.
10-15 ส.ค.62

กสศ.จดัสรรเงิน นร.ยากจนพิเศษสาํหรับ 
สงักดั อปท.

21-31 ส.ค.62

ก.ย.-62
สถานศึกษาบนัทึกใบสาํคญัรับเงิน 

สรุปการใชจ่้ายเงิน บนัทึกการมาเรียนและนํ(าหนกั
ส่วนสูง

สถานศึกษาบนัทึกใบสาํคญัรับเงิน 
สรุปการใชจ่้ายเงิน บนัทึกการมาเรียนและนํ(าหนกั

ส่วนสูง

สถานศึกษาบนัทึกใบสาํคญัรับเงิน สรุปการ
ใชจ่้ายเงิน บนัทึกการมาเรียนและนํ(าหนกั

ส่วนสูง

ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 
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สังกัด รับเงินสด ผ่านบัญชีสถานศึกษา รับเงินผ่านบัญชีผู้ปกครอง/
นักเรียน

สพฐ. ü ü

อปท. ü ü

ตชด. ü -

ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
กสศ.จะดำเนินการจัดสรรเงิน อุดหนุนแก่นักเรียนยากจนพิเศษ 
ตามช่องทางการรับเงิน ดังนี้

ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
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จำนวนเงินในการโอนเงิน
ต่อภาคเรียน

สัดส่วนการจ่ายเงิน
ต่อภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 
1/2562

ภาคเรียนที่ 
2/2562

ผู้ปกครอง/
นักเรียน

สถานศึกษา

1,000 2,000 50% 50%

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนของ กสศ.





แอพพลิเคช่ัน การคัดกรองนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษ




