โครงการจัดสรรเง�นอุดหนุนแบบมีเง�่อนไข
(conditional cash transfer)

กสศ. | เปดประตูสูโอกาส ทางการศึกษา

www.eef.or.th l SCAN QR CODE

จากขอมูลบัญช�รายจายการศึกษาแหงชาติพบวา
ในโรงเร�ยนหนึ่งจะมีนักเร�ยนที่มาจากครอบครัวยากจน

เฉลี่ยรายได

ไมถึง

เด็กทุกคนมี

3,000
บาทตอเดือน

หร�อไมถึง

36,000
บาทตอป

ครอบครัวเหลานี้จะตองแบกรับรายจายการศึกษา

แตหลายคนกลับไมกลาแมแตจะฝน

เพราะตนทุนช�ว�ตนอย

ขาดโอกาส

และ

คิดเปน

22%

ของรายได

สูงกวาครัวเร�อนที่มีฐานะร่ำรวยที่รับภาระเพียง 6% ของรายได หร�อ

เฉลี่ยแลวครัวเร�อนยากจนรับภาระมากกวาเกือบ

4 เทา

ดวยเหตุนี้เอง จ�งทำใหเด็กกลุมนี้มีแนวโนม
ออกจากโรงเร�ยนกลางคัน
หร�อหลุดจากระบบการศึกษา

คิดเปนตัวเลขเฉลี่ยแลว

ปละกวา

670,000

คน!

การชวยเหลือลักษณะนี้ จ�งยังไมตรงจ�ด
ทำใหไมสามารถแกปญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาได

โดยมีสาเหตุมาจาก

งบประมาณยังไมไปถึง
ตัวเด็กยากจนจร�งเปนรายบุคคล
เนื่องจากการจัดสรรเง�นอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
นักเร�ยนยากจน จัดสรรเปนระบบโควตาโดยกำหนด
เพดาน แตละโรงเร�ยนจะไดรับเง�นอุดหนุนดังกลาว
ไมเกินรอยละ 40 และรอยละ 30 ของจำนวนนักเร�ยน
ทัง้ หมดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
ตามลำดับ สงผลให โรงเร�ยนที่มีนักเร�ยนยากจน
มากกวารอยละ 40 ไดรบั เง�นอุดหนุนนอยกวาทีค่ วร
จะไดรบั จ�งทำใหตอ งเฉลีย่ เง�นอุดหนุนใหกบั นักเร�ยน
ยากจน

การใชจายเง�นผิดกลุมเปาหมาย

จัดสรรเง�นอุดหนุน

อยางไร…

ไม ใหมีเด็กคนไหน

ถูกทิ้งไวขางหลัง
ที่ผานมาประเทศไทยมีงบประมาณชวยเหลือนักเร�ยน
ยากจนเร�ยกวา เง�นอุดหนุนปจจัยพืน้ ฐานนักเร�ยนยากจน
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อทป.) ซ�ง่ เปนการจัดสรรความชวยเหลือแบบเทากันทุกคน

…….แต ในความเปนจร�งนักเร�ยนแตละคนมีปญหา
และความตองการที่แตกตางกัน

เปาหมายของเง�นอุดหนุนรายหัวแกเด็กยากจนควรจะ
เปนการชวยเหลือครอบครัวทีย่ ากจนโดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อลดภาระรายจาย และสรางหลักประกันโอกาสในการ
เขาเร�ยนของเด็กยากจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาภาค
บังคับ แตปจจ�บันเปนการใชเง�นอุดหนุนนี้จัดซ�้อชุดกีฬา
วัสดุอุปกรณการเร�ยน หร�อใชเปนคาอาหารกลางวัน
ซ�่งอาจมิใชความจำเปนของบางครัวเร�อนที่ยากจนที่สุด
เหลานั้น นอกจากนั้นปจจ�บันยังไมมีการติดตามผล
การใชจายเง�นอุดหนุนที่สถานศึกษาตัดสินใจแทน
ครัวเร�อนดังกลาววาตรงตามเปาหมายและมี
ประสิทธ�ภาพ

ปญหางบประมาณเง�นอุดหนุน
ปจจัยพื้นฐานไมเพียงพอ

ตอการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ
แมวารัฐบาล จะจัดใหมีการจายเง�นอุดหนุนปจจัย
พืน้ ฐานสำหรับเด็กยากจนมาเปนเวลามากกวา 10 ปแลว
แตครัวเร�อนยากจนทีม่ รี ายไดตำ่ กวาเสนความยากจน
ในประเทศไทยก็ยังคงมีรายจายดานการศึกษาเทียบ
กับรายไดอยูในระดับทีส่ งู มาก อันเปนรายจายทีเ่ ง�อ่ นไข
การศึกษาฟร�ของรัฐไมครอบคลุมถึง (เชน คาเดินทาง
ค า เสี ย โอกาสทางอาช� พ และอื ่ น ๆ) รวมถึ ง ยั ง คงมี
จำนวนเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาหร�อไมไดเร�ยน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน มากถึง
รอยละ 5 และรอยละ 15 ตามลำดับ

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตองแกดวยแนวทาง

เสมอภาค….

กสศ. สพฐ. มหาว�ทยาลัยธรรมศาตร มหาว�ทยาลัยนเรศวร ไดทำการว�จัยจนไดขอเสนอ
เช�งนโยบาย เพื่อปรับปรุงประสิทธ�ภาพการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามอุปสงค
(Demand-side Financing) ตรงตามความตองการของนักเร�ยนเปนรายบุคคล ในบร�บทพื้นที่
ซ�่งแตกตางกัน เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายดานการศึกษาและบรรเทาอุปสรรคการมาเร�ยน
โดยเร�่มตนกาวแรกที่ โรงเร�ยนในสังกัดสพฐ.

โครงการจัดสรรเง�นอุดหนุนนักเร�ยนยากจนพิเศษแบบมีเง�่อนไข
(conditional cash transfer)
ทำให “สพฐ. เปนหนวยผูจัดการศึกษาแรกใน
ประเทศ ที่ปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก
นักเร�ยนยากจนที่สุดในระบบการศึกษา”
นี่จ�งถือเปนกาวสำคัญของการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางความเสมอภาค
ดานการศึกษาอยางแทจร�ง โดยขณะนีไ้ ดขยายผลสูน กั เร�ยนในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โรงเร�ยนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดอื่นๆตอไป

รูไดอยางไรวา ตองชวยเหลือใคร

อยางเรงดวน

กสศ.ทำการว�จัยตอเนื่องเปนเวลา 2 ปใน 10 จังหวัด
กระจายตามภูมิภาคตางๆ
เพื่อว�เคราะหหาตัวช�้วัด ที่มีอำนาจในการทำนาย (Predictability) ความยากจนที่มีความ
เที่ยงตรงสูงสุด รวมถึงเทียบกับการคัดกรองในโครงการลักษณะเดียวกันในตางประเทศและ
โครงการอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงในไทย แลวจ�งไดขอ สรุปวาเง�อ่ นไขทีเ่ ลือกใชเหลานีเ้ หมาะสม
ที่สุดสำหรับการคัดกรองเด็ก

การคัดกรองนักเร�ยนยากจนพิเศษ กสศ.ใชการประเมิน
จากขอมูล 2 ประเภทดังตอไปนี้

ประเภทที่ 1

ขอมูลทั้ง 2 ประเภท จะถูกนำมาประมวลผล
ดวยว�ธ�การทางสถิติเพื่อหาคะแนนความยากจน
ของนักเร�ยนแตละคน

1) ขอมูลรายไดเฉลี่ยสมาช�กครัวเร�อน

ครั ว เร� อ น

มีรายไดเฉลี่ย

3,000

ไมเกิน

ใกลยากจน (Near Poor)
ยากจน (Poor)
ยากจนพิเศษ
(Extremely Poor)

บาท/คน/เดือน

ประเภทที่ 2
2) ขอมูลสถานะครัวเร�อน 8 ดานไดแก

คะแนน PMT

0.9

0.7

0.5

เกณฑการคัดกรองคะแนน PMT
0.51 - 0.70

ใกลจน (Near Poor)

2.1 ครัวเร�อนมีภาระพึ่งพิง

0.71 - 0.90

ยากจน (Poor)

• มีผูพิการ/เจ็บปวยเร�้อรัง • ผูสูงอายุเกิน 60 ป
• เปนพอ/แมเลี้ยงเดี่ยว • มีคนอายุ 15-65 ปที่วางงาน

0.91 - 1.00

ยากจนพิเศษ

2.2 ประเภทที่อยูอาศัย

(Extremely Poor)

นักเร�ยนยากจนพิเศษ :

• บานตนเอง • บานเชา • อาศัยอยูกับผูอื่น

หมายถึง นักเร�ยนในครัวเร�อนมีสมาช�ก
มี ร ายได เ ฉลี ่ ย ต อ คนต อ เดื อ น ไม เ กิ น
3,000 บาท และมีคะแนนความขาดแคลน
ทุนทรัพย (PMT) มากกวา 0.9 ข�้นไป

2.3 สภาพที่อยูอาศัย
• มีสภาพทรุดโทรม/ไมปลอดภัย/ทำจากวัสดุทองถิ่น
• ไมมีหองสวมในที่อยูอาศัยและบร�เวณบาน

2.4 ที่ดินทำการเกษตร (รวมเชา)
• ไมมีที่ดินทำกิน
• มีที่ดินทำกินไมเกิน 1 ไร
• มีที่ดินทำกิน 1 - 5 ไร • ที่ดินทำกินสภาพเสื่อมโทรม

2.5 แหลงน้ำดื่ม/น้ำใช
• น้ำบอ/น้ำฝน/น้ำประปาภูเขา/แมน้ำลำธาร
• น้ำบาดาล
• น้ำประปา

2.6 แหลงไฟฟาหลัก
• ไมมีไฟฟาใช

คนเจอใหถูกคน

มีตัวตนจร�ง

กสศ. ใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ไมวาจะเปนการยืนยันดวยพิกัด
บาน ภาพถายสภาพบานพรอมรูปนักเร�ยนและสมาช�กครอบครัว รวมทั้งพิกัดและ
เวลาในการลงนามรับรองของคณะกรรมการ เพื่อใหมั่นใจวาเด็กเหลานั้นมีตัวตันจร�ง
และอาศัยอยู ในบานที่มีสภาพดังกลาวจร�ง ซ�่งถือเปนหลักฐานทางกายภาพที่สำคัญ
ในการประกอบการพิจารณา (Hard Evidence)

• ใชเคร�่องปนไฟ • ใชไฟตอพวง

2.7 ยานพาหนะในครัวเร�อน
• รถยนตนั่งสวนบุคคล
• อายุการใชงานเกิน 15 ป
• รถปกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู • อายุการใชงานเกิน 15 ป
• รถไถ/รถเกี่ยวขาว/รถประเภทเดียวกัน
• รถมอไซต • เร�อยนต

2.8 ของใชในครัวเร�อน
• แอร
• ตูเย็น

• โทรทัศน
• คอมพิวเตอร
• เคร�่องซักผา

ภาพถาย

เมื่อบันทึกขอมูลนักเร�ยน

(icon จะเปลี่ยนเปน สีเข�ยว
บันทึกลง Application)

เช็คอินพิกัดบาน

1

ขั้นตอน

กอนจัดสรรเง�นอุดหนุนอยางมีเง�่อนไข

“ครู คือหัวใจสำคัญ”

ครูลงพื้นที่เยี่ยมบานนักเร�ยน เพื่อบันทึกขอมูล
การคัดกรองผูขาดแคลนทุนทรัพย ดวยว�ธ�การ
วัดรายไดทางออม (Proxy Means Tests)

ครูนำขอมูลจากการคัดกรอง
ของนักเร�ยนรายบุคคลใหเจาหนาที่รัฐ
“รับรองสถานะครัวเร�อนของนักเร�ยน”

3

กสศ. ประกาศรายช�่อ “นักเร�ยนทุนเสมอภาค”
ที่ผานเกณฑการคัดกรองความยากจนตาม
ว�ธ�การวัดรายไดทางออม (Proxy Means Tests)
ผานระบบ CCT ของแตละสังกัด
สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2

4

เพื่อรับรองผลการบันทึกขอมูลนักเร�ยนทุนเสมอภาค

5

7

ของครูขั้นสุดทายและรับรองแผนกิจกรรมการพัฒนานักเร�ยน
ทุนเสมอภาคผานระบบคัดกรองของแตละสังกัด

กสศ. จัดสรรเง�นอุดหนุน “นักเร�ยนทุนเสมอภาค”

ผานบัญช�ธนาคารของโรงเร�ยนที่เปดข�้นเพื่อรับเง�นอุดหนุน
จาก กสศ. และบัญช�ธนาคารผูปกครอง กรณีที่นักเร�ยน
แจงความประสงคขอรับผานบัญช�ผูปกครอง

สถานศึกษาบันทึกการมาเร�ยน - น้ำหนักสวนสูง
ของนักเร�ยนทุนเสมอภาค
ตามเง�่อนไขการรับเง�นอุดหนุนจาก กสศ.

6

เขตพื้นที่การศึกษา กองการศึกษา กองกำกับ
ลงพื้นที่สนับสนุน กำกับ ติดตามการเบิกจายเง�น
ผลการคัดกรองและติดตามการใชเง�นของโรงเร�ยน

กระบวนการทั้งหมดนี้ คุณครูสามารถดำเนินการผานระบบสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหร�อ Information System for
Equitable Education: ISEE ทั ้ ง ในรู ป แบบ web application
บนอุปกรณเคลื่อนที่ อยาง มือถือ แท็บเล็ต ไอแพด ในรูปแบบ online
และ offline เพือ่ อำนวยความสะดวก และตอบโจทยการใชงานของคุณครู

ระบบ iSEE สามารถรายงานผลการจัดสรร
และการไดรับเง�นอุดหนุนของนักเร�ยนทุน
เสมอภาคทีก่ ระจายอยูท กุ จังหวัด ทัง้ ในระดับ
ภาพรวมของประเทศ จังหวัด สถานศึกษา
ไปจนถึงรายงานผลลัพธ

เง�่อนไขสำคัญ

เง�นอุดหนุนนำไปใช

ทำอะไรบาง

ที่พิสูจนวา

เง�นอุดหนุนนักเร�ยนยากจนพิเศษ

มีประสิทธ�ภาพจร�ง

ปจจัย 2 อยางที่ทำให
นักเร�ยนยากจนหลุดจาก
ระบบทางการศึกษาคือ

ไมมีคาเดินทาง

การไมไดรับประทาน
อาหารเชา/กลางวัน

การรักษาอัตรา

80

การมาเร�ยนใหเกินกวารอยละ

กสศ. จ�งจัดสรร

เง�นอุดหนุนเพื่อเปน

ตลอดปการศึกษา

คาเดินทาง

น้ำหนักสวนสูง

นักเร�ยนยากจนพิเศษ
ใหมีพัฒนาการที่สมวัย
ตามเกณฑมาตรฐาน

คาอาหาร

ผลการเร�ยนของนักเร�ยน

(GPA)

และการเลื่อนชั้น

กิจกรรมพัฒนา

นี่คือจ�ดเปลี่ยนสำคัญของการใชขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปฏิรูปการจัดสรรเง�นอุดหนุนนักเร�ยนยากจน
ที่ชวยสถานศึกษา และครูคัดกรองสนับสนุนงบประมาณและติดตามเปนรายบุคคล
เพื่อมั่นใจวาการจายเง�นอุดหนุนไมไดเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา
แตเปนมาตรการสรางเสร�มความเสมอภาคทางการศึกษา
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

เพื่อไมใหมีเด็ก
เยาวชนคนใด
ถูกทิ้งไวขางหลังอีก
แมแตคนเดียว

สอบถามขอมูลการใชงานระบบคัดกรองทุนเสมอภาค เพิ่มเติมไดที่
Call Center 02-079-5475 ตอ 1 หร�อ www.eef.or.th

