
 
 
 

 
ที่ ศธ ๐๔๐๓๗/ว 4022                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
                  ถนนวิเชียรปราการ อ.เมืองชัยนาท ๑๗๐๐๐ 

        27   กันยายน   2562 

เรื่อง   จัดสรรงบประมาณปี 2562  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล     
        จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน   
        รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2562                             จ านวน  1  ชุด 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562     
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน  (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562       
ตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(Conditional Cash Transfer : CCT) ผ่านเว็บไซต์ 
https://cct.thaieduforall.org  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล ได้แก่      

1. เกณฑ์รายได้ ก าหนดให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน 
2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

2.1  ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี หรือมีคน 
อายุ 15- 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)  หรือเป็นพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว  

2.2 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านช ารุดทรุดโทรม หรือบ้านท าจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่        
ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ  

2.3 ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/ 
รถอีแต๋น/รถอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกัน เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินท ากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 

3. การจัดสรรงบประมาณ แบ่งตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได้  
โดยอ้อม เพ่ือใช้การก าหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกว่า Proxy Means Test :PMT ซึ่งเป็นการประมาณการรายได้       
ตามสถานะของครัวเรือนนักเรียน และท าการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปแบบคะแนนความยากจนที่มีค่าคะแนน
ตั้งแต่ 0 (ยากจนน้อย) – 1 (ยากจนมากที่สุด)  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่   

3.1  กลุ่มยากจนน้อย (คะแนน 0 - 0.70) 
3.2  กลุ่มยากจนมาก (คะแนน 0.71 - 0.90)  
3.3  กลุ่มยากจนมากท่ีสุด (คะแนน 0.91 - 1.00)  

และการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนยากจนจะจัดให้  2 กลุ่ม คือกลุ่มยากจนมาก และกลุ่มยากจนมากท่ีสุด          
โดยระดับประถมศึกษา จ านวน 500 บาท/คน/ภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1,500 บาท/คน/
ภาคเรียน  

4 วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน              
4.1  โรงเรียนสามารถเลือกด าเนินการจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง โดยให้ 

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 3 คน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
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       4.2 โรงเรียนจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์       
การเรียน 2) ค่าเสื้อผ้า และวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน  3) ค่าอาหาร หรือคูปองค่าอาหาร 4) ค่าพาหนะในการ
เดินทาง หรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และ 5) ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการ จ าเป็นในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น      
        4.3 กรณีโรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ         
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

      4.4 ส าหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน     
จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org/  มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ให้โรงเรียนส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร 
โดยส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพ่ือจะด าเนินการ
รวบรวม ส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการ และจ านวนเงิน
แต่ละรายการที่ส่งคืน)  
  ส าหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ท าการคัดกรองข้อมูลนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน      
และโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจัดสรร จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการดังกล่าวนี้ 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จะโอนเงินให้กับโรงเรียนโดยตรง   
เมื่อได้รับการโอนเงิน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามรายละเอียดในบัญชีจัดสรรดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

        ขอแสดงความนับถือ 
                                                 
                                              ว่าที่พันตรี       
                 (สมเกียรติ  แก้วทอง) 

           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
งานวิเคราะห์งบประมาณ 
โทร. ๐ – ๕๖๔๑ – 2251 
โทรสาร ๐ – ๕๖๔๑ – ๑๕๖๐ 
 
 

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน” 
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