
 

 

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใชเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) 

 

 

 

งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเปนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

ตามแผนการใชเงินท่ีคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ตามมาตรา 6 (3) แหง พ.ร.บ. กสศ. 



รายงานกํากับตดิตามการดําเนินงานตามแผนดาํเนินงานและแผนการใชเงิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไตรมาส 1 - 2 (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

หนวย: บาท

รวมงบประมาณ สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงาน

หนวย เปาหมาย* รวมผลผลิต รอยละ (งบประมาณ ผูกพันสัญญา (PO) เบิกจาย รวม รอยละ ไตรมาส 1-2

(ไตรมาส 1-2) ตามแผนงาน) (1) (2) (1) + (2) (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

รวมทั้งสิ้น คน-คร้ัง 2,300,734 1,342,888 58.37% 5,652,287,400.00 70,349,287.67 2,438,694,695.49 2,509,043,983.16 44.39%

1 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชิ้นงานวิจัย 31 5 16.13% 222,000,000.00 3,985,530.00 619,908.00 4,605,438.00 2.07%

ชิ้นงานวิจัย 31 5

ขอเสนอเชิงนโยบาย 10 3

เครือขาย 100 107

เด็กปฐมวัย (คน) 23,539

2 พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา 

(ปฐมวัย - ภาคบังคบั)

คน-คร้ัง 2,171,709 1,301,366 59.92% 3,593,774,835.00 8,087,802.20 2,061,664,291.80 2,069,752,094.00 57.59%

เดก็นักเรียน (คน-คร้ัง) 1,818,608 1,087,846

ภาคเรียนที่ 2/64 904,373 1,049,486

ภาคเรียนที่ 2/64 (เพิ่มเติม) 38,360

ภาคเรียนที่ 1/65 914,235

เดก็อนุบาล (คน-คร้ัง) 353,101 213,520

ภาคเรียนที่ 2/64 178,610 197,965

ภาคเรียนที่ 2/64 (เพิ่มเติม) 15,555

ภาคเรียนที่ 1/65 174,491

1. ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขใหแกนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานศึกษา 5 สังกัด (สพฐ. อปท. ตชด. สถ. พศ.สช.) 

เพื่อชวยเหลือและบรรเทาคาใชจายดานการศึกษาและปองกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2564 

รวมจํานวน 1,301,366 คน

2. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อเช่ือมโยงและตอยอดการทํางานจากทุนเสมอภาค เพื่อใหมีขอมูลความเส่ียง

ในการหลุดออกจากระบบการศึกษาที่ครอบคลุมมิติความยากจน สุขภาพ พฤติกรรม และการเรียนรู ในพื้นที่นํารอง

29 เขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมสถานศึกษา 600 แหง

3. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายแกกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง ไดแก มาตรการชวยเหลือและติดตามนักเรียนที่หลุดจากระบบ

การศึกษาและนักเรียนชวงช้ันรอยตอ, การปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยขยายใหครอบคลุมระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล - ม.ปลาย) และปรับอัตราเงินอุดหนุนที่สอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน รวมทั้งปรับวิธีการจัดสรร

เงินอุดหนุนไปยังครัวเรือน พรอมกับติดตามการมาเรียนและการเจริญเติบโตของนักเรียนจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

1. ดําเนินการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นแลว จํานวน 5 ช้ินงาน 

ไดแก การวิจัยศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการสรางแรงจูงใจในการอานหนังสือผานนวัตกรรม Learning Coin, การจัดทํา

แนวทางการสนับสนุนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา, การพัฒนาแนวทางการเปดโรงเรียนอยางปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ, การออกแบบระบบการประเมินผลลัพธทางสังคมสําหรับโครงการเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา, การวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนํารองในพื้นที่นวัตกรรม

2. รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของและภาคีเครอืขาย กสศ. พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและผลักดันไปสูการดําเนินการ 

จํานวน 3 เรื่อง ไดแก การพัฒนานวัตกรรมเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการเรียนรู, การพัฒนาความชวยเหลือกลุมเด็กปฐมวัยยากจนใน

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีนของชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร, การสนับสนุนการขยายการเขาถึงสิทธิและบรกิารตามชุดสิทธิ

ประโยชนหลักประกันสุขภาพแหงชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครวัที่ยากจนดอยโอกาส

3. พัฒนาเครือขายรวมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา รวม 107 แหง ประกอบดวย นักวิชาการและหนวยงานดานการศึกษาทั้ง

ในและตางประเทศ

4. การสํารวจขอมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จํานวน 23,539 เพื่อการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายดานความพรอมของ

เด็กปฐมวัยในการเขาสูระบบการศึกษา

กลุมแผนงาน / แผนงาน

ผลการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 1-2เปาหมาย / ผลผลิต

หนา 1



รวมงบประมาณ สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงาน

หนวย เปาหมาย* รวมผลผลิต รอยละ (งบประมาณ ผูกพันสัญญา (PO) เบิกจาย รวม รอยละ ไตรมาส 1-2

(ไตรมาส 1-2) ตามแผนงาน) (1) (2) (1) + (2) (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

กลุมแผนงาน / แผนงาน

ผลการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 1-2เปาหมาย / ผลผลิต

3 พัฒนาคณุภาพโรงเรียนท้ังระบบ คน 15,750 13,721 87.12% 218,116,400.00 4,045,000.00 999,144.39 5,044,144.39 2.31%

ครูนอกระบบ (คน) 750 80

โรงเรียน (แหง) 750 688

ครูในระบบ (คน) 15,000 13,641

นักเรียน (คน) 170,000 154,445

4 จัดการศกึษาเชิงพื้นท่ีเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา คน 90,000 70,000,000.00 3,436,840.00 42,000.00 3,478,840.00 4.97%

จังหวัด

เดก็ปฐมวัย (คน)

เดก็นอกระบบ (คน)

20

60,000

30,000

1. พัฒนารางโครงการ รวมกับคณะอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการถอดบทเรียนสังเคราะหการทํางานจาก 20 

จังหวัดตนแบบ

2. เตรียมการเปดรับขอเสนอโครงการ ในเดือนเมษายน 2565 และเริ่มสนับสนุนทุนโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2565

3. ศึกษากรอบแนวคิดเมืองแหงการเรยีนรู (Learning city) ผานกรณีศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศรวมกับคณะอนุกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชนในการพัฒนาโครงการ

5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสําหรับโรงเรียนในพื้นท่ีหางไกล คน 6,229 866 13.90% 278,755,500.00 1,280,390.00 38,332,683.75 39,613,073.75 14.21%

ครูรุนใหม (คน) 1,229 866

รุน 1 (คน) 328 328

รุน 2 (คน) 301 299

รุน 3 (คน) 300 0

รุน 4 (คน) 300 0

ครูนอกระบบ (คน) 3,000

โรงเรียน (แหง) 100 70

ครูในระบบ (คน) 2,000 687

นักเรียน (คน) 8,097

1. การดําเนินงานรวมกับเครือขายครูจากมูลรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ การดําเนินงานตอยอด

การพัฒนาศักยภาพและขยายผลการทํางานกับเครือขายครู PMCA, การดําเนินงานดานการสนับสนุนการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับ

รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีรุนที่ 5 รวมกับเครือขายรวมดําเนินงาน 

2. การดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) แบงการดําเนินงานเปน 2 สวน ดังนี้ โครงการ

พัฒนาครูและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยดําเนินการตอเน่ืองจากป 2564 ในโรงเรียนเปาหมาย 

70 แหง พัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรยีนเปาหมาย จํานวน 687 คน สงผลประโยชนไปยังนักเรียน จํานวน 8,097 คน โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูตํารวจตระเวนชายแดนผานการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพครู ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาครู 

ตชด. จํานวน 60 คน ดวยความรวมมือจาก 2 สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เพื่อใหมีทักษะ มีสมรรถนะที่สอดคลองและตรงกับความตองการและบริบทของโรงเรียนตนเอง

1. ดําเนินงานโครงการโรงเรยีนพัฒนาตนเอง โรงเรียนกลุมเปาหมายในสังกัด สพฐ. อปท. สช. ตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2564 

จํานวน 636 โรงเรียน จําแนกเปน การพัฒนาโรงเรียน รุนที่ 1 จํานวน 228 โรงเรยีน ซ่ึงดําเนินงานตอเน่ืองเปนปสุดทาย 

และรุนที่ 2 จํานวน 408 โรงเรยีน โดยมีครูไดรบัประโยชนจากการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรยีน จํานวน  13,641 คน 

และนักเรียนไดรับประโยชนจากการพัฒนาโรงเรียน ทั้ง 2 รุน รวมจํานวน 154,445 คน 

2. การดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในรูปแบบคุณภาพเชิงลึก จํานวน 40 โรงเรียน 

3. การพัฒนาระบบกลไกการทํางานและการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ จํานวน 12 โรงเรยีน 

4. การดําเนินงานสนับสนุนพื้นที/่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับองคความรู บทเรียนการดําเนินงาน หรือการศึกษาวิจัย

ดานการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนทั้งระบบ ทั้งในระดับสวนกลางเเละภูมิภาค จาก 11 นวัตกรรมโรงเรียนพัฒนาตนเองเ

เละการพัฒนาเเพลตฟอรมเพื่อการส่ือสารของสาํนักพัฒนาคุณภาพครูฯ โดยดําเนินการแลว ในรปูแบบออนไลน จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งมี

คร ูผูอํานวยการ และผูมีสวนเก่ียวของกับการผลักดันและพัฒนาระบบการศึกษาเขารวมเรยีนรูทั้งส้ิน 1,000 คน 

เเละเขามามีสวนรวมใชเเพลตฟอรมเพื่อการสื่อสาร I AM KRU โดยมี Search Impressions เพิ่มขึ้นเปนเทาตัว 

จํานวนผูเขามาใชบริการเฉลี่ย 796 คน/วัน 

5. การวิเคราะหและออกแบบรูปแบบการชวยเหลือนักเรยีนกลุมเส่ียงหลุดจากระบบการศึกษาในโรงเรียนพัฒนาตนเอง

จํานวนประมาณ 48,000 คน ใหสามารถเรียนตอในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได โดยจะดําเนินการชวยเหลือ

ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ

ดําเนินการจัดสรรเงินทุนใหนักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2564 ตอเน่ือง

รุนที่ 1 จํานวน 328 คน

รุนที่ 2 จํานวน 299 คน

และอยูระหวางกระบวนการ คนหา คัดเลือกคัดกรอง นักศึกษาทุนครูรกั(ษ)ถิ่น รุนที่ 3 จํานวน 240 คน

หนา 2



รวมงบประมาณ สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงาน

หนวย เปาหมาย* รวมผลผลิต รอยละ (งบประมาณ ผูกพันสัญญา (PO) เบิกจาย รวม รอยละ ไตรมาส 1-2

(ไตรมาส 1-2) ตามแผนงาน) (1) (2) (1) + (2) (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

กลุมแผนงาน / แผนงาน

ผลการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 1-2เปาหมาย / ผลผลิต

6 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกวาภาคบังคับ คน 7,046 4,535 64.36% 635,028,200.00 8,845,501.58 293,487,012.65 302,332,514.23 47.61%

     (1) สรางนวัตกรสายอาชีพ คน 6,953 4,453 64.04%

รุน 1 (คน) 922 922

รุน 2 (คน) 1,031 1,031

รุน 3 (คน) 2,500 2,500

รุน 4 (คน) 2,500

คน 93 82 88.17%

รุน 1 (คน) 13 10

รุน 2 (คน) 40 25

รุน 3 (คน) 40 47

รุน 4 (คน)

7 สงเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ คน 10,000 334,484,900.00 3,470,400.00 90,326.12 3,560,726.12 1.06%

ประชากรวัยแรงงาน (คน) 10,000

เครือขาย 20 8 40.00% 34,201,800.00 1,089,200.00 272,300.00 1,361,500.00 3.98%

คน 3,574

โรงเรียน 40

1. จัดประชุมเวทีนโยบาย "โควิด 19 : ความทาทายใหมกับการพัฒนาทักษะและความพรอมใหแกประชากรวัยแรงงานของไทย” เพื่อ

เนนถึงความสําคัญของการมีเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพของแรงงานในประเทศ และการทํางานกับองคกรตาง ๆ เชน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหง

ประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ (PIER) 

เปนตน 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลสําหรบัโครงการวิจัยสํารวจทักษะและความพรอมของกลุมประชากรวัยแรงงาน ใน 45 จังหวัด 

คาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน

3. จัดการประชุมเสวนานานาชาติ "SkillsFuture for Educators: Singapore’s Professional Development Roadmap for 

Teachers เปดโรดแมพสรางครูมืออาชีพประเทศสิงคโปร" โดยเนนถึงระบบพัฒนาครูและการสรางเครือขายครูเพื่อเสริมสรางอาชีพ

ของครู

4. เริ่มวางแผนกับคณะทํางานเพื่อวางแผน Equitable Education Alliance และ All For Education Conference 

สําหรับป 2565

5. เริ่มดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อลดภาวะการเรียนรูถดถอยและฟนฟูการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยมูลนิธิ

โรงเรียนสตารฟชคันทรีโฮมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะเริ่มจัดฝกอบรมใหกับครูในพื้นที

จัดสรรคาใชจายรายเดือนแกนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พรอมติดตามและสงเสริมการ

พัฒนาทักษะของนักศึกษาผูรับทุน ทั้งการพัฒนาดานสุขภาพจิต ศักยภาพดานวิชาการ และทักษะที่จําเปน รวมจํานวน

82 คน และอยูระหวางกระบวนการ คนหา คัดเลือกคัดกรอง นักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุนที่ 4 จํานวน 40 คน

อยูระหวางการจัดทํารางประกาศรับขอเสนอโครงการสงเสรมิโอกาสทางการเรยีนรูและพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงาน

นอกระบบเพื่อพัฒนาการเรียนรูและอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน ป 2565 ซึ่งอยูระหวางการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจาก

คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ รวมทั้งไดเตรียมการเปดรับขอเสนอโครงการในชวง

เดือนพฤษภาคม 2565 และคาดวาจะเริ่มสนับสนุนทุนโครงการในเดือนมิถุนายน 2565  

8 สรางเครือขายความรวมมือระดบันานาชาติและวิเทศสัมพันธ

     (2) สรางโอกาสนักเรียนอัจฉริยะฯ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ"

จัดสรรคาใชจายรายเดือนแกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ประกอบดวย นักศึกษาทุนระดับ ปวช. ตอเน่ือง ปวส./

อนุปริญญา (5 ป) นักศึกษาทุนระดับอนุปริญญา (2.5 ป) นักศึกษาทุนที่มีความตองการพิเศษ และนักศึกษาทุนหลักสูตรผูชวย

พยาบาล (เรียน 1 ป) พรอมทั้งจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับนักศึกษา 3 รุน รวมจํานวน 4,453 คน ไดดําเนินการคนหาแนว

ทางการขับเคล่ือนการผลิตบุคลากรสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอยูระหวางกระบวนการ คนหา คัดเลือกคัดกรอง นักศึกษา

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ รุนที่ 4 จํานวน 2,500 คน

หนา 3



รวมงบประมาณ สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงาน

หนวย เปาหมาย* รวมผลผลิต รอยละ (งบประมาณ ผูกพันสัญญา (PO) เบิกจาย รวม รอยละ ไตรมาส 1-2

(ไตรมาส 1-2) ตามแผนงาน) (1) (2) (1) + (2) (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

กลุมแผนงาน / แผนงาน

ผลการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 1-2เปาหมาย / ผลผลิต

เครือขาย 300 45 15.00% 59,765,800.00 12,952,417.27 1,303,759.65 14,256,176.92 23.85%

ขอเสนอนโยบาย 3 1

คน 18,199 33.33%

1. ปรับปรุงแผนกลยุทธการสื่อสารรณรงคที่มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ กสศ. ระยะ 3 ป ภายใตการกํากับทิศทางของ

อนุกรรมการนโยบายขอมูลขาวสารสาธารณะ

2. จัดทําแผนปฏิบัติการสื่อสารขับเคล่ือนนโยบายระยะ 6 เดือน ภายใตการกํากับทิศทางของอนุกรรมการนโยบายขอมูลขาวสาร

สาธารณะ

3. จัดเวทีและงานรณรงค (แคมเปญ) ขับเคล่ือนนโยบายลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในวาระการเลือกตั้งผูวา กทม.

4. จัดเวทีขับเคลือนนโยบายลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับพื้นที่ รวมกับคณะกรรมการปฏิรูปนโยบายประเทศดานการศึกษา

5. จัดประชุมสานพลังเครือขาย ALL FOR EDUCATION และรวมกําหนดทิศทางการขับเคล่ือนรวมกับภาคเอกชน

6. พัฒนาเครือขายแกนนํา "นักสื่อสารสรางความเสมอภาคทางการศึกษา" ในระดับพื้นที่

7. รวมกับเครือขายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ขับเคล่ือนระบบคุมครองทางสงัคมเพื่อเด็กกลุมเปราะบางในสถานการณ

โควิด-19

10 บริหารและพัฒนาระบบงาน ระบบงาน 34 15 44.12% 206,159,965.00 23,156,206.62 41,883,269.13 65,039,475.75 31.55%

1. จัดทําและสื่อสารแผนกลยุทธ กสศ. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565-2567) ในระดับคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 

และผูปฏิบัติงาน และจัดทําแนวทางการจัดรูปแบบองคกรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหสอดคลองตามแผนกลยุทธ

2. สรรหาผูจัดการคนใหมเพื่อรับหนาที่ตอจากผูจัดการเดิมที่ลาออกจากตําแหนง และดําเนินการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร กสศ. แทนตําแหนงที่จะครบวาระ

3. รายงานผลการดําเนินงานของ กสศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา และเผยแพรผลการดําเนินงานตอสาธารณชน

4. จัดทําแผนบริการความเสี่ยงสําหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคลองกับแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายการรับเรื่องรองเรยีน

6. ดําเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของสํานักงาน 

7. การสอบทาน/ตรวจสอบโครงการที่ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการรบัทุนตอเน่ือง และจัดทําเครือขายผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต (Audit Pooled) และคลีนิคการเงินเพื่อกระบวนการตรวจสอบการเงินโครงการมีมาตรฐาน

และความเขาใจของผูปฏิบัติ 

8. จัดตั้งศูนยสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจาง (Purcurement Share Service) เพื่อสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตามกฎหมาย ลด

เวลาเจาหนาที่ดานวิชาการ และมีระบบประเมินผูรับงาน

หมายเหตุ :  * เปาหมายตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชเงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนเงินอุดหนุนที่รฐับาลจัดสรรใหเปนรายปตามแผนการใชเงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ตามมาตรา 6 (3) แหง พ.ร.บ. กสศ.

ปญหา อุปสรรค และ แนวทางในการแกไข

     การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําใหการดําเนินงานของ กสศ. ลาชา จากที่วางแผนไว รวมถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานไมเปนไปอยางที่คาดหวัง เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องการเปดสถานศึกษา การเรียนหรือการดําเนินงานในรูปแบบออนไลน การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานหรือการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํางานวิจัยและขอเสนอเชิงนโยบาย อยางไรก็ดี กสศ. ไดดําเนินงานโดยปรับแผนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เ

กิดขึ้น เชน การดําเนินงานในรปูแบบออนไลน และไดติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับแกไข หรือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณจริง เพื่อใหการดําเนินงานของ กสศ. เกิดประโยชนสูงสุดตอการชวยเหลือกลุมเปาหมายในทุกวัตถุประสงคของ พ.ร.บ. กสศ. ตามที่กําหนดไว

9 งานรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและระดม

ความรวมมือทางสังคม

หนา 4


