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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กสศ. จัดท าขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึง กสศ. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนประจ าปีตามที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ มาตรา 6 (3) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อ 40 ของระเบียบ กสศ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ กสศ. จัดท าแผนปฏิบัติงานและการใช้เงิน เมื่อได้ทราบจ านวน
เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้ความเห็นชอบเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 12/2563  

กสศ. ตระหนักว่าการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน และ กสศ. อยู่ในระยะเริ่มต้นการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2564 กสศ. จึงยังมุ่งเน้นขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม
ตามแผนแม่บท กสศ. 2561-2566 โดย 

• การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาผ่านการให้ทุนสนับสนุนและ 
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคลครอบคลุมทุกสังกัดทั่วประเทศ  

• การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรม และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียน  
การสอน การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแรงงานในระบบและนอกระบบ  

• การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมโดยการท างานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับ
พ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  

กสศ. มุ่งมั่นท าหน้าที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนภารกิจตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ระบุในรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความ 
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการพัฒนาต้นแบบและองค์ความรู้ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และน าไปใช้ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้หมดไปในท้ายที่สุด 
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

1. ความเป็นมาและสรุปสาระส าคัญ 

1. กสศ. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพครู 
รวมทั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การก้ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี 

2. ขั้นตอนการจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.1 คณะกรรมการบริหาร กสศ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของ กสศ. ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 6,171,161,000 บาท และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของ กสศ. ในกรอบวงเงิน 6,171,161,000 บาท 
และ กสศ. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกระบวนการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ส้านักงบประมาณเสนอ โดยตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในกรอบวงเงินงบประมาณจ้านวน 5,001,464,600 บาท  

2.2 คณะกรรมการบริหาร กสศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ส้านักงานฯ เสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรายการที่ส้าคัญจ้าเป็นเพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ในวงเงินจ้านวน 1,169,696,400 บาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบการเสนอขอเพ่ิม
งบประมาณฯ ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ โดยปรากฏวงเงินงบประมาณที่เสนอขอเพ่ิมของ กสศ. จ้านวน 1 ,083,296,400 บาท และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาเห็นชอบให้เพ่ิมวงเงินงบประมาณฯ ตามจ้านวนดังกล่าวแก่ กสศ. ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สรุป กสศ.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในวงเงินจ้านวน 6,084,761,000 บาท 
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2.3 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 40 ของระเบียบ กสศ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก้าหนดให้เมื่อได้ทราบจ้านวนเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
ประจ้าปี หรือที่ได้รับเพ่ิมเติมระหว่างปีแล้ว ให้ส้านักงานจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน  เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบโดยเร็ว ส้านักงาน 
จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมียอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จ้านวน 6,084,761,000 บาท ซึ่ง คกก.กสศ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  

2.4 คณะกรรมการบริหาร กสศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 6,157,635,356.71 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 6,084,761,000.00 บาท 
และเงินจากแหล่งอ่ืน ประกอบด้วย เงินเหลือจ่าย รายได้จากการด้าเนินงานและการลงทุนของกองทุน และดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน รวมจ้านวน 72,874,356.71 บาท  

2.5 คณะกรรมการบริหาร กสศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เพ่ิมเงินจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติมอีก จ้านวน 116,488,959.78 บาท ประกอบด้วยเงินเหลือจ่ายจากการรับคืนเงินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ในปี
การศึกษา 2561 – 2563 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น จ้านวน 6,274,124,316.49 บาท 

 

 ภาพรวมการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1)  แผนการใช้เงินที่ กสศ. เสนอ นรม.  6,171,161,000.00 บาท 

2)  ครม. เห็นชอบ (21 ม.ค. 2563)  6,171,161,000.00 บาท 

3)  (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในชั้น กมธ. (17 มี.ค. 2563)  5,001,464,600.00 บาท 

4)  งบประมาณท่ีแปรญัตติได้  1,083,296,400.00 บาท 

5)  งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2564    6,084,761,000.00 บาท 

6)  เงินจากแหล่งอ่ืน 72,874,356.71 บาท 
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7)  งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน  
รวมทุกแหล่งเงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6,157,635,356.71 บาท 
 

8)  เพ่ิมเงินจากแหล่งอ่ืน 116,488,959.78 บาท 

9)  งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน  
รวมทุกแหล่งเงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6,274,124,316.49 บาท 

 

ทั้งนี้ ในการจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสศ. ได้ท้าการปรับปรุงการจัดกลุ่มแผนงานและแผนงาน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนินงานภายในส้านักงาน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.1  

 

ตาราง 1.1 สรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน 
งบประมาณ ปี 2564 สัดส่วน (%) 

หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ  

กลุ่มแผนงานที่ 1 วิจัยและพัฒนา ชิ้นงานวจิัย 32 287,000,000 5% 

แผนงาน 1 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ช้ินงานวิจัย 32 287,000,00   
1. นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช้ินงานวิจัย 9 80,500,000   
2. วิจัยเชิงระบบและการประเมินผล ช้ินงานวิจัย 11 124,500,000   
3. พัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการจดัท้าข้อเสนอเชิงนโยบาย ช้ินงานวิจัย 12 82,000,000    
กลุ่มแผนงานที่ 2 ระบบเงินอุดหนุนต้นแบบ คน 3,314,748 3,991,528,584 64% 
แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพฒันาคุณภาพนักเรียน คน 3,314,748 3,991,528,584   
1. ส่งเสรมิโอกาสและพัฒนาคณุภาพนักเรียน คน 3,314,748 3,991,528,584  

  

หน่วย: บาท 
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แผนงาน 
งบประมาณ ปี 2564 สัดส่วน (%) 

หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ  

กลุ่มแผนงานที่ 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา คน 21,500 424,780,000 7% 
แผนงาน 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา คน 21,500 424,780,000    
1. ครูในและนอกระบบการศึกษา คน 1,500 74,780,000   
2. โรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียน 1,000 350,000,000   
  คน (ครู) 20,000 

 
  

  คน (นักเรียน) [200,000] 
 

  
กลุ่มแผนงานที่ 4  ส่งเสริมการจดัระบบพื้นที่ต้นแบบส าหรับช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ียากจนและ
เด็กนอกระบบการศึกษา 

คน 90,500 381,014,454 6% 

แผนงาน 4 พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ียากจน และเด็กนอกระบบ
การศึกษา 

จังหวัด 20     381,014,454     

  คน (ปฐมวัย) 60,000 
 

  
   คน (เด็กนอกระบบ) 30,500 

 
  

กลุ่มแผนงานที่ 5 สนบัสนนุการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง คน 17,531 836,049,500 13% 
แผนงาน 5 สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนที่ห่างไกล คน 929 148,094,000   
 1. สร้างครูรุ่นใหม่ส้าหรับพื้นท่ีห่างไกล คน 929 148,094,000     
แผนงาน 6 สร้างนวัตกรสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะทีม่ีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้
เรียนต่อระดับสูงและพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส 

คน 16,602     687,955,500     

1. พัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส  คน 10,200      121,870,000   
2. สร้างนวัตกรสายอาชีพ 
3. สร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะทีม่ีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูง (ป.ตรี - ป.เอก) 

คน 
คน 

6,322 
80 

527,945,500 
38,140,000 

  

กลุ่มแผนงานที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน หน่วย 103 86,084,100 1% 
แผนงาน 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ ์ เครือข่าย 15 28,220,000   
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แผนงาน 
งบประมาณ ปี 2564 สัดส่วน (%) 

หน่วย เป้าหมาย งบประมาณ  

แผนงาน 8 งานรณรงค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและระดมความร่วมมือทางสังคม เครือข่าย 85 57,864,100   
 ข้อเสนอเชิง

นโยบาย 
3   

กลุ่มแผนงานที่ 7 บริหารและพัฒนาระบบงาน หน่วย 5 267,667,678  4% 
แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบ 5     267,667,678     
1. สร้างเสริมระบบหุ้นส่วนธรรมาภิบาลกับภาคี ระบบ 3 44,000,000   
2. บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบงาน 2      223,667,678   

รวมท้ังสิ้น  คน/คร้ัง 3,444,279 6,274,124,317  100% 

หน่วย: บาท 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หน่วยงาน 

กสศ. มุ่งท้างานโดยวิธีการที่แตกต่างจากการท้างานของหน่วยงานอ่ืน โดยมุ่งท างานเพื่อตอบอุปสงค์หรือความจ าเป็นของสังคม (Demand side financing) 
เป็นหลัก ซึ่งการท้างานของ กสศ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการท้างาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” 

พันธกิจ 
สร้างเสริมการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดย  (1) การลงทุนที่ใช้ความรู้น าเพ่ือช่วยเหลือและสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่กลุ่มเป้าหมาย  

เสริมภารกิจของหน่วยงานหลัก  (2) พัฒนาตัวแบบปฏิรูปหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือสง่ผ่านไปยังหน่วยงานหลักส าหรับขยายผล   
(3) การเสนอแนะมาตรการจากกระบวนการวิชาการเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  (4) การระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน  

 
1 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 
และมีโอกาสในการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์ 
2  

ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง 

 
3 

ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีได้ผลยิ่งขึ้น 

 ยุทธศาสตร์  
 

1 
สร้างความมั่นใจในศักยภาพ 

และประสิทธภิาพหน่วยบริการ 

 
2 

กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าหมายประเทศ 

 
3 

เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ในการท างานร่วมกับภาคี 

4 
สร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดมีกลไก

ความพร้อมในการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

5 
ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครู 

ทั้งในและนอกระบบ 

6 
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ 

เชิงระบบเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศกึษาที่มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

7 
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วม 

สร้างสังคมแห่งโอกาส 
และความเสมอภาคทางการศึกษา 
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3. ผลผลิตส าคัญต่อประชาชนและประเทศ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาที่สอดคล้องกับความจ้าเป็นรายบุคคล เพ่ือให้  

มีโอกาสส้าเร็จการศึกษาและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยจัด การการเรียนรู้  
จ้าแนกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและมีโอกาสในการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพ 

1.1 เด็กปฐมวัยได้รับการสนับสนุนและอุดหนุนอย่างมีคุณภาพ (จ้านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ จ้านวน 60,000 คน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้รับการพัฒนา จ้านวน 300 แห่ง จาก 20 จังหวัดน้าร่อง)  

1.2 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ้าเป็น เป็นรายบุคคลทุกช่วงวัย  
จนส้าเร็จการศึกษาและมีการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (ครอบคลุมเด็กยากจนพิเศษหรือด้อยโอกาส จ้านวน 3,221,990 คน - ครั้ง)*  

1.3 เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เห มาะสม 
(เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือพัฒนาทักษะอาชีพ จ้านวน 30,000 คน) 

1.4 แรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการประกอบสัมมาชีพ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ จ้านวน 10,000 คน) 

เป้าประสงค์ที่ 2: ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง 
2.1 ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง (ครอบคลุมครูที่ได้รับการพัฒนา จ้านวน 21,150 คน และโรงเรียน  

จ้านวน 1,000 แห่ง) เกิดการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูต้นแบบและการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  ท้าให้ 
การผลิตครูมีคุณภาพและกระจายตัวอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
เป้าประสงค์ที่ 3: ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ได้ผลยิ่งขึ้น 

3.1 ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา อาทิ ผลงานองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงระบบ กสศ. ได้รับการผลิต 
หรือพัฒนา รวมทั้งน้าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย และถ่ายทอดไปสู่ภาคีเพ่ือน้าไปใช้สนับสนุนหรือขยายผลในการลดปัญหาความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  (จ้านวน 32 ชิ้นงานวิจัย) 
หมายเหตุ :  * กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) นักเรียนทุนเสมอภาค นับรวม 2 ภาคการศึกษา และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 
จ้านวน 3,214,659 คน - ครั้ง 2) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 6,322 คน 3) ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 80 คน และ 4) ทุนครูรัก(ษ์)ถ่ิน จ้านวน 929 คน  
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4. สาระส าคัญแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



4.1 ตารางสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หน่วย: บาท

แผนงาน งบประมาณ ปี 2564

ไตรมาส 4

รวมท้ังส้ิน* คน/คร้ัง 3,444,279  6,274,124,317  1,908,595,928  

กลุ่มแผนงานท่ี 1 วิจัยและพัฒนา ช้ินงานวิจัย 32            287,000,000    77,000,000      125,000,000   74,500,000      10,500,000      

แผนงาน 1 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ช้ินงานวิจัย 32            287,000,000    77,000,000      125,000,000   74,500,000      10,500,000      

1. นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ช้ินงานวิจัย 9              80,500,000       30,000,000       37,500,000       10,000,000       3,000,000          

2. วิจัยเชิงระบบและการประเมินผล ช้ินงานวิจัย 11             124,500,000      31,000,000       64,500,000       29,000,000       -                   

3. พัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

ช้ินงานวิจัย 12             82,000,000       16,000,000       23,000,000       35,500,000       7,500,000          

กลุ่มแผนงานท่ี 2 ระบบเงินอุดหนุนต้นแบบ คน 3,314,748  3,991,528,584  1,600,953,307  632,801,957   19,128,958      1,717,272,500  

แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คน 3,314,748  3,991,528,584  1,600,953,307  632,801,957   19,128,958      1,717,272,500  

1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คน 3,314,748   3,991,528,584   1,600,953,307   632,801,957     19,128,958       1,717,272,500    

กลุ่มแผนงานท่ี 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา คน 21,500      424,780,000    19,055,000      21,795,000     343,125,000    40,805,000      

แผนงาน 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา คน 21,500       424,780,000      19,055,000      21,795,000     343,125,000    40,805,000      

1. ครูในและนอกระบบการศึกษา คน 1,500         74,780,000       2,600,000         17,180,000       54,100,000       900,000            

2. โรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียน          1,000 350,000,000      16,455,000       4,615,000        289,025,000      39,905,000        

คน (ครู) 20,000       

คน (นักเรียน) [200,000]

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

2,090,247,807  1,044,270,957 1,209,637,762  
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หน่วย: บาท

แผนงาน งบประมาณ ปี 2564

ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

กลุ่มแผนงานท่ี 4  ส่งเสริมการจัดระบบพ้ืนท่ีต้นแบบส าหรับช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยท่ียากจน และเด็กนอกระบบการศึกษา

คน 90,500      381,014,454    189,250,000    135,045,000   56,719,454      -                

แผนงาน 4 พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ี
ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา

จังหวัด 20           381,014,454    189,250,000    135,045,000   56,719,454      -                

 คน (ปฐมวัย) 60,000      

 คน 
(เด็กนอก
ระบบ)

30,500      

กลุ่มแผนงานท่ี 5 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง คน 17,531      836,049,500    74,334,000      38,600,000     642,374,500    80,741,000      

แผนงาน 5 สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล คน 929          148,094,000    39,838,000      11,600,000     61,935,000      34,721,000      

1. สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล คน 929           148,094,000      39,838,000       11,600,000       61,935,000       34,721,000        

แผนงาน 6 สร้างนวัตกรสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะท่ีมี
ฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงและพัฒนาประชากร
วัยแรงงานด้อยโอกาส

 คน 16,602      687,955,500    34,496,000      27,000,000     580,439,500    46,020,000      

1. พัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส  คน 10,200       121,870,000      10,270,000       1,750,000        106,750,000      1,500,000          

2. สร้างนวัตกรสายอาชีพ  คน 6,322         527,945,500      21,826,000       8,750,000        456,369,500      41,000,000        

3. สร้างโอกาสนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีฐานะยากจน หรือด้อย
โอกาสได้เรียนต่อระดับสูง (ป.ตรี-ป.เอก)

 คน 80             38,140,000       2,400,000         16,500,000       17,320,000       1,920,000          
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หน่วย: บาท

แผนงาน งบประมาณ ปี 2564

ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

กลุ่มแผนงานท่ี 6 สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน หน่วย 103          86,084,100      34,950,000      15,980,000     25,814,100      9,340,000        

แผนงาน 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศและ
วิเทศสัมพันธ์

เครือข่าย 15           28,220,000      9,200,000       5,230,000       11,700,000      2,090,000        

แผนงาน 8 งานรณรงค์เพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและระดม
ความร่วมมือทางสังคม

เครือข่าย 85           57,864,100      25,750,000      10,750,000     14,114,100      7,250,000        

 ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

3             

กลุ่มแผนงานท่ี 7 บริหารและพัฒนาระบบงาน หน่วย 5             267,667,678    94,705,500      75,049,000     47,975,750      49,937,428      

แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบ 5             267,667,678    94,705,500      75,049,000     47,975,750      49,937,428      

1. สร้างเสริมระบบหุ้นส่วนธรรมาภิบาลกับภาคี ระบบ 3               44,000,000       25,418,000       7,754,000        5,362,000         5,466,000          

2. บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบงาน 2               223,667,678      69,287,500       67,295,000       42,613,750       44,471,428        

หมายเหตุ : ยอดรวมทั้งสิ้นของค่าเป้าหมาย นับเฉพาะแผนงานที่มีหน่วยค่าเป้าหมายเป็น "คน" โดยแผนการใช้เงิน กสศ. ปี 2564 ฉบับที่ ครม. เห็นชอบ = 3,033,116 คน/ครั้ง และได้ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไป
ตามที่ได้รับการพิจารณางบประมาณเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ สรุปรวมกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงตามมติ คกก.กสศ. 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563) = 3,343,490 คน/ครั้ง

: มีแผนใช้เงินเกินปีงบประมาณจ านวน 21,371,861.75 บาท ในส่วนโครงการจากเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนที่ยังไม่ได้รวมในแผนการใช้เงินรายไตรมาส
: แผนงาน 2
1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นับรวม โครงการและงบประมาณเงินหรือทรัพยสินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน เป็นวงเงินงบประมาณ 52,837,626.98 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน 

43,895 คน
: แผนงาน 4
1. พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา นับรวม โครงการและงบประมาณเงินหรือทรัพยสินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน เป็นวงเงินงบประมาณ 6,719,454.16 

บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน 500 คน
: แผนงาน 6

1. พัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส นับรวม โครงการสนับสนุนโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ/โปรแกรมฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ เป็นวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายการ
ด าเนินงาน 200 คน
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4.2 โครงการและงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลุ่มแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที   1 พัฒนาองค์ความรู้เพ  ่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลุ่มแผนงานที่ 1 วิจัยและพัฒนา 

แผนงาน 1 นวัตกรรมระบบและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
1. นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
2. วิจัยเชิงระบบและการประเมินผล 
3. พัฒนาเคร อข ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก าหนดให้
การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคล ่อนการ
เปลี่ยนแปลง ในปี 2564 มุ งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและ
งานวิจัย เพ ่ อสร้ า งความเปลี่ ยนแปลงในรูปแบบนวัตกรรมแบบมัธยั สถ์   
(frugal innovation) หร อลงทุนน้อยแต ท าให้เกิดผลกระทบมากและน านวัตกรรม
องค์ความรู้ที่ได้ทดลองน าร อง ในปี 2562 - 2563 ขยายผลในพ ้นที่จริงครอบคลุม
ทั่วประเทศ ตลอดจนบูรณาการการท างานกับหน วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  จะจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ ่อเสนอต อหน วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ฐานงานวิชาการ 
และผลการวิจัยเชิงประจักษ์เป็นในการสนับสนุน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้
ผลผลิตของกลุ มแผนงานวิจัยและพัฒนาของ กสศ. จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับพ ้นที่/ท้องที่ ท้องถิ่น และระดับชาติ ดังต อไปนี้ 
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1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ เคร ่องม อ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีทางการเงินและการศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยของ กสศ. จะถูกน าไปใช้ในสถานศึกษาทั้งใน  
และนอกระบบการศึกษามากกว า 30,000 แห ง ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ และมาตรการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
มากกว่า 1,600,000 คน เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษามากกว่า 100,000 คนและครูมากกว่า 300,000 คน ทั่วประเทศ เพ ่อให้มาตรการและการจัดสรรงบประมาณแก 
กลุ มเป้าหมายข้างต้น มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและการรั่วไหล รวมทั้งส งเสริมกระบวนการบูรณาการและการมีส วนร วมร ะหว างหน วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น 
และเอกชนทั้งในระดับพ ้นที่และระดับชาติอย างยั่งย น 

2. องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากผลการวิจัยเพ ่อศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาต าง ๆ การทดลองน าร องในพ ้นที่เฉพาะ ในปีงบประมาณ  
2562-2563 ที่ผ านมา จะได้น าไปขยายผลในระดับท้องถิ่น จังหวัด และองค์กร เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื นที่ 76 จังหวัด  
และกรุงเทพมหานคร แก กลุ มเป้าหมายของ กสศ. ตามมาตรา 5 (เด็กปฐมวัย เด็กเยาวชนยากจนและด้อยโอกาส ครู -สถานศึกษาและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส) อาทิ  
(1) การแก้ไขและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา 3 ช่วงวัย (ก อนวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับ และ มัธยมศึกษาตอนปลายหร อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))  
(2) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในพื นที่ห่างไกลทุรกันดาร (Small Protected Schools) (3) การน้าเครื่องมือเพื่อส่งเสริมและประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ในชั นเรียนไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ รวมทั งการจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี  เพ ่อสนับสนุนกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและตามกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาท่ีจะมีผลบังคับใช้ 

3. กสศ. ร่วมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมกับสถาบันวิชาการ และสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง กลไกนอกระบบราชการหรือกลไก 
ภาคประชาสังคม อาทิ สมัชชาการศึกษา วิสาหกิจเพ ่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวมกันมากกว า 1,000 แห ง ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Hackathon เพ ่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งานประชุมวิชาการประจ าปีเพ ่อขับเคล ่อนสังคม 
โดยมีเป้าหมายเพ ่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเคร ่องม อและมาตรการในการสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงแก กลุ มเป้าหมาย/หน วยงาน
ภาคี กสศ. ผู้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศต อไป โดยในปี 2564 การสร้างความร วมม อกับองค์กรระหว างประเทศจะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับการปร ะเมินผลสัมฤทธิ์ 
การด าเนินงานของกองทุนฯ ด้วย 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 1 วิจัยและพัฒนา
แผนงาน 1 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ช้ินงานวิจัย 9     80,500,000.00   30,000,000.00     37,500,000.00   10,000,000.00     3,000,000.00 

2. วิจัยเชิงระบบและการประเมินผล ช้ินงานวิจัย 11   124,500,000.00   31,000,000.00     64,500,000.00   29,000,000.00                   -   

3. พัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ช้ินงานวิจัย 12 82,000,000.00   16,000,000.00  23,000,000.00    35,500,000.00  7,500,000.00   

ช้ินงานวิจัย 32 287,000,000.00  77,000,000.00  125,000,000.00   74,500,000.00  10,500,000.00  รวมแผนงาน

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความม่ันใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ 

กลุ่มแผนงานที่ 2 ระบบเงินอุดหนุนต้นแบบ 

แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

แผนงานส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดท าโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสให้สามารถศึกษาต่อไปได้โดยไ ม่หลุดออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน ปีงบประมาณ 2561-2563  กสศ. ได้ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 3 สังกัด (สพฐ. อปท. และ ตชด.) ครอบคลุม 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 761,729 คน และช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม จาก กสศ.  เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ส าหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับอนุบาล – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 753,996 คน  นอกจากนี้ได้บูรณาการ
การลงเยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนยากจนระหว่าง สพฐ.และ กสศ.
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นเดียวกัน เพ่ือลดภาระงานครูและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส าหรับการท างานด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและส่งต่อความช่วยเหลือนักเรียนในมิติ
อ่ืนๆ ตลอดจนใช้ฐานข้อมูลการคัดกรองความยากจนเพ่ือการระดม
ทุนจากประชาชนภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
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ผลจากการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ได้ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่สุดในระบบการศึกษาได้  โดยเป็นการจั ดสรรเป็นรายบุคคล (Demand-side 
Financing)  ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในส่วนของสถานศึกษาให้สามารถพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและทัก ษะอาชีพให้
นักเรียนยากจนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตได้จริง รวมทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าครองชีพที่จ าเป็นให้ไปถึงตัว
นักเรียนและครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กสศ. ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษที่ละเอี ยดและแม่นย ายิ่งขึ้น ซึ่งเกณฑ์
การคัดกรองใหม่นี้ยังถูกน าไปใช้คัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจนให้หน่วยจัดการศึกษา 3 สังกัดเพ่ือช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนถึงจ านวน 2.3  ล้านคน 
และท าให้งบประมาณด้านการศึกษา มีการจัดสรรตามหลักความเสมอภาค (Equity-based Budgeting) เพิ่มข้ึนจากเดิม 0.5% เป็น 1.08% ในปีแรก 

ในปีงบประมาณ 2564 การด าเนินงานของแผนงานส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลไกการท างานในระดับภูมิภาคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) โดยวิจัยเพื่อทบทวนรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายตามระดับการศึกษา เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนและติดตามนักเรียนทุนเสมอภาค ครอบคลุม 5 สังกัด (สพฐ. อปท. ตชด. โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม และกลุ่มโรงเรียนเอกชน ประเภทการกุศล) ครอบคลุมนักเรียนทุนเสมอภาค จ านวน 1,027,883 คน ตลอดจนยกระดับระบบงานของหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุน 
และหน่วยก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคอย่างน้อย 300 แห่ง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานข้อมู ลสารสนเทศของนักเรียนทุน 
เสมอภาคเพ่ือการชี้เป้าและบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้นักเรียนทุนเสมอภาคได้รับการช่วยเหลือ และส่ง เสริม 
สนับสนุนตามศักยภาพรายบุคคล 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 2 ระบบเงินอุดหนุนต้นแบบ

แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คน 3,214,659  3,882,497,400.00  1,581,862,000.00  575,438,400.00    10,050,000.00      1,715,147,000.00  

1 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 1/2563 คน 260,358 521,129,500.00    521,129,500.00    -                     -                     -                     

2 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2/2563 คน 936,074 1,005,565,500.00  1,005,565,500.00  -                      -                      -                      

3 จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 1/2564 

 (สพฐ. อปท. ตชด. พศ.สช.)

คน 1,082,983 1,715,147,000.00  -                     -                      -                      1,715,147,000.00  

4 จัดท าต้นแบบการติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ครัวเรือน

 และสถานศึกษา ตามเง่ือนไขของโครงการฯ ระดับโรงเรียน

4,400,000.00        4,400,000.00        -                     -                     -                     

5 สนับสนุนหน่วยก ากับ ติดตาม เพ่ือยกระดับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ

8,792,000.00        -                     8,792,000.00        -                     -                     

6 การพัฒนาศักยภาพหน่วยก ากับติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข 

และขยายองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะนักเรียนทุนเสมอภาค

8,875,000.00        8,875,000.00        -                      -                     -                     

7 การพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน

7,200,000.00        7,200,000.00        -                     -                     -                     

8 การจัดท าฐานข้อมูลช้ีเป้าเพ่ือการบูรณาการความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมกับ

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

8,430,000.00        8,430,000.00        -                     -                     -                     

9 การพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษา หน่วยอบรม และการประสานงาน ความร่วมมือ

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2 ภาคเรียน

6,900,000.00        6,900,000.00        -                     -                     -                     

10 วิจัยและทบทวนรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุน ท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็น

และเง่ือนไขของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

6,750,000.00        6,750,000.00        -                     -                     -                     

โครงการ
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หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

11 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การติดตามและการส่งต่อ

นักเรียนทุนเสมอภาค ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล

10,050,000.00      -                     -                     10,050,000.00      -                     

12 ศึกษา วิจัยผลกระทบของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขเพ่ือพัฒนา

ระบบงานของ กสศ.

2,000,000.00        2,000,000.00        -                     -                     -                     

13 การวิจัยพัฒนาต้นแบบกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน 

 ระดับ ม.ปลาย อาชีวศึกษา และนักเรียนท่ีมีความพิการซ้ าซ้อน

4,000,000.00        -                     4,000,000.00        -                     -                     

14 การพัฒนาวิจัยพัฒนาระบบงานและข้ันตอนการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

3,912,000.00        3,912,000.00        -                      -                     -                     

15 พัฒนาและจัดท าต้นแบบการส่งต่อความช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับ

การพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา

6,700,000.00        6,700,000.00        -                     -                     -                     

16 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลและติดตามตัวช้ีวัดนักเรียน

ยากจน

1,500,000.00        -                     1,500,000.00        -                     -                     

17 เงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 ภาคเรียนท่ี 2/2563

คน 935,244 561,146,400.00    -                     561,146,400.00    -                     -                     

คน 3,214,659 3,882,497,400 1,581,862,000 575,438,400 10,050,000 1,715,147,000

หมายเหตุ : เป้าหมาย นับเฉพาะ "คน" โดยนับเป้าหมายรวม 2 ภาคการศึกษา

รวมแผนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครูทั้งในระบบและนอกระบบ 

กลุ่มแผนงานที่ 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา 

แผนงาน 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา 
1. ครูในและนอกระบบการศึกษา 
2. โรงเรียน/สถานศึกษา 

กลุ่มแผนงานพัฒนาครูและสถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและหน่วยจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
ดังนี้ 

การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  หรือ โรงเรียนพัฒนาตนเอง โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ทั้งระบบ คือ 
1) ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและครูเพ่ือใช้  
ในการบริหารโดยเฉพาะการดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพ และ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้งทักษะและคุณลักษณะที่ดีขึ้นด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 จากผลการประเมินผู้เรียนใน 290 โรงเรียน ใน 36 จังหวัด จ านวนนักเรียนประมาณ 58,000 คน ในช่วงปี 2563 พบว่า ด้านทักษะมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนร้อยละ 40.06 
โดยนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและวิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการ
สื่อสาร ส่วนผลการประเมินด้านคุณลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นร้อยละ 27.63 โดยนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมีวินัยมากที่สุด รองลงมา คือมีความซื่อสัตย์ 
และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ จากผลการประเมินที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนได้
ด้วยตัวของโรงเรียนเอง ดังนั้น ในปี 2563 - 2564 จึงด าเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเพ่ิมอีก 443 แห่ง 
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ในปี 2564 มุ่งให้โรงเรียนขนาดกลางสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพตนเองได้
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 จ านวน 733 แห่ง ใน 43 จังหวัด จึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
โรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 8 ,000 แห่ง โดยแนวคิดการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
พ่อแม่ผูป้กครอง โดยหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้ คือ 1) การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบ
ฐานข้อมูล 2) การจัดการเรียนรู้ใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และ 3) พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบการน าแนวคิด
หลักสูตรฐานสมรรถนะเข้ามาใช้ในโรงเรียนทั้ง 733 แห่งเพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้
โรงเรียนอื่น ๆ ได้ในการพัฒนาตนเองทั้งประเทศได้ต่อไป 

การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ในปี 2563 ด าเนินการสนับสนุนการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว โดย กสศ. ร่วมมือ 66 องค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ใน 74  จังห วัด พัฒนาขีดความสามารถ 
และยกระดับระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุระหว่าง 2-25 ปี และรองรับกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ก าลังส่งผลกระทบโดยตรงกับเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา เบื้องต้นจะสามารถช่วยเหลือได้มากกว่า 35,000 คน พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตครูนอกระบบกว่า 3,700 คน 

ในปี 2564 การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษามุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมความพร้อมหรือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพได้เป็นรายบุคคลจนสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา อาทิ การศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรือการฝึกทักษะอาชีพได้ มีการจัดท า
ฐานข้อมูลเด็กและครูนอกระบบการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน สนับสนุนให้มีการวิจัยและปฏิบัติการเพ่ือประเมินผลส าเร็จและการเปลี่ยนแปลงของก ลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และจัดท าฐานข้อมูลครูทั้งในและนอกระบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

 



หน้า | 21 

การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียนในกลุ่มเฉพาะ 

● การพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูใน
โรงเรียน ตชด. ตามแนวคิดการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-base Teacher Development) โดยมีแนวทางการด าเนินงานใน 2 มิติ ทั้งในแง่ของการพัฒนา
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จากการฝึกปฏิบัติจริงในภาระงานที่ปฏิบัติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้
ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง 

ในปี 2564 จะมีการน าข้อมูลเบื้องต้นมาใช้วิเคราะห์ค้นหารูปแบบ/หลักสูตร และด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูด้ วยหลักสูตรฐานพัฒนาสมรรถนะ ตลอดจนน าไปสู่การจัดท า
โครงการขยายผลการท างานตามศักยภาพของครูทั้งในโรงเรียน ตชด. 218 แห่งทั่วประเทศได้ 

● การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน จาก 6 จังหวัด จ านวน 50 โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาครูทุกคนในโรงเรียนเป้าหมาย ให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติให้กับสามเณรนักเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาสามเณรนักเรียนให้เป็นศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา ด้วยการลงมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานทรัพยากรท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน 
ให้สามเณรนักเรียนตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือศึกษาต่อสายอ าชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา 
ภาคบังคับ 

ในปี 2564 จะด าเนินการให้มีศูนย์การเรียนรู้เป็นต้นแบบเพ่ือขยายผลไปยังเครือข่ายในระดับจังหวัด/กลุ่มโรงเรียนในลักษณะ 1:1 ได้ โดย สามารถน างบประมาณที่มีอยู่ 
ในโรงเรียนมาพัฒนาคุณภาพในเชิงลึกและเป็นรูปธรรม 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา

แผนงาน 3 พัฒนาครูและสถานศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. ครูในและนอกระบบการศึกษา คน 1,500 74,780,000.00    2,600,000.00   17,180,000.00 54,100,000.00    900,000.00      

1 จัดท าระบบสารสนเทศครูท้ังในและนอกระบบการศึกษา คน 1,500 4,750,000.00      900,000.00      3,850,000.00   -                   -                 

2 สนับสนุนโครงการครูนอกระบบการศึกษา 37,380,000.00    500,000.00      12,080,000.00 24,800,000.00    -                 

3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ผ่านเครือข่ายครูรางวัล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี 4

18,000,000.00    -                -                18,000,000.00    -                 

4 การพัฒนาครูท้ังในและนอกระบบผ่านหลักสูตรพัฒนาคุณภาพและเสริม

สมรรถะครู

10,000,000.00    -                -                10,000,000.00    -                 

5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการฯ โดยส านักงาน 4,650,000.00      1,200,000.00   1,250,000.00   1,300,000.00     900,000.00      

2. โรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียน

คน (ครู)

คน 

 1,000

20,000

[200,000] 

350,000,000.00  16,455,000.00 4,615,000.00   289,025,000.00  39,905,000.00  

1 ศึกษาวิจัยองค์ความรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

10,000,000.00    1,000,000.00   2,000,000.00   7,000,000.00     -                 

2 สนับสนุนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและหน่วยจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง

โรงเรียน 1,000 229,500,000.00  -                -                229,500,000.00  -                 

3 พัฒนากลไกการท างานและระบบหนุนเสริมการพัฒนาโรงเรียน 71,500,000.00    13,500,000.00 -                20,000,000.00    38,000,000.00  

4 สนับสนุนการพัฒนาสถาบันต้นแบบส าหรับการผลิต และพัฒนาครูท่ีมี

ศักยภาพ

30,000,000.00    -                -                30,000,000.00    -                 

โครงการ
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หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

5 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการฯ โดยส านักงาน 9,000,000.00      1,955,000.00   2,615,000.00   2,525,000.00     1,905,000.00   

คน 21,500 424,780,000.00  19,055,000.00 21,795,000.00 343,125,000.00  40,805,000.00  

หมายเหตุ *นับเฉพาะหน่วยค่าเป้าหมายครู (คน)

    งบประมาณท่ีเบิกจ่ายเกินไตรมาสท่ี 2 ของปี 65 เน่ืองจาก ระยะเวลาของการด าเนินงานต้องเป็นไปตามเทอมของปีการศึกษา 2564 

รวมแผนงาน*

หน้า | 23



หน้า | 24 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดมีกลไกความพร้อมในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มแผนงานที่ 4 ส่งเสริมการจัดระบบพื้นที่ต้นแบบส าหรับช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท  ่ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา 

แผนงาน 4 พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ียากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา 

แผนงานพัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา  ด าเนินงานขยายผลจากปี 2563 ภายใต้ โครงการ 
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ซึ่งได้ “ต้นแบบกลไกความร่วมมือระดับจังหวัด” เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท ่ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้แก่  
เด็กปฐมวัยท ่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา การด าเนินงานในปี 2564 ยังคงท างานในพ้ืนท ่ 20 จังหวัดต้นแบบโดยขยายพื้นที่ 
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและเน้นการท างานอย่างประณีตในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบช่วยเหลือและติดตามรายกรณี  (Case Management System) รวมถึง
เพิ่มเติมการด าเนินงานร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาได้อย่างทันต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังริ เริ่มการใช้แนวคิดเมืองหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Learning City/Learning Community)  
เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนท ่ เร ยนรู้ท ่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ผลผลิตท ่จะเกิดขึ้น คือ  
“ระบบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสด้วยกลไกความร่วมมือของจังหวัด ” ประกอบด้วย 1) กลไกขับเคลื่ อนจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษา  
2) ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และส่วนกลาง 3) แผนลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาที่ตอบโจทย์ของพื้นที่  
และ 4) แนวทางการพัฒนาต้นแบบเมือง/ชุมชนแห่งการเรียนรู้และให้โอกาสด้วยกลไกจังหวัด จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายรวม 55,000 คน 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 4  ส่งเสริมการจัดระบบพ้ืนท่ีต้นแบบส าหรับช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ียากจน และเด็กนอกระบบการศึกษา

แผนงาน 4 พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ียากจน และเด็กนอกระบบการศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. พัฒนากลไกระดับพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย คน 90,000   374,295,000     189,250,000.00   135,045,000.00   50,000,000.00    -                

1 พัฒนากลไกระดับพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย คน 85,000 266,000,000 116,000,000.00   100,000,000.00   50,000,000.00    -                

2 สนับสนุนวิชาการเพ่ือพัฒนากลไกระดับพ้ืนท่ี 63,045,000 40,000,000.00    23,045,000.00    -                   -                

3 พัฒนากลไกระดับพ้ืนท่ีด้วยแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ 

 (Learning City/Community) 5 แห่ง

21,250,000 21,250,000.00    -                   -                   -                

4 โครงการระดมความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน คน 5,000 24,000,000 12,000,000.00    12,000,000.00    -                   -                

คน 90,000 374,295,000 189,250,000.00   135,045,000.00   50,000,000.00    -                รวมแผนงาน

โครงการ

หน้า | 25



หน้า | 26 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ 

กลุ่มแผนงานที่ 5 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง 

แผนงาน 5 สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพื้นที่ห่างไกล 
1. สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพื้นที่ห่างไกล 

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่ น)  
มีเป้าประสงค์เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาครูไม่ครบชั นและโยกย้ายบ่อย ด้วยการสร้างโอกาสให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาสในพื นที่ห่างไกล  
ที่มีใจรักอยากเป็นครูและมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้ศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  จนส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะพื นฐานของวิชาชีพครูทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาชุมชน เพ่ือกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
จ้านวน 5 รุ่น รุ่นละ 300 คน รวม 1,500 คน 

ในปี 2564 มีนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 2 รุ่น จ้านวน 629 คน ศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ชั นปีที่ 1 จ้านวน 301 คน (รุ่นที่ 2) 
และ ชั นปีที่ 2 จ้านวน 328 คน (รุ่นที่ 1) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั ง 15 แห่งจะจัดการเรียนรู้ทั งภาค
วิชาการแลปฏิบัติพร้อมไปกับการสนับสนุนให้นักศึกษาทุนมีโอกาสศึกษาปัญหาท้องถิ่นเพ่ือ
เตรียมการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนนอกจากนี ยังจะมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื นที่
ห่างไกลทั ง 4 ภูมิภาค จ้านวน 555 โรงเรียน ซึ่งเมื่อบัณฑิตครูรัก(ษ์)ถิ่นทั งสองรุ่นจบการศึกษา  
ก็จะไปบรรจุเป็นครูประจ้าการ จึงท้าให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูรุ่นที่ 1 จ้านวน 11 แห่ง และ
รุ่นที่ 2 จ้านวน 10 แห่ง มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และ
บทบาทของผู้สอนให้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนาครูได้
สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื นที่และความต้องการโดยรวมของประเทศ 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 5 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง

แผนงาน 5 สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. สร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล คน 929      148,094,000  39,838,000.00  11,600,000.00 61,935,000.00   34,721,000.00 

1 สนับสนุนงบประมาณส าหรับนักศึกษาผู้รับทุน จ านวน 328 คน 

ผ่านสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 1 (ปีท่ี 2)

จ านวน 11 แห่ง

คน 328 24,820,000 -                 -                24,820,000.00   -                

2 สนับสนุนงบประมาณส าหรับนักศึกษาผู้รับทุน จ านวน 301 คน 

ผ่านสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 2   (ปีท่ี 1)  

จ านวน 10 แห่ง

คน 301 22,775,000 -                 -                22,775,000.00   -                

3 สนับสนุนงบประมาณส าหรับสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการ

ครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 1 (ปีท่ี 2)  จ านวน 11 แห่ง เพ่ือพัฒนานักศึกษาผู้รับทุน 

จ านวน 328 คน

10,170,000 -                 -                -                  10,170,000.00 

4 สนับสนุนงบประมาณส าหรับสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

 รุ่นท่ี 2 (ปีท่ี 1) จ านวน 10 แห่ง เพ่ือพัฒนานักศึกษาผู้รับทุน 

จ านวน 301 คน

9,330,000 -                 -                -                  9,330,000.00   

5 พัฒนาเครือข่ายเครือข่ายนักศึกษาผู้รับทุน รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 

จ านวน 629 คน

6,290,000 -                 -                6,290,000.00     -                

6 พัฒนากลไกการคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 3 2,960,000 -                 -                1,000,000.00     1,960,000.00   

7 ปฏิบัติการค้นหา คัดกรอง คัดเลือกและเตรียมความพร้อมผู้รับทุน รุ่นท่ี 3 คน 300 10,800,000 -                 -                -                  10,800,000.00 

โครงการ
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หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

8 กิจกรรมพัฒนาพัฒนาครูและโรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล รุ่นท่ี 1 

จ านวน 282 โรงเรียน

17,322,000 17,322,000.00  -                -                  -                

9 กิจกรรมพัฒนาพัฒนาครูและคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล รุ่นท่ี 2 

จ านวน 273 โรงเรียน

16,773,000 16,773,000.00  -                -                  -                

10 การบริหารจัดการ ศึกษาวิจัย ติดตาม ประเมิน และถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนา 

โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน และการพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล รุ่นต่อไป

12,793,000 4,793,000.00    2,000,000.00   6,000,000.00     -                

11 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการฯ โดยส านักงาน 5,661,000 950,000.00      1,200,000.00   1,050,000.00     2,461,000.00   

12 พัฒนาเครือข่ายและวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ของสถาบันผลิตและพัฒนาครู

รุ่นท่ี 1 (เงินจากแหล่งอ่ืน)

8,400,000 -                 8,400,000.00   -                  -                

คน 929 148,094,000 39,838,000 11,600,000 61,935,000 34,721,000รวมแผนงาน
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แผนงานสร้างนวัตกรสายอาชีพและสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียน
ต่อระดับสูง (ป.ตรี - ป.เอก) ด าเนินงานเพ่ือสร้างนวัตกรสายอาชีพและสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะ
ยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูง ผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  มีเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3/ปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 ที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสสามารถเข้าศึกษาต่อสายอาชีพถึงระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษากลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  
ที่มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงเพียงร้อยละ 5 ต่อรุ่น เทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากรประเทศที่มีโอกาสถึงร้อยละ 30 

จากการด าเนินงานปี 2562 และ ปี 2563 กสศ. ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาเยาวชนครัวเรือนยากจนหรือ
ด้อยโอกาส จ านวนทุนรวม 4,724 คน ที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในสาขาตามเป้าหมายประเทศ S-Curve, 
New S-Curve และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินงานในสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา จ านวน 66 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 123 โครงการใน 40 จังหวัดทั่วประเทศและช่วยยกระดับคุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาป้องกันความเสี่ยงการหลุดออกจากระบบการศึกษา (Drop-out Prevention) ผ่านการเสริมทักษะ
ชีวิตการดูแลช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาวัยรุ่น การพัฒนาระบบส่งต่อผู้เชี่ยวชาญกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนแก่ครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ 

กลุ่มแผนงานที่ 5 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูงและการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ 

แผนงาน 6 สร้างนวัตกรสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงและพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส  
1. พัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส 
2. สร้างนวัตกรสายอาชีพ 
3. สร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะท่ีมีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูง (ป.ตรี - ป.เอก) 
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อาจารย์ในสถานศึกษาสายอาชีพ ความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้พัฒนาให้เกิ ดผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นอาสาจ านวน 1 จังหวัด 1 คน ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด เกิดการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะอาชีพที่ตอบโจทย์
นโยบายรัฐและความต้องการแรงงานท้องถิ่น เช่น เกิดความร่วมมือด้านหลักสูตรเกษตรนวัตกับภาคเอกชน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและความต้องการ
ก าลังคนสายสุขภาพ 

ในปี 2564 โครงการฯ คาดว่าจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนครัวเรือนยากจนหรือด้อยโอกาสให้ได้ศึกษาต่อจนจบ ปวส. จ านวน 2 ,500 คน ทุนสะสม 3 รุ่น 
จ านวน 7,500 ทุน ซึ่งจะเพ่ิมสัดส่วนการสร้างโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาต่อสายอาชีพได้ร้อยละ 4.68 โดยจะมีวิจัยติดตาม และประเมินผลลัพธ์นั กศึกษาทุน 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะของผู้รับทุนรุ่นแรกที่จะส าเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน การพัฒนา Platform การส่งเสริมให้นักศึกษาทุนมีงานท าหลังจบการศึกษา 
การสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะ Co-funding มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าของโครงการ โดยภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการร่วมลงทุน
ทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการมีงานท าให้แก่เยาวชนผู้พิการ น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะการท างานปฏิรูปคุณภาพการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสูงให้แก่ภาคนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เป้าหมายส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาสายอาชีพ “ช้างเผือก”ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา 
มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อเต็มศักยภาพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพ่ือให้มี  
การบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก  
และเพ่ือเป็นการสร้างก าลังคนสายอาชีพระดับสูงและพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของไทยในอนาคต โดยผลจากการวิจัยพบว่าการลงทุนดังกล่าวให้
ผลตอบแทนสูงกว่าร้อยละ 10 และให้ผลตอบแทนทั้งในส่วนบุคคล ต่อสถานประกอบการ  
และต่อสังคม และเป็นการยกระดับทางสังคม (Social Mobility) และส่งผลถึงการขจัดความยากจน
ข้ามชั่วคนได้ (Generations) 
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การด าเนินงานในปี 2562 รุ่นที่ 1 กสศ. ได้สร้างโอกาสให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13 ทุน โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพและ 
มีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อระดับสูงอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในรุ่นที่ 2 อยู่ระหว่าง
การคัดเลือก ในปี 2564 กสศ. จะสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพระดับสูง จ านวนทุนสะสมรวม 80 คน โดยจะมีการพัฒนารูปแบบ Talent Management ส าหรับนักศึกษา
ทุนกลุ่มช้างเผือกทางสายอาชีพ การเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาทุนและการท างานโครงงาน/วิจัยร่วมกับภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ 
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือการประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ร่วมกันโดยภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการร่วมลงทุนทางการศึกษา (Co-Funding) น าไปสู่ข้อเสนอเชิงระบบ
ให้แก่ภาคนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพระดับสูงให้แก่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่มีศักยภาพและควา มสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และด้อยโอกาส 

โครงการพัฒนาทักษะพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานที่ยากจนด้อยโอกาสให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
ขนาดเล็กหรือแรงงานฝีมือในชุมชนและค้นหารูปแบบการยกระดับการประกอบอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2563 กสศ. ร่วมมือกับหน่วยพัฒนาอาชีพ
จ านวน 130 โครงการ กระจายใน 52 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค มีกลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์ 8,652 คน เน้นการช่วยเหลื อกลุ่มแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส รายได้
ต่ า รวมถึงผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะวัยแรงงานรุ่นใหม่ กลุ่มประชากรผู้หญิง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีลูกอยู่ในวัย
เรียน และกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างมากท่ีสุด  

เป้าหมายของโครงการแบ่งออกเป็นบันได 7 ขั้น โดยเป้าหมายในปีแรกอยู่ในระดับ 5 ขั้นแรก  ประกอบด้วย 1. หน่วยพัฒนาอาชีพมีเครื่องมือและความรู้ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 2. หน่วยพัฒนาอาชีพมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน 3. หน่วยพัฒนาอาชีพมีเครือข่ายหน่วยงานท างานในพ้ืนที่ 
(ท้องถิ่น เอกชน) 4. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เศรษฐศาสตร์ครัวเรือนและมีแผนการประกอบอา ชีพ 5. หน่วยพัฒนาอาชีพ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายรวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กบนฐานทรัพยากรชุมชนหรือเป็นแรงงานฝีมือ 6. หน่วยพัฒนาอาชีพพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน 7. กลุ่มเป้าหมายได้รับการต่อยอดเป็นแกนน าเศรษฐกิจของชุมชน 
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ในปี 2564 การด าเนินงานเน้นสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน  ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานที่ยากจนด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
จ านวน 10,000 คน และการพัฒนานวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจระดับชุมชนเพ่ือน าเสนอบทเรียนสาธารณะต่อหน่วยงานนโยบาย รวมถึงการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภ าพ 
ของกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบโครงการ มีการสังเคราะห์บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิด ฐานข้อมูลอาชีพระดับท้องถิ่น 
และเครื่องมือและผลส ารวจทักษะและความพร้อมของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนทางนโยบายร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 5 สนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูงและการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ

แผนงาน 6 สร้างนวัตกรสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะท่ีมีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงและพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส

หน่วย : บาท

หน่วย เป้าหมาย  งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. พัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส คน 10,000 120,270,000.00  10,270,000.00    1,750,000.00      106,750,000.00  1,500,000.00    

1.1 พัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และ

ด้อยโอกาส

คน 10,000 120,270,000.00  10,270,000.00    1,750,000.00      106,750,000.00  1,500,000.00    

คน 6,322 527,945,500.00  21,826,000.00    8,750,000.00      456,369,500.00  41,000,000.00  

ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ปวส.

จ านวน 6,322 ทุน 

 - ทุนใหม่ 2,500 ทุน 

 - ทุนผูกพันต่อเน่ือง ปี 2562 จ านวน 922 ทุน

 - ทุนผูกพันต่อเน่ือง ปี 2563 จ านวน 2,900 ทุน 

คน 6,322 527,945,500.00  21,826,000.00    8,750,000.00      456,369,500.00  41,000,000.00  

2.1 ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ปวส./อนุปริญญา

สายอาชีพ 

จ านวน 2,500 ทุน (ทุนใหม่)

170,485,000.00  2,860,000.00     8,750,000.00      158,875,000.00  -                 

2. สร้างนวัตกรสายอาชีพ

โครงการ
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หน่วย : บาท

หน่วย เป้าหมาย  งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

2.2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ปวส./อนุปริญญา

สายอาชีพ ทุนผูกพันต่อเน่ืองปี 2562 (จ านวน 922 ทุน)

50,479,500.00    -                   -                   50,479,500.00    -                 

2.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ปวส./อนุปริญญา

สายอาชีพ ทุนผูกพันต่อเน่ืองปี 2563 จ านวน 2,900 ทุน) 

158,775,000.00  -                   -                   158,775,000.00  -                 

2.4 การหนุนเสริมนักศึกษาทุน (Enrichment Program) จ านวน 5,922 

คน (ทุนใหม่และทุนผูกพันต่อเน่ืองปี 2562 และ 2563) และสถานศึกษา

 100 แห่ง

148,206,000.00  18,966,000.00    -                   88,240,000.00    41,000,000.00  

คน 80 38,140,000.00    2,400,000.00     16,500,000.00     17,320,000.00    1,920,000.00    

3.1 ทุนใหม่ปี 2564 จ านวน 42 ทุน 8,900,000.00     2,400,000.00     1,860,000.00      4,640,000.00      -                 

3.2 ทุนผูกพันต่อเน่ืองปี 2562 นักศึกษารุ่นท่ี 1 จ านวน 13  คน 

เรียนต่อปริญญาโทปีท่ี 1

8,680,000.00     -                   -                   8,680,000.00      -                 

3.3 ทุนผูกพันต่อเน่ือง ปี 2563 นักศึกษารุ่นท่ี 2  จ านวน 25 ทุน 

เรียนต่อปริญญาตรีปีท่ี 2

4,000,000.00     -                   -                   4,000,000.00      -                 

3. สร้างโอกาสนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีฐานะยากจน หรือด้อยโอกาสได้

เรียนต่อระดับสูง (ป.ตรี-ป.เอก)
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หน่วย : บาท

หน่วย เป้าหมาย  งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

3.4 การหนุนเสริมนักศึกษาทุนและอาจารย์ท่ีปรึกษา จ านวน 3 รุ่น

รวม 80 คน

16,560,000.00    -                   14,640,000.00     -                   1,920,000.00    

คน 16,402 686,355,500.00  32,096,000.00    26,804,000.00     570,587,500.00  56,868,000.00  

หมายเหตุ : ทุนการศึกษาท่ีให้นักศึกษาทุนรุ่น ท่ี 1 ในส่วนทุน 5 ปี (ปวช. และ ปวส.) 922 คน และทุน 2 ปี (ปวส.) 1,131 คน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2/2563 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงได้ผูกพันงบประมาณไว้แล้ว จึงไม่รวมอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ น้ี

รวมแผนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มแผนงานที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน 

แผนงาน 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 

ข้อมูลด้านเครือข่ายต่างประเทศ ในปี 2562 และ 2563 กสศ. ได้พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศใน 2 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านพัฒนานวัตกรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่  

1.1 การท าความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศยูเนสโก (UNESCO) ในการด าเนินโครงการ Learning Coin พัฒนาระบบการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล น าร่องใน 4 จังหวัด เด็กเยาวชนจ านวน 500 คน ความร่วมมือธนาคารโลกในการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส ารวจทักษะและความพร้อม
ของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ กลุ่มเป้าหมายกว่า 7,000 คน จากทั่วประเทศ 

1.2 การส ารวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย (Adult Skills Survey) เป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นการส ารวจเพ่ือประเมินทักษะและขีด
ความสามารถของกลุ่มประชากรวัยแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดทักษะในการเรียนรู้ของกลุ่ มประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานผู้ใหญ่ที่มีทักษะต่ าและบุคคลที่ด้อยโอกาสในตลาดแรงงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในการวางกลยุทธ์ด้านพัฒนาและยกระดับทักษะให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านมนุษย์ของประเทศ เสนอแนะนัยทางนโยบายด้านการยกระดับทักษะของแรงงานและนโยบายด้านการศึกษา   
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2. การจัดการความรู้ต่างประเทศและสร้างเครือข่ายนานาชาติ ได้แก่  

2.1 การร่วมมือกับหลายหน่วยงานระดับนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดประชุมนานาชาติเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมปร ะชุมกว่า 2,424 คน
จาก 79 ประเทศ เกิดชุดความรู้กว่า 60 เรื่องจากวิทยากรทั่วโลกจาก 14 ประเทศ และสามารถขับเคลื่อนประเด็นวิชาการและสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ทั้งระดับพื้นท่ี ประเทศ และนานาชาติ 

2.2 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและบุคลากร กสศ. ผ่านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ใ นประเด็น อาทิ 
การพัฒนาครู การพัฒนานวัตกรรมสถานศึกษาอาชีวศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงาน การพัฒนาทักษะชีวิต ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาส ความร่วมมือกระทรวงศึกษาเอสโตเนีย องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  รัฐบาลฟินแลนด์ องค์กรพัฒนาเอกชนประเทศ อินเดีย เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงาน รวมถึงสังเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้จากต่างประเทศ ผ่านการแปลหนังสือ บทความ จ านว นกว่า 30 ชิ้น อาทิ หนังสือ 
Poor Student Rich Teaching เกิดองค์ความรู้ที่ตอบสนองและสนับสนุนการท างานลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้ กสศ. และภาคีเครือข่าย 

ในปี 2564 กสศ. มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรนานาชาติที่สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา ( Equitable Education Alliance) จ านวนอย่างน้อย 10 
เครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างบทบาทที่เข้มแข็งของ กสศ. ในเวทีนานาชาติ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่ทันสมัยด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาให้เกิด  
องค์ความรู้ด้านต่างประเทศที่จะใช้ขับเคลื่อนการท างานของ กสศ. และภาคีเครือข่ายจ านวน
อย่างน้อย 60 ชิ้นตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน กสศ. ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ 

 

 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 6 สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน

แผนงาน 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. ส่งเสริมการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  เครือข่าย 15         28,220,000.00 9,200,000.00  5,230,000.00  11,700,000.00  2,090,000.00    

1.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เครือข่าย 15 16,130,000.00 9,200,000.00  5,230,000.00  1,700,000.00    -                  

1.2  งานพัฒนานวัตกรรมลดความเหล่ือมล  าทางการศึกษา องค์ความรู้ 40 12,090,000.00 -                -               10,000,000.00  2,090,000.00    

เครือข่าย 15 28,220,000.00 9,200,000.00  5,230,000.00  11,700,000.00  2,090,000.00    

หมายเหตุ : เป้าหมาย 15 เครือข่าย เป็นเป้ารวมท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมท้ังโครงการ

รวมแผนงาน

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มแผนงานที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน 

แผนงาน 8 งานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและระดมความร่วมมือทางสังคม 

ด้านการมีส่วนร่วมและการระดมทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 
2563 เกิดความร่วมมือ จากประชาชนจ านวน 9 ,583 คน และองค์กรธุรกิจเอกชนจ านวน 190 องค์กร พลังจิตอาสา กลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา พลังของความคิด  
พลังของการแชร์ และการบอกต่อของคนในทุกวงการ จนเกิดการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย น าไปสู่ยอดเงินบริจาค จ านวน 23 ,614,691.26 บาท  ผ่านโครงการรณรงค์ 
ทางสังคม หรือ Social Campaigns อาทิ โครงการรณรงค์มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ โครงการสู้วิกฤตให้น้องอ่ิม  เพ่ือเติมเต็มความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 40,332 คน 600,000 มื้ออาหาร ใน 848 อ าเภอ 3,331 ต าบล 7,728 โรงเรียน โดยในปี2564 มุ่งขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในระยะยาวเป็นเครือข่ายร่วมสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา All For Education ทั้งภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มหรือผู้น าความคิดในสังคม จิตอาสาคนรุ่นใหม่  เพ่ือสร้างนวัตกรรมร่วมกัน  และยังขยายการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ อาทิ โครงการสลากการกุศลร่วมกับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 ยังมุ่งสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนวาระสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในทุกช่องทาง  มุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ รัฐบาล รัฐสภา กระทรวง หน่วยงานด้านงบประมาณ  ท้องถิ่น จังหวัด ครูสังกัด สพฐ. ตชด. อปท. สถาบันการศึกษา นักวิชาการ รวมถึง
สื่อมวลชน ผู้น าความคิดในสังคม  เพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจและตระหนักถึงความส าคัญของ กสศ. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญข องประเทศในการสร้าง 
ความเสมอภาคและปฏิรูปคุณภาพการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานและร่วมผลักดันนโยบายระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมไปถึง  
การท างานในระดับพ้ืนที่จนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งหมดนี้สร้างผลผลิตเป็นจ านวนโครงการรณรงค์เชิงนโยบายปีละ 2 ประเด็นหลัก การแถลงข้อมูลการด าเนินงาน นวัตกรรม และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากด าเนินงาน 
ของ กสศ. ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่า 30 ประเด็นต่อปี เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 10 ล้านคน ทั้งนี้ ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารและระดมความร่วมมือในสังคมร่วมกับ
ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับการท างานของส านักอีกด้วย 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 6 สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน

แผนงาน 8 งานรณรงค์เพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและระดมความร่วมมือทางสังคม

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. งานรณรงค์เพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและระดมความร่วมมือทางสังคม  ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย

3 57,864,100.00  25,750,000.00 10,750,000.00 14,114,100.00 7,250,000.00 

เครือข่าย 85

1.1 โครงการส่ือสารรณรงค์และระดมการมีส่วนร่วมเพ่ือการเปล่ียนแปลง

นโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อเสนอ

นโยบาย

3 8,900,000.00   3,850,000.00   3,350,000.00   850,000.00      850,000.00   

1.2 โครงการพัฒนาระบบส่ือสารองค์กรภายใต้ภาวะฉุกเฉิน 1,900,000.00   850,000.00     350,000.00     350,000.00      350,000.00   

1.3 โครงการพัฒนาการส่ือสารองค์กรแบบบูรณาการ เพ่ือเผยแพร่ ผลลัพธ์

และความคุ้มค่าในการด าเนินงานของ กสศ.

10,000,000.00  3,500,000.00   1,500,000.00   3,500,000.00   1,500,000.00 

1.4 โครงการพัฒนาระบบงานภาคีสัมพันธ์ 7,600,000.00   7,600,000.00   -                -                -              

1.5 โครงการพัฒนาช่องทางการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพตามกลุ่มเป้าหมาย 13,100,000.00  3,400,000.00   3,400,000.00   3,400,000.00   2,900,000.00 

1.6 โครงการเพ่ิมทักษะการส่ือสารรณรงค์ขับเคล่ือนสังคมให้แก่บุคลากร 200,000.00      50,000.00       50,000.00       50,000.00       50,000.00     

1.7 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายส่ือสารองค์กร 3,564,100.00   1,800,000.00   -                1,764,100.00   -              

โครงการ
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หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

1.8 โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการระดมความร่วมมือตามกลุ่มเป้าหมาย 12,600,000.00  4,700,000.00   2,100,000.00   4,200,000.00   1,600,000.00 

ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย

3 57,864,100.00  25,750,000.00 10,750,000.00 14,114,100.00 7,250,000.00 

เครือข่าย 85

หมายเหตุ : เป้าหมาย 85 เครือข่าย เป็นเป้ารวมท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมท้ังโครงการ

รวมแผนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกับภาคี 

กลุ่มแผนงานที่ 7 บริหารและพัฒนาระบบงาน 

แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน 
1. สร้างเสริมระบบหุ้นส่วนธรรมาภิบาลกับภาคี 
2. บริหารและพัฒนาระบบงาน 

แผนงานบริหารและพัฒนาระบบงาน สร้างผลผลิตเป็นผลการด าเนินงานของส านักงานที่มีประสิทธิภาพให้ได้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการบริหารจัดการที่มีการป้องกันความเสี่ยงทั้งทางด้านการเงิน การงบประมาณ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากร แล ะความเสี่ยง 
จากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยการพิจารณาประเมินของคณะกรรมการบริหารกองทุน 



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 7 บริหารและพัฒนาระบบงาน

แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน
หน่วย : บาท

หน่วย เป้าหมาย  งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. สร้างเสริมระบบหุ้นส่วนธรรมาภิบาลกับภาคี ระบบ 3 44,000,000.00       25,418,000.00            7,754,000.00                 5,362,000.00              5,466,000.00              

1 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต 8,000,000.00         1,950,000.00              2,850,000.00                 1,550,000.00              1,650,000.00              

2 พัฒนาระบบงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 26,000,000.00       22,000,000.00            1,500,000.00                 500,000.00                2,000,000.00              

3 สนับสนุนและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน 10,000,000.00       1,468,000.00              3,404,000.00                 3,312,000.00              1,816,000.00              

2. บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบ 2 214,585,000.00      69,287,500.00            67,295,000.00                39,613,750.00            38,388,750.00            

1 งานบุคลากร/สวัสดิการ/การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรมต่อเน่ือง 79,725,000.00       20,097,500.00            19,305,000.00                19,873,750.00            20,448,750.00            

X 1.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน 63,300,000.00       13,900,000.00            15,275,000.00                16,375,000.00            17,750,000.00            

X 1.2 สวัสดิการ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ร้อยละ 12.5 ของ

เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี

7,425,000.00         3,712,500.00              -                              1,856,250.00              1,856,250.00              

X 1.3 การพัฒนาบุคลากรและค่านิยมองค์กร 9,000,000.00         2,485,000.00              4,030,000.00                 1,642,500.00              842,500.00                

2 งานอ านวยการ/งานประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 10,760,000.00       2,690,000.00              2,690,000.00                 2,690,000.00              2,690,000.00              

3 ค่าบริหารจัดการ/ค่าใช้สอยส านักงาน/ค่าพัฒนาระบบงาน 124,100,000.00      46,500,000.00            45,300,000.00                17,050,000.00            15,250,000.00            

3.1 อุปกรณ์และระบบสารสนเทศของส านักงาน ระบบ 1 30,000,000.00       7,500,000.00              7,500,000.00                 7,500,000.00              7,500,000.00              

3.2 อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคส านักงาน (ค่าเช่าอาคาร/ค่าจอดรถ/ค่าน้ าค่าไฟ) เดือน 12 18,000,000.00       18,000,000.00            -                              -                           -                           

3.3 ค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ เดือน 12 6,000,000.00         6,000,000.00              -                              -                           -                           

3.4 ระบบศูนย์สัญญาและการพัฒนาภาคีความร่วมมือ ระบบ 1 5,000,000.00         1,200,000.00              1,200,000.00                 1,200,000.00              1,400,000.00              

X 3.5 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าใช้สอย และเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 13,200,000.00       13,200,000.00            -                              -                           

โครงการ
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หน่วย เป้าหมาย  งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ

X 3.6 ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม (ธนาคาร ดูแลรักษาระบบ หรืองานบัญชี) เดือน 12 2,400,000.00         600,000.00                600,000.00                    600,000.00                600,000.00                

X 3.7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานและสารสนเทศขององค์กร (เงินจาก

แหล่งอ่ืน)

ระบบส่วนกลาง 10 49,500,000.00       -                           36,000,000.00                7,750,000.00              5,750,000.00              

ระบบ 5 258,585,000.00      94,705,500.00            75,049,000.00                44,975,750.00            43,854,750.00            รวมแผนงาน
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แนบท้าย
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน

รวมทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ส่วนเพิ่ม ตามมติคณะกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
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รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 2 ระบบเงินอุดหนุนต้นแบบ

แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวน

เป้าหมาย

 งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน คน 56,194     56,193,557.16      56,193,557.16      

โครงการ



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานท่ี 7 บริหารและพัฒนาระบบงาน

แผนงาน 9 บริหารและพัฒนาระบบงาน

หน่วย : บาท

หน่วย จ านวนเป้าหมาย  งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 การพัฒนาบุคลากรและค่านิยมองค์กร คน 14              9,082,678.24 3,000,000.00                6,082,678.24                

คร้ัง* 4

หมายเหตุ* จ านวนคร้ังการจัดอบรม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาสโครงการ



รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุน 
หน่วย : บาท

แผนงาน โครงการ หน่วย  งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2 โครงการจัดสรรเงินบริจาค และโครงการพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน คน 40,886      19,091,307.33 19,091,307.33     -                    -                  -                         

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้

ได้รับการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 หรือสายอาชีพ ปีการศึกษา 2564 

หรือ ทุน กสศ. ก้าวเพ่ือน้อง

คน 109      22,240,299.41 -                    -                    2,507,000.00     2,125,500.00            

โครงการร่วมพัฒนากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ โดยการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือความ

เสมอภาค (Information Sytem for Equitable Education: iSEE ) ช้ีเป้า

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นจุดคานงัดในการแก้ปัญหา

คน 500        2,941,957.90 -                    1,170,000.00       1,771,957.90     -                         

โครงการพัฒนาต้นแบบจัดการอาหารเช้าของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมความม่ันทาง

อาหารของนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพ้ืนท่ีห่างไกล

คน 2,400        8,564,062.34 -                    -                    4,800,000.00     -                         

4 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาพ้ืนท่ีทดลองโมเดล

การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤติ

คน 500        6,719,454.16 -                    -                    6,719,454.16     -                         

6 โครงการสนับสนุนโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ/โปรแกรมฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ คน 200        1,600,000.00 -                    -                    -                  1,600,000.00            

คน 44,595     61,157,081.14 

หมายเหตุ: เงินบริจาคถึงแค่เดือน ม.ค. มีการเปล่ียนแปลงได้ กรณีได้รับเงินบริจาคเพ่ิมเติมระหว่างปี 

               มีแผนใช้เงินเกินปีงบประมาณจ านวน 21,371,861.75 บาท ในโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการอาหารเช้าของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมความม่ันทางอาหารของนักเรียนยากจน

ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพ้ืนท่ีห่างไกล และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 หรือสายอาชีพ 

ปีการศึกษา 2564 หรือ ทุน กสศ. ก้าวเพ่ือน้อง

รวมแผนงาน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรายไตรมาสจ านวน

เป้าหมาย


