1

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

คงเหลือ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1 การจัดทารายละเอียด
สาขาวิชาสาหรับการให้
กู้ยืมลักษณะที่ 1, 2 และ
3 ปีการศึกษา 2564

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เกี่ยวกับ
คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1: ให้
การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
2. ร่างประกาศ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2:
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศกึ ษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน
และมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. ....
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 3: ให้
การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศกึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ .ศ. ....
ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จการดาเนินการตามแผน
(ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการจัดทารายละเอียดสาขาวิชาสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ / สาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลักฯ /สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ปีการศึกษา 2564)

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

2 การจัดทารายละเอียด
สาขาวิชา หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงื่อนไข
สาหรับการให้กู้ยืม
ลักษณะที่ 4 ปีการศึกษา
2564

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เกี่ยวกับ
คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 4: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ พ.ศ. .... ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จการดาเนินการตามแผน
(ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการจัดทารายละเอียดสาขาวิชา หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็น
เลิศ ปีการศึกษา 2564)

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน
2 แผนงาน/โครงการ

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

คงเหลือ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ
3 แผนสร้างความรู้ความ
เข้าใจของสถานศึกษาใน
การดาเนินการให้กู้ยืม

300,000.00

139,895.75

46.63

139,895.75

46.63

4 แผนงานจัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัตงิ านกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563

873,105.00

873,105.00 100.00

873,105.00

100.00

160,104.25 ด้านปริมาณ
1. กิจกรรมปรับปรุงคูม่ ือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนทุกปีการศึกษา
กองทุนฯ จัดทาคูม่ ือการดาเนินงานกองทุนประจาปีการศึกษา2563 แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนฯ
2. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนของสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้กู้ยืมเงินกองทุน
2.1 กองทุนฯ ได้จัดทา Workshop ให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ เมื่อวันที่ 5 6 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และผู้บริหาร /
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านในเรื่องหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนฯ และฝึกปฏิบัตกิ ารให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan และกองทุนฯ ได้
เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 44 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.64 ของสถานศึกษาที่เชิญ
2.2 กองทุนจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2563 กองทุนฯ ได้เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 35 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 49 แห่ง มีผู้เข้าร่วมจานวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 140 ของสถานศึกษาที่เชิญ
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการให้กู้ยืมเงินประจาปีการศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์กองทุน เพื่อให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ให้กู้ยืม
กองทุนฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลระเบียบ และประกาศสาหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 และระเบียบและประกาศสาหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา
2563 ผ่านเว็บไซต์กองทุนฯ
ทั้งนี้ กองทุนฯ ดาเนินการได้คดิ เป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน
(ค่าเป้าหมาย : สามารถดาเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100)
ด้านคุณภาพ
1. กองทุนฯ ได้จัดทา Workshop ให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ เมื่อวันที่ 5 - 6
มีนาคม 2563และมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 66 คน จากผู้เข้าอบรมที่เชิญทั้งหมด 88 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของสถานศึกษาที่เชิญ และมีผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนฯ และฝึกปฏิบัตกิ ารให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ดังนี้
- วันที่ 5 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมทดสอบจานวน 59 คน โดยมีผลการทดสอบก่อนการอบรมที่ระดับคะแนน 11 ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.59 และหลังการอบรมมีผลการทดสอบที่ระดับคะแนน 11 ขึ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 96.61
- วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมทดสอบจานวน 56 คน โดยมีผลการทดสอบก่อนการอบรมที่ระดับคะแนน 11 ขึ้นไป จานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.21 และหลังการอบรมมีผลการทดสอบที่ระดับคะแนน 11 ขึ้นไป จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. กองทุนจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 59 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 52 คน และมีผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนฯ และฝึกปฏิบัตกิ ารให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ก่อนการอบรมที่ระดับคะแนน 6 คะแนนขึ้นไป จานวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.69 และหลังการอบรมมีผลการทดสอบที่ระดับคะแนน 6 คะแนนขึ้นไป จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15
(ค่าเป้าหมาย : ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)

-

คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัตยิ กเลิกแผนงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ าน
กองทุน และยกเลิกวงเงินงบประมาณคงเหลือ = 1,818,895.- บาท เนื่องจากสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธกี ารดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2563 ได้ตามแผนงาน
(ค่าเป้าหมาย : ไม่มีคา่ เป้าหมายเนื่องจากยกเลิกแผนงาน)

เสร็จสิ้น/
ดีกว่าค่า
เป้าหมาย

ยกเลิก

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทาให้ไม่
สามารถจัดประชุมสัมมนาฯ ได้
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้ดาเนินการประชุมชี้แจง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
สถานศึกษาในรูปแบบการประชุม
ออนไลน์
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
5 แผนการรับชาระหนี้
การสร้างความเข้าใจใน
วิธกี ารหักเงินเดือนและ
การสร้างวินัยทางการเงิน

งบประมาณ
(บาท)
5,404,167.39

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ
4,468,203.90

ร้อยละ
82.68

เบิกจ่าย
4,000,003.90

ร้อยละ
74.02

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

1,404,163.49 ด้านปริมาณ
กองทุนได้จัดประชุมสัมมนาชี้แจงและทาความเข้าใจ องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จานวน 14 ครั้ง เรื่องการหัก
เงินเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อชาระคืนกองทุน หัวข้อประชุม "นายจ้างมีหน้าที่นาส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทาอย่างไร" โดยมีหน่วยงานเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาแล้วจานวน 3,218 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 5,255 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 4,266 คน โดยมีผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจก่อนสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 57 และหลังสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 82 และมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน
องค์กรนายจ้างที่เข้าร่วมสัมมนา อยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 80)
ด้านคุณภาพ
1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัตปิ รับแผนการรับชาระหนี้ การสร้างความเข้าใจในวิธกี ารหัก
เงินเดือนและการสร้างวินัยทางการเงิน และปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจาปี 2563 จากเดิม 8,623,000 บาท เป็น 5,404,167.39 บาท และ
ปรับตัวชี้วดั 5.2.1 เป็น " จานวนผู้กู้ยืมที่กองทุนฯ สามารถแจ้งหักเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างผ่านองค์กรนายจ้าง เพื่อชาระหนี้คนื กองทุนฯ ได้ร้อยละ
75 ของจานวนลูกหนี้ตามแผน" และ 5.2.5 เป็น "ผู้กู้ยืมสังกัดองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชนชาระเงินคืนกองทุนโดยผ่านการหักเงินเดือนเป็น
จานวนเงินเพิ่มขึ้นจากผลการดาเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5" เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึง
มีความจาเป็นต้องปรับแผนงาน/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2. กองทุนฯ ดาเนินการแจ้งผู้กู้ยืมเงินและผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินฯ หักเงินเดือนนาส่งกองทุนฯ ดังนี้
2.1 จัดทาข้อมูลและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องการหักเงินเดือนถึงผู้กู้ยืมเงินและหน่วยงาน
กองทุนฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งนายจ้างให้หักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงินจานวน 899,132 ราย (ข้อมูลตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน
2563) คิดเป็นร้อยละ 300 ของจานวนลูกหนี้ตามแผนงาน (ปี 2563 ผู้กู้ยืมที่จะต้องถูกแจ้งหักเงินเดือนพื่อชาระหนี้คนื กองทุนฯ ได้ร้อยละ 75
จานวนของจานวนลูกหนี้ตามแผนงาน คือ 300,000 ราย จากทั้งหมด 400,000 ราย)
(ค่าเป้าหมาย : จานวนผู้กู้ยืมเงินที่หน่วยงานองค์กรนายจ้างสามารถแจ้งหักเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อชาระหนี้คนื กองทุนได้ร้อยละ 75 ของ
จานวนลูกหนี้ตามแผนงาน)
2. 2 ดาเนินการหักเงินเดือน
กองทุนได้ดาเนินการหักเงินเดือนกับผู้กู้ยืมเงิน และได้รับชาระหนี้จากการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมจากองค์กรนายจ้างผ่านกรมบัญชีกลางจานวน
179,577 ราย จานวนเงิน 1,955.01 ล้านบาท และกรมสรรพากรจานวน 719,555 ราย จานวนเงิน 3,463.01 ล้านบาท รวมจานวนรายทั้งสิ้น
899,132 ราย และรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,418.02 ล้านบาท (ข้อมูลตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวนเงิน
2,265.04 ล้านบาท (ปี 2562 รับชาระเงินจากองค์กรนายจ้างจานวนเงิน 3,152.98 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 71.83
(ค่าเป้าหมาย : ผู้กู้ยืมสังกัดองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชนชาระเงินคืนกองทุนโดยผ่านการหักเงินเดือน เป็นจานวนเงินเพิ่มขึ้นจากผลการ
ดาเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5)

สถานะ
เสร็จสิ้น/
ดีกว่าค่า
เป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทาห้กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาชี้แจง
และทาความเข้าใจกับองค์กร
นายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงเดือนเมษายน
2563 - พฤษภาคม 2563 ได้
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้
กู้ยืมเงินและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโค
วิด-19
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
6 โครงการจัดจ้าง สืบ
ทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูก
ดาเนินคดีในปี 2554
และเฉพาะผู้กู้ยืมที่ถูก
ดาเนินคดีในปี 2555 ที่
ศาลพิพากษาฝ่ายเดียว

7 โครงการบอกเลิกสัญญา
และดาเนินคดีกับผู้กู้ยืม
ที่ผิดนัดชาระหนี้

งบประมาณ
(บาท)
167,607,857.65

57,852,522.56

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ
-

5,012,833.06

ร้อยละ
-

8.66

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

4,397,211.63

-

7.60

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

167,607,857.65 1. กองทุนฯ ได้จัดทาระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข ในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติ
บุคคลให้ทาหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชาระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ .ศ. 2563 และปลัด
กระทรวงการคลังได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัตใิ ห้ดาเนินการจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดาเนินคดีในปี 2554 และเฉพาะผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2555 ที่ศาล
พิพากษาฝ่ายเดียวเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝคบ.2697/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และอย่ะหว่างนาเสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัตริ ่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามบันทึกข้อความที่ ฝคบ.3924/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. ผู้จัดการกกองทุนฯ ได้อนุมัตปิ รับแผนโครงการจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดดีในปี 2554 และเฉพาะผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี
2555 ที่ศาลพิพากษาฝ่ายเดียว ประจาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากถึงแม้สถานการณ์โควิด 19 จะดีขึ้น แต่เศรษฐกิจยังไม่ดเี ท่าที่ควร ประกอบกับ
ลูกหนี้ยังคงไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ และระยะเวลาการบังคับคดียังคงเหลืออยู่ ตามบันทึกข้อความที่ ฝบค. 3/2563 วันที่ 17 กันยายน
2563
(ค่าเป้าหมายกาหนดวัดผลในปี 2564)
53,455,310.93 1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบดังนี้
- อนุมัตใิ ห้เลื่อนการดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมทื่ผิดนัดชาระหนี้ประจาปี 2563 จากเดิมภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นภายใน
เดือนตุลาคม 2563 และอนุมัตใิ ห้กองทุนฯ เลื่อนแผนการดาเนินคดีในส่วนที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดาเนินการ จากเดิมฟ้องร้องดาเนินคดี
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563
- อนุมัตผิ ่อนผันหรือลดหย่อนหนี้ดอกเบี้ยค้างชาระเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอายุความ 5 ปี จากผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้าประกันที่กองทุนฯ ได้เลื่อน
ฟ้องร้องดาเนินคดีและเลื่อนแผนการดาเนินคดีตามมติ ข้อ 1
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัตปิ รับแผนการดาเนินงานโครงการบอกเลิกสัญญาและ
ดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ และปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจาปี 2563 จากเดิม 168,035,500 บาท เป็น 110,703,225.- บาท
3. กองทุนฯ ได้เสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่ออนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ และขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิก
สัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ตามบันทึกข้อความที่ ฝคบ.3860/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้นาส่งหนังสือบอก
เลิกสัญญาให้กับผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว
4. คณะอนุกากับการชาระคืน ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ชลอการดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมจากเดือนตุลาคม 2563 เป็น
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างกองทุนฯ จะนาเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ในเดือนกันยายน 2563
5. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติ ดังนี้
5.1 ปรับแผนโครงการบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ ประจาปี 2563 และปรับแผนการดาเนินคดีที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยดาเนินการ โดยให้เลื่อนการฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชาระหนี้ประจาปี 2563 จากเดือนตุลาคม 2563 เป็นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564
5.2 ผ่อนผันหรือลดหย่อนดอกเบี้ยค้างชาระเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอายุความ 5 ปี จากผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้าประกันที่ชะลอการฟ้องคดีในปี 2563
6. กองทุนฯ ได้ขออนุมัตปิ รับแผนโครงการบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ ประจาปี 2563 ตามบันทึกข้อความที่ ฝคด.
130/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนาเสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค่าเป้าหมายกาหนดวัดผลในปี 2564)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

เป็นไปตาม ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
แผน /
ค่าเป้าหมาย โรนาโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถดาเนินงาน
ได้ตามแผน
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้ปรับแผนงาน/โครงการ
เรียบร้อยแล้ว

เป็นไปตาม ปัญหา อุปสรรค
แผน/
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ค่าเป้าหมาย ไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทาให้ไม่
สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ จึงเลื่อนการดาเนินคดีจาก
เดือนตุลาคม 2563 เป็นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30
กันยายน 2563
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
8 โครงการพัฒนาบทบาท
สถานศึกษาในการสร้าง
จิตสานึกให้กับผู้กู้ยืม

งบประมาณ
(บาท)
800,252.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ
754,299.00

ร้อยละ
94.26

เบิกจ่าย
754,299.00

ร้อยละ
94.26

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

45,953.00 กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ
ด้านปริมาณ
1. กองทุนฯ ได้จัดประชุมสัมมนาพิเศษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม จานวนทั้งสิ้น 160 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 89 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 91 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 85 คน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 4.61
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
2. กองทุนฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญศึกษาเข้าร่วม จานวนทั้งสิ้น 160 แห่ง ซึ่งมี
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 121 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วม 209 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 190 คน และก่อนอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ 67 และหลังอบรมมีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 87
และมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 4.41 คะแนน
3. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัตปิ รับแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาบทบาทสถานศึกษา
ในการสร้างจิตสานึกให้กับผู้กู้ยืม และยกเลิกวงเงินงบประมาณประจาปี 2563 คงเหลือ 1,269,748.-บาท เนื่องจากสถานะการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้กองทุนฯ ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อให้สถานศึกษานาเสนอแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
ที่จะนาไปใช้ในการดาเนินโครงการในปีการศึกษา 25653 ได้ กองทุนฯ จึงมีความจาเป็นต้องปรับแผนงานโดยให้สถานศึกษานาส่งแผนปฏิบัตกิ าร
สร้างจิตสานึกฯ และกองทุนฯ จะเป็นผู้คดั เลือกสถานศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นนามาเป็นต้นแบบในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึก
ผู้กู้ยืมกองทุนฯ ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมรุ่นต่อไปแทน
4. โครงการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2563 จานวน 11 โครงการ ดังนี้
1) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จานวน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SME)
- โครงการอาชีวะบริการวิชาชีพ
- โครงการอาชีวะใส่ใจการออม
2) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จานวน 4 โครงการ ดังนี้
- โครงการปลูกจิตสานึกรู้คณ
ุ ธรรมนาจริยะ
- โครงการปลูกจิตสานึกแลกขยะไว้เรียนต่อ
- โครงการปลูกจิตสานึกเด็กช่างอาสาซ่อมใจ
- โครงการปลูกจิตสานึกวันพระไม่ได้มีครั้งเดียว
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จานวน 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- โครงการร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวติ เพื่อนมนุษย์
- โครงการล้างมือด้วยเจล ใส่ใจต่อสุขภาพ
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี จานวน 1 โครงการ ดังนี้
- โครงการสร้างจิตสานึกธนาคารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
(ค่าเป้าหมาย : 1) จานวนสถานศึกษาเข้ารับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 2) จานวนโครงการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2563 ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ และนาส่งให้กองทุนฯ จานวน 105 แห่ง จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจานวน
121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.77
(ค่าเป้าหมาย : จานวนสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม)

สถานะ
เสร็จสิ้น/
ดีกว่าค่า
เป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
1. ปัญหา อุสรรคการจัดทาแผนปฏิบัติ
การฯ ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- เนื่องจากกองทุนฯ ได้กาหนดให้
สถานศึกษาที่ เข้าร่วมดาเนินงานกับ
กองทุนฯ ต้องมีหน้าที่ กากับและ
ส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินในระหว่างกาลังศึกษา
รวมถึงการติดตามผู้กู้ยืมเงินให้ชาระ
เงินคืนกองทุนฯ ก่อนที่ผู้กู้ยืมเงินสาเร็จ
การศึกษา จึงทาให้แผนงานโครงการ/
กิจกรรม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการ
ชาระเงินคืนกองทุนฯ เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศ และกิจกรรปัจฉิมนิเทศ
เป็นต้น
- ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในระดับ
อาชีวศึกษามีจานวนน้อย สถานศึกษา
จึงไม่ดาเนินการจัดส่งแผนและกิจกรรม
ให้กับผู้กู้ยืม
2. ปัญหา อุปสรรคการติดตามการ
ดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ าร
ฯ ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่
ผ่านการอบรมและนาส่งแผน ในปี 2562
- สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ค่อนข้างบ่อย
ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานตามแผนที่ กาหนดไว้
- สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัตกิ ารฯ เนื่องจากมีภารกิจ
งานอื่นและระยะเวลาดาเนินการไม่
เป็นไปตามแผนงาน ทั้ งนี้ การ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตกิ ารฯ ทาให้เกิด
ความเหมาะสมกับผู้กู้ยืมเงินและ
สถานศึกษามากที่ สุด
- รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ที่
ได้นาส่งกองทุนฯ ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ครบตามจานวนแผนปฏิบัตกิ ารที่
นาส่งกองทุนฯ เนื่องจากสถานศึกษาไม่
มีงบประมาณที่ ดาเนินการ
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอบรม
และนาส่งแผนในปี 2562
ด้านปริมาณ
ในปี 2562 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุน จานวนทั้งสิ้น 113 แห่ง ซึ่งได้มีการ
นาส่งแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. จานวน 104 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.04 และกองทุนฯ ได้มีหนังสือขอให้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืม กยศ. กับสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมเมื่อปี 2562 โดยมีสถานศึกษาสามารถดาเนินการตามแผน
ได้แล้วเสร็จ จานวนทั้งสิ้น 104 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(ค่าเป้าหมาย : 1) จานวนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ผ่านการอบรมแล้ว (ในปี 2562) สามารถดาเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85)
ด้านคุณภาพ
จานวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมกองทุนฯ จานวน 12,726 ราย จากทั้งหมด 12,997 ราย คิด
เป็นร้อยละ 97.91
(ค่าเป้าหมาย : จานวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
จึงทาให้สถานศึกษาดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมได้เพียงบาง
กิจกรรมเท่านั้น
แนวทางการแก้ไข
1. คัดเลือกสถานศึกษาที่มี
โครงการ/กิจกรรมโดดเด่น เพื่อ
นามาเป็นต้นแบบในการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างจิตสานึกผู้
กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้กับสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมอบรมรุ่นต่อไป
2. เน้นให้สถานศึกษาดาเนินงาน
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้หรือ
สร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกองทุนฯ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกกับผู้กู้ยืม
ให้เห็นคุณค่าของเงินกู้ยืมและชาระ
หนี้คนื กองทุนฯ เมื่อสาเร็จการศึกษา
3. มีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ในช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบ
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาเป็นครั้งคราว
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
9 กิจกรรม “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ”

งบประมาณ
(บาท)
4,000,000.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ
3,175,586.02

ร้อยละ
79.39

เบิกจ่าย
3,175,586.02

ร้อยละ
79.39

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

824,413.98 กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพือ่ นมนุษย์ ปีที่ 7" ประจำปีงบประมำณ 2563
ด้านปริมาณ
- กองทุนฯ ได้ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยมีสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบรับการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น
32 แห่ง (ค่าเป้าหมาย : สถานศึกษาตอบรับการร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง)
ด้านคุณภาพ
- กองทุนฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ที่มีตอ่ กองทุนฯ ผลจากการสารวจความพึงพอใจของ
สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 สรุปได้วา่ สถานศึกษา/ผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษามีความพึงพอใจกองทุนฯ ร้อยละ 93.28 (ค่าเป้าหมาย : ผล
การสารวจความพึงพอใจของสถานศึกษา ได้มากกว่าร้อยละ 80)
กิจกรรม "ปลูกฝังจิตสำนึก และวินยั กำรเงิน"
ด้านปริมาณ
- กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรม "ปลูกฝังจิตสานึก และวินัยการเงิน" ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง โดยมีผู้กู้ยืมเข้าร่วม
กิจกรรม "ปลูกฝังจิตสานึก และวินัยทางการเงิน" ทั้งสิ้น 18,110 คน
- กองทุนฯ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการส่งเสริมให้ความรู้ดา้ นวางแผนทางการเงินกับนักเรียน/นักศึกษา ผ่านระบบ
E-learning โดยในแต่ละหลักสูตรจะให้นักเรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้ามาเรียน และทาแบบทดสอบการวางแผนทางการเงิน ซึ่งหากนักเรียน/
นักศึกษารายใดผ่านการทดสอบจะได้ใบประกาศนียบัตร ผลการทดสอบ พบว่ามีนักเรียน/นักศึกษาจานวน 164,979 ราย ลงทะเบียนเรียนและผ่าน
การทดสอบและได้รับใบประกาศนียบัตร
(ค่าเป้าหมาย : ผู้กู้ยืมจานวน 12,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนทางการเงิน)
ด้านคุณภาพ
มีนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบการวางแผนทางการเงินและได้รับใบประกาศนียบัตร จานวน 164,979 ราย จาก 325,128 ราย คิดเป็นร้อยละ
53.81 ของนักเรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรการวางแผนทางการเงิน (ค่าเป้าหมาย : ผล
การทดสอบการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับนักเรียน/นักศึกษาได้ร้อยละ 50)
กิจกรรม "อำสำทำควำมดีด้วยหัวใจ"
ด้านปริมาณ
- กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรม "อาสาทาความดีดว้ ยหัวใจผ่านการจัดกิจกรรมของกองทุนฯ จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม ซึ่งได้จัดขึ้นทุกวันที่ 9 ของทุกไตรมาส โดยส่งเสริมให้พนักงานกองทุนฯ ที่มีจิตอาสานาสิ่งของมา
ประมูลเพื่อนารายได้ไปบริจาคให้แก่มูลนิธติ า่ ง ๆ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคมในวันที่ 9 กันยายน 2563 และได้รับเงินบริจาค
จานวน 112,621 บาท โดยกองทุนฯ จะนาไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและมูลนิธเิ ด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์
ต่อไป
2. กองทุนฯ ได้มีการจัดกิจกรรม "อาสาทาความดีดว้ ยหัวใจ"ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกองทุนฯ ทุกคนมีโอกาสร่วมกันทาความ
ดีเพื่อช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสานึกต่อสาธารณะผ่านการทากิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี สรุปได้วา่ มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจานวนทั้งสิ้น 175 คน จากพนักงานทั้งหมด 209 คนคิด
เป็นร้อยละ 83.73 ของพนักงานกองทุนฯทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
(ค่าเป้าหมาย : พนังานร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกองทุนฯ อย่างน้อย 1 กิจกรรม)
ด้านคุณภาพ
- กองทุนฯได้ให้พนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมการทาแบบทดสอบจิตอาสาแบบออนไลน์ผ่านทาง google forms ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน - 24 กันยายน
2563 ซึ่งเกณฑ์การทดสอบกาหนดว่าพนักงานกองทุนฯ ที่มีจิตอาสาต้องมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (8/10 คะแนน) ผลการทดสอบพบว่า
พนักงานกองทุนฯ จานวน 180 รายของกลุ่มผ่านการทดสอบและมีจิตอาสาตามที่กองทุนฯ กาหนด จาก 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 (ค่า
เป้าหมาย : พนักงานมีจิตอาสาตามที่กองทุนฯ กาหนด)

สถานะ
เสร็จสิ้น/
ดีกว่าค่า
เป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทาให้กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม มิถุนายน 2563 ได้ตามแผนงาน
และทาให้คา่ ใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมลดลง
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ จะเร่งดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานหลังจาก
สถานการณ์สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19
ดีขึ้น

8

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

10 การผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

-

-

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน
8 แผนงาน/โครงการ

236,837,904.60

14,423,922.73

6.09

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

13,340,101.30

-

5.63

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

คงเหลือ
-

223,497,803.30

1. กองทุนฯ มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ดังนี้
1) ข่าว กยศ. เผยยอดชาระหนี้ 31,005 ล้านบาท (2 ต.ค. 62) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 41 สื่อ
2) ข่าว กยศ. เผยความคืบหน้าผลการกู้ยืมและการชาระหนี้ (18 พ.ย. 62) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 17 สื่อ
3) ข่าว กยศ. ชี้แจงกรณีมีผู้กล่าวอ้างว่าเงินกู้เรียนไม่ตอ้ งจ่ายคืน ถ้ายอมเปลี่ยนศาสนาไม่เป็นความจริง (26 พ.ย. 62)
โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 38 สื่อ
4) กยศ. จับมือสถาบันพระปกเกล้าคัดกรองคุณสมบัตผิ ู้สมัครเรียนต้องไม่คา้ งชาระหนี้ (6 ม.ค. 63)
โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 18 สื่อ
5) กยศ. เพิ่มช่องทางรับชาระหนี้ผ่าน BigC (21 ม.ค. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 8 สื่อ
6) กยศ. และ กสศ. ร่วมผนึกกาลังสร้างโอกาสทางการศึกษา (29 ม.ค. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 42 สื่อ
7) กยศ. ยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุกคน (3 ก.พ. 63)
โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 14 สื่อ
8) กยศ. ระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวติ จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา (12 ก.พ. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 35 สื่อ
9) กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชาระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชาระหนี้ 1 ปี (20 ก.พ. 63)
โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 45 สื่อ
10) ข่าวอื่นๆ จานวน 10 สื่อ
11) กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 (1 เม.ย. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 146 สื่อ
12) กยศ. ชะลอการขายทอดตลาด กรณีครูผู้ค้าประกันถูกยึดทรัพย์ (16 เม.ย. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 24 สื่อ
13) กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้นยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสาหรับทุกคน
(29 เม.ย. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 70 สื่อ
14) กยศ. เปิดตัวระบบบริหารหนี้ DMS พร้อมให้บริการผู้กู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” (22 มิ.ย. 63)
โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 36 สื่อ
15) กยศ. ชี้แจงกรณีบิดาผู้กู้ยืมถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด (25 มิ.ย. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 60 สื่อ
16) กระทรวง อว. จับมือ กยศ. ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้กู้ยืมร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (26 มิ.ย. 63)
โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 12 สื่อ
17) กยศ. ชี้แจงกรณีคา่ ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง กยศ. เกิน 6.2 หมื่นบาท (30 มิ.ย. 63) โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 5 สื่อ
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัตยิ กเลิกแผนงานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
และยกเลิกวงเงินงบประมาณ ปี 2563 จานวน 8,000,000.- บาท เนื่องจากสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนฯ จะ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกองทุนฯ และมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟน
เพจ กยศ. เว็บไซต์ กยศ. และการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

สถานะ
ยกเลิก

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทาให้กองทุนฯ
ไม่สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ได้ตาม
แผนงาน
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ
ของกองทุนฯ และมาตรการ
ช่วยเหลือผู้กู้ยืมผ่านช่องทางเฟชบุ๊ก
แฟนเพจ กยศ. เว็บไซต์ กยศ. และ
การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชนทุกแขนง
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

สถานะ

ด้'านปริมาณ
กองทุนฯ ได้จัดทารายงานการศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
โมเดลจัดลาดับความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ยืม (Credit Scoring) ให้สามารถวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning) และตัดสินใจใน
เรื่องที่มีความซับซ้อนสูง 2) การนา AI มาประยุกต์ใช้งาน 3) การออกแบบระบบ Big Data และ AI สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งจาการศึกษา
ดังกล่าว สรุปได้วา่ การนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้งานได้ เช่น การวิเคราะห์หรือพยากรณ์ข้อมูลทางด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง
การนา Credit Scoring มาเป็นเครื่องมือสาหรับประกอบการวิเคราะห์การให้กู้ยืมเงินและอนุมัตกิ ารกู้ยืมเงิน การนา Chatbot มาให้บริการเพื่อ
ตอบคาถามทางอินเทอร์เน็ตหรือบนแอปพลิเคชั่นหรือทางระบบโทรศัพท์ ส่วนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการทา AI จะต้อง
ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Data Lake Big Data และเครื่องมือในการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน Machine Learning
หรือ Deep Learning ที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้การวิเคราะห์หรือการพยากรณ์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมระบบ
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สาหรับการประมวลผลด้วย และผู้จัดการกองทุนฯ ได้รับทราบผลสรุปรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่
ฝทส.924/2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 คิดเป็นระดับความสาเร็จร้อยละ 100 ในการดาเนินงานตามแผนฯ
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการศึกษานวัตกรรม)
ด้านคุณภาพ
มีผู้เข้าอบรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะ จานวน 7 คน ซึ่งมีผลการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ในระดับคะแนน 22 - 25
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.57
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของความรู้ของผู้เข้าอบรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 80)

เสร็จสิ้น/
ดีกว่าค่า
เป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)
11 แผนงานศึกษาวิจัยด้าน
นวัตกรรม

-

-

-

-

-

12 โครงการจัดหาระบบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแบบดิจิทัล
(DSL - Digital Student
Loan Fund System)

95,173,039.04

95,173,039.04

100.00

13 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เพื่อการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ

9,500,000.00

9,350,000.00

98.42

6,545,000.00

-

-

-

68.89

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

95,173,039.04 โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) มีความคืบหน้าของโครงการ ณ 30 กันยายน 2563 (ในส่วนการพัฒนา
ระบบงาน) คิดเป็นร้อยละ 88.52 โดยสถานะปัจจุบันของแต่ละระบบงานหลักมี ดังนี้
- ระบบบริหารหนี้ (DMS) เริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างสนับสนุนการใช้งานระบบ หลังนาระบบออกใช้งาน
จริง
- ระบบดาเนินคดีและบังคับคดี (LES) เริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างสนับสนุนการใช้งานระบบ หลังนา
ระบบออกใช้งานจริง
- ระบบจัดการการให้กู้ยืม (LOS) อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการนาระบบออกใช้งานจริง
- ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบ DSL มีความพร้อมรองรับการให้บริการระบบ DMS และ LES
(ค่าเป้าหมาย : 1. ระบบดาเนินคดีและบังคับคดี เริ่มใช้งาน LES และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินคดีและบังคับคดี 2. โครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รายงานผลการให้บริการในส่วนของศูนย์ข้อมูลหลัก (PDC) ศูนย์ข้อมูลสารองและกู้คนื ระบบ (DRDC)
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (CO-NOC) และ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบ (SOC) และระบบเครือข่ายสื่อสาร)

เป็นไปตามแผน/ ปัญหา อุปสรรค
ค่าเป้าหมาย ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

2,955,000.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้จัดหาเครื่องมือที่สามารถพัฒนาระบบงานในส่วนเว็บเพจ (Web Page) ทั้งในรูปแบบที่สามารถแสดงผลได้ทั้ง Web Browser ที่อยู่บน
Desktop และ Mobile โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ในลักษณะ Micro Service เสร็จสิ้นตามระยะเวลาตามแผนงาน
(ค่าเป้าหมาย : ระยะเวลาในการจัดจ้างเสร็จสิ้นแผนงาน)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้นาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ มาพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานของกองทุนฯ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจัดทา
แบบสารวจแบบออนไลน์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเพียง 7 วัน ซึ่งสามารถพัฒนาระบบได้เร็วขึ้นกว่าร้อยละ 50
(ค่าเป้าหมาย : สามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ
-

14 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
Human Resource
Management และ
Human Resource
Development

-

-

15 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล
(HRIS)

-

-

-

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

-

-

-

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

สถานะ

-

คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
Human Resource Management และ Human Resource Development และยกเลิกวงเงินงบประมาณ ปี 2563 จานวน
21,350,000.- บาท เนื่องจากการดาเนินโครงการฯ ต้องประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
กับกองทุนฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐในการรักษาระยะห่างและลดการแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทา
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของระบบได้ครบถ้วน จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเป้าหมาย : ไม่มีค่าเป้าหมายเนื่องจากยกเลิกโครงการ)

ยกเลิก

-

ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการนาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลลงในระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทางาน
ข้อมูลการพัฒนาของบุคคลากร ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และข้อมูลอัตรากาลัง ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้จัดทารายงานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคลและในระดับสายงาน รวมทั้งได้นาเสนอรายงานข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลต่อผู้บริหาร เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จในการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลหรือรายงานด้านทรัพยากรบุคคล)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ มีการจัดทารายงานด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การตัดสินใจด้านงานธุรการ ได้แก่ รายงานสรุปข้อมูลการขาด การลา การเข้าทางานสาย รายงานสรุปข้อมูลการทางานล่วงเวลา รายงานสรุป
ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร รายงานการฝึกอบรม และรายงานข้อมูลจานวนบุคลากรของกองทุนฯ
2. การตัดสินใจระดับสายงาน ได้แก่ รายงานการทางาน Work From Home, รายงานการเหลื่อมเวลา
3. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ รายงานข้อมูลอัตรากาลังประกอบการนาเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง
(ค่าเป้าหมาย : กองทุนฯ มีรายงานข้อมูลด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน )

คงเหลือ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
การดาเนินโครงการฯ ต้อง
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้ง
ภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับกองทุนฯ ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายภาครัฐในการรักษา
ระยะห่างและลดการแออัด เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บรวบรวม
ความต้องการของระบบได้ครบถ้วน
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้ปรับปรุงระบบปัจจุบัน
ให้รองรับการบันทึกเวลาทางาน
ของพนักงานชั่วคราว

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดไตรมาส 4/2563
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
16 แผนงานธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ
-

-

ร้อยละ
-

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

-

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

คงเหลือ
-

สถานะ

ด้านปริมาณ
เสร็จสิ้น/
'กิจกรรมที่ 1 ทบทวนประมวลธรรมำภิบำลและจริยธรรม
เป็นไปตามค่า
คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมผู้จัดการและบุคลากร
เป้าหมาย
กองทุนฯ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และประธานกรรมการกองทุนฯ ลงนามในประมวลจริยธรรมผู้จัดการและบุคลากรกองทุน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้จัดการและบุคลากรกองทุน พ.ศ. 2563 ให้ผู้จัดการและบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนคูม่ ือจรรยำบรรณกรรมกำร อนุกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ที่ปรึกษำ และพนักงำนกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมผู้จัดการและบุคลากร
กองทุนฯ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และประธานกรรมการกองทุนฯ ลงนามในประมวลจริยธรรมผู้จัดการและบุคลากรกองทุน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้จัดการและบุคลากรกองทุน พ.ศ. 2563 ให้ผู้จัดการและบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม
กองทุนฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศข้อตกลงพฤติกรรมที่ควรทา(Do) และไม่ควรทา(Don't)ของกองทุนเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู้หลักธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กองทุนฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลต้นแบบในการใช้ชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประกาศกองทุนฯ เรื่องพฤติกรรมที่ควรทา (Do)
และไม่ควรทา(Don’t)ของบุคลากรกองทุนฯ
กิจกรรมที่ 5 กำรจัดสัมมนำให้ผบู้ ริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในหลักธรรมำภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กองทุนฯ ได้จัดสัมมนาหลักสูตร “๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน (9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable
Success) ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 6 ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนกองทุนฯ ด้วยระบบ ITAS (Integrity and Transparency Assessment
System)
ปปช.ประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏ
ว่ากองทุนฯ ได้รับคะแนนประเมิน 90.18 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ปะเมินระดับ A ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน
ทุจริตและพฤติมิชอบ
กิจกรรมที
่ 7 กยศ. รวมใจปันโลหิตนต่อคุณ
ชีวธรรมและความโปร่
ิตเพือ่ นมนุษย์ ปีที่ง7ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏ
ปปช.ประกาศคะแนนการประเมิ
ว่ากองทุนฯ ได้รับคะแนนประเมิน 90.18 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ A ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน
ทุจริตและพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 7 กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพือ่ นมนุษย์ ปีที่ 7
กองทุนฯ ได้ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง
กิจกรรมที่ 8 คนดี กยศ. ทำดีเพือ่ พ่อ
8.1 แบ่งปันของมือสอง เพื่อนาเงินบริจาคไปช่วยเหลือสังคม
กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้รับเงินบริจาคจานวน
112,621 บาท โดยกองทุนฯ จะนาไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและมูลนิธเิ ด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์ ต่อไป
8.2 การแยกขยะและลดใช้พลาสติก
1. ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลาสติกการคัดแยกขยะ ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสถานที่ตา่ งๆ ของกองทุนฯ
2. ใช้หลอดดูดน้าที่ย่อยสลายได้ใน การประชุมของกองทุนฯ
3. จัดวางถังขยะแยกประเภทไว้ภายในกองทุนฯ เพื่อให้พนักงานทิ้งขยะแยกเป็นประเภทตามสีของถังที่ได้จัดไว้ให้
กิจกรรมที่ 9 เชิดชูคนดี กยศ.
1. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ใหม่ คาสั่งกองทุนฯ ที่ 61/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดย
เรียนเชิญผู้แทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.
2. จัดทาหนังสือถึงคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อแจ้งเวียนคาสั่งใหม่
3. กองทุนฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00
น. ณ ห้องประชุม กยศ. ห้อง 5B ชั้น 5 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จของแผนงาน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความสาเร็จของแผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม)

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

คงเหลือ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ด้านคุณภาพ
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานกองทุนฯ และดารงชีวติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในในปี 2563 ได้คะแนน 96.82 (ค่าเป้าหมาย :
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานกองทุนฯ และดารงชีวติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)
17 แผนงานจัดทา
Development
Roadmap และพัฒนา
รายบุคคล (Individual
Development plan
IDP)

2,190,000.00

1,636,411.00

74.72

18 แผนงานสร้างความ
พร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่

-

-

-

1,636,411.00

-

74.72

-

553,589.00 ด้านปริมาณ
เป็นไปตามแผน/
1. ในปีงบประมาณ 2563 กาหนดว่ากองทุนฯต้องดาเนินการพัฒนาบุคลากรจานวน 2 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดาเนินการตามแผน) ได้แก่ ค่าเป้าหมาย
- การสร้างทัศนคติเชิงบวก ซึ่งกองทุนฯ ได้จัดการอบรมเรื่อง"การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดสู่การเป็นบุคลากรผู้มีประสิทธิผล" เรียบร้อยแล้วใน
เดือนตุลาคม 2563
- การส่งเสริมความรู้นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งกองทุนฯได้จัดอบรมเรื่อง“การเตรียมความพร้อมและแนวทางดาเนินการตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Data Protection Act : PDPA)” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
2. ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี (Individual development plan: IDP กาหนดว่าพนักงานทุกรายต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 หลักสูตร
ซึ่งปัจจุบันพนักงานกองทุนฯ จานวนทั้งสิ้น 204 ราย ได้อบรมตามแผน Development Roadmap ทั้ง 3 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ
100 ของพนักงานทั้งหมด
3. นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผน กองทุนฯ ยังได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (TRUST) ให้กับบุคลากรกองทุนฯ ในเรื่องการทางานเป็นทีม
รวมทั้งพัฒนาเสริมความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรกองทุนฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid 19 ผ่านระบบ E-learning ของ
กองทุนฯ ในเรื่อง 1) ครบเครื่องเรื่องยืมเงิน ทดรองจ่ายใน ERP 2) ส่งเสริมความรู้ดา้ นงานทรัพยากรบุคคล 3) Excel ง่ายๆ สไตล์คนทางาน 4) การ
ประชุม Video conference ด้วย WebEx 5) ครบเครื่องสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ ซึ่งมีผล
การปฏิบัตงิ านดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการได้ตามแผนงาน)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ อยู่ระหว่างประเมินการพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ
(ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัตงิ านสูงขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินเทียบกับก่อนการ
พัฒนา)

-

ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้ศกึ ษาประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทุน และจัดทาแผนการสร้างความตระหนักเพื่อสร้างความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในกองทุนฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ากองทุนฯ มีนวัตกรรมใหม่ในกองทุนฯ ที่ควร
สร้างความพร้อมให้พนักงานได้ตระหนักและพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1.ระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์
2.ระบบงาน DSL
3.การใช้ Remote work ผ่าน VPN
4.การประชุม Online ผ่าน Web ex
5.การเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีการทดสอบวัตกรรมใหม่ทั้ง 5 เรื่องดังกล่าวกับบุคลากรกองทุนฯ ในวันที่ 16 กันยายน - 21 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงาน
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการได้ตามแผนงาน)
ด้านคุณภาพ
มีบุคลากรกองทุนฯ เข้ารับการพัฒนาเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยการทาแบบทดสอบ ซึ่งมีพนักงานที่มีผลผ่านการทดสอบจานวน 314 ราย
จากจานวนทั้งสิ้น 385 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.56
(ค่าเป้าหมาย : พนักงานได้ตระหนักและได้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในกองทุนฯ)

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

19 แผนการจัดการ
อัตรากาลัง (Workforce
management)

-

-

-

20 แผนงานการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศกั ยภาพ
(Talent) และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Successor)

3,000,000.00

2,656,567.00

88.55

2,656,567.00

88.55

รวยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน
10 แผนงาน/โครงการ

109,863,039.04

108,816,017.04

99.05

10,837,978.00

9.86

99,025,061.04

346,700,943.64

123,239,939.77

35.55

24,178,079.30

6.97

322,522,864.34

รวมทั้งสิ้น จานวน 20
แผนงาน/โครงการ

-

-

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2563

คงเหลือ
-

ด้านปริมาณ
1. กองทุนฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังจากข้อมูลผลการวิเคราะห์กระบวนการทางานที่สาคัญ (Workflow Analysis) หรือการศึกษา
เวลาทางาน (Time and Motion study) รวมถึงการวิเคราะห์การทดแทนอัตรากาลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
2. กองทุนฯ ดาเนินการปรับแผนอัตรากาลังและบริหารอัตรากาลังประจาปี และระยะยาวให้เหมาะสมกับภารกิจงาน กระบวนการทางาน และ
โครงสร้างองค์กรที่ปรับใหม่ โดยการจัดสรรและเกลี่ยอัตรากาลังที่วา่ งของฝ่ายงานเดิม 13 ฝ่าย ไปยังฝ่ายใหม่ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารหนี้ 2 และฝ่าย
บังคับคดี โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 16 กันยายน 2563
3. กองทุนฯ ได้จัดทาคาบรรยายลักษณะงานทุกตาแหน่งงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าของตาแหน่งงานมีส่วนร่วมในการสอบทานขอบเขตของงาน
ในตาแหน่งนั้น ๆ และลงนามรับทราบร่วมกัน
ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง (Workforce management)
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง (Workforce management))
ด้านคุณภาพ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เป็น 15 ฝ่าย โดยมี 2
ฝ่ายใหม่คอื ฝ่ายบริหารหนี้ 2 และฝ่ายบังคับคดี และเปลี่ยนชื่อ 2 ฝ่ายเดิม ได้แก่ ฝ่ายบริหารหนี้ เป็น ฝ่ายบริหารหนี้ 1 ฝ่ายคดีและบังคับคดี เป็น
ฝ่ายคดี โดยยังคงกรอบอัตราเดิม 255 อัตรา
(ค่าเป้าหมาย : กองทุนฯ มีการจัดการอัตรากาลังอย่างมีประสิทธิภาพ (พิจารณาจากค่า FTE รายบุคคล))

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

เสร็จสิ้น/ ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่า ไม่มี
เป้าหมาย แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

343,433.00 ด้านปริมาณ
เป็นไปตามแผน/
1. ปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯได้กาหนดแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor pool) และกลุ่มบุคลากรที่มีศกั ยภาพ (Talent
ค่าเป้าหมาย
pool) รวมทั้งมีแผนระยะสั้น ระยะยาวฯในพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศกั ยภาพ ( Talent pool) และบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor
pool) และได้ดาเนินการตามแผนงานระยะสั้นในการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความประสงค์และผ่านคุณสมบัตติ ามที่กองทุนฯ กาหนด
2. ปีงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ดาเนินการตามพัฒนาตามแผนงานดังนี้
- กองทุนฯ ได้ปรับแผนงานระยะยาวและแผนปฏิบัตกิ ารในการพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง โดยมีการขยายระยะเวลาการพัฒนา
ออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
- กองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor pool) โดยจัดประชุมผู้บริหารเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการออกแบบหลักสูตร และดาเนินการพัฒนาตามแผนตัง้ แต่เดือนมกราคม-กันยายน 2563
- กองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศกั ยภาพ (Talent) กองทุนฯ ได้ดาเนินการออกแบบหลักสูตร จัด
ปฐมนิเทศ และดาเนินพัฒนาตามแผนในหลักสูตรการทางานเป็นทีม และระดมสมองในการนาเสนอโครงการ
ทั้งนี้ กองทุนฯ สามารถดาเนินการแผนพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor pool)และกลุ่มบุคลากรที่มีศกั ยภาพ (Talent pool) ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการได้ตามแผนงานประจาปี )
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ อยู่ระหว่างประเมินสมรรถนะพนักงาน
(ค่าเป้าหมาย : พนักงานมีสมรรถนะอย่างเหมาะสม (โดยใช้วธิ เี ทียบผลประเมินสมรรถนะของกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาว่าก่อนการพัฒนา และหลังการ
พัฒนาตามแผนฯ พนักงานมีสมรรถนะที่กาหนดไว้ตามแผนดีขึ้นหรือไม่ ))

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

