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

1 1. °แทน กสศ.เfา~วมประ2มเfา~วมการประ2มìมมนาfiชาการเ˚ดว
รายงานjเศษ “มากกèา@า˝นìญญา” (Beyond Commitments) สõปผล
งานเQนของโลกในรอบ 5 óแรกของวาระการäฒนาERง¿นüานการLกษา 
(SDG4) ‚งเÖน®วนหIงของการประ2มเวŒระÅบ-งทางการเ·องèาüวยการ
äฒนาอ∂างRง¿น ภายใöคณะมนตdเศรษฐÜจและìงคมแPงสหประชาชาB 
ประ6าó 2562 (High-Level Political Forum on Sustainable 
Development - HLPF 2019) ระหèางªนE 9-18 กรกฎาคม 2562 ณ Aา
+กงานใหSองÀการสหประชาชาB นครnวยอñค2. สõปการ=าเnนงานของ 
กสศ. ในรอบเíอน พ.ค.-˛.ย. 2562 (#¶&ศc)3. ประธานไüเสนอ…หนดการ
ประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. เíอน`งหาคม-1นวาคม 2562 ตามªน
เวลาและสถานE Åงà - ªนพฤ◊สบÿ E 15  `งหาคม 2562 เวลา 
9.30-12.30 น.    - ªนพฤ◊สบÿ E 19  ]นยายน 2562 เวลา 9.30-12.30 น.- 
ªนพฤ◊สบÿ E 17  'ลาคม  2562 เวลา 9.30-12.30 น.- ªนพฤ◊สบÿ E 14  
พฤศËกายน 2562 เวลา 9.30-12.30 น.- ªนพฤ◊สบÿ E 19 1นวาคม 2562 
เวลา 9.30-12.30 น.โดยการประ2มเíอน`งหาคม-พฤศËกายน จะประ2มE
อาคารเjñล แบงTUอก 8น 4 !อง อะคาเดV 1*ห=บเíอน1นวาคม จะ
ประ2มEอาคารเอส Wทาวเวอñ 8น 13 กสศ. 4. ความvาวหDาหòกเกณÕการ
ลงHนหาผลประโยชcจากเçนและท=พá`นของกองHน (อéระหèางประกาศ
ในราชÜจจาpเบกษา)

=บทราบ และเeนชอบ…หนดการประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. เíอน`งหาคม-1นวาคม 
2562 ตามEประธานเสนอ

Yes

2 รายงานการประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. คqงE 5/2562 =บรอง ตามEไüแvไขเRมเBมตามความเeนEประ2มแêว (หDา 13 fอ 4 เçนบGจาคEเfามาจะ
กลายเÖนเçนของ กสศ. ... ใ!แvไขโดยใÇ”ตามกฎหมาย ก¬าวWอ เçนบGจาคEเfามาจะ
กลายเÖนเçนไüของ กสศ. ตามมาตรา 6(6) แPง พ.ร.บ. กองHนเIอความเสมอภาคทางการศ
Xกษา พ.ศ. 2561)

Yes

3.1 โครงการส¸างโอกาสทางการLกษา*ห=บ+กเdยนในhนEPางไกลเÖนค{
.นใหtเIอäฒนาlณภาพโรงเdยนของ2มชน (ป=บปõงก„มเ‰าหมาย)

เeนชอบใ!ป=บปõงEมาของก„มเ‰าหมายโครงการฯ ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวย
หòกเกณÕ เ§อนไข และDาÅบความAาwญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561

Yes
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3.2 ~างแผนïทธศาสตñการfi|ยและการäฒนานªตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 ใ!ป=บปõงแvไขตามfอ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มแêวเสนอเIอขออp©Bในการประ2ม
คqงÉอไป

Yes

3.3 ~างโครงการ®งเสGมส+บสpนเยาวชนEuYกยภาพและความสามารถjเศษ
แÉขาดแคลนHนท=พáและüอยโอกาสใ!ไü=บโอกาสLกษาÉอเZมYกยภาพ
ในระÅบ-ง

1) ใ!ความ–ดเeน/fอเสนอแนะ เIอAา+กงาน?าไปป=บปõงเÖนโครงการฯ 2) อp©Bงบ
ประมาณโครงการà ใ!เÖนงบประมาณâกäน*ห=บก„มเ‰าหมายโครงการรวม 5 .น3) 
jจารณาความเหมาะสมเ\ยว]บäนธะการชดใÇHน4) แÉง}งคณะอpกรรมการ…]บ˜ศทางโค
รงการฯ ตามEเสนอ

Yes

3.4 ~างระเSยบ กสศ. èาüวยเçนและท=พá`นบGจาค พ.ศ ... 1. เeนชอบในหòกการและมอบหมายใ!คณะอpกรรมการüานการเçนและงบประมาณ=บ~าง
ระเSยบ กสศ. èาüวยเçนและท=พá`นบGจาค พ.ศ ... ไปป=บปõง≈อย”ตามความเeนของE
ประ2มแêวเสนอใ!ประธานลงนามไü 2. แÉง}งคณะอpกรรมการบGหาร|ดการเçนและ
ท=พá`นบGจาค ตามEเสนอ3. อp©Bใ!≠ายเçนจากเçนEไü=บบGจาคในโครงการ “เอสโ[Ïน
\ใจพาDองกòบ!องเdยน” และโครงการ "จดหมายลาค{” ตาม+ยfอ 40 ของระเSยบ กสศ. 
èาüวยการเçน การ5ญ, และงบประมาณ พ.ศ. 2561 ‚ง…หนดèากร∑การ≠ายเçนหYอ™อหà
âกäนเÜนกèาE…หนดไˇตามแผนปA5Bงาน ใ!°|ดการเสนอรายการmเnนงานและการใÇ
≠ายเçนEเRม†นÉอคณะกรรมการเIอjจารณาอp©B เIอใ!*+กงานmเnนÉอไปไü

Yes

3.5 การแÉง}ง°สอบ5ญ,ของ กสศ. Aาห=บรอบó5ญ, 2563 เeนชอบแÉง}งฯ (บG]ท สอบ5ญ,ธรรมnB ÷]ด โดยนาย<ªฒc ม∑กนกส^ล หYอนางสาวอ
Úสา 2มfi-ตร) ตามEเสนอ

Yes

3.6 ~างกฎ5ตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เeนชอบตามE คตส. เสนอ Yes

4.1 ~างประกาศ*+กงาน กสศ. èาüวยการเ_ก≠าย_าใÇ≠ายเIอบGหาร|ดการ 
และการปA5BหDาEของ*+กงาน

=บทราบ Yes

4.2 รายงานการâกäนงบประมาณของ กสศ. ไตรมาส 3/2562 1. =บทราบ2. เeนชอบใ!โอนงบประมาณEเหˆอจากโครงการ®งเสGม+กเdยนขาดแคลนHน
ท=พáและüอยโอกาสเIอการLกษาÉอสายอา,พระÅบ-ง6านวน 60 êานบาท ไปใÇใน
โครงการÅงÉอไปà (1) โครงการส¸างโอกาสทางการLกษาAาห=บ+กเdยนในhนEPางไกลเÖน
ค{.นใหtเIอäฒนาlณภาพโรงเdยนของ2มชน (ค{=ก(F)Nน) (2) โครงการäฒนาประชากร
ªยแรงงานüอยโอกาส โดยใ!°|ดการประสานงาน]บคณะอpกรรมการEเ\ยวfองในราย
ละเ¢ยด

Yes
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4.3 ปA˜นการ|ด9แผนการmเnนงานและงบประมาณราย≠าย กสศ. ประ÷ó 
2564

=บทราบ Yes
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