
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ตามกลุ่มแผนงาน หน่วย : บาท

หน่วย เป้าหมาย

กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนา ช้ินงาน 27 424,787,532 ด าเนินการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัยท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาและแสดงสถานการณ์
ส าคัญตามช่วงวัยระดับจังหวัดและระดับประเทศ ด้านความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่ระดับประถมศึกษา (School readiness) เพ่ือติดตามสถานการณ์ความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาศูนย์วิจัยพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
3. เตรียมงานและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

20,255,001 362,617,532

กลุ่มแผนงานเงินอุดหนุนต้นแบบ คน 2,216,652 3,408,917,618 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ให้
นักเรียนยากจนพิเศษท่ีผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์เป็นรายบุคคล อัตราปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 
1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (ปีละ 3,000 บาท) ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับเงินรวม 761,729 คน โดยเป็นนักเรียนในระดับ อนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด. และ
เตรียมงานเพ่ือคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่เพ่ิมส าหรับภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ซ่ึง
คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าจะได้รับทุนเพ่ิมกว่า 100,000 คน

1,550,943,016 3,574,187,618

หมายเหตุ:
งบประมาณท่ีปรับปรุง 
ตามมติ คกก.กสศ. 5/63

รวมงบประมาณ
ตามมติ คกก.กสศ. 

3/63

เป้าหมาย/ผลผลิต ผลการผูกพัน
งบประมาณ

กลุ่มแผนงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามกลุ่มแผนงาน
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คน 20,000

โรงเรียน 950

จังหวัด 20

คน 95,000

5,160,973 463,100,000

460,451,357 21,125,487 448,451,357กลุ่มแผนงานส่งเสริมการจัดระบบพ้ืนท่ี
ต้นแบบ

กลุ่มแผนงานพัฒนาครูและสถานศึกษา 1. คัดกรองเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสาย
อาชีพช้ันสูง และสามารถมีงานท า เป็นทุนต่อเน่ือง 2,113 คน และทุนใหม่ 2,500 ทุน 
ผ่านความร่วมมือสถานศึกษาสายอาชีพสังกัด 2 กระทรวงได้ศึกษาต่อสายอาชีพช้ันสูง 
(ปวช./ปวส.) ในสถานศึกษาสายอาชีพเข้าร่วม สถานศึกษาสายอาชีพร่วมสร้างนวัตกรรม
ผ่านการด าเนินงานในโครงการฯ โดยพัฒนากลไกการท างานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
และเครือข่ายท้องถ่ินส าหรับเตรียมรุ่นท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล
2. ค้นหานักเรียนยากจนด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพ้ืนท่ีห่างไกล จ านวน 5 รุ่นๆ ละ  300 
คน รวมท้ังส้ิน 1,500 คน รวมถึงส่งเสริมการท างานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการ
ผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานท่ีใช้ครูต้ังแต่ต้นทางไปพร้อมกัน และ ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนใน
พ้ืนท่ีห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

1. ด าเนินการส ารวจเด็กนอกระบบในรูปแบบท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 20 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี 
ยะลา ขอนแก่น อ านาจเจริญ มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี 
นครนายก ระยอง และกาญจนบุรี ซ่ึงได้ด าเนินการส ารวจแล้วบางพ้ืนท่ี พบเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้วจ านวน 23,382 คน ซ่ึงหากส ารวจครบพ้ืนท่ีท้ังหมด 
คาดว่าจะพบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใกล้เคียงกับตัวเลขคาดประมาณ 
55,000 คน 
2. เร่ิมด าเนินการฝึกอาชีพระยะส้ันให้แก่ประชากรวัยแรงงานกลุ่มด้อยโอกาสเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพ และพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาสโดยเป็นการด าเนินการ
ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2562

504,000,000
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กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสร้างโอกาสใน
การศึกษาต่อระดับสูง

คน 5,261 845,796,504 เตรียมการคัดสรรเพ่ิมเติมส าหรับสร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับสายอาชีพช้ันสูง และสามารถมีงานท า เป็นทุนต่อเน่ือง 2,113
 คน และทุนใหม่ 2,500 ทุน ผ่านความร่วมมือสถานศึกษาสายอาชีพสังกัด 2 กระทรวง
ได้ศึกษาต่อสายอาชีพช้ันสูง (ปวช./ปวส.) ในสถานศึกษาสายอาชีพเข้าร่วม สถานศึกษา
สายอาชีพร่วมสร้างนวัตกรรมผ่านการด าเนินงานในโครงการฯ โดยพัฒนากลไกการ
ท างานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายท้องถ่ินส าหรับเตรียมรุ่นท่ี 2 ส่งเสริมการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนท่ี
ห่างไกล

24,378,125 808,296,504

กลุ่มแผนงานสร้างการมีส่วนร่วมและ
ระดมทุน

เครือข่าย 150 83,230,000 24,661,092 88,230,000

ข้อเสนอ เชิงนโยบาย 1

กลุ่มแผนงานพัฒนาระบบ ระบบ 4 188,611,800 ด าเนินงานในประเด็นการบริหารจัดการเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและบริหารจัดการความเส่ียง  ด้านกฎหมาย  ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบุคลากรท้ังทางด้านการเงินการงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร

67,313,723 170,911,800

รวมท้ังส้ิน 5,915,794,811 1,713,837,417 5,915,794,811

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของกองทุนเพ่ืความเสมอภาคทางการศึกษา ระบุไว้ท่ี 1,833,125 คน - คร้ัง
              2. เฉพาะกลุ่มแผนงานเงินอุดหนุนต้นแบบ จะเป็นการนับคนต่อคร้ัง ซ่ึงจะมีการนับซ้ ากลุ่มเป้าหมายรวมใน 2 ภาคการศึกษา รวมท้ังการช่วยเหลือเพ่ิมเติมอ่ืนใดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มียอดระดมทุนกว่า 4.7 ล้านบาท จากผู้มีส่วนร่วมท้ังหมด 4,668 คน โดยมีภาคเอกชน
ร่วมเป็นเครือข่ายราว 10 บริษัท มีประเด็นการส่ือสารเผยแพร่รวม 58 ประเด็น โดยมี
ยอดการเข้าถึง (Engagement) ตามส่ือประชาสัมพันธ์รวมประมาณ 1 ล้านคน และได้
เตรียมแผนด าเนินการเก่ียวกับการรณรงค์เพ่ือระดมความร่วมมือทางสังคม การพัฒนา
นวัตกรรมลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
 รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ และการพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริม
การระดมทุนและการบริจาคระดมทุน เพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบของ COVID-19
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