
 

 

 

รายงานการกํากับติดตามแผนการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ไตรมาสท่ี 1 – 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  

 

 

 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชเงิน รวมทุกแหลงเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งท่ี 2/2564



(ขอมูลระหวาง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) หนวย : บาท

หนวย เปาหมาย
ผลผลิต

(2 ไตรมาส)
รอยละ

ผูกพันสัญญา (PO)

(1)

เบิกจาย

(2)
รวม (1) + (2) รอยละ

กลุมแผนงานท่ี 1 วิจัยและพัฒนา ชิ้นงานวิจัย 32 10 31.25% 287,000,000 23,094,002 7,764,749 30,858,751 10.75%

แผนงาน 1 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ชิ้นงานวิจัย 32 10 31.25% 287,000,000 23,094,002 7,764,749 30,858,751 10.75% 1. ดานนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : อยูระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา เชน ระบบ iSEE 3.0, ระบบฐานขอมูลบัญชีรายจายดานการศึกษาระดับจังหวัด และ ระบบการสํารวจและประเมิน

ทักษะความพรอมเด็กปฐมวัยในการเขาสูระบบการศึกษา (School Readiness)

2. ดานการวิจัยและประเมินผล : อยูระหวางดําเนินการวิจัยและพัฒนาตนแบบ เชน การวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดกรองความยากจน

ทางออม (PMT), การวิจัยและพัฒนาตนแบบการแกไขปญหาความยากจนขามช่ัวคน (Intergenerational Poverty) และ การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมตนแบบการแกไขและปองกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา เปนตน

3. ดานการพัฒนาเครือขายการใชประโยชนจากนวัตกรรมและการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย มีการดําเนินงานดังนี้

     3.1 อยูระหวางการจัดทํารายงานสถานะความเหลื่อมลํ้าและคุณภาพทรพัยากรมนุษยของไทยรายป (Thailand Annual Equitable 

Education and Human Development Report)

     3.2 อยูระหวางการพัฒนาหองทดลองนวัตกรรมและขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab) 

     3.3 อยูระหวางการพัฒนาศกัยภาพและเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ กสศ. 

4. อยูระหวางการเตรียมงานสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ประจําป (ระดับชาต-ินานาชาต)ิ ซ่ึงอยูระหวาการ

พิจารณารูปแบบการดําเนินงานเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19

กลุมแผนงานท่ี 2 ระบบเงินอุดหนุนตนแบบ คน-คร้ัง 3,314,748 1,407,671 42.47% 3,991,528,584 18,052,502 1,752,338,488 1,770,390,990 44.35%

แผนงาน 2 สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คน-คร้ัง 3,314,748 1,407,671 42.47% 3,991,528,584 18,052,502 1,752,338,488 1,770,390,990 44.35% 1. ดําเนินการคัดกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ตามอุปสงค (Demand-side Financing) ใหนักเรียนยากจนพิเศษที่ผาน

การคัดกรองตามเกณฑเปนรายบุคคล โดยจัดสรรเงินอุดหนุนในอัตรา 3,000 บาทตอคนตอปการศึกษา และจําแนกการอุดหนุนเปนภาค

การศึกษา ดังนี้ 

     1.1 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 1/2563 (ในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนตน) จํานวนรวม 

233,919 คน

     1.2 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 2/2563 สังกัด สพฐ. และ อปท. ในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัด ตชด. ในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และ สังกัด พศ. ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน

รวม 1,173,752 คน 

     1.3 จัดสรรเงินอุดหนุนชวยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ในระดับอนุบาล

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย) ในอัตรา 800 บาทตอคน โดยเนนการจัดสรรโดยเนนกลุมรอยตอของระดับการศึกษา เพ่ือปองกันการหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา (อนุบาล3 , ป.6, ม.3 และ ม.6) จํานวนรวม 294,928 คน ซ่ึงจะจัดสรรเงนิอุดหนุน ในเดือน เม.ย. 2564

2. อยูระหวางเตรียมการจัดสรรเงนิอุดหนุนใหแกนักเรียนในสังกัด พศ. จํานวน 1,281 รูป ซ่ึงจะมีการจัดสรรในไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 

(เม.ย. 64) 

3. อยูระหวางจัดเตรยีมการคัดกรองเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 1/2564 สังกัด สพฐ. และ อปท. 

ในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนตน สังกัด ตชด. ในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และ สังกัด พศ. ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน - 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคาดวาจะมีการจัดเงินอุดหนุนใหแกกลุมเปาหมายประมาณ 1 ลานคน โดยจะเริ่มการจัดสรรเงนิอุดหนุนในไตรมาส 4

 ของปงบประมาณ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก จําแนกตามกลุมแผนงาน (งบประมาณรวมทุกแหลงเงิน)

กลุมแผนงาน

เปาหมาย/ผลผลิต รวมงบประมาณ

 (ตามมติ คกก.กสศ.  

คร้ังท่ี 2/64)

ผลการบริหารงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

หนาที่ 1



หนวย เปาหมาย
ผลผลิต

(2 ไตรมาส)
รอยละ

ผูกพันสัญญา (PO)

(1)

เบิกจาย

(2)
รวม (1) + (2) รอยละ

กลุมแผนงาน

เปาหมาย/ผลผลิต รวมงบประมาณ

 (ตามมติ คกก.กสศ.  

คร้ังท่ี 2/64)

ผลการบริหารงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

กลุมแผนงานท่ี 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา คน 21,500 791 3.68% 424,780,000 1,906,503 7,791,682 9,698,185 2.28%

คน 1,500 300 20.00% 1,906,503 7,791,682 2.28%

โรงเรียน 1,000 อยูระหวางดําเนนิการ -

คน (ครู) 20,000 491 2.46%

คน (นักเรียน) [200,000] [8,600] 4.30%

กลุมแผนงานท่ี 4  สงเสริมการจัดระบบพื้นท่ีตนแบบสําหรับชวยเหลือเด็ก

ปฐมวัยท่ียากจนและเด็กนอกระบบการศกึษา

คน 90,000 อยูระหวางดําเนนิการ - 381,014,454 21,976,543 23,785,932 45,762,475 12.01%

จังหวัด 20 14 70.00% 21,976,543 23,785,932

คน 

(เด็กปฐมวัย)

60,000 อยูระหวางดําเนนิการ -

 คน 

(เด็กนอกระบบ)

30,000 อยูระหวางดําเนนิการ -

กลุมแผนงานท่ี 5 สนับสนุนการสรางโอกาสในการศึกษาตอระดับสูง คน 17,571 5,040 28.68% 836,049,500 58,988,083 37,081,017 96,069,100 11.49%

แผนงาน 5 สรางครูรุนใหมสําหรับพื้นท่ีหางไกล คน 929 328 35.31% 148,094,000 10,540,640 9,412,548 19,953,188 13.47% 1. นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ)ถ่ิน รุนที่ 1 จํานวน 328 คน อยูระหวางการศึกษาตอในชั้นปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2/2563) ในระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาปฐมวัย และประถมศึกษา ในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จํานวน 11 สถาบัน โดยยังไมมีนักศึกษาออกกลางคนั และระดับคะแนน

เฉล่ีย ยังอยูในเกณฑที่กําหนด

2. อยูระหวางการคนหา คัดเลือก และคัดกรองนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ)ถ่ิน รุนที่ 2 โดยมีเปาหมาย จํานวน 301 คน ซึ่งขณะนี้คัดเลือก

นักศึกษาไดจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 300 คน ใน 10 สถาบัน เพ่ือเตรียมเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2564 (ช้ันปที่ 1) 

3. อยูระหวางเตรียมการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนที่หางไกล 4 ภูมิภาค จํานวน 555 โรงเรียน พรอมไปกับการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาปฐมวัย และประถมศึกษา ใน 15 สถาบัน

4. อยูระหวางการพัฒนาเครอืขายคณาจารยในสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ)ถ่ิน จํานวน 150 คน ใน 15 สถาบัน โดยมี

วัตถุประสงคสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางสถาบันผลิตครูในระดับภูมิภาค และออกแบบแผนการผลิตครูเพื่อชุมชน รวมถึงเสรมิสราง

ทักษะการศึกษาชุมชน ผานกระบวนการเรียนรูสูการลงมือปฏิบัติ

1. พัฒนาความเขมแข็งของกลไกจังหวัด 14 แหง ไดแก  ลําปาง นาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก ภูเก็ต  สุราษฎรธานี ยะลา ขอนแกน  

มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร อุบลราชธานี และนครนายก สวนที่เหลืออีก 6 จังหวัด อยูระหวางพิจารณาขอเสนอโครงการ

2. อยูระหวางการสํารวจเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ 14 จังหวัด จํานวน 100,795 คน (คดิเปน 68% ของเปาหมายสํารวจ) อยู

ระหวางการคัดกรองความยากจนตามหลักเกณฑของ กสศ

3. อยูระหวางการคนหาเด็กและเยาวชนที่คาดวาจะเปนเด็กนอกระบบการศึกษา ชวงอายุ 2-21 ป ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด จํานวน 74,408 คน (คิด

เปน 29% ของเปาหมายสํารวจ) พบวาเปนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จํานวน 9,144 คน ซึ่งอยูระหวางการทําแผนชวยเหลือ

รายบุคคลที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

แผนงาน 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา

แผนงาน 4 พัฒนากลไกจังหวัดและระบบชวยเหลือเด็กปฐมวัยท่ียากจน และ

เด็กนอกระบบการศึกษา

1. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จํานวน 33,386 ใน 70 จังหวัด ไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในสถานการณการแพรระบาด ของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) กลับเขาสูระบบการศึกษา (กศน./ศูนยการเรียน) พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิต

2. คร/ูผูดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา จํานวน 3,747 คน ไดรบัการพัฒนาทักษะการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ และมีความรูดาน

จิตวิทยาเด็ก ระบบคุมครองและสวัสดิการ รวมถึงเช่ือมโยงเครอืขายการทํางานรวมกัน 

3. การพัฒนาองคความรูเพ่ือออกแบบระบบสนับสนุนการดําเนินงานสําคัญ ไดแก 1) ทบทวนและสังเคราะหองคความรู และ 2) จัดทํา

ฐานขอมูลครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

4. ครูท้ังในเเละนอกระบบการศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะเเละองคความรู สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน มุงเนนผลลัพธทางการเรียนรูของตัวผูเรยีนที่สูงข้ึน เเละสามารถเปนครูเเกนนําขยายผลการพัฒนาใหเเกผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

พัฒนาระบบการศึกษา ขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาอยางองครวม

5. การพัฒนาโรงเรียนท้ังในสวนของโครงการโรงเรยีนพัฒนาตนเอง ในสังกัด สพฐ. อปท. สช. และการพัฒนาโรงเรยีน ตชด. และโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 63 จํานวน 828 โรงเรียน และจะดําเนินการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องในปงบประมาณ 2564 โดยจะสนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนกลุมเปาหมายดังกลาวในไตรมาสที่ 3 ของประงบประมาณ 64 ทั้งนี้ 

จํานวนกลุมเปาหมายของการพัฒนาโรงเรียน ตชด. และพระปริยัติธรรม จะเพ่ิมขึ้นจากเดิม

6. การพัฒนาโรงเรียนแกนนําตนแบบในการพัฒนาคุณภาพตอเนื่องเชิงลึก  ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จากโรงเรียนในโครงการ TSQP อยู

ระหวางการออกแบบแนวทางการดําเนินงานรวมกับภาคีรวมดําเนินงานในการสนับสนุนโรงเรียน และอยูในขั้นตอนของการรวบรวมผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน

424,780,000 9,698,185

381,014,454 45,762,475 12.01%
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หนวย เปาหมาย
ผลผลิต

(2 ไตรมาส)
รอยละ

ผูกพันสัญญา (PO)

(1)

เบิกจาย

(2)
รวม (1) + (2) รอยละ

กลุมแผนงาน

เปาหมาย/ผลผลิต รวมงบประมาณ

 (ตามมติ คกก.กสศ.  

คร้ังท่ี 2/64)

ผลการบริหารงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน 6 สรางนวัตกรสายอาชีพสรางโอกาสนักเรยีนอัจฉริยะที่มีฐานะ

ยากจนหรือดอยโอกาสไดเรยีนตอระดับสูงและพัฒนาประชากรวัยแรงงานดอย

โอกาส

คน 16,642 4,712 28.31% 687,955,500 48,447,443 27,668,469 76,115,912 11.06%

          1. พัฒนาประชากรวัยแรงงานดอยโอกาส คน 10,200 อยูระหวางดําเนินการ - 121,870,000 7,805,795 8,365,047 16,170,843 13.27% 1. สรุปผลการทํางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 เพื่อใชในการออกแบบแผนการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. วิเคราะหและถอดบทเรียนการทํางานในปงบประมาณที่ผานมา

     2.1 สรปุผลการหนุนเสริมวิชาการโครงการทุนพัฒนาอาชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

     2.2 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานที่ใชชุมชนเปนฐานทั้งในและตางประเทศ

     2.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาการยกระดับโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

     2.4 ประชุมรวมกับเจาภาพรวมและภาคีเครือขายในการออกแบบยุทธศาสตรการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ประชุมและวางแผนการทํางานโครงการ (ทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน) กับกระทรวงที่เกี่ยวของ ผูทรงคณุวุฒิ อนุกรรมการ และ

คณะทํางานหนุนเสริมวิชาการ

4. จัดทํารางโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการ และกรรมการ กสศ.

5. รางแผนประกาศสนับสนุนทุน และปฏิทินการดําเนินโครงการ

          2. สรางนวัตกรสายอาชีพ คน 6,322 4,699 74.33% 527,945,500 37,907,431 17,918,001 55,825,432 10.57% 1. ดําเนินการคัดกรองและจัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ใหแกเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส เพ่ือใหไดรับโอกาสใน

การศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตอเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจําแนกการใหทุนการศึกษาเปน 3 รุน ดังนี้

     1.1 จัดสรรเงินอุดหนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุนที่ 1 (2562) ทุนตอเนื่อง จํานวนรวม 2,053 คน จําแนกเปนทุนระดับ ปวส./

อนุปริญญา (เรยีน 2 ป หรือ 2.5 ป) จํานวน 1,131 ทุน ซ่ึงจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 และทุนระดับ ปวช. ตอเนื่อง ปวส./

อนุปริญญา (เรยีน 5 ป) จํานวน 922 ทุน โดยไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2563 ในเดือนตุลาคม 2563

     1.2 จัดสรรเงินอุดหนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุนที่ 2 (2563) ทุนตอเนื่อง จํานวนรวม 2,646 คน จําแนกเปนทุนระดับ ปวส./

อนุปริญญา (เรยีน 2 ป) จํานวน 1,031 ทุน และทุนระดับ ปวช. ตอเนื่อง ปวส./อนุปริญญา (เรียน 5 ป) จํานวน 1,615 ทุน โดยไดมีการจัดสรร

เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2563 ในเดือนตุลาคม 2563

     1.3 อยูระหวางการคัดเลือกผูรับทุนเพื่อเตรียมจัดสรรเงินอุดหนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุนที่ 3 (2564) โดยมีจํานวนเปาหมายผูรับ

ทุนท้ังส้ิน 2,600 ทุน และคาดวาจะประกาศรายช่ือผูรับทุนในเดือนเมษายน 2564

          3. สรางโอกาสนักเรยีนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือดอยโอกาสได

เรียนตอระดับสูง (ป.ตรี - ป.เอก)

คน 120 13 10.83% 38,140,000 2,734,217 1,385,421 4,119,638 10.80% 2. ดําเนินการคัดกรองและจัดสรรทุนพระกนษิฐาสัมมาชีพ ใหแกเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ที่เปนนักศึกษาสายอาชีวศึกษา

ที่มีศักยภาพสูง หรือ เด็กชางเผือก เพ่ือใหไดรับโอกาสในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจําแนกการให

ทุนการศึกษาเปน 3 รุน ดังนี้

     2.1 จัดสรรเงินอุดหนุนทุนผูกพันตอเนื่อง ป 2562 นักศึกษารุนที่ 1 เรยีนตอปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2/2563) จํานวน 13 ทุน 

โดยจัดสรรเงินอุดหนุนในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เตรยีมการจัดสรรเงินอุดหนุนใหนักศึกษาทุนเรียนตอชั้นปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2564) 

จํานวน 7 ทุน โดยจะจัดสรรเงนิอุดหนุนในเดือนมิถุนายน 2564 และเตรียมการจัดสรรเงินอุดหนุนใหนักศึกษาทุนเรยีนตอระดับปริญญาโทชั้นป

ที่ 1 (ภาคเรียนท่ี 1/2564) จํานวน 4 ทุน ในเดือนมิถุนายน 2564

     2.2 เตรียมการจัดสรรเงนิอุดหนุนทุนผูกพันตอเนื่อง ป 2563 นักศึกษารุนที่ 2 เรียนตอปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1/2564) จํานวน 

25 ทุน โดยจะจัดสรรเงนิอุดหนุนในชวงเดือนเมษายน 2564 

     2.3 อยูระหวางการประกาศรับสมัครผูรับทุนทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุนท่ี 3 เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี (ภาคเรยีนที่ 1/2564) 

จํานวน 84 ทุน โดยจะปดรับสมัครในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตอไป
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หนวย เปาหมาย
ผลผลิต

(2 ไตรมาส)
รอยละ

ผูกพันสัญญา (PO)

(1)

เบิกจาย

(2)
รวม (1) + (2) รอยละ

กลุมแผนงาน

เปาหมาย/ผลผลิต รวมงบประมาณ

 (ตามมติ คกก.กสศ.  

คร้ังท่ี 2/64)

ผลการบริหารงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

กลุมแผนงานท่ี 6 สรางการมีสวนรวมและระดมทุน เครือขาย 100 58 58.00% 86,084,100 32,400,646 8,049,531 40,450,177 46.99%

ขอเสนอ

 เชิงนโยบาย

3 2 66.67%

แผนงาน 7 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือตางประเทศและวิเทศสัมพันธ เครือขาย 15 13 86.67% 28,220,000 16,241,885 311,091 16,552,976 58.66% 1. อยูระหวางการจัดทํารางโครงการสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในภูมิภาคดวยนวัตกรรมรวมกับองคกรยูเนสโกเพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือกับตางประเทศตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมกับ 13 เครือขาย ซึ่งเปนเครือขายองคกรระหวางประเทศ 2 หนวย มหา

ลัย 1 แหง สถาบันประเภทองคกรไมแสวงกหาผลกําไรจํานวน 4 สถาบัน หนวยงานของรัฐจํานวน 6 แหง

เครือขาย 85 45 52.94% 57,864,100 16,158,761 7,738,439 23,897,201 41.30%

ขอเสนอ

 เชิงนโยบาย

3 2 66.67%

กลุมแผนงานท่ี 7 บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบ 5 5 100.00% 267,667,678 34,775,238 60,850,971 95,626,209 35.73%

แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบ 5 5 100.00% 267,667,678 34,775,238 60,850,971 95,626,209 35.73% 1. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่ คกก.กสศ. ใหความเห็นชอบพรอมทั้งการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

2. การตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายในของสํานักงาน เชน แผนงานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ประจําป 2563 หรือกรณีรองเรียนจาก

ส่ือมวลชน

3. จัดทํานโยบายธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายประกาศและคําสั่งเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบและการ

เตรยีมความพรอมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

4. การปรับปรุงระบบและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน อาทิ ระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักทะเบียนราษฎร ระบบรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยของสํานักงาน ตามมาตรฐาน ISO 27001

5. การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ จํานวน 25 ชุด

6. การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร เชน การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร การสงเสริมการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

รวมท้ังส้ิน คน-คร้ัง 3,443,819 1,413,502 41.04% 6,274,124,317 191,193,518 1,897,662,369 2,088,855,887 33.29%

หมายเหตุ :

2. แผนงาน 6 (1) พัฒนาประชากรวัยแรงงานดอยโอกาส นับรวมโครงการสนับสนุนโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ/โปรแกรมฝกงาน/ฝกประสบการณ เปนวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท โดยมีกลุมเปาหมายการดําเนินงาน 200 คน ซึ่งจะเกิดผลการดําเนินงานในหวงไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ

1. ดําเนินการสรางเครือขายเพ่ือสรางความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใน 2 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2564 มีจํานวนเครือขายทั้งสิ้น 45 

เครือขาย อาทิ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS), มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร

ไอ), บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด (Central Group) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน

2. สรางการระดมทุนภายใตโครงการกาวเพื่อนอง ซึ่งไดรับการมีสวนรวมจากทั้งนิติบุคคล ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมเปนจํานวน

ประมาณ 30,000 รายการ โดยมียอดการระดมทุน ใน 2 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 34,879,362.62 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 

4,644,634.26 บาท ซ่ึงเปนยอดบริจาค ณ ชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณกอนหนา หรือเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนกวา 30 ลานบาท 

3. มีประเด็นสื่อสารเผยแพรตอสาธารณะรวม 24 ประเด็น จําแนกเปน ประเด็นทางวิขาการท่ีมีผลกระทบสูง ประเด็นดานนวัตกรรม เครื่องมือ

และการแกปญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา ประเด็นดานความรวมมือ และประเด็นดานขอเสนอเชิงนโยบาย

4. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย จํานวน 2 ขอเสนอนโยบาย ไดแก 

     (1) ขอเสนอเชิงนโบบายเพ่ือบรรเทาผลกระทบในชวงโควิด รัฐบาลนําไปเปนขอมูลพิจารณาเปดสถานศึกษาในชวงการระบาดระลอก 2 

     (2) ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปลดล็อคปญหา “ความเหลื่อมลํ้าทางการศกึษา”

5. มียอดการเขาถึง (Engagement) ตามสื่อประชาสัมพันธรวมประมาณ 3.5 ลานคน

6. อยูระหวางเตรียมแผนดําเนินการเก่ียวกับการรณรงคเพื่อระดมความรวมมือทางสังคม การพัฒนานวัตกรรมลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ รวมถึงองคกรระหวางประเทศ และการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการตลาดเพ่ือสงเสริมการ

ระดมทุนและการบริจาคระดมทุน เพ่ือตอบสนองตอผลกระทบของ COVID-19

1. คาเปาหมายในแผนงานสงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน จํานวนนักเรยีนนับ คน-ครั้ง แยกตามกลุมเปาหมาย 2 ภาคเรียน หรือการชวยเหลือเพ่ิมเติมอื่นใดในระหวางปดภาคเรียน หรือในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนงาน 8 งานรณรงคเพื่อการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและระดมความรวมมือ

ทางสังคม

หนาที่ 4


