
การประ&มค)ง+ 63-04 30/04/63 สถาน+ !องเสมอภาค 1-2 *+กงาน กสศ.

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

1 (1) ประธานและคณะ°บGหาร กสศ. เfาเsาtลละอองพระบาท (25 
เมษายน 2563)
(2) รองศาสตราจารáดาร∑ ß&ย=ตนÜจ ไü=บการแÉง}งเÖนกรรมการ
°ทรงlณ±≤üานการLกษาในคณะกรรมการนโยบายการäฒนาเæกปฐมªย 
(3) ความvาวหDาการเสนอรายงานประ÷ó 2562 ของ กสศ.  
(4) มาตรการƒวยเหˆอประชาชนก„มเ‰าหมาย°ไü=บผลกระทบจาก
สถานการy COVID-19 ของ กสศ.  
(5) แผนการäฒนานªตกรรมและการfi|ยของ กสศ. óงบประมาณ พ.ศ. 
2564  (5) แนะô ผอ.*+กïทธศาสตñ *+กงาน กสศ.
(6) แนะô°Ãนวยการ*+กïทธศาสตñและบGหารงบประมาณ

1) =บทราบและเeนชอบใ!แÉง}งเลขาpการเÖน°ควบlมระบบการประ2ม)านiอ
zเÌกทรอnกb 2) ใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาประกอบการ
mเnนงานüวย

Yes

2 เTอง=บรองรายงานการประ2มคณะกรรมการบGหาร กสศ. คqงE 3/2563 =บรองรายงานการประ2มคณะกรรมการ คqงE 3/2563  โดยไtuการแvไข  Yes

3.1 ความvาวหDาในการmเnนงานตามแผนปA5BงานและการใÇ≠ายงบ
ประมาณของ กสศ. ประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 - oายเลขาpการเสนอ
ใ! คกก.กสศ. =บทราบความvาวหDาในการmเnนงานและใ!ความเeน
ชอบการป=บปõงแผนเÔองจากการ|ด9~าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณราย
≠าย พ.ศ. .... ÷นวน 200.543 êานบาท

=บทราบความvาวหDาในการmเnนงาน และเeนชอบการโอนงบประมาณประ÷ó พ.ศ. 2563 
÷นวน 200.543 êานบาท แ™*+กงบประมาณ เIอ|ด9~าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณราย≠าย 
พ.ศ. ....  และเeนชอบแผนปA5Bงานóงบประมาณ พ.ศ. 2563 Eป=บปõงใหt ตามEเสนอ รวม
£งใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาประกอบการmเnนงานüวย

Yes

3.2 การป=บปõงแผนการmเnนงานและงบประมาณราย≠ายประ÷óงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

เeนชอบการป=บปõงรายละเ¢ยด”ของบประมาณราย≠ายประ÷ó พ.ศ. 2564 ตามEเสนอ Yes
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Agenda /อเ2อง/เ3อหาโดย8อ ม9+ประ&ม เผยแพ=ไ?

3.3 โครงการ|ดสรรเçนßดหpน+กเdยนยากจนjเศษแบบuเ§อนไข ประ÷óการ
Lกษา 2563 - oายเลขาpการเสนอใ! คกก.กสศ. อp©Bโครงการฯ วงเçน 
2603.959618 êานบาท ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ 
เ§อนไข และÄÅบความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561 (ป=บ
การเ_ก≠ายใ!ความ*wญ]บภาคการLกษา 1/2563 และเDนÜจกรรมเRม
เBมƒวยเหˆอ+กเdยนƒวงรอเ˚ดเทอม งบประมาณ 300 êานบาท)

1) อp©BโครงการตามEเสนอ และเeนชอบยกเˇน˛ใ!โครงการöอง)าน¨นตอนการก“น
กรองโครงการตามระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ เ§อนไข และÄÅบความ*wญในการ
|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561  โดยuเ§อนไขใ!≠ายเçนßดหpนในสถานการyการแพ~ระบาด
ของโรคBดเuอไว=สโคโรนา 2019 และ≠ายเçนßดหpนภาคเdยนE 1/2563 ÷นวน 
1,863.789618 êานบาท จากงบประมาณราย≠ายประ÷ó พ.ศ. 2563 ®วนเçนßดหpนภาค
เdยนE 2/2563 ÷นวน 740.170 êานบาท ใ!≠ายจากงบประมาณEจะไü=บการ|ดสรรจากงบ
ประมาณราย≠ายประ÷ó พ.ศ. 2564  หากไtไü=บงบประมาณตามEเสนอใ!ôเTองกòบมา
เสนอคณะกรรมการjจารณาป=บงบประมาณตามEไü=บจGง¢กคqงหIง แÉ≈าหากไü=บงบ
ประมาณตามEเสนอ ใ!mเnนการÉอไปโดยไtöองôเTองกòบมาเสนอคณะกรรมการ
jจารณา¢ก และหากuการเปÙยนแปลงใน®วนของงบประมาณประ÷óงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใ!oายเลขาpการเสนอคณะอpกรรมการ…]บ˜ศทางฯ jจารณาใ!”แนะôเIอใ!สามารถ
mเnนงานในสถานการyÅงก¬าวไü แêว5งôกòบมารายงานคณะกรรมการÉอไป  2)ใ!=บ
ความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาประกอบการmเnนงานüวย

Yes

3.4 โครงการส+บสpนการäฒนาค{และเæกนอกระบบการLกษา ó 2563 - oาย
เลขาpการเสนอใ! คกก.กสศ. อp©Bโครงการฯ วงเçน 180 êานบาท ตาม
fอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ เ§อนไข และÄÅบความ*wญ
ในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561

อp©BโครงการตามEเสนอ ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕเ§อนไข และÄÅบ
ความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561 และใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของE
ประ2มไปjจารณาประกอบการmเnนงานüวย

Yes

3.5 โครงการäฒนา&กษะแรงงานEขาดแคลนHนท=พáและüอยโอกาสEใÇ
2มชนเÖนฐาน  ó 2563 - oายเลขาpการเสนอใ! คกก.กสศ. อp©Bโครง
การฯ วงเçน 131 êานบาท ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ 
เ§อนไข และÄÅบความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561

อp©BโครงการตามEเสนอ ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕเ§อนไข และÄÅบ
ความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561 และใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของE
ประ2มไปjจารณาประกอบการmเnนงานüวย

Yes

3.6 โครงการส¸างโอกาสทางการLกษา*ห=บ+กเdยนในhนEPางไกลเÖนค{
.นใหtเIอäฒนาlณภาพโรงเdยนของ2มชน (โครงการค{=ก(F)Nน) ระยะE 
2 - oายเลขาpการเสนอใ! คกก.กสศ. อp©Bโครงการฯ วงเçน 65.785 êาน
บาท ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕ เ§อนไข และÄÅบ
ความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561

อp©BโครงการตามEเสนอ ตามfอ 10 ของระเSยบ กสศ. èาüวยหòกเกณÕเ§อนไข และÄÅบ
ความ*wญในการ|ดสรรเçนกองHน พ.ศ. 2561 และใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของE
ประ2มไปjจารณาประกอบการmเnนงานüวย

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

3.7 การแÉง}ง/ป=บปõงคณะอpกรรมการ รวม 5 คณะ - oายเลขาpการเสนอใ! 
คกก.กสศ. เeนชอบแÉง}งคณะอpกรรมการคณะใหt 2 คณะ และป=บปõx
ณะอpกรรมการ 3 คณะ 

เeนชอบแÉง}งคณะอpกรรมการและการป=บปõงคณะอpกรรมการ ตามEไüเสนอและป=บปõง
ตามความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2ม *ห=บ≥แห¥งประธานอpกรรมการ…]บ˜ศทาง
โครงการส+บสpนการäฒนาค{และเæกนอกระบบการLกษา มอบหมายใ!oายเลขาpการเdยน
เ ญEป∆กษาหYอกรรมการ°ทรงlณ±≤3านUนเÖนประธานแêว|ด9”ŸงแÉง}งไüโดยไt
öองôกòบมาเสนอEประ2ม¢กคqง

Yes

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

1) =บทราบและใ!=บความ–ดเeน/fอเสนอแนะของEประ2มไปjจารณาประกอบการ
mเnนงานüวย 2) มอบหมายใ!กรรมการ°ทรงlณ±≤üานกฎหมายและ*+กงานjจารณา
รายµออpกรรมการฯ Eเหมาะสมแêวเสนอประธานลงนาม”ŸงแÉง}งไüโดยไtöองôกòบมา
เสนอEประ2ม¢กคqง

Yes
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ส@ปผลการประ&ม คกก.กสศ. 


