
รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำป 2561-2562* 

มาตรการการปองกันการทุจริตของสำนักงาน กสศ.  
 

1. การออกแบบ/จัดทำหลักเกณฑการตรวจสอบขอมูลเพื ่อชวยเหลือกลุ มเปาหมายใหมี

ขั้นตอนรัดกุมเหมาะสม นาเชื่อถือ และปองกันการทุจริตได ตามระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑในการ

ตรวจสอบขอมูลและการชวยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ผู

ขาดแคลนทุนทรัพย ผูดอยโอกาส ครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย และครู พ.ศ. 2561 

หลักการ เปนระเบียบออกตามมาตรา 23 (6) และมาตรา 5 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให กสศ. ตรวจสอบกลุมเปาหมายไดวาเปาหมายมีตัวตนจริง  

ไมรับความชวยเหลือซ้ำซอน ทำให กสศ. สามารถติดตามผลการดำเนินงานไดมีประสิทธิภาพและลดความ

เสี่ยงในการดำเนินงานของ กสศ. 

สาระสำคัญ  

(1) การตรวจสอบขอมูลกลุมเปาหมาย อยางนอยตองจัดใหการแสดงหลักฐานแสดงตน และมี
คำรับรองวาขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสจริงโดยเจาหนาที่ของรัฐ และยืนยันดวยฐานขอมูล กสศ. ซึ่ง
จัดทำโดยมีสวนรวมกับหนวยงานและผูเก่ียวของ ซึ่งตองมีการปรับปรุงเปนระยะ 

(2) เกณฑสำหรับการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส  

x การขาดแคลนทุนทรัพยและระดับความรุนแรง ใหพิจารณาจากขอมูลรายไดและ
ขอมูลสถานะครวัเรือน โดยใหนำขอมูลคาครองชีพในแตพ้ืนท่ีมาประกอบการพิจารณาดวย  

x การดอยโอกาส ใหพิจารณาจากการประสบปญหาความเดือดรอนและไดรับ
ผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติหรืออยู
ในพื้นที่ความไมสงบ หรือขาดโอกาสที่จะเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรไดรับการชวยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรม ตลอดจนประสบปญหาที่ยังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมไดรับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผูอ่ืน รวมถึงการดอยโอกาสลักษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 

(3) กรอบรายการที่ กสศ. ชวยเหลือกลุมเปาหมายได ไดแก คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาคาครองชีพ ทุนเพื่อการฝกอบรม และรายการอื่นๆ ตามที่ กสศ.ประกาศกำหนด โดยอาจชวยไม
ครบถวนรายการท้ังหมดก็ได และอาจแตกตางกันในแตละพ้ืนที่และกลุมเปาหมาย 

 
2. การออกแบบกระบวนการการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การกลั่นกรอง

โครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ การรวมดำเนินงานกับภาครีวมดำเนินงานที่เหมาะสม และการจัดทำสัญญาที่มี

การกำกับติด ตามระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑ เงื ่อนไขและลำดับความสำคัญในการจัดสรร

เงินกองทุน พ.ศ. 2561 

หลักการ เปนระเบียบออกตามมาตรา 23 (7) แหง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือให กสศ. จัดสรรเงินกองทุนตามเจตนารมณและวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนได

อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และทั่วถึง และมีลำดับความสำคัญที่เหมาะสม 

 
* กสศ. จัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 มาตรการการปองกันการทุจริตที่
ระบุในเอกสารนี้ครอบคลุมการดำเนินงานต้ังแตแรกเริ่ม (14 พฤษภาคม 2561) จนสิ้นสุดปงบประมาณ 2562 



สาระสำคัญ  

(1) กำหนดแนวคิดหลักในการจัดสรรเงินเพื ่อความเสมอภาค ไดแก ความมีประสิทธิผล 

คุณภาพ การมีสวนรวม และความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

(2) ลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงนิกองทุน  

ก. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสกอน 

ข. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุ มเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสในระดับ

รุนแรงกวากอน 

ค. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่มีปญหาซ้ำซอนกอน 

ง. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด

กอน 

จ. พิจารณาจดัสรรใหแกครูที่ดูแลกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสกอน 

(3) ในการจัดสรรเงินกองทุน ใหดำเนินการในรูปแบบโครงการภายใตแผนการดำเนินงานที่

คณะกรรมการอนุมัติแลว โดยโครงการตองมีลักษณะและผานการพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบน้ี 

(4) กำหนดลักษณะโครงการที่จะไดรับการจัดสรรเงินจาก กสศ. เชน มีความสอดคลองกับ

ภารกิจ กสศ. ความเปนไดในทางปฏิบัติ กระบวนการชัดเจน มีความคุมคา และลักษณะพึงประสงคอื่นๆ 

(5) กำหนดคุณสมบัติภาคีรวมดำเนินงานหนวยงานที่เก่ียวของไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือภาคประชาสังคม ที่รวมดำเนินงานกับกองทุนเชน เชน ตองมีภารกิจสอดคลองกับ กสศ. มีผูบริหารเขาใจ

งานและมีระบบการเงินที่ดี ในกรณีหนวยงานภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ตองไดรับการขึ้นทะเบียนกับ 

กสศ. กอน   

(6) โครงการตองผานการพิจารณา 2 ขั ้นตอน คือ ขั ้นตอนกลั ่นกรองทางวิชาการโดย

ผูทรงคณุวุฒิ ซึ่งตองใชผูทรงคุณวุฒิ 1- 7 คน โดยตองมีการประชุมกันในกรณีโครงการขนาดใหญ และขั้นตอน

การอนุมัติ โดยกรณีโครงการงบประมาณ 20 ลานบาทข้ึนไปใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ สวนโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณนอยกวาใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติแลวรายงานคณะกรรมการ 

(7) ใหมีการจัดทำสัญญากับภาคีรวมดำเนินงาน และมีการรายงาน การกำกับติดตาม และ

การประเมนิผลโครงการ ท่ีไดรับอนุมัติการจัดสรรเงนิจากกองทุน ไดแก  

x การกำหนดรายละเอียดและงวดงาน-งวดเงนิท่ีเหมาะสมในสัญญา 

x การตรวจรับมอบงานตามรูปแบบและวิธีการท่ีกำหนดในโครงการอยางชัดเจน 

x ตรวจสอบจากการสุมตัวอยางสำหรับโครงการทุกประเภทและขนาด  

x ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรบัอนุญาตสำหรับทุกงวดที่มีการเบิกจายเงินต้ังแต 5 แสน

บาทขึ้นไป  

x โครงการท ี ่ได ร ับการอนุม ัต ิงบประมาณเก ินกว า 20 ลานบาท ให รายงาน

ความกาวหนาตอคณะกรรมการอยางนอยทุก 6 เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 

 



3. การจัดทำคู ม ือ/แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (App) ในการ

ดำเนินงานโครงการ เพื่อกำหนดรายละเอียดขั้นตอนใหมีความชัดเจน ลดความผิดพลาดและปองกันการ

ทุจริต สำหรับผูปฏิบัติงานสำนักงาน กสศ. ภาคีรวมดำเนินงาน และผูเกี่ยวของ ใชในการปฏิบัติงาน 

ตัวอยางที่สำคัญไดแก การจัดสรรเงินอุดหนุนแกนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งใชระบบเทคโนโลยี 
CCT ในการคัดกรองกลุมเปาหมาย โดยมีการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนที่มีการออกแบบที่รัดกุมโดยอาศัยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลเชิงประจักษในการกำกับติดตามความโปรงใส รวมทั ้งประสิทธิภาพและ
คุณภาพการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษของครูและสถานศึกษา และผูเกี่ยวของยังสามารถใช
ระบบ iSEE สำหรับดูขอมูลรายงานแบบ real time ท่ีชวยใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในกระบวนการมากขึ้น  

สำนักงาน กสศ. ไดทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั ้นตอนโครงการดังกลาวอยาง
สม่ำเสมอ โดยที่ผานมาไดรับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการดานธรรมาภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน มาปรับปรุงการดำเนินงาน ทำใหสามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
4. การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและคานิยมในการปองกันการ

ทุจริต 

(1) สำนักงาน กสศ. ไดจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในสำนักงาน กสศ. (Good Governance 

Programs/Activities for Employees)  ซึ่งเนื้อหาครอบคลมุถึงการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน

อยางซื่อสัตยสุจริต และการดำเนินงานโดยคำนึงถึงมาตรการการปองกันการทุจริต เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกคน

ของสำนักงานมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน สำนักงานไดจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้  

x สำนักงาน กสศ. ไดจัดกิจกรรมสงเสริมองคความรูเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล โดย

ผูปฏิบัติงานทุกคนทุกสวนงานไดรวมกันสำรวจ/ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในดานที่เก่ียวของ รวมถึง

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยูและมาตรการที่ตองการปรับปรุงเพิ่มเติมอันเปนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง

ตอมาผูจัดการและผูบริหาร กสศ. ไดปรับปรุงรายการความเสี่ยงใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

x ที่ปรึกษาฯ ไดใหคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมดังกลาว โดยเฉพาะ

ชองวาง (Gap) ที่ กสศ. สามารถพัฒนา โดยกำหนดเปนแผนสรางเสริมธรรมาภิบาล แผนการบริหารความเสี่ยง

และการควบคมุภายในตอไป 

(2) สำนักงานไดจัดใหมีที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด) เพื่อใหคำปรึกษาและ

สนับสนุนใหจัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล อยางเหมาะสมแก กสศ. 

(สิงหาคม 2562 -กันยายน 2563) มีประสิทธิภาพ กสศ. เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมี

มาตรการปองกันการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทของ กสศ. รวมถึงกิจกรรมตางๆ ไดแก 

x การสรางความรูความเขาใจ ใหผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการบริหาร 

ของ กสศ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล และตระหนักถึงบทบาท

และความรับผิดชอบของตนเอง 

x การจัดทำชุดเอกสาร คูมือ หรือแนวทางปฏิบัติที่จําเปนในการบริหารจัดการความ

เสี่ยง การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล และมีการเผยแพรทําความเขาใจอยางเหมาะสมครบถวน 


