
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
จัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

ผ่านระบบ Teleconference 

วันจันทร์ 13 มกราคม 2563

เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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หัวข้อนำเสนอ

ต้นแบบการสร้าง
โอกาสให้นักเรียน
ทุนเสมอภาค

ขั้นตอน

การสมัครและคัดกรอง       

เพื่อขอรับทุนจาก กสศ.

แนะนำ  กสศ.
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แนะนำ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาการศึกษา



“ความเท่าเทียม” (Equality) ไม่ใช่ “ความเสมอภาค” (Equity)

หากทุกคนได้ตามความจำเป็น
ความเสมอภาคจะเกิดข้ึน

หากทุกคนได้เท่ากัน
ความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่

4



ดาวน์โหลด 

พ.ร.บ. กสศ.





ปีการศึกษา 2562 กสศ. 
ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้
นักเรียนทุนเสมอภาค

จำนวน 711,536 คน
ครอบคลุม 27,805 โรงเรียน 
ท่ัวประเทศ (สพฐ. อปท. ตชด.)
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ต้นแบบการสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุนเสมอภาค



เพ่ือสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash

Transfer: CCT) สำหรับบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนยากจนพิศษท่ีสอดคล้องกับ
ความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มาตรา 5(2) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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3 หน่วยงานจัดการศึกษาร่วม
เปิดประต ูสู่โอกาส.... 
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นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
จากวิธีการให้เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข Conditional Cash Transfer : CCT



บริหารท้องถ่ิน & สถานศึกษาได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

จากวิธีการให้เงินอุดหนุนเป็นรายบุคคล และมีนักเรียนท่ีได้รับทุนเสมอภาค

ค้นเจอถูกตัว 
ใช้เกณฑ์ท่ีมีความแม่นยำ

ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน และทุนเสมอภาคเป็นรายบุคคล

มีข้อมูลนักเรียนจากการเยี่ยมบ้าน 
เห็นสภาพบ้าน เข้าใจถึงปัญหาของ

นักเรียนอย่างแท้จริง 
และใช้หลักเกณฑ์ท่ีมีการวิจัยพัฒนา

ในการพิจารณา 

จัดสรรงบประมาณ
แบบเป็นรายบุคคล

สถานศึกษาได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจาก กสศ.

สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนทุนเสมอภาค 
จะได้รับงบประมาณจาก กสศ.เพ่ือใช้ใน
การจัดหาอาหารเช้า/อาหารกลางวัน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/

ทักษะอาชีพ

สถานศึกษา และผู้บริหารท้องถ่ิน       
มีฐานข้อมูลการติดตามนักเรียน

สถานศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่นมี
ฐานข้อมูลการติดตามนักเรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนำไปใช้ในการ
วางแผน และช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

1 2

3 4



กลุ่มเป้าหมายของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข
สังกัด อปท. ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 76 จังหวัด

ระดับอนุบาล  จำนวน 26,000 คน
ระดับประถมศึกษา  จำนวน 49,324 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 22,305 คน

97,629



20

ตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
MOU ณ วันท่ี 4 เม.ย. 62

ปี 2562 นำร่อง 10 จังหวัด ประกอบด้วย  
เชียงใหม ่เชียงราย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาญจนบุร ีนนทบุร ีสระแก้ว 

สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา

สถ. นำท้องถ่ิน จับมือ กสศ.
รุกแก้เหลื่อมล้ำการศึกษา
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ข้ันตอน
การสมัครและคัดกรอง       
เพ่ือขอรับทุนจาก กสศ.



ครูตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานสถานะ
ความยากจนของเด็กเป็นรายบุคคล

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือรับรองผลการบันทึกข้อมูล
นักเรียนยากจนพิเศษ

กสศ.ตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของ กสศ.ก่อนการจัดสรรเงิน
อุดหนุน

สถานศึกษาส่งข้อมูล
ผลการติดตามเงื่อนไขการรับเงิน 

(การมาเรียน และผลการเรียน) 
ให้กองทุนผ่านระบบสารสนเทศ

หน่วยกำกับ.ลงพ้ืนท่ี
สุ่มตรวจ/ติดตาม (1:1,000) 

(1) การเบิกจ่ายเงินของนักเรียน
(2) ผลการคัดกรองความยากจน 
(3) ติดตามการใช้เงินของโรงเรียน

กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภาคตรงให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองหรือ เงินสดท่ีโรงเรียน

ครูลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านเพื่อคัดกรองและ
รับรองข้อมูลสถานะครัวเรือนรายบุคคล 

โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ขั้นตอนการดำเนินการ
ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ



เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ด้วยวิธีการวัดรายได้
ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT



นักเรียนทุนเสมอภาค
PMT ตามที ่กสศ.

กำหนด

ข้อมูลนักเรียนจากระบบ 
DMC (สพฐ.)

ข้อมูลนักเรียนจากระบบ 
SIS (อปท.)

เพิ่มรายช่ือนักเรียนในระบบ 
DLA (ตชด)

นร./กสศ.01

(สถานะเศรฐกิจ)
นร./กสศ.05

ประชุมคณะกรรมการ

นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ (สพฐ.)

รับผ่านบัญชี รับเงินสดผ่านโรงเรียน

ระบบคัดกรอง (ระดับโรงเรียน) ภาคเรียน 2/2562

1. ส่วนของนักเรียน 2. ส่วนของโรงเรียน

เง่ือนไขการรับเงิน เช็คชื่อ น้ำหนัก ส่วนสูง

นร./กสศ.06

(ใบสำคัญรับเงิน)

นร./กสศ.08

(หนังสือแจ้ง ผปค./ใบ
มอบอำนาจ)

ก.001

(แผนการใช้เงิน)
ก.002

(รายงานการใช้เงิน)

ทำสิ้นภาคเรียน



1. ครูนัดหมายผู้ปกครองเพ่ือลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. สอบถามข้อมูลและบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม กสศ.01 

3. ถ่ายภาพบ้าน เช็คอินบ้านนักเรียน  
4. นำข้อมูลสถานะครัวเรือน ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐรับรองสถานะครัวเรือน

ขั้นตอนการลงพื้นท่ีเพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนเสมอภาค
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กสศ. 01
q เยี่ยมบ้าน (พิกัด)
q หลักฐานประกอบการคัดกรอง (รายได้/
ทรัพย์สิน/ภาพถ่าย)

รับรองข้อมูล
q ผู้ปกครอง
q ผู้อำนวยการ
q ชุมชน

รายได้ครัวเรือน

สภาพใน/นอกบ้าน

คัดกรองทุนเสมอภาพ (กสศ.01)

ทรัพย์สิน
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รายละเอียดการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.01)



ตัวอย่างสภาพบ้านของนักเรียนยากจนพิเศษท่ีเข้าข่ายทรุดโทรม
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เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสามารถรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนได้
ประกาศ ณ วันท่ี 4 กันยายน 2562



แบบรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ



ขั้นตอนการรับรองข้อมูล
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (กสศ.05)



บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา



กองทุนจ่ายเงินอุดหนุน – กสศ.06
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เงินอุดหนุนอย่างมีเง่ือนไข (Conditional Cash Transfer: CCT)

(1) อัตราการมาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และ (2) ค่าการเจริญเติบโต



บทบาทของหน่วยกำกับติดตาม
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ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

หน่วยกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การคัดกรอง และการจัดสรรเงินทุนเสมอภาค

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

สรุปข้อมูลภาพรวมของ รร.ช่องทางการรับเงินของนักเรียน



การเปิดบัญชีเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2562

เปิดบัญชี ประเภทออมทรัพย ์
โดยใช้ช่ือบัญชี 

โรงเรียน..............เพื่อรับเงินอุดหนุน กสศ.

ตัวอย่าง
โรงเรียนบางไผ่เพื่อรับเงินอุดหนุน กสศ.



ระดับ
การศึกษา

เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน(บาท)

เงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข(บาท)

รวมจำนวนเงินท่ี
นักเรียนยากจน
พิเศษได้รับ/คน

(บาท)

จ่ายให้ผู้ปกครอง/นักเรียน
(บาท) 

จ่ายให้สถานศึกษา
(บาท)

อนุบาล 

1,000

(กสศ.จัดสรรให้เฉพาะ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์
ยากจนพิเศษ)

3,000

(กสศ.จัดสรรเพ่ิมเติม)
4,000 2,500 

1,000= (เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐาน)
1,500= (ค่าครองชีพ)

1,500

ประถมศึกษา -

(อปท.จัดสรร)
3,000

(กสศ.จัดสรรเพ่ิมเติม)
3,000 1,500

(ค่าครองชีพ)

1,500

ม.ต้น -

(อปท.จัดสรร)
3,000

(กสศ.จัดสรรเพ่ิมเติม)
3,000 1,500

(ค่าครองชีพ)

1,500

การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
และการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)



1. นักเรียนทุนเสมอภาค: หมายถึง นักเรียนยากจนท่ีผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy Means 

Test: PMT) และอยู่ในกลุ่มท่ีมีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด

2. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข: หมายถึง เงินอุดหนุนที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรร
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. จะต้องรักษา
อัตราการมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด

3. ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างเรียน 

4. ค่าอาหาร : หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าและ/หรืออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

5. ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค: หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนยากจนพิเศษให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

คำนิยามท่ีเก่ียวข้อง

ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่สามารถทำตามคู่มือหรือจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือประโยชน์อื่นท่ีมิได้ระบุชัดเจนไว้ในคู่มือ ให้

สถานศึกษาขออนุมัติจาก กสศ. เป็นกรณีๆไป



ปฏิทินการดำเนินงานเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๖๖ จังหวัด 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท
เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ให้
สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่าน ระบบ 
dla.thaieduforall.org

ครูประจำชั้น ดำเนินการดังนี้
(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน 
ตามแบบ กสศ.01

(2) ให้เจ้าหน้าที่รัฐรับรองข้อมูลสถานะครัวเรือน

อปท. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนสถานศึกษา
ในการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

Admin โรงเรียน และ กองการศึกษา
ติดตามการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคผ่านระบบ 
dla.thaieduforall.org ในรายการ “ติดตามข้อมูล 
ห ั วข ้ อ  การค ั ดกรองน ั ก เร ี ยนท ุน เสมอภาค                    
(แบบ กสศ. 01)”

15 มค  -31 มี.ค.63 



การขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

15 มค  -31 มี.ค.63 



ครั้งท่ี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 จ.สงขลา และ 3 จ.ชายแดนภาคใต้





สอบถามข้อมูลการใช้งาน
ระบบคัดกรองทุนเสมอภาค  เพ่ิมเติมได้ท่ี

Call Center  02-079-5475 ต่อ 1 หรือ www.eef.or.th


