
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน “CCT MONITOR”
ระหว่างวันท่ี 8-9 กันยายน 2563 ณ  ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล  กรุงเทพฯ

การปรับปรุงระบบสารสนเทศ “CCT MONITOR” 
และทิศทางการขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข
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หัวข้อการนําเสนอ

การพัฒนาศักยภาพของหน่วยกํากับติดตามเพ่ือสนับสนุน

การทํางานของสถานศึกษา

ผลจากความร่วมมือในการดําเนินงาน 2 ปีท่ีผ่านมา 
(ปีงบประมาณ 2562-2563)

การปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ

ทิศทางการขับเคล่ือนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ



1.ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2562-2563

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2562
และเป้าหมายการทํางานปี 2563



• ขยายกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมขึ้น จากเดิม 510,083 คน เป็น 761,729 คน (สพฐ. อปท.ตชด.)
• ช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ิมเติมในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 753,996 คน 452 ลบ.
• สนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ สพฐ. และ ตชด. จำนวนกว่า 2 ล้านคน

• ระบบการคัดกรองของ กสศ. ส่งผลให้ สพฐ.ปรับระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
ให้เลือกประเภทความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท จะทำให้นักเรียนที่มีประเภทความด้อยโอกาสอ่ืนๆ 
เข้าถึงโอกาสในการได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนจากของ สพฐ. และ กสศ.ได้เพิ่มขึ้น

• บูรณาการการลงเย่ียมบ้านและใช้แอพพิลเคชั่นของ กสศ.ในการบันทึกข้อมูลการลงเย่ียม
บ้านนักเรียนรายบุคคล เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานการลดความเหล่ือมล้ำ

• ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธกส. เพื่อสนับสนุนการเปิดบัญชีเงิน
ฝากพื้นฐาน (เปิดบัญชี 0 บาท) ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค เร่ิมใช้ 1/2563 น้ี

Highlight
ปี 2562



• ต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนยากจน CCT            
สู่ระบบ iSEE

• นำเสนอระบบ iSEE ต่อนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บริหารของกระทรวง

• บูรณาการฐานข้อมูลระบบ iSEE ร่วมกับกระทรวงการคลัง
เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและจัดทำ

มาตรการการลดความเหล่ือมล้ำต่อไป

• ใช้ฐานข้อมูลเพื่อ การชี้เป้าสำหรับการช่วยเหลือ พัฒนา 
และระดมทุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน) ได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุน
เสมอภาคกว่า  7 ล้านบาท

• สนับสนุน และเตรียมความพร้อมการคัดกรองนักเรียนยากจน ในสถานศึกษาสังกัด สช.(การกุศล) 
เพื่อการนำไปใช้ในการจัดต้ังงบประมาณของ สช. และการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีการศึกษา 2564

Highlight
ปี 2562



เด็กยากจนสังกัด สพฐ. 
1,000,000 คน

ปฏิรูประบบการ

คัดกรอง 3 กระทรวง
ครอบคลุมนร.ยากจน

1 ล้านคน

เด็กยากจนพิเศษ

700,000 คน

สังกัด
อ่ืนๆ

ปี 2563
• ขยายกลุ่มเป้าหมาย อนุบาล และ สังกัด อปท.ท่ัวประเทศ / 
นําร่อง รร.พระปริยัติธรรม / เตรียมการคัดกรองนักเรียนสังกัด สช.

• ปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนให้มีประสิทธิภาพ ตาม  
ข้อเสนอแนะของ คตส. สตง. และ PwC

• บูรณาการระบบการเย่ียมบ้าน-และส่งต่อนักเรียนกับ ฉก.ชน สพฐ.
• พัฒนากระบวนการติดตามเง่ือนไขการรับเงินอุดหนุน

10%

จํานวน 100,000 คน 
เพ่ิมสังกัด อปท./สน.พุทธ

บรรลุตัวช้ีวัดในการช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายแล้วร้อยละ 94 
ของนักเรียนยากจนทั้งหมด

นักเรียนอายุ 6-14 ปี

ยากจน / ด้อยโอกาส
จํานวน 1,800,000 คน*
*ข้อมูลจํานวนนักเรียน จาก คกก.อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

ขอบเขตการทํางานเร่ือง

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

เป้าหมายการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2563

นักเรียน

ยากจน
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1.ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2562-2563ทิศทางการขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข



ทิศทางและเป้าหมายโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 
(สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

4. ปรับปรุงตัวช้ีวัดเง่ือนไขการอุดหนุน
- เพ่ิมตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ของนักเรียนยากจนพิเศษ
- เพ่ิมตัวชี้วัดด้านการคงอยู่ในระบบการศึกษา

- ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านพัฒนาการและสุขภาวะของนักเรียนยากจนพิเศษ

9

1. ลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน

2. สนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพ่ิมเติม โดยเฉพาะนักเรียน
ยากจนพิเศษที่มีสถานครัวเรือนที่ไม่มั่นคง เช่น กําพร้าพ่อแม่ หรือ พ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ในภาวะติดบ้านติด
เตียง

3. ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนอย่างมีเง่ือนไขให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นของ
ครัวเรือน



เพิ่มเงื่อนไขและตัวชี้วัด 3 ด้าน 
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1.ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2562-2563การปรับปรุงระบบงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของโครงการ



ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

Call Center : กสศ.
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เปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจําปี 2562 และ 2563

กลุ่มเป้าหมาย

สัดส่วน
การจ่ายเงินอุดหนุน

ช่องทาง
การจ่ายเงินอุดหนุน

การปรับปรุง
แบบคัดกรอง

การบูรณาการทํางาน

สพฐ. ประถม – ม.ต้น ท่ัวประเทศ 
และ อนุบาล 10 จังหวัด

สพฐ. อนุบาล – ม.ต้น ท่ัวประเทศ

ภาคเรียนละ 1,500 : 1,500 ภาคเรียนท่ี 1/2563 : 2,000 บาท
ภาคเรียนท่ี 2/2563 : 1,000 บาท

รับเงินสดผ่าน บช.รร.
รับผ่านบัญชีผู้ปกครอง

โอนพร้อมเพย์บัญชีนักเรียน
นร.เปิดบัญชี 0 บาทได ้(ธกส.ออมสิน)

นักเรียนท่ีอยู่ในครัวเรือนปกติและ
สถาบันใช้แบบเดียวกัน เพ่ิมข้อมูลการคัดกรองนักเรียนครัวเรือน

สถาบัน

ปฏิทินการเยี่ยมบ้าน สพฐ.และ 
กสศ.ไม่สอดคล้องตรงกัน

บูรณาการปฏิทินเยี่ยมบ้านช่วงเวลา
เดียวกันและบันทึกข้อมูลได้ใน app เดียว



ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องและผู้เช่ียวชาญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ-ความเห็น การปรับปรุง

1. ระบบ DMC เลือกประเภทความด้อยโอกาสได้ 1 ประเภท สพฐ. ปรับระบบ DMC ให้สามารถเลือกประเภทความด้อยโอกาสได้มากกว่า 1 ประเภทแล้ว
2.แบบฟอร์มไม่ชัดเจน กำกวม สอบถามยาก /นร.บางคน
อาศัยโรงเรียนพักนอน/มูลนิธิ

ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ชัดเจน  และปรับระบบให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลท่ีมีความขัดแย้งกัน/เพ่ิมลักษณะ
ครัวเรือนสถาบัน

3. ช่วงเวลาการลงเยี่ยมบ้านของ สพฐ. และ กสศ. ไม่
สอดคล้องกัน บันทึกข้อมูลหลายรอบ

บูรณาการปฏิทินการเยี่ยมบ้านกับ ฉก.ชน โดยให้ลงเยี่ยมบ้านกลุ่มนักเรียนยากจนตั้งแต่ต้นภาคเรียน และ
สามารถใช้ระบบ CCT บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านได้ในคร้ังเดียวซ่ึงจะส่งข้อมูลเชื่อมโยงกับแบบเยี่ยมบ้าน

4. ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับเงินท่ีโรงเรียน ต้องใช้เวลามาก
ในการถ่ายรูปมอบเงิน

ประสานกับ ธ.แห่งประเทศไทย( ธกส.-ออมสิน) ให้เปิดบัญชี 0 บาทให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค

5.การรับรองเจ้าหน้าท่ีรัฐ เจ้าหน้าท่ีไม่ยอมรับรองข้อมูล ประสานกับ กระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอความร่วมมือให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในการับรองข้อมูล

6.แบบเอกสารการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา(อาหารเช้า-
กิจกรรม) ไม่ชัดเจน 

จัดทำตัวอย่าง ข้ันตอนการจ่ายค่าอาหาร/ค่ากิจกรรม และแบบฟอร์มเฉพาะโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
เท่านั้น ยืดหยุ่นแนวทางการใช้จ่ายเงินกรณีมีนักเรียนไม่เกิน 10 คน

7. การบันทึกการมาเรียน และน้ำหนักส่วน ปรับหน้าระบบการบันทึกการมาเรียนให้ใช้งานสะดวก และสามารถนำข้อมูลการเช็คชื่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้

8. สับสนช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากคุณครูพบหลายเพจ
แอดมินตอบหลายคน จึงไม่ม่ันใจว่าได้ข้อมูลจาก กสศ.
หรือไม่

กสศ. จัดทำ Line official , เพจการคัดกรองนักเรียนยากจน,call center
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ข

1) บทสรุปผู้บริหาร 2) รายงานสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมฯ 3) แนวทางการพัฒนาสำหรับโครงการฯ 4) ก้าวถัดไปสำหรบักสศ. 5) ภาคผนวก

กรอบแนวคิดของแนวทางการพัฒนา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ข้อควรพิจารณาสำหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมเบื้องต้น

ปัญหาท่ีพบ

1) ระบบ CCT ยังไม่มีระบบ Push Notification 
ในการแจ้งเตือนให้แก่คุณครูสำหรับการปฏิบัติ

กิจกรรมโครงการ

2) ระบบ CCT ยังไม่สามารถสร้างรายงานต่าง ๆ 
ออกมาได้โดยอัตโนมัต ิซ่ึงทำให้ไม่มีรายงานท่ี
สามารถนำไปใช้ต่อได้

3) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่สามารถติดตามกิจกรรม
ของสถานศึกษาได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากหน้าจอ
แสดงผลบนระบบไม่เอ้ืออำนวย

จุดประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา – พัฒนาระบบ CCT ให้สอดคล้องกับกระบวนการของโครงการฯแบบใหม่ เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ในเร่ืองนำไปใช้ต่อของข้อมูล และ การสื่อสารกิจกรรมของโครงการ

ü ลดระยะเวลาท่ีเสียไปจากการสื่อสารหลายรอบระหว่างคุณครูและกสศ. ทำให้เพิ่มระยะเวลา
ในการทำงานของคุณครู

ü เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างกสศ. และคุณครู และ ลดภาระในการตอบคำถามของ
แอดมินของกสศ. ส่วนกลาง

ü คุณครูสามารถนำรายงานท่ีออกจากระบบไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อได้สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน

ü เขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถมองเห็นข้อมูลได้มากข้ึนและสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน

Conceptual design

• ดำเนินการเก็บ Business Requirement เพ่ือนำเป็นข้อมูลต้ังต้นในการออกแบบ 
Notification 

• ดำเนินการเก็บ Business Requirement เพ่ือนำเป็นข้อมูลต้ังต้นในการสร้างรายงานใน
ระบบ

• นำส่ง Business Requirement ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรในการพิจารณาแก้ไขระบบ
• ออกแบบหน้าจอแสดงผลสำหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

• แนวทางการใช้งานรายงาน 
• สิทธิ์ในการเข้าถึงรายงานของคุณครู
• สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

การแจ้งเตือน Push Notification การออกรายงานอัตโนมัติ จอแสดงผลสำหรับเขตพื้นท่ีการศึกษา

กสศ. สามารถใช้การแจ้งเตือนเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร 
รวมถึงปฏิทินกิจกรรมให้แก่ทั้ง Admin โรงเรียน และ คุณครูประจำ
ช้ันได้ในเวลาเดียวกัน

ระบบสามารถสร้างรายงาน เช่น รายงานนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง 
รายช่ือนักเรียนที่เลือกรับเงินสด หรือรายงานการมาเรียนของ
นักเรียน ได้เพ่ือเป็นการง่ายแก่การใช้งานต่อของสถานศึกษา

การปรับหน้าจอการแสดงผลให้แก่เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เห็นข้อมูล

ในระดับที่เพียงพอสำหรับการติดตามผลการทำงานของสถานศึกษา

1
3

ระบบได้มีการเปิดให้คุณครูเร่ิมกรอก

แบบนร.01 ต้ังแต่วันน้ีถึง 26 กรกฎาคมค่ะ

คุณครูได้มีการจัดทำแบบนร.01 เสร็จส้ินแล้ว 
52 คน ยังเหลืออีก 21 คนค่ะ ทำต่อกด..

เหลือเวลาในการกรอกแบบนร.01 อีก 3 วันนะ
คะ

จำนวนแบบฟอร์ม นร.01 ที่ยังไม่เสร็จส้ินทั้งหมด 76 
ฟอร์ม แบ่งเป็น 

3.1) บทนำ 3.2) แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาเชิงกระบวนการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  :การออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการ1
กลุ่มการพัฒนาท่ี 1.1 แก้ไขปัญหา:

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง: 
หลักการ 8 Wastes: 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

D O W N T I M E
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1) บทสรุปผู้บริหาร 2) รายงานสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมฯ 3) แนวทางการพัฒนาสำหรับโครงการฯ 4) ก้าวถัดไปสำหรบักสศ. 5) ภาคผนวก

กรอบแนวคิดของแนวทางการพัฒนา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ข้อควรพิจารณาสำหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมเบื้องต้น

จุดประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา – เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดกรอง แต่ทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการได้รับทุนของนักเรียน

üเพ่ิมความครอบคลุมในการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนท่ีมี
ฐานะยากจนจริง ๆ ผ่านการประเมินของคุณครู

üเพ่ิมแนวทางในการปรับหลักการคัดกรองและค่า PMT ให้มีความแม่นยำมากข้ึน
üเพ่ิมความสำคัญให้แก่คุณครูและโรงเรียนในการคัดเลือกนักเรียนยากจนพิเศษ
üเพ่ิมภาพลักษณ์ให้แก่กสศ. 

Conceptual design

• กำหนดนโยบายการและสัดส่วนในการพิจารณาอนุมัติอุทธรณ์
• ออกแบบแบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์บนระบบ
• จัดทำระบบ CCT ให้มีฟังก์ชันรับรองกระบวนการยื่นอุทธรณ์
• จัดทำแผนการสื่อสารให้แก่คุณครูและสถานศึกษาในส่วนของกระบวนการยื่น
อุทธรณ์นักเรียน

• ผู้มีอำนาจในการอนุมัติกรณีการขออุทธรณ์ของนักเรียน
• เกณฑ์การอนุมัติท่ีน่าเชื่อถือและเปิดเผยได้ในการพิจารณาอุทธรณ์
• รายการเอกสารท่ีจำต้องขอเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอุทธรณ ์
• จำนวนของการขออุทธรณ์ ช่วงเวลาในขออุทธรณ์ และระยะเวลาการ
พิจารณาผลของอุทธรณ์

• การตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือเกณฑ์ PMT หากมีการอนุมัติมากเกินไป

1) คุณครูตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนท่ีผ่านการคัดกรอง

2) มีรายชื่อนักเรียนท่ีไม่
ผ่านการคัดกรองแต่สมควร

ได้รับทุน

3) คุณครูกรอกคำร้องขอ
อุทธรณ์พร้อมส่งเอกสาร

เพ่ิมเติม

3

อุทธรณ์

4) คณะกรรมการ
สถานศึกษาหารือถึงการ

อนุมัติอุทธรณ์

5) คณะทำงานกสศ. พิจารณาอนุมัติอุทธรณ์
ของนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดกรอง

หากอนุมัติ

หากอนุมัติ

6) นักเรียนได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุน

แนวทางของกระบวนการ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงถึงภาคผนวกท่ี 9

Illustration only

ตัวอย่างเกณฑ์ในการอนุญาตให้อุทธรณ์

1. นักเรียนไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนของกสศ.มาก่อน
2. คุณครูสามารถนำส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีกสศ.
กำหนด

3. นักเรียนมีความประพฤติเหมาะสม
4. โรงเรียนสามารถส่งอุทธรณ์ในอัตราท่ีไม่เกินอัตราท่ีกสศ.
กำหนดต่อจำนวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดกรอง

จากข้อมูลนักเรียนใน 6 จังหวัด PwC คาดการว่าจะมีการส่ง
คำร้องขออุทธรณ์นักเรียนอย่างน้อย 217 คำร้อง*
* คิดจากนักเรียนที่ผ่านการเยี่ยมบ้านด้วยแบบนร.01 แต่ไม่มีแบบนร.05
สมมติฐาน คือ จำนวนอุทธรณ์เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
ข้อมูลนักเรียนจาก 6 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, กาฬสินธ์ุ, ชลบุรี, นครสวรรค์, ยะลา)

ปัญหาท่ีพบ

1) จากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโรงเรียน หลาย
โรงเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงความ

ไม่เห็นด้วยในการได้รับทุนของนักเรียนบาง

คน เน่ืองจากเหตุผลด้านสถานะความ
ยากจนและพฤติกรรมของนักเรียน 

2) กรณีท่ีเกิดข้ึน เช่น นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน
พิเศษและขาดแคลนจริง ๆ เป็นผู้ท่ีไม่ผ่าน
การคัดกรอง แต่นักเรียนท่ีมีฐานะดีกว่ากลับ
เป็นผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุน

3) ปัจจุบันกสศ.ยังไม่เปิดช่องทางอุทธรณ์

3.1) บทนำ 3.2) แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาเชิงกระบวนการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 :: กระบวนการอุทธรณ์สำหรับนักเรียนท่ีไม่ผ่านการคัดกรอง2
กลุ่มการพัฒนาท่ี 2.1 แก้ไขปัญหา:

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง: 
หลักการ 8 Wastes: 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

D O W N T I M E
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1) บทสรุปผู้บริหาร 2) รายงานสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมฯ 3) แนวทางการพัฒนาสำหรับโครงการฯ 4) ก้าวถัดไปสำหรบักสศ. 5) ภาคผนวก

กรอบแนวคิดของแนวทางการพัฒนา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ข้อควรพิจารณาสำหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมเบื้องต้น

ปัญหาท่ีพบ

1) การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
ไปยังสถานศึกษาและ

นักเรียนมีความล่าช้าซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อการจัด

กิจกรรม 
2) ใช้เวลานานในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลบัญชีนักเรียน

เน่ืองจากเป็นการตรวจตา

ช่องทางการรับเงินอุดหนุนฯ เอกสาร

ทั้งนี้ กสศ. ควร
1. ผลักดันการใช้บัญชี PromptPay เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วของกระบวนการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ และ
เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม / สนับสนุนนักเรียนใน
ระยะยาว 

2. ศึกษาถึงผลระยะยาวในการใช้เงินของนักเรียนที่
ได้รับผ่านช่องทาง Promptpay

การเปิดบัญชี PromptPay

กสศ. ออกหนังสือขอความร่วมมือจากธนาคารใน
การเปิดบัญชีท่ีสถานศึกษาในระบบ CCT

สถานศึกษานำหนังสือไปติดต่อธนาคารใกล้เคียง

หากธนาคารตกลง จะทำการมาเปิดบัญชีนักเรียน
ทุนในสถานศึกษา

Conceptual design จุดประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา – เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรเงิน โดยลดภาระและเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบัญช ีซ่ึงจะทำให้สถานศึกษาและนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนเร็วข้ึน

ü ลดระยะเวลาและจำนวนบุคลากรท่ีใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลบัญชี

นักเรียน เช่น ลดการทำ pre-audit และลดการตรวจสอบก่อนนำเข้าระบบธนาคาร 
ü เพิ่มความถูกต้องในการโอนเงิน เน่ืองจากเป็นการผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักเรียน
ü ลดภาระงานด้านเอกสาร เช่น นร.06 ของสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่ / ใน
เมือง

ü เพิ่มความสะดวกในการติดตามประวัติการได้รับเงินของนักเรียน และการช่วยเหลือในด้าน
การศึกษา / อาชีพในระยะยาว 

• ประสานงานกับธนาคารเพ่ือขอความร่วมมือในการออกเอกสารการเปิดบัญชี 
PromptPay สำหรับโครงการฯ และอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา
ใกล้เคียงในการเดินทางไปเปิดบัญชี PromptPay ให้นักเรียนท่ีประสงค์จะรับ
เงินผ่านการโอน

• ปรับระบบให้รองรับการจ่ายเงินผ่าน PromptPay
• สื่อสารถึงกระบวนการและประโยชน์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

• ระยะเวลาท่ีใช้ในการเปลี่ยนช่องทางการรับเงินจากการรับเงินสดมาเป็นการรับ
ผ่านบัญชี PromptPay

• บริบทของแต่ละสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน ทำให้ระบบ PromptPay ไม่สามารถ
อำนวยความสะดวกได้ในทุกพ้ืนท่ี จึงควรคำนึงถึงการขยายขอบเขตการ
ประสานงานกับธนาคารเพ่ืออำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีห่างไกล และคง
ทางเลือกการรับเงินสดไว้

08
06

คุณครูจัดทำ นร.06
นร.08 ทุกภาคเรียน

เปิดบัญชี

จัดทำเอกสารเปิดบัญชี

เฉพาะตอนเปิด/เปล่ียน
บัญชี (ครั้งเดียว)

รับเงินสด 

PromptPay

กสศ. โอนเงินเข้า
บัญชีสถานศึกษา

กสศ. โอนเงินเข้าบัญชี
PromptPay ตามเลข
บัตรประชาชน

นักเรียนรับเงินผ่าน

บัญชี PromptPay

คุณครูทำเอกสารนัด

หมาย

สถานศึกษามอบเงิน

ให้นักเรียน

คุณครูจัดทำและบันทึก

หลักฐานต่าง ๆ 

นักเรียนเลือก

ช่องทางการรับเงิน

1

2

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงถึงภาคผนวกท่ี 10

3.1) บทนำ 3.2) แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาเชิงกระบวนการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 :: การโอนเงินให้นักเรียนผ่านบัญชี PromptPay3
กลุ่มการพัฒนาท่ี 1.2 แก้ไขปัญหา:

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง: 
หลักการ 8 Wastes: 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

D O W N T I M E
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1) บทสรุปผู้บริหาร 2) รายงานสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมฯ 3) แนวทางการพัฒนาสำหรับโครงการฯ 4) ก้าวถัดไปสำหรบักสศ. 5) ภาคผนวก

กรอบแนวคิดของแนวทางการพัฒนา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ข้อควรพิจารณาสำหรับแนวทางการพัฒนากิจกรรมเบื้องต้น

ปัญหาท่ีพบ

1) จากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโรงเรียน หลาย
โรงเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการในการคืน

เงิน ทำให้เกิดความผิดพลาด
2) กรณีท่ีเกิดข้ึน เช่น มีการโอนเงิน ขาด หรือ
เกินจำนวนจริงท่ีต้องคืนทาง กสศ.

จุดประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา – เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการคืนเงินและลดความผิดพลาดในการคืนเงินของโรงเรียน

üเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการคืนเงินของโรงเรียน
üลดความผิดพลาดในการคืนเงินของโรงเรียน
üลดงานในการติดตามและตรวจสอบการคืนเงิน 

Conceptual design

• มีการสื่อสารในการคืนเงินเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจให้ครูในกระบวนการคืนเงิน
• ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีหรือหน่วยกำกับในการให้ความเข้าใจเพ่ือให้ เขตพ้ืนท่ี
หรือหน่วยกำกับสามารถช่วยสนับสนุนหรือตอบคำถามในกระบวนการน้ีได้

• โรงเรียนอาจยังมีความไม่สบายใจในเร่ืองการโอนเงินคืนผ่านทาง QR code 
เน่ืองจากต้องมีการโอนจากบัญชีท่ีมีชื่อครู และโรงเรียนเห็นด้วยในการโอนผ่าน
ทาง Bill slip เพราะเป็นการโอนผ่านทางบัญชีโรงเรียน

แนวทางของกระบวนการ

2) ดาวน์โหลด Bill slip 
ออกจากระบบ

2) จ่ายเงินผ่านทาง 
QR code 

3) ปร้ินใบ Bill slip 

3) รอระบบตรวจสอบการ
โอนเงิน

4) คุณครูจ่ายเงินท่ี 
ธนาคาร

4) ระบบออกใบเสร็จ
(E-Receipt)

E-Receipt

E-Receipt

วิธีท่ี 1: Bill slip 

วิธีท่ี 2: QR code 

1) คุณครูกรอกข้อมูลการคืน
เงินในระบบ

(จำนวนเงินและรายชื่อเด็ก)

6) ระบบออกใบเสร็จ
(E-Receipt)

5) รอระบบตรวจสอบการ
โอนเงิน

3.1) บทนำ 3.2) แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาเชิงกระบวนการ

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 :: การโอนเงินผ่าน QR code4
กลุ่มการพัฒนาท่ี 1.2 แก้ไขปัญหา:

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง: 
หลักการ 8 Wastes: 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

D O W N T I M E
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CCT – โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

สาธารณชน

ผู้ได้รับผลประโยชน์

โดยตรงจากโครงการฯ 
เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง

ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น คุณครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ความละเอียดและครอบคลุมของข้อมูลท่ีควรได้รับ

• ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการสื่อสารท่ีครอบคลุมและมีรายละเอียดมากท่ีสุด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานหลัก เช่น คุณครู admin คุณครู
ท่ีลงพ้ืนท่ี เนื่องจากเป็นผู้นำเข้าข้อมูลและมีส่วนเก่ียวข้องเกือบทุกกระบวนการ

• เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เช่น คู่มือปฏิบัติงาน ปฏิทินการศึกษา กสศ. ควรคำนึงถึงแนวทางการสรุปเนื้อหาหลัก
ท่ีกระชับและได้ใจความ รวมถึงมีความดึงดูดผู้อ่าน 

• ในกรณีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ ควรเตรียมแผนการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจท้ังในเชิงกระบวนการและสาเหตุ 
รวมถึงสนับสนุนอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากคุณครู

• นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ และกระบวนการ / บทบาทของตนใน
ภาพรวม

• การสื่อสารควรครอบคลุมไปถึงการแนะนำ กสศ. และโครงการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในสำนักงาน เพ่ือเปิดโอกาสในการสนับสนุน
นักเรียนในระยะยาว

• สาธารณชนควรได้รับการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงท่ีมา กระบวนการโดยคร่าว และผลลัพธ์ของโครงการ โดยเน้นการสื่อสาร
เชิงการตลาดเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่โครงการ

1) บทสรุปผู้บริหาร 2) รายงานสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมฯ 3) แนวทางการพัฒนาสำหรับโครงการฯ 4) ก้าวถัดไปสำหรบักสศ. 5) ภาคผนวก

แก้ไขปัญหา:
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง: 
หลักการ 8 Wastes: 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

D O W N T I M E

3.1) บทนำ 3.2) แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาอ่ืน ๆ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 :: การพัฒนาในด้านความน่าเชื่อถือของโครงการ5
กลุ่มการพัฒนาท่ี 2.1

กรอบแนวคิดของแนวทางการพัฒนา
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การพัฒนาศักยภาพของหน่วยกํากับติดตามเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของสถานศึกษา
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของหน่วยกํากับติดตาม

จัดทําหลักสูตรการอบรมแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจน การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
การติดตามเง่ือนไข และการใช้ระบบสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษา

ค้นหา คัดเลือกหน่วยกํากับติดตามดีเด่นประจําปี เพ่ือสร้างต้นแบบในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือระบบสารสนเทศ องค์ความรู้และงบประมาณในการถ่ายทอด

ความรู้ สร้างความเข้าใจ และติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินงานของโครงการได้

จัดทําระบบและช่องทางการส่ือสารท่ีให้หน่วยกํากับติดตาม สามารถสอบถามข้อมูลและการ
ช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
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ช่องทางการสื่อสารหลัก และเป็นทางการของ กสศ.
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Q & A


