รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ตามกลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มแผนงานเงินอุดหนุนต้นแบบ

เป้าหมาย/ผลผลิต

รวมงบประมาณ
ตามมติ คกก.กสศ.
3/63

ผลการดาเนินงาน
ตามกลุ่มแผนงาน

หน่วย : บาท
ผลการผูกพัน
งบประมาณ

หมายเหตุ:
งบประมาณทีป่ รับปรุง
ตามมติ คกก.กสศ. 5/63

หน่วย

เป้าหมาย

ชิ้นงาน

27

424,787,532 ดาเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัยที่สาคัญ ดังนี้
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและแสดงสถานการณ์
สาคัญตามช่วงวัยระดับจังหวัดและระดับประเทศ ด้านความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่ระดับประถมศึกษา (School readiness) เพื่อติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์วิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา
3. เตรียมงานและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

20,255,001

362,617,532

คน

2,216,652

3,408,917,618 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ให้
นักเรียนยากจนพิเศษที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์เป็นรายบุคคล อัตราปรับเพิ่มขึ้นเป็น
1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (ปีละ 3,000 บาท) สาหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียนที่ได้รับเงินรวม 761,729 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับ อนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด. และ
เตรียมงานเพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่เพิ่มสาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะได้รับทุนเพิ่มกว่า 100,000 คน

1,550,943,016

3,574,187,618
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รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ตามกลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

กลุ่มแผนงานพัฒนาครูและสถานศึกษา

กลุ่มแผนงานส่งเสริมการจัดระบบพื้นที่
ต้นแบบ

เป้าหมาย/ผลผลิต
หน่วย

เป้าหมาย

คน

20,000

โรงเรียน

950

จังหวัด

20

คน

95,000

รวมงบประมาณ
ตามมติ คกก.กสศ.
3/63

ผลการดาเนินงาน
ตามกลุ่มแผนงาน

หน่วย : บาท
ผลการผูกพัน
งบประมาณ

หมายเหตุ:
งบประมาณทีป่ รับปรุง
ตามมติ คกก.กสศ. 5/63

504,000,000 1. คัดกรองเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสเพื่อการศึกษาต่อในระดับสาย
อาชีพชั้นสูง และสามารถมีงานทา เป็นทุนต่อเนื่อง 2,113 คน และทุนใหม่ 2,500 ทุน
ผ่านความร่วมมือสถานศึกษาสายอาชีพสังกัด 2 กระทรวงได้ศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง
(ปวช./ปวส.) ในสถานศึกษาสายอาชีพเข้าร่วม สถานศึกษาสายอาชีพร่วมสร้างนวัตกรรม
ผ่านการดาเนินงานในโครงการฯ โดยพัฒนากลไกการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
และเครือข่ายท้องถิ่นสาหรับเตรียมรุ่นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างครูรุ่นใหม่สาหรับพื้นที่ห่างไกล
2. ค้นหานักเรียนยากจนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เพื่อผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล จานวน 5 รุ่นๆ ละ 300
คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน รวมถึงส่งเสริมการทางานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการ
ผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน และ ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนใน
พื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5,160,973

463,100,000

460,451,357 1. ดาเนินการสารวจเด็กนอกระบบในรูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ ลาปาง แม่ฮอ่ งสอน น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี
ยะลา ขอนแก่น อานาจเจริญ มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี
นครนายก ระยอง และกาญจนบุรี ซึ่งได้ดาเนินการสารวจแล้วบางพื้นที่ พบเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้วจานวน 23,382 คน ซึ่งหากสารวจครบพื้นที่ทั้งหมด
คาดว่าจะพบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใกล้เคียงกับตัวเลขคาดประมาณ
55,000 คน
2. เริ่มดาเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชากรวัยแรงงานกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพ และพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาสโดยเป็นการดาเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562

21,125,487

448,451,357
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รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ตามกลุ่มแผนงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต

กลุ่มแผนงาน

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสร้างโอกาสใน
การศึกษาต่อระดับสูง

กลุ่มแผนงานสร้างการมีส่วนร่วมและ
ระดมทุน

กลุ่มแผนงานพัฒนาระบบ

รวมทั้งสิ้น

หน่วย

เป้าหมาย

คน

5,261

เครือข่าย

150

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1

ระบบ

4

รวมงบประมาณ
ตามมติ คกก.กสศ.
3/63

ผลการดาเนินงาน
ตามกลุ่มแผนงาน

หน่วย : บาท
ผลการผูกพัน
งบประมาณ

หมายเหตุ:
งบประมาณทีป่ รับปรุง
ตามมติ คกก.กสศ. 5/63

845,796,504 เตรียมการคัดสรรเพิ่มเติมสาหรับสร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับสายอาชีพชั้นสูง และสามารถมีงานทา เป็นทุนต่อเนื่อง 2,113
คน และทุนใหม่ 2,500 ทุน ผ่านความร่วมมือสถานศึกษาสายอาชีพสังกัด 2 กระทรวง
ได้ศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) ในสถานศึกษาสายอาชีพเข้าร่วม สถานศึกษา
สายอาชีพร่วมสร้างนวัตกรรมผ่านการดาเนินงานในโครงการฯ โดยพัฒนากลไกการ
ทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายท้องถิ่นสาหรับเตรียมรุ่นที่ 2 ส่งเสริมการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้างครูรุ่นใหม่สาหรับพื้นที่
ห่างไกล
83,230,000 มียอดระดมทุนกว่า 4.7 ล้านบาท จากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 4,668 คน โดยมีภาคเอกชน
ร่วมเป็นเครือข่ายราว 10 บริษัท มีประเด็นการสื่อสารเผยแพร่รวม 58 ประเด็น โดยมี
ยอดการเข้าถึง (Engagement) ตามสื่อประชาสัมพันธ์รวมประมาณ 1 ล้านคน และได้
เตรียมแผนดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อระดมความร่วมมือทางสังคม การพัฒนา
นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ และการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
การระดมทุนและการบริจาคระดมทุน เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของ COVID-19

24,378,125

808,296,504

24,661,092

88,230,000

188,611,800 ดาเนินงานในประเด็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบุคลากรทั้งทางด้านการเงินการงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร

67,313,723

170,911,800

5,915,794,811

1,713,837,417

5,915,794,811

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองทุนเพื่ความเสมอภาคทางการศึกษา ระบุไว้ที่ 1,833,125 คน - ครั้ง
2. เฉพาะกลุ่มแผนงานเงินอุดหนุนต้นแบบ จะเป็นการนับคนต่อครั้ง ซึ่งจะมีการนับซ้ากลุ่มเป้าหมายรวมใน 2 ภาคการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่นใดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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