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

1 (1) พระราชทานพระราชวโรกาสใ!ประธานและคณะ°บGหาร กสศ. เfาเsา
tลละอองพระบาท (25 เมษายน 2563) (2) สõปการmเnนงานของ กสศ. 
เíอนมกราคม 2563 (#¶&ศc) (2) ผลการmเnนการตามนโยบายบอñด  17 
ประเæน (4) แผนปA5Bงาน ประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉ5บสมúรy) 
(5) การเตdยมความพ¸อมของ*+กงานกร∑โรคBดเuอไว=สโคโรนา 2019 
(COVID-19)

1. =บทราบ และใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาmเnนการüวย  
2. เeนชอบใ!ôเTองแผนปA5Bงาน ประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรπเÖน
ระเSยบวาระ เIอjจารณาเÖนเTองแรกในการประ2มคqงà จาก†น5งใ!เสนอระเSยบวาระUน 
ๆ ตามÄÅบ

Yes

2 เTอง=บรองรายงานการประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. คqงE 1/2563 =บรองรายงานการประ2มคณะกรรมการ คqงE 1/2563  โดยไtuการแvไข และ ใ!⁄อเÖนหòก
การในการ|ด9รายงานการประ2มèา กร∑uระเSยบวาระòบใ!|ด9เÖนรายงานการประ2ม
ระเSยบวาระòบ†นแยกออกจากระเSยบวาระjวไป 

Yes

3.1 แผนปA5Bงาน ประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 - oายเลขาpการเสนอใ! 
คกก.กสศ. ใ!ความเeนชอบตามระเSยบ กสศ. èาüวยการเçน การ5ญ, 
และงบประมาณ พ.ศ. 2561 fอ 40 ‚งuยอดงบประมาณEไü=บ|ดสรรตาม
~างพระราช5ญ—Bงบประมาณราย≠ายประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 
÷นวน 5,496,129,400 บาท (ไtรวมHนประเ¶ม 300,000,000 บาท) และ
งบประมาณคงเหˆอและเหˆอ≠ายจากงบประมาณราย≠ายประ÷ó 2562 
÷นวน 419,665,410.99 บาท รวมเÖนงบประมาณราย≠าย÷นวน 
5,915,794,810.99 บาท  

เeนชอบแผนปA5Bงาน ประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามEเสนอและใ!=บความ–ดเeน/fอ
เสนอแนะของEประ2มไปjจารณาประกอบüวย 

Yes

3.2 โครงการäฒนาค{และโรงเdยนเIอยกระÅบlณภาพการLกษาอ∂างÉอเÔอง 
.นE 2 - oายเลขาpการเสนอใ! คกก.กสศ. อp©Bโครงการฯ วงเçน 176.8 
êานบาท ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ เ§อนไข และÄÅบ
ความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561

1)   อp©BโครงการตามEเสนอ ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ เ§อนไข และ
ÄÅบความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561 2)   เeนชอบแÉง}งอpกรรมการเRม
เBมในคณะอpกรรมการ…]บ˜ศทางโครงการäฒนาค{และโรงเdยนเIอยกระÅบlณภาพการ
Lกษาอ∂างÉอเÔอง ตามEเสนอ 3)   ใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณา
ประกอบการmเnนโครงการüวย

Yes

Jun 18, 2020, 11:39 AM

ส@ปผลการประ&ม คกก.กสศ. 
Cน+ กรรมการมาประ2ม 16 3าน



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

3.3 การป=บปõง®วนงานของ*+กงาน กสศ. - oายเลขาpการเสนอใ! 
คกก.กสศ. ใ!ความเeนชอบการป=บปõง®วนงาน สนง.กสศ. จากเ¶ม 7 
ห¥วยงาน เÖน 9 ห¥วยงาน (*+ก/สถา5น/vนá) และ 2 oาย  

ใ!ยกเÚก~างระเSยบฯ èาüวยการแ/ง®วนงาน หDาEและความ=บ0ดชอบของ*+กงาน  
กสศ. พ.ศ. 2561 และใ!ความเeนชอบ~างระเSยบฯ èาüวยการแ/ง®วนงาน หDาEและความ
=บ0ดชอบของ*+กงาน กสศ. พ.ศ. …. Eไüป=บปõงตามความ–ดเeน/fอเสนอแนะของE
ประ2ม และ)านการก“นกรองของกรรมการ°ทรงlณ±≤üานกฎหมายแêว และใ!*+กงาน
ประกาศในราชÜจจาpเบกษาÉอไป

Yes

3.4 รายงานการสอบ5ญ, óงบประมาณ พ.ศ. 2562 - oายเลขาpการเสนอใ! 
คกก.กสศ. ใ!ความเeนชอบตามมาตรา 41 แPง พ.ร.บ. กองHนเIอความ
เสมอภาคทางการLกษา พ.ศ. 2561

ใ!เสนอเTองรายงานการสอบ5ญ, óงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใ!คณะกรรมการjจารณา¢กคqง
ในการประ2มคqงÉอไป โดยใ!ôเสนอüวย2ดเอกสารทางการเçนพ¸อม”อaบายประกอบใ!
เหมาะสม และôเสนอผลความvาวหDาในการmเnนการตามรายงานการสอบทานระบบ
ควบlมภายในของ°สอบ5ญ, รวม£งใ!oายเลขาpการ=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของE
ประ2มในประเæนUนๆ ไปjจารณาmเnนการüวย 

Yes

3.5 ~างรายงานประ÷ó กสศ. (óงบประมาณ พ.ศ. 2562) - oายเลขาpการเสนอ
ใ! คกก.กสศ. ใ!ความเeนชอบตามมาตรา 43 แPง พ.ร.บ. กองHนเIอ
ความเสมอภาคทางการLกษา พ.ศ. 2561 

1) เeนชอบในหòกการ~างรายงานประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามEเสนอ และใ!=บ
ความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาป=บปõงรายงานประ÷óใ!สมúรyùงûน 2)
เeนชอบแÉง}งคณะ9งาน|ด9รายงานประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบüวย 
นางสาววòย=ตc ศdอõณ เÖนประธาน คณะ9งาน ไüแ™ ศาสตราจารáสมพงF ËตระÅบ รอง
ศาสตราจารáดาร∑ ß&ยÜจ รองศาสตราจารáÏทมาวÿ โพชpGล และนายHทระ ”j&กF เIอ
ก“นกรอง~างรายงานประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใ!uความสมúรy 2ดเจน ตรงตาม
ªตJประสงÀของกฎหมาย และมอบหมายคณะ9งานÃนวยการ|ด9รายงานประ÷
óงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใ!แêวเสëจตาม…หนดเวลาตามE พ.ร.บ. กองHนเIอความเสมอ
ภาคทางการLกษาฯ …หนด โดยไtöองเสนอขอความเeนชอบจาก คณะกรรมการฯ ¢ก

Yes

3.6 การขออp©Bใ!°|ดการลงนามในìญญา]บ OECD (โครงการประเ˛น
สมรรถนะ+กเdยนตามมาตรฐานสากลเIอการäฒนาสถานLกษา - PISA for 
Schools) - oายเลขาpการเสนอใ! คกก.กสศ. อp©Bตามfอ 8 ของระเSยบ 
กสศ. èาüวยการ=กษาการแทนและการปA5Bการแทน°|ดการ และnBกรรม
E°|ดการöองขออp©BÉอคณะกรรมการ พ.ศ. 2561 

อp©Bใ!°|ดการลงนามในìญญา]บองÀการเIอความ~วม·อและการäฒนาทางเศรษฐÜจ 
(OECD) ตามfอ 8 ของระเSยบ กสศ. èาüวยการ=กษาการแทนและการปA5Bการแทน°
|ดการ และnBกรรมE°|ดการöองขออp©BÉอคณะกรรมการ พ.ศ. 2561 และใ!=บความ–ด
เeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาประกอบการmเnนโครงการüวย

Yes

4 แผนïทธศาสตñการiอสารองÀกร ใ!เ‹อนการôเสนอระเSยบวาระàไปบรรπเÖนระเSยบวาระในการประ2มคณะกรรมการบGหาร 
กสศ. คqงwดไป

Yes

Jun 18, 2020, 11:39 AM

ส@ปผลการประ&ม คกก.กสศ. 
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5.1 การป=บปõง°uÃนาจŸง≠ายเçนจากธนาคาร - oายเลขาpการเสนอใ! 
คกก.กสศ. ใ!ความเeนชอบตามfอ 36 ของระเSยบ กสศ. èาüวยการเçน 
การ5ญ, และงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เeนชอบ°uÃนาจลงนามŸง≠ายเçนจากธนาคารและเ§อนไขในการŸง≠ายตามEเสนอ ตามfอ 
36 ของระเSยบ กสศ. èาüวยการเçน การ5ญ, และงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใ!uผล5งwบ
ใÇหòงªนEระเSยบ กสศ. èาüวยการแ/ง®วนงานฯ ฉ5บใหt Eคณะกรรมการใ!ความเeน
ชอบในระเSยบวาระE 3.3 ประกาศใÇในราชÜจจาpเบกษา

Yes

5.2 ความvาวหDาการmเnนการตาม พ.ร.บ. Ûมครองfอgล®วนÆคคล พ.ศ. 
2562

=บทราบ และใ!mเnนการE÷เÖนÉอไปเIอใ!บรร`ªตJประสงÀ Yes

5.3 …หนดการประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. เeนชอบ…หนดการประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. เíอนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ตาม
Eประธานเสนอ

Yes

Jun 18, 2020, 11:39 AM

ส@ปผลการประ&ม คกก.กสศ. 


