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Agenda /อเ2อง/เ3อหาโดย8อ ม9+ประ&ม เผยแพ=ไ?

1 คณะ=ฐมนตdไüuการแÉง}งคณะกรรมการบGหาร กสศ. ตาม พ.ร.บ. àแêว 
เ•อªนE 10 กรกฎาคม 2561 9ใ!ระเSยบ*+กนายก=ฐมนตd èาüวยการ
®งเสGมìงคมแPงการเdยนºและlณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 เÖนØน´นผล
5งwบ £งàตามบทเฉพาะกาล มาตรา 51 แPง พ.ร.บ. กองHนเIอความเสมอ
ภาคทางการLกษา พ.ศ. 2561

=บทราบ Yes

2 เTองรายงานการประ2มคณะกรรมการบGหารกองHนเIอความเสมอภาค
ทางการLกษา คqงE 1/2561

=บทราบ Yes

3.1 มBคณะ=ฐมนตdเ\ยว]บคณะกรรมการบGหาร กสศ. (การแÉง}งประธาน
กรรมการและกรรมการ°ทรงlณ±≤ และ_าตอบแทนและ`ทaประโยชcของ
คณะกรรมการบGหาร กสศ.)

=บทราบ Yes

3.2 พ.ร.บ.กองHนเIอความเสมอภาคทางการLกษา พ.ศ. 2561 (สาระ*wญ
โดย∂อและความเeนคณะกรรมการกฤษ[กาEเ\ยวfอง)

=บทราบ Yes

3.3 สõปรายการประเæนÉางๆ E กสศ. จะöองmเnนการตาม พ.ร.บ.กองHนเIอ
ความเสมอภาคทางการLกษา พ.ศ. 2561

=บทราบ Yes

3.4 การโอนบรรดาÜจการ ท=พá`น `ทa หDาE หà ภาระâกäน เãาหDาEและ
åกãาง และเçนงบประมาณของ สสค. ไปเÖนของ กสศ.

=บทราบ Yes

4.1 แผนแtบท กสศ. óงบประมาณ 2561 - 2566 เeนชอบแผนแtบท กสศ. 2561 – 2566 และใ!ใÇเÖนแนวทางเøองöนในการmเnนงานของ 
กสศ. ไü โดยจะป=บปõงใ!สมúรyและเหมาะสมùงûนในโอกาสÉอไป

Yes
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4.2 แผนปA5BการและแผนการใÇเçน óงบประมาณ 2561 - 2562 และความ
vาวหDาในการขอ=บการ|ดสรรเçนßดหpนรายó óงบประมาณ 2561 – 
2562 และHนประเ¶ม กสศ. 

¿น¡นและใ!ความเeนชอบแผนปA5Bการ óงบประมาณ 2561 – 2562  ตามรายละเ¢ยดE
เสนอใ!คณะ=ฐมนตduมBใ!ความเeนชอบแผนการใÇเçน óงบประมาณ 2561 – 2562  เ•อ
ªนE 17 กรกฎาคม 2561 แêว และใ!mเnนการÉอไปตามมBคณะ=ฐมนตdÅงก¬าว โดยใ!
ประสานงานเIอ9รายละเ¢ยด]บ*+กงบประมาณตาม¨นตอนÉอไป *ห=บการขอHน
ประเ¶มEนายก=ฐมนตdไüใ!ความเeนชอบแêว√ใ!mเnนการÉอไปโดยประสานงาน]บ*+ก
งบประมาณเƒน]น และใ!oายเลขาpการตรวจสอบèาการ|ด9แผนแtบทและแผนปA5Bการ 
uประเæนครบ≈วนตามภารÜจของกองHนตาม พ.ร.บ. กองHนเIอความเสมอภาคทางการLกษา 
พ.ศ. 2561 หYอไt

Yes

4.3 การแÉง}งรองประธานกรรมการ  และEป∆กษาคณะกรรมการ 1. เeนชอบแÉง}งนางสาววòย=ตcฯ เÖนรองประธานกรรมการบGหาร กสศ. และใ!เÖน°
แทนคณะกรรมการบGหาร กสศ. ในกร∑EประธานกรรมการบGการ กสศ. ไtสามารถปA5B
หDาEไü
2. เeนชอบแÉง}งEป∆กษาคณะกรรมการ ตามรายµอEเสนอ

Yes

4.4 การแÉง}งคณะอpกรรมการ กรรมการตรวจสอบภายใน และการ…หนด_า
ตอบแทนคณะอpกรรมการและคณะ9งาน

ก. เeนชอบใ!แÉง}งคณะอpกรรมการ 4 üาน และกรรมการตรวจสอบภายใน ตามรายµอE
เสนอ โดยใ!มอบหมายประธานแÉละคณะเ ญÆคคลEเหมาะสมเÖนอpกรรมการใ!ครบองÀ
คณะตามหòกการEเสนอมา £งà oายเลขาpการอาจป∆กษา]บประธานแÉละคณะเIอ…หนด
ÃนาจหDาEคณะอpกรรมการEเ\ยวfองใ!เหมาะสมùงûน แêวเสนอใ!คณะกรรมการ
jจารณาใ!ความเeนชอบในการประ2มคqงÉอไป £งà เIอความเหมาะสมùงûน ใ!ป=บปõง
µอคณะอpกรรมการüานการเçน เÖน คณะอpกรรมการüานการเçนและงบประมาณ 
ข. เeนชอบการ…หนด_าตอบแทนคณะอpกรรมการและคณะ9งานตามEเสนอ 

Yes

4.5 การ|ด9หòกเกณÕและออกระเSยบEöองmเnนการใ!แêวเสëจภายใน 
90 ªนตามมาตรา 53

มอบหมายใ!*+กงาน กสศ. mเnนการ|ดเวŒ=บœงความ–ดเeนของ°เ\ยวfองตามพระราช
5ญ—Bฯ รวม£ง|ด9/ป=บปõง~างหòกเกณÕและระเSยบEเ\ยวfองใ!แêวเสëจ และใ!คณะ
อpกรรมการüานกฎหมายjจารณาก“นกรอง¢กคqง ™อนเสนอใ!คณะกรรมการบGหาร กสศ. 
ใ!ความเeนชอบÉอไป £งàใ!วางแผนโดย”‘ง’งระยะเวลาEöองmเnนการใ!แêวเสëจ
ตามพระราช5ญ—Bฯ üวย

Yes

4.6 การ|ด9ระเSยบhนฐานตามมาตรา 23 (5) และระเSยบUนๆ Eöองออก
ตามพระราช5ญ—Bฯ

มอบหมายใ!*+กงาน กสศ. |ด9/ป=บปõง~างระเSยบhนฐานตามมาตรา 23 (5) และ
ระเSยบUนๆ Eöองออกตามพระราช5ญ—Bฯ โดย9งาน~วม]บคณะอpกรรมการüานE
เ\ยวfอง แêวเสนอใ!คณะกรรมการใ!ความเeนชอบÉอไป

Yes
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4.7 การใ!°บGจาคเçนใ!แ™กองHนu`ทaô÷นวนเçนEบGจาคไป◊กเÖน_าลด
ห∂อนหYอราย≠ายเƒนเÿยว]บการบGจาคเIอการLกษาตามประมวล
=ษฎากร ตามมาตรา 7

เeนชอบตามEoายเลขาpการเสนอและใ!*+กงาน กสศ. ®งกรมสรรพากร รวม£งรายงาน
ความvาวหDาแ™คณะกรรมการÉอไป

Yes

4.8 การสรรหา°|ดการ แÉง}งคณะ9งานเIอ|ด9~างระเSยบEเ\ยว]บการสรรหา°|ดการเIอเสนอใ!คณะ
กรรมการใ!ความเeนชอบ โดยuนางสาววòย=ตc ศdอõณ เÖนประธาน และมอบหมายใ!
นางสาววòย=ตcฯ เ ญÆคคลEเหมาะสม~วมเÖนคณะ9งาน แêวเสนอใ!ประธานกรรมการลง
นามใน”ŸงแÉง}งไü โดย⁄อèาคณะกรรมการไüเeนชอบใ!แÉง}งคณะ9งานในการประ2ม
คqงàแêว 

Yes

5 +ดหมายการประ2มคqงÉอไป เeนชอบ+ดหมายªนเวลาการประ2มคqงÉอไป ÷นวน 4 คqงตามÄÅบ Åงà
1. ªน€กñE 3 `งหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
2. ªน€กñE 17 `งหาคม 2561 เวลา 15.00 น.
3. ªน€กñE 7 ]นยายน 2561 เวลา 09.30 น.
4. ªน€กñE 24 ]นยายน 2561 เวลา 09.30 น.

Yes
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