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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
แผนปฏิบตั ิการ ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

23,025.00

100.00

เบิกจ่าย

ร้อยละ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

คงเหลือ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ
1 แผนงานจัดประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา
2564

23,025.00

23,025.00

100.00

-

ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดาเนินงานของกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2564 และแนวทางการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ รวมถึงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแบบดิจิทัลในส่วนของระบบการจัดการการให้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้จัดการกองทุนฯ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก
ข้อความที่ ฝสค.172/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษา จัดประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเชิญสถานศึกษาจานวน 697 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จานวน 697
แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ผ่านช่องทาง Application และผ่านช่องทางถ่ายทอดสดรวมจานวน 959 คน
- ระดับอาชีวศึกษารัฐ จัดประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โดยเชิญสถานศึกษาจานวน 419 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จานวน 357
แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ผ่านช่องทาง Application และผ่านช่องทางถ่ายทอดสดรวมจานวน 950 คน
- ระดับอาชีวศึกษาเอกชน จัดประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 โดยเชิญสถานศึกษาจานวน 364 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
จานวน 286 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ผ่านช่องทาง Application และผ่านช่องทางถ่ายทอดสดรวมจานวน 891 คน
- ระดับอุดมศึกษา จัดประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยเชิญสถานศึกษาจานวน 314 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จานวน 288 แห่ง
และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ผ่านช่องทาง Application และผ่านช่องทางถ่ายทอดสดรวมจานวน 1,666 คน
ดังนั้น กองทุนฯ เชิญสถานศึกษาทั้งสิ้นจานวน 1,794 แห่ง และมีสถานศึกาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 1,628 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.75 ของสถานศึกษาที่เชิญ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ผ่านช่องทาง Application และผ่านช่องทางถ่ายทอดสดรวมทั้งสิ้นจานวน 4,466 คน
(ค่าเป้าหมาย : จานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสถานศึกษาที่เชิญ)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 1,727 คน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 419 คน,
ระดับอาชีวศึกษารัฐ จานวน 431 คน, ระดับอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 370 คน และระดับอุดมศึกษา จานวน 507 คน โดยมีผลสรุป ดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของกองทุนฯ ก่อนเข้าร่วมสัมมนาอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74 และหลังเข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86
2. ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผลการประเมินในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85
(ค่าเป้าหมาย : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจาสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2564 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80)

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ ทา
ให้กองทุนฯ ไม่สามารถจัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ เพื่อชี้แจงและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
แนวทางและวิธีการดาเนินงานของ
กองทุนฯ ในปีการศึกษา 2564 ได้
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ ได้จัดประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ใน
รูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

2

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
แผนปฏิบตั ิการ ปี 2564
2 แผนการรับชาระหนี้ การ
สร้างความเข้าใจในวิธีการหัก
เงินเดือนและการสร้างวินัย
ทางการเงิน

3 โครงการพัฒนาบทบาท
สถานศึกษาในการสร้าง
จิตสานึกให้กับผู้กู้ยืม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

5,244,002.88

3,545,578.49

67.61

3,545,578.49

67.61

1,698,424.39 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กับหน่วยงานผู้หักเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แบบออนไลน์รวม 24 ครั้ง โดยมีองค์กรนายจ้างเข้าร่วมประชุมสัมมนาจานวนรวมทั้งสิ้น 9,739 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
และตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 3,545 ราย และมีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนอยู่ในคะแนนระดับ 4-5 จานวน 2,893 ราย คิดเป็นคะแนน
12,418 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 14,345 คะแนน อยู่ที่ระดับมาก- มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.57
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานองค์กรนายจ้างที่เข้าร่วม
สัมมนา อยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 80)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหักเงินเดือนผู้กู้ยืมแล้ว จานวน 546,230 ราย คิดเป็นร้อยละ 136.56 ของจานวนผู้กู้ยืมเงินตามแผน (ผู้กู้ยืมเงินตามแผนในปี 2564
จานวน 400,000 ราย)
(ค่าเป้าหมาย : จานวนผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนฯ สามารถแจ้งนายจ้างให้หักเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างได้ร้อยละ 75 ของจานวนผู้กู้ยืมเงินตามแผนงาน)

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ ทา
ให้กองทุนฯ ไม่สามารถจัด
ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการหักเงินเดือนกับองค์กร
นายจ้างได้
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
หักเงินเดือนกับองค์กรนายจ้างผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

40,000.00

24,391.00

60.98

24,391.00

60.98

15,609.00 กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ
ด้านปริมาณ
1. กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ" สาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 ผ่าน
ระบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จานวน 160 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วม
จานวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.12 ของสถานศึกษาที่เชิญ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 222 ราย
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติปรับแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้าง
จิตสานึก ให้กับผู้กู้ยืม และปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณประจาปี 2564 จากเดิม 2,070,000.- บาท เป็น 40,000.- บาท รวมถึงปรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณของกิจกรรมที่ 1
เป็น “จานวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 ของสถานศึกษาที่เชิญ” และยกเลิกตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกิจกรรมที่ 2
(ค่าเป้าหมาย : จานวนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ แบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
สถานศึกษาที่เชิญ)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ" สาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ
ออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 222 ราย และตอบแบบสอบถามจานวน 187 ราย และผู้จัดการกองทุนฯ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.354/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยสรุปผลได้ดังนี้
- ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมการอบรมการจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยมีผลการประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ก่อนเข้าร่วม
อบรมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76 หลังการเข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85
- ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการอบรม ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
(ค่าเป้าหมาย :ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย 1. ปัญหา อุปสรรคการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ ของสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
- เนื่องจากกองทุนฯ ได้
กาหนดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดาเนินงานกับกองทุนฯ ต้องมีหน้าที่
กากับและส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินใน
ระหว่างกาลังศึกษา รวมถึงการ
ติดตามผู้กู้ยืมเงินให้ชาระเงินคืน
กองทุนฯ ก่อนที่ผู้กู้ยืมเงินสาเร็จ
การศึกษา จึงทาให้แผนงาน
โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้
กู้ยืม และการชาระเงินคืนกองทุนฯ
เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ และการสร้างวินัย
ทางด้านการเงิน เป็นต้น
- ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในระดับ
อาชีวศึกษามีจานวนน้อย
สถานศึกษาจึงไม่ดาเนินการจัดส่ง
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แผนปฏิบตั ิการ ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนของสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมและนาส่งแผน ในปี 2563
1. ในปี 2563 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุน จานวนทั้งสิ้น 121 แห่ง ซึ่งได้มีการนาส่งแผนปฏิบัติการสร้าง
จิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. จานวน 105 แห่ง และกองทุนได้มีหนังสือขอให้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืม กยศ. กับสถานศึกษาที่
ผ่านการอบรมเมื่อปี 2563 โดยมีสถานศึกษานาส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ปี 2563 จานวนทั้งสิ้น 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.24 โดยมีโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ ได้แก่
- กิจกรรมด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการชาระเงินคืนกองทุนฯ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
- กิจกรรมสร้างจิตสานึก ปลูกฝังจริยธรรม และการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อชาระเงินคืนกองทุนฯ เช่น โครงการปลูกจิตสานึกรักการออมสู่การชาระหนี้กองทุน กยศ.
โครงการออมวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า โครงการได้มาแต่ต้องใช้คืน และโครงการปลูกจิตสานึกออมดีมีเงินเก็บ เป็นต้น
- กิจกรรมจิตอาสา เช่น โครงการบริจาคโลหิต กิจกรรมเด็ก กยศ. มีจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมพัฒนาวัดและกิจกรรมพัฒนามัสยิด และโครงการจิตสานึกพัฒนา
ชุมชน "อาสาทาดีปลูกป่าให้ชุมชน" เป็นต้น
2. ในปี 2564 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ จานวนทั้งสิ้น 125 แห่ง ซึ่งได้มีการนาส่งแผนปฏิบัติการ
สร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาให้กองทุนฯ จานวน 107 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.60 และผู้จัดการกองทุนฯ ได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.354/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีแผนปฏิบัติการฯ ที่นาส่งกองทุนฯ ดังนี้
- กิจกรรมด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการชาระเงินคืนกองทุนฯ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
- กิจการรมสร้างจิตสานึก ปลูกฝังจริยธรรม และการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อชาระเงินคืนกองทุนฯ เช่น โครงการทาได้ขายเป็น Set E-Learning โครงการ "จบ
(การศึกษา) ไปไม่โกง" และ P-Teck Saving Money เป็นต้น
- กิจกรรมจิตอาสา เช่น โครงการอบรมทาเจลล้างมือป้องกันโรคไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสร้างสุขเพื่อผู้สูงอายุ และโครงการผสมดิน
บารุงรักษาพันธุไ์ ม้ เป็นต้น
- กิจกรรมอื่น ๆ เช่น โครงการสร้างนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 และโครงการวิจัยโจ๋รักบ้านเกิด
เป็นต้น
(ยกเลิกตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกิจกรรมที่ 2 ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
แผนและจัดกิจกรรมให้กับผู้กู้ยืม
- สถานศึกษาปรับเปลี่ยน
แผนงานโครงการ/กิจกรรมเป็น
รูปแบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
- สถานศึกษาอยู่ในช่วงปิด
สถานศึกษา เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้ไม่สามารถจัดส่ง
แผนและจัดกิจกรรมให้กับผู้กู้ยืม
2. ปัญหาอุปสรรคการติดตามการ
ดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การฯ ของสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่ผ่านการอบรมและ
นาส่งแผนในปี 2563
- สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ค่อนข้าง
บ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
- สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากมีภารกิจ
งานอื่นและระยะเวลาดาเนินการไม่
เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ การ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการฯ ทาให้
เกิดความเหมาะสมกับผู้กู้ยืมเงินและ
สถานศึกษามากที่สุด
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ฯ ที่ได้นาส่งกองทุนฯ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ครบตามจานวน
แผนปฏิบัติการฯ ที่นาส่งกองทุนฯ
เนื่องจากสถานศึกษาไม่มี
งบประมาณที่ดาเนินการ จึงทาให้
สถานศึกษาดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมได้เพียงบางกิจกรรมเท่านั้น
- การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม บางกิจกรรมสถานศึกษาไม่
สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากเกิด
สภาวะทางอากาศไม่เอื้ออานวย
โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง
สถานศึกษาจึงมีการปรับ
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ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
วิธีการดาเนินการเพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์นั้น ๆ และให้สามารถ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรมได้
- เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้
สถานศึกษาไม่สามารถดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมได้
แนวทางการแก้ไข
1. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีโครงการ/
กิจกรรมโดดเด่น เพื่อนามาเป็น
ต้นแบบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรม
รุ่นต่อไป
2. เน้นให้สถานศึกษาดาเนินงาน
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้หรือ
สร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกองทุนฯ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกกับผู้กู้ยืม
ให้เห็นคุณค่าของเงินกู้ยืมและชาระ'
หนี้คืนกองทุนฯ เมื่อสาเร็จการศึกษา
3. ออกแบบประเมินผลให้กับ
สถานศึกษา เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมที่สถานศึกษา
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค
การดาเนินงานของสถานศึกษาเป็น
ครั้งคราว

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 3
แผนงาน/โครงการ

5,307,027.88

3,592,994.49

67.70

3,592,994.49

67.70

1,714,033.39
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สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

คงเหลือ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)
4 โครงการจัดหาระบบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบดิจิทัล (DSL - Digital
Student Loan Fund
System)

5 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ และผลกระทบกองทุน

290,303,111.62

-

290,303,111.62

-

100.00

-

-

-

-

-

290,303,111.62 ด้านปริมาณ
1. การดาเนินงานโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ในส่วนการพัฒนาระบบงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้
- ระบบบริหารหนี้ (DMS) เริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างสนับสนุนการใช้งานระบบ หลังนาระบบออกใช้งานจริง
- ระบบดาเนินคดีและบังคับคดี (LES) เริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างสนับสนุนการใช้งานระบบ หลังนาระบบออกใช้งานจริง
- ระบบจัดการการให้กู้ยืม (LOS) เริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างสนับสนุนการใช้งานระบบ หลังนาระบบออกใช้งานจริง
- ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบ DSL มีความพร้อมรองรับการให้บริการระบบ DMS และ LES
2. บมจ.ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการสนับสนุนการใช้งานระบบ DSL รวมถึงโครงสร้างสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหลังจากการนาระบบออกใช้งานจริง
3. กองทุนฯ ได้รับรายงานสรุปการให้บริการโครงการ ด้าน IT Operation ประจาเดือนทุกเดือน ประกอบด้วย รายงานสรุปเกณฑ์การรับประกันการให้บริการ รายงานสรุป
ภาพรวมการใช้ทรัพยากร ปริมาณการใช้ความจุข้อมูล และปริมาณการใช้เครือข่าย รายงาน Preventive Maintenance (PM) และ รายงาน Corrective Maintenance
(CM) ประจาเดือน
(ค่าเป้าหมาย : 1. ผลการพัฒนาระบบจัดการให้กู้ยืม (LOS) 2. การให้บริการบารุงรักษาระบบงาน (รายเดือน) จนสิ้นสุดโครงการ)
ด้านคุณภาพ
1. ระบบจัดการการให้กู้ยืม (LOS - Loan Origination System) – ระบบสามารถให้นักเรียน/นักศึกษาที่ยื่นคาขอกู้ ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่มีความน่าเชื่อถือผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยการแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง และผู้ใช้งานของสถานศึกษา
สามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมได้ อีกทั้ง ยังรองรับการประมวลผลเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยการจัดลาดับคะแนน (Approval
Scoring) การลงนามในสัญญากู้ยืมแบบอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันค่าใช้จ่ายรายเทอม การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้และสถานศึกษาทางออนไลน์ และจัดเก็บข้อมูลการ
โอนเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดทาบัญชีรายการหนี้ของลูกหนี้
2. ระบบบริหารหนี้ (DMS - Debt Management System) - ระบบสามารถจัดกลุ่มข้อมูลลูกหนี้ตามเงื่อนไขการชาระหนี้แบบต่างๆ สามารถตรวจสอบสถานที่ทางานของ
ลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนฯ จัดทาข้อมูลแจ้งภาระหนี้และแจ้งรายชื่อลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนฯ ให้กับองค์กรนายจ้าง รองรับการรับชาระหนี้ตรงจากลูกหนี้ผ่านช่องทางการรับ
ชาระหนี้ต่างๆ การปรับปรุงข้อมูลบัญชีลูกหนี้ และการติดตามทวงหนี้ด้วยมาตรการต่างๆ
3. ระบบการดาเนินคดีและบังคับคดี (LES - Litigation and Enforcement System) – ระบบสามารถจัดทาข้อมูลตามเงื่อนไขเพื่อการเตรียมดาเนินคดี การบอกเลิกสัญญา
รองรับการจัดทาคาฟ้อง และการแสดงสถานะของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและดาเนินคดี การปรับข้อมูลหนี้ การติดตามทวงหนี้ การสืบทรัพย์ การบังคับคดี การ
ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี การยึดทรัพย์ และการติดตามเรื่องการขายทอดตลาด
(ค่าเป้าหมาย : วัดผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ)

-

ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อประมวลผลลัพธ์ด้านการเงิน จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1. อัตราส่วนการชาระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ต้องชาระคืน
2. อัตราส่วนหนี้ค้างชาระเกิน 1 ปีขึ้นไปต่อยอดหนี้คงเหลือ
3. อัตราส่วนหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้รวม
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้จัดอบรมผู้ใช้งานในเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
(ค่าเป้าหมาย : พัฒนาระบบการแสดงผลดัชนีชี้วัดด้านการเงิน จานวน 1 ระบบ)
ด้านคุณภาพ
ระบบสามารถทาการรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลทุกเดือน และแสดงผลการดาเนินงานด้านการเงินในรูปแบบรายงาน โดยผู้ใช้งาน ผู้บริหาร สามารถเรียกใช้รายงานเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนได้
(ค่าเป้าหมาย : ระบบสามารถแสดงผลการดาเนินงานด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้)

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
แผนปฏิบตั ิการ ปี 2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
2,563,265.30

96.69

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

คงเหลือ

87,734.70 ด้านปริมาณ
1. กองทุนฯ ได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทางการพัฒนาใน Development Roadmap และแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ในเรื่องการส่งเสริมความเข้าใจในงานกองทุนฯ เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานได้ จานวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1.1 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
1.2 หลักสูตรกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาตนเอง
1.4 หลักสูตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1.5 หลักสูตรการอบรม Maximum Productivity บริหารเวลาพัฒนาตนเอง
1.6 หลักสูตรการอบรม Job Description
นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้เวียนแจ้งหลักสูตรออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆ ให้พนักงานเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Line Newgen และ
Intranet ของกองทุนฯ รวมทั้งมีการส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้บุคลากรกองทุนฯ ด้วย
(ค่าเป้าหมาย : สามารถจัดอบรมตามแผน Development Roadmap และ/หรือ IDP มากกว่า 5 หลักสูตร)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ มีผลการประเมินสมรรถนะพนักงานประจาปี 2563 ของพนักงานจานวน 210 คน พบว่าพนักงานจานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 92.38 ของพนักงานทั้งหมด มี
ผลประเมินสมรรถนะหลักทุกสมรรถนะมากกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ที่กองทุนกาหนด และมีพนักงานจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 ที่มีช่องว่างทางสมรรถนะ เมื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะหลังจากการพัฒนาในปี 2564 พบว่า พนักงานที่มีช่องว่างทางสมรรถนะ 16 คน มีคะแนนสมรรถนะหลักในภาพรวมสูงขึ้น และ
สามารถปิดช่องว่างทางสมรรถนะได้ 11 คน ส่งผลให้กองทุนฯ มีพนักงานจานวน 199 คน จาก 210 คน คิดเป็นร้อยละ 94.77 มีสมรรถนะหลักตามที่กองทุนฯ คาดหวัง
(ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น โดยเทียบกับก่อนการพัฒนา)

สถานะ

6 แผนงานการพัฒนา
Development Roadmap
และพัฒนารายบุคคล
(Individual Development
plan IDP)

2,651,000.00

2,563,265.30

96.69

7 แผนงานสร้างความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
นวัตกรรมใหม่และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

-

-

-

-

-

-

ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้ศึกษา ประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่ากองทุนฯ มีนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ควรสร้างความพร้อมให้
พนักงานได้ตระหนักและพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1.ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) (ระบบกู้ยืม) 2. Application กยศ. Connect 3.
ระบบ E- Pay SLF 4.ระบบ E- Learning 5. การประชุมผ่าน Video Conference ด้วย Webex 6. การ Work from Home ผ่านระบบ VPN โดยกองทุนฯ ได้มีการ
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรกองทุนฯ รับรู้ได้จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความตะหนักและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมกองทุนฯ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้
บุคลากรกองทุนฯ ผ่าน Line New Gen เพิ่มเติมด้วย
(ค่าเป้าหมาย : สามารถจัดกิจกรรมสร้างความพร้อมพนักงานเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ 2 กิจกรรม)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้จัดให้มีการทดสอบนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากรกองทุนฯ รวมทั้งทดสอบระบบงานจริงในวันที่ 28 - 30 กันยายน 2564 ผลสรุป
ว่ามีบุคลากรกองทุนฯ จานวน 302 ราย จากบุคลากรทั้งสิ้น 375 ราย มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 80.53
(ค่าเป้าหมาย : พนักงานกองทุนฯ ร้อยละ 80 มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวัดจากจานวนผู้ที่มีผลการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจฯ ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด)

8 แผนการจัดการอัตรากาลัง
(Workforce management)
งบประมาณปี 2564

-

-

-

-

-

-

ด้านปริมาณ
เสร็จสิ้น /
กองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการอัตรากาลัง และจัดคนลงสู่ตาแหน่ง โดยการเลื่อนตาแหน่งและสรรหาบุคคลภายนอก และได้นาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภารกิจงาน
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
อัตรากาลัง ฯลฯ ที่ใช้ในการเสนอปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อปี 2563 มาวิเคราะห์กระบวนการทางาน การทดแทนอัตรากาลัง และประสิทธิภาพของพนักงาน ในปี 2564 และ
ให้แต่ละฝ่ายงานพิจารณาความต้องการที่จะรับพนักงานใหม่ตามอัตรากาลังที่ว่าง รวมทั้งพิจารณาการรับลูกจ้างชั่วคราวโดยคานึงถึงความจาเป็นและภารกิจงานที่สาคัญ
นอกจากนี้ได้มีการทบทวนคาบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับตาแหน่งงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอัตรากาลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการอัตรากาลัง และได้จัดทารายงานสรุปผลการศึกษานาเสนอผู้จัดการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการ
อัตรากาลังประจาปีและอัตรากาลังในระยะยาว และนาแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการอัตรากาลังดังกล่าวมาพิจารณาดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานนอกจากนี้
กองทุนฯ มีการจัดอบรม จัดทา workshop ในการปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงานให้มีความชัดเจน ครบทุกองค์ประกอบ และมีการจัดทาโครงสร้างตาแหน่ง เพื่อความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง (Workforce management))
ด้านคุณภาพ
โครงการสร้างองค์กรกองทุนฯ จานวน 15 ฝ่ายงาน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ จานวนทั้งสิ้น 378 ราย จากกรอบอัตราบุคลากรกองทุนฯ จานวน 553
อัตรา
(ค่าเป้าหมาย : มีบุคลากรตามอัตรากาลังที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตามโครงสร้างองค์กร)

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย สถานการ์แพร่ระบาดของโรคติด
เลื้อนไวรัสโคโรน่า ทาให้กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติได้
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
อบรมเป็นอบรมผ่านสื่อออนไลน์

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2564
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

9 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง
(Successor)

100,000.00

29,000.00

29.00

29,000.00

29.00

10 แผนงานการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพ
(Talent)
งบประมาณปี 2564

300,000.00

117,057.00

39.02

117,057.00

39.02

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

สถานะ

71,000.00 ด้านปริมาณ
เสร็จสิ้น /
กองทุนฯ ได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานประจาปีในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่งตามแผนพัฒนารายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงานประจาปีในการ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
พัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง โดยการออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน การมอบหมายงาน ฯลฯ ที่จะดาเนินการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถที่จะขึ้นสู่ตาแหน่งงานในอนาคตตามแผนพัฒนารายบุคคล และได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนฯ โดยการนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่งไปศึกษาดูงาน
ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจัดหาหลักสูตรให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่งพร้อมขึ้นสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นเมื่อตาแหน่งงานนั้นว่างลงในอนาคต
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ สามารถดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่งได้
(ค่าเป้าหมาย : สามารถดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง)

182,943.00 ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน โดยออกแบบหลักสูตรในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) ให้มีความรู้ด้าน Design Thinking ทักษะแห่งอนาคต, การคิดวิเคราะห์, ฯลฯ และได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนฯ โดยการจัดอบรมกลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแล้ว จานวน 3 หลักสูตรได้แก่
1.หลักสูตร Design Thinking
2.หลักสูตร Agile Management
3.หลักสูตร Future Skill
รวมทั้งได้มีการประเมินผลการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent ) หลังการอบรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้กองทุนฯ ยังได้มีการ
ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานที่เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent pool) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการดาเนินงานให้
กู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนฯรวมทั้งมีการจัดกิจกรรม Executive Lunch Talk เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งกระตุ้นให้เกิด
การดึงศักยภาพมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนฯ
(ค่าเป้าหมาย : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงานประจาปีกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent))
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้มีการเทียบผลการประเมินสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) สรุปได้ว่ามีสมรรถนะในระดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวยังควรได้รับการพัฒนาให้
เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีศักยสูงต่อไป
(ค่าเป้าหมาย : กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ(Talent) มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะของกลุ่ม Talent โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลว่ามี
สมรรถนะดีขึ้นหรือไม่จากการพัฒนา)

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เสร็จสิ้น /
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย สถานการ์แพร่ระบาดของโรคติด
เลื้อนไวรัสโคโรน่า ทาให้กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติได้
แนวทางการแก้ไข
กองทุนฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
อบรมเป็นอบรมผ่านสื่อออนไลน์
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

-

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 4/2564

คงเหลือ

11 แผนงานธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
งบประมาณปี 2564

-

-

-

-

รวยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน
8 แผนงาน/โครงการ

293,354,111.62

293,012,433.92

99.88

2,709,322.30

0.92

290,644,789.32

รวมทั้งสิ้น จานวน
11 แผนงาน/โครงการ

298,661,139.50

296,605,428.41

99.31

6,302,316.79

2.11

292,358,822.71

สถานะ

ด้านปริมาณ
เสร็จสิ้น /
1 ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
กองทุนฯ รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและได้เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง smart goal 5 ลักษณะเป้าหมายที่ดี
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสัมมนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
กองทุนฯ ได้จัดอบรมสัมมนา เรื่อง“Maximum Productivity บริหารเวลาพัฒนาตัวเอง 10x” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และคณะอนุกรรมการธรรมภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการอบรมสัมมนา เรื่อง "Maximum Productivity
บริหารเวลาพัฒนาตัวเอง 10x" เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (1 ครั้ง/ปี)
กองทุนฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 12
พฤษภาคม 2564 มีมติรับทราบรายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเสริมสร้าง เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ:ITA”เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ/บุคลากรที่ดีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (1 ครั้ง/ปี)
กองทุนฯ ได้จัดให้บุคลากรกองทุนฯ รวมถึงข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๔
ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 20-31 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ 5 บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะแก่บุคลากร อาทิเช่น ตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม/เป็นอาสาสมัครตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ
1. กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564) ยอดบริจาคจานวน 117,135 บาท
2. กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. ครั้งที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564) ได้รับยอดบริจาคจานวน 4,000 บาท และ
บุคลากรสามารถมีรายได้เสริมจากการออกร้านจาหน่ายสินค้ารวมประมาณ 10,000 บาท รวมทั้งได้เสริมสร้างให้บุคลากรกองทุนฯ มีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์
3. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564) เนื่องจากปรากฏจานวนผู้ติดเชื้อ
สะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจานวนมาก และกองทุนฯ ได้อนุญาตให้พนักงานบางส่วนทางานในที่พานักอาศัย (Work From Home) จึง
เป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได้ ตามบันทึกข้อความที่ ฝสก.242/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
4. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. ประจาไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564) เนื่องจากสถานการณื
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกองทุนฯ ได้มีนโยบายให้พนักงานทางานในที่พานักอาศัย (Work From
Home) ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมประจาไตรมาส 4 ได้ และอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจาปี 2564 กิจกรรมที่ 5 ของแผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามบันทึกข้อความที่ ฝสก. 378/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
3. การพัฒนา กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ
ผู้จัดการได้ลงนามในประกาศกองทุนฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการประกวดและการส่งผลงานโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ “พอเพียง
วินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” ออกไปก่อนอย่างไม่มีกาหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย หากมีกาหนดการ
ใหม่ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง" ตามบันทึกข้อความที่ ฝสก.366/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ให้อยู่ในระดับ A
สานักงาน ป.ป.ช.ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจาปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยกองทุนฯ ได้รับคะแนน
ประเมิน 94.30 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ A และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2564 มีมติรับทราบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความสาเร็จของแผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (100%)
ด้านคุณภาพ
ปี 2564 กองทุนฯ ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรกองทุนฯ
(ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
วัดผลจากจานวนข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรกองทุนฯ)

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

