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รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2562
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ.2560 และการพัฒนาประเทศ

1.1.1 ระดับความสาเร็จใน
การดาเนินการตามแผน ร้อย
ละ 100
- มีแนวทางการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ
ภายในปี 2562
- มีรายละเอียดสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับการให้กู้ยืม 4
ลักษณะ ภายในปี 2562

1 การกาหนดแนวทางการให้กู้ยืม 4
ลักษณะ

2 การจัดทารายละเอียดสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักและมีความจาเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ/สาขาวิชาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็น
พิเศษ และสาขาวิชาสาหรับนักเรียน
นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็น
เลิศปีการศึกษา 2563

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ยุทะศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ
2.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 2.1.1 ระดับความสาเร็จใน
สถานศึกษา เพื่อการให้กู้ยืมที่มี
การดาเนินการตามแผน ร้อย
ประสิทธิภาพ
ละ 100

3 แผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจของ
สถานศึกษาในการดาเนินการให้กู้ยืม

286,000.00 กองทุนฯ นาเสนอแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29
มีนาคม 2562 โดยมีมติรับทราบการกาหนดแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 และให้นาข้อสังเกตของคณะกรรมการกองทุนฯ ไปทบทวนปรับแก้ไขและนาเสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาอีกครั้ง
หมายเหตุ : รับโอนงบประมาณจากกแผนงาการสร้างความรู้ความเข้าใจของสถานศึกษาในการดาเนินการให้กู้ยืม
จานวน 74,000 บาท

-

กองทุนฯ ได้รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการนามาใช้ในการกาหนดรายละเอียดสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการหลัก/สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ/สาขาวิชาสาหรับนักเรียน
นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศเรียบร้อยแล้ว และจัดทาประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่องกาหนดลักษณะ
ของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และ
หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 และปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการ
กองทุนฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างนาเสนอประธานกรรมการกองทุนฯ ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการกองทุนฯ เรื่องกาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท
วิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่
2) (หลักสูตรเพิ่มเติม จานวน 73 หลักสูตร)

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝกย.

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝกย.

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝกย.

286,000.00
226,000.00 1. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษา 7-8 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนฯ และฝึกปฏิบัติการให้กู้ยืมผ่าน
ระบบ e-Studentloan โดยเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 41 แห่ง จานวน 82 คน และจานวนคนที่แจ้งเข้าอบรม 70
คน ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมจานวน 38 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 82.92 และผู้เข้ารับการ
อบรมทาแบบทดสอบ pre-test และ post-test ดังนี้
- วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบ pre-test และ post-test จานวน 64 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดาเนินงานกองทุนฯ ที่ระดับคะแนน 10 คะแนนขึ้นไป จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
- วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบ pre-test และ post-test จานวน 55 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดาเนินงานกองทุนฯ ที่ระดับคะแนน 10 คะแนนขึ้นไป จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 78.18
2. กิจกรรมปรับปรุงคู่มือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ ทุกปีการศึกษา
กองทุนฯ ได้จัดทาคู่มือสาหรับสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ ประจาปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการให้กู้ยืมเงินประจาปีการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์กองทุนฯ
กองทุนฯ ได้มีการเผยแพร่การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 และคู่มือสาหรับสถาน ศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ ประจาปี
2562 ผ่านเว็บไซต์กองทุนฯ
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ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

4. กิจกรรมพบปะผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนามาสู่การปรับปรุงการให้
กู้ยืม
กองทุนฯ ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุนฯ ร่วมกับกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อบรรยาย "หน้าที่ความรับผิดชอบและการสร้างวินัยทางการเงิน
ของผู้กู้ยืม" และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกองทุนฯ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ ประจา
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 13 แห่ง อาชีวศึกษาจานวน 4 แห่ง และอุดมศึกษาจานวน 1 แห่ง
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาของสถานศึกษา
1. มีการเปลี่ยนผู้บริหาร ทาให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนรหัสในระบบ e-Studentloan เปลี่ยน User/Password
2. เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนับสนุนให้มีการประชุมทุกปี เนื่องจากที่ผ่านมาสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ได้เข้าร่วมประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกู้ยืมที่พบ และได้รับคาชี้แจงจากองทุนฯ ทาให้
เกิดความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านกองทุนฯ ได้ดขี ึ้น
หมายเหตุ : ได้โอนงบประมาณจากแผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจของสถานศึกษาในการดาเนินการให้กู้ยืมไปใช้
เพื่อแผนการกาหนดแนวทางการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ จานวน 74,000 บาท

4 แผนงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา

2,692,500.00 1. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัตหิ ลักการและงบประมาณดาเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัตงิ านกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ตามบันทึกข้อความที่ 27/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
2. กองทุนฯ ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) จานวน 406 แห่ง ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
- ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน) จานวน 342 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
- ระดับอุดมศึกษา จานวน 295 แห่ง ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดประชุมสัมมนาฯ
3. กองทุนฯ จะดาเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก จานวน 282 แห่ง
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝสค.
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2.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคีตา่ งๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การชาระหนี้คนื กองทุน

ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

2.2.1 จานวนองค์กรนายจ้าง 5 แผนการรับชาระหนี้ผ่านการหักบัญชี
ที่หักเงินเดือนชาระหนี้คนื
เงินเดือนจากองค์กรนายจ้าง
กองทุนฯ
- กรมในสังกัด
กระทรวงการคลัง (ทุกกรม)
- กรมในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
(ทุกกรม) จานวน 5 กระทรวง
- รัฐวิสาหกิจ จานวน 5 แห่ง
- หน่วยงานรัฐอื่นที่ไม่ใช่
รัฐวิสาหกิจ จานวน 5 แห่ง
- บริษัทเอกชน จานวน 2 แห่ง
'2.2.2 อัตราส่วนการชาระหนี้
ต่อยอดหนี้ที่ตอ้ งชาระคืน
- เฉพาะกลุ่มทั่วไป ร้อยละ 82
(Tris)
- ทุกกลุ่ม (กลุ่มทั่วไป/
ไกล่เกลี่ย/ดาเนินคดี) ร้อยละ
49
2.2.3 อัตราการชาระหนี้คนื
กองทุนฯ ร้อยละ 60 (หนี้ครบ
กาหนดครั้งแรกในแต่ละปี)
2.2.4 อัตราส่วนหนี้คา้ งชาระ
เกิน 1 ปีตอ่ ยอดหนี้คงเหลือ
- เฉพาะกลุ่มทั่วไป ร้อยละ 4.7
(Tris)
- ทุกกลุ่ม (กลุ่มทั่วไป/
ไกล่เกลี่ย/ดาเนินคดี) ร้อยละ
20

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

1,800,000.00 1. จัดทาประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดาเนินการเกีย่ วกับการหักเงิน
เพือ่ ชาระเงินกูย้ ืมคืนกองทุนฯ
1.1 หน่วยงานรับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ ได้มีการประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้งให้ส่วน
ราชการดาเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชาระหนี้กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจาซึ่งเป็นผู้กู้ยืมในระบบจ่ายตรงเงินเอนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง พ..ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2561
1.2 หน่วยงานที่มิได้รับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบโครงการนาร่อง
สาหรับให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ ุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) หักเงินเดือนผู้
กู้ยืมเพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนผ่านระบบ e-PaySLF ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - สิงหาคม 2562 (7 เดือน) รวม 5,952
แห่ง และเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชาระคืนกองทุนฯ
2. จัดทากระบวนการรับชาระหนี้
2.1 หน่วยงานรับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ ได้ดาเนินแจ้งการหักเงินเดือนกับกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจาของหน่วยงานที่รับเงินเดือนผ่าน
e-PaySLF ของกรมบัญชีกลาง จานวน 158,695 ราย เป็นจานวนเงิน 237,708,647.62 บาท และดาเนินการหัก
เงินเดือนผู้กู้ยืมชาระหนี้คนื กองทุนฯ ได้ จานวน 157,738 ราย เป็นเงินจานวน 235,845,694.24 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.22 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
2.2 หน่วยงานที่มิได้รับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ ได้ดาเนินแจ้งการหักเงินเดือนกับกลุ่มองค์กรนายจ้างที่หักเงินนาส่งกรมสรรพากร ตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562 ดังนี้
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แจ้งการหักเงินเดือนกับกลุ่มองค์กรนายจ้างที่หักเงินนาส่งกรมสรรพากร จานวน
122,087 ราย เป็นจานวนเงิน 210,983,313.- บาท และดาเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมชาระหนี้คนื กองทุนฯ ได้ จานวน
92,774 ราย เป็นเงินจานวน 169,713,485.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.44 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
2. เดือนมีนาคม 2562 แจ้งการหักเงินเดือนกับกลุ่มองค์กรนายจ้างที่หักเงินนาส่งกรมสรรพากร จานวน
130,751 ราย จานวนเงิน 223,696,169.- บาท และจะรายงานผลการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมชาระหนี้คนื กองทุนฯ ในเดือน
เมษายน 2562
3. จัดทาข้อมูลแจ้งหักเงินเดือน
3.1 หน่วยงานรับเงินเดือนผ่าน e-PayrSLF
กองทุนฯ นาข้อมูลเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานราชการให้หักเงินเดือนผู้กู้โดยพิมพ์ข้อมูลจาก
ระบบ จานวน 158,695 ราย จานวนเงิน 237,708,647.62 บาท ชาระคืนกองทุน ผ่านกรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม 2562)

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย
เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน
-

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน
-

-

ฝบน.
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ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

3.2 หน่วยงานที่มิได้รับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ นาข้อมูลเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรนายจ้างพิมพ์ข้อมูลออกจากระบบเพื่อหักเงินเดือนผู้กู้ยืม
จานวน 130,751 ราย จานวนเงิน 223,696,169.- บาท ชาระคืนกองทุนฯ ผ่านกรมสรรพากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
4. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ ได้เริ่มดาเนินการชี้แจงและทาความเข้าใจภาพรวมกับนายจ้างทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา
4.1 หน่วยงานรับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ จัดประชุมสัมมนาชี้แจงและทาความเข้าใจ เรื่องการหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อชาระคืนกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 และมีส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 214 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 473 คน
4.2 หน่วยงานที่มิได้รับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ จัดประชุมสัมมนาชี้แจงและทาความเข้าใจ เรื่องการหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อชาระคืนกองทุนฯ "นายจ้างมี
หน้าที่นาส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทาอย่างไร" ดังนี้
- ครั้งที่ 1 รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและธนาคาร วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยเชิญเข้าร่วมประชุมจานวน 148 แห่ง
และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 546 คน
- ครั้งที่ 2 กลุ่ม อบจ. อบต. และเทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยเชิญ
เข้าร่วมประชุมจานวน 391 แห่ง และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 782 คน
- ครั้งที่ 3 กลุ่มอบจ. อบต. และเทศบาลในเขตภาคกลางและปริมณฑล วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยเชิญเข้าร่วม
ประชุมจานวน 872 แห่ง และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 1,744 คน
- ครั้งที่ 4 กลุ่มอบจ. อบต. และเทศบาลในเขตภาคใต้ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยเชิญเข้าร่วมประชุมจานวน 290 แห่ง
และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 580 คน
- ครั้งที่ 5 กลุ่มอบจ. อบต. และเทศบาลในเขตภาคเหนือ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยเชิญเข้าร่วมประชุมจานวน 368
แห่ง และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 736 คน
5. เริ่มดาเนินการหักเงินเดือน
5.1 หน่วยงานรับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ นาข้อมูลสาหรับการหักเงินเดือนเข้าระบบ e-PaySLFl ของกรมบัญชีกลาง ในเดือนพฤศจิกายน 2561
5.2 หน่วยงานที่มิได้รับเงินเดือนผ่าน e-PaySLF
กองทุนฯ จะเริ่มนาข้อมูลการหักเงินเดือนเข้าระบบกรมสรรพากร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน
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6 แผนงานบริหารจัดการหนี้

7 โครงการจัดจ้าง สืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้
ถูกดาเนินคดีในปี 2554 - 2556

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

45,290,198.00 กิจกรรมที่ 1: มาตรการจูงใจให้ชาระหนี้ (การลดหย่อนเบีย้ ปรับ และการให้รางวัลตอบแทน 3%)
กองทุนฯ ได้มีมาตรการจูงใจให้ชาระหนี้ ตัง้ แต่ ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ดังนี้
- ผู้กู้ยืมกลุ่มทั่วไปสามารถติดต่อขอชาระปิดบัญชีที่ Counter กรุงไทย โดยผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ปรับปรุง
ระบบ e-Studentloan รองรับตามมาตรการจูงใจแล้ว (ลดเงินต้น 3% หรือเบี้ยปรับ 85%)
- ผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และกลุ่มดาเนินคดี สามารถติดต่อที่กองทุนฯ ให้ดาเนินการลดเบี้ยปรับ 85% ณ วันที่ผู้
กู้ยืมติดต่อนัดวันที่จะไปชาระปิดบัญชีได้
- ผลการรับชาระหนี้ตามมาตการจูงใจ ณ เดือนมีนาคม 2562 ผู้กู้ยืมมาชาระหนี้จานวน 5,738 ราย เงินที่ได้รับชาระ
จานวน 766,883,622.48 บาท (ประกอบด้วย ผู้กู้กลุ่มไกล่เกลี่ย จานวน 1,220 ราย เงินที่ได้รับชาระจานวน
183,982,477.48 บาท และผู้กู้กลุ่มดาเนินคดี จานวน 4,518 ราย เงินที่ได้รับชาระจานวน 582,901,145.- บาท)
กิจกรรมที่ 2 : การโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนีโ้ ดยกองทุนฯ
กองทุนฯ มีการโทรศัพท์ตดิ ตามทวงถามหนี้ จานวน 221,809 ราย จานวนเงิน 8,081,044,430.81 บาท และผู้กู้ยืมมา
ชาระหนี้คนื จานวน 85,970 ราย เป็นเงินที่ได้รับชาระ จานวน 931,236,955.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 (ข้อมูล
ตัง้ แต่ตลุ าคม - มีนาคม 2562)
กิจกรรมที่ 3 : การส่งหนังสือ/การส่งข้อความสั้น/ส่งข้อความเสียงให้ผกู้ ยู้ ืมเงินและ/หรือผูค้ ้าประกัน
1. กองทุนฯ มีการแจ้งหนังสือบอกกล่าวผู้ค้าประกัน จานวน 3,600,099 ราย และมีการชาระหนี้ จานวน 603,658 ราย
จานวนเงิน 2,477,259,971.06 บาท (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
2. กองทุนฯ ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ ด้วยวิธกี าร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างจัดทาสัญญากับผู้รับ่จ้าง

654,659,912.50 คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัตใิ ห้กองทุนฯ ดาเนินการจัด
จ้างสืบทรัพย์บังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2554 ภายในวงเงิน 422,183,774.87 บาท ทั้งนี้ กองทุนฯ จะ
ดาเนินการจ้างโดยวิธสี อบราคา ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตาม
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และให้กองทุนฯ รับข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกองทุนฯ ไปดาเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ ขอเขตงาน (TOR) จัดจ้าง
สืบทรัพย์บังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2554

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย
เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน
-

ไม่เป็นไปตามแผนและน้อยกว่าค่า เนื่องจากกองทุนฯ ลดปริมาณการ
เป้าหมาย
บังคับคดีกับ
ผู้กู้ยืมประกอบกับกองทุนฯ ได้มี
มาตรการลดเบี้ยปรับ
ร้อยละ 85 เมื่อชาระหนี้ปิดบัญชี จึง
เห็นควรที่จะดาเนินการติดตามผู้
กู้ยืมโดยการโทรศัพท์ตดิ ตาม พร้อม
แจ้งมาตรการส่วนลดเบี้ยปรับโดย
การส่ง SMS เพื่อให้ผู้กู้ยืมทาการ
ชาระหนี้ปิดบัญชีก่อน ที่จะทาการ
บังคับคดี ดังนั้น จึงมีการปรับ
ระยะเวลาดาเนินการจัดจ้างให้
สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน
-

ทาให้ไม่
เป็นไปตาม
แผนงานที่
กาหนด

-

ฝบน.

กองทุนฯ มีมาตรการ
ลดเบี้ยปรับร้อยละ 85
เมื่อชาระหนี้ปิดบัญชี
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม
2561 - พฤษภาคม
2562 และดาเนินการ
ติดตามผู้กู้ยืมทาง
โทรศัพท์ การส่ง SMS
เพื่อให้ผู้กู้ยืมชาระหนี้
ปิดบัญชีก่อนที่จะทา
การบังคับคดี

ฝคบ.

6

เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

2.3 ผู้กู้ยืมมีความสามารถในการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย และส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อส่วนรวม

ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมาย

-

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

8 โครงการบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดี
กับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้

243,063,960.00 1. การดาเนินคดี
คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัตใิ ห้กองทุนฯ ดาเนินการจัด
จ้างดาเนินคดีประจาปี 2562 จานวนไม่เกิน 45,000 ราย ภายในวงเงิน 243,063,960 บาท ทั้งนี้ กองทุนฯ จะ
ดาเนินการจ้างโดยวิธสี อบราคา ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตาม
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. การบอกเลิกสัญญา
กองทุนฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีกับผู้กู้ยืม
ที่ผิดนัด ด้วยวิธกี ารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คือบจ.ไทยเมลิ่งเซอร์วสิ จากัด ตามประกาศกองทุนฯ เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2562 และจัดทาสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดาเนินการของผู้รับจ้าง

2.3.1 จานวนโครงการต้นแบบ 9 โครงการพัฒนาบทบาทสถานศึกษาใน
ในการสร้างจิตสานึกให้กับผู้
การสร้างจิตสานึกให้กับผู้กู้ยืม
กู้ยืม (สะสม) จานวน 3
โครงการ

2,000,000.00 กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมหลักสูตร "บทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนฯ"
1. กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดอบรมประชุมสัมมนาพิเศษสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ในวัน
อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
จานวน 160 แห่ง และมีสถานศึกษาประสงค์เข้าร่วมโดยไม่ได้ทาหนังสือเชิญ 1 แห่ง รวมจานวนทั้งสิ้น 161 แห่ง และมี
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน 84 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจานวน 91 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน
80 ชุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 4.59 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตามบันทึก
ข้อความที่ ฝสค.182/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562)
2. กองทุนฯ จะดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษา ระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 22 - 23
เมษายน 2562
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการเพือ่ สร้างจิตสานึกผูก้ ยู้ ืมเงินกองทุนของสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่ผา่ นการอบรมและนาส่งแผนในปี 2561
1. กองทุนฯ ได้จัดทาหนังสือถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้าง
จิตสานึกผู้กู้ยืมกองทุน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ กค ที่ 5116/ว5887 วันที่ 18 ตุลาคม 2561
และ กค ที่ 5116/ว1219 วันที่ 6 มีนาคม 2562)
2. ในปี 2561 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตรบทบาทสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุน จานวน
ทั้งสิ้น 110 แห่ง ซึ่งสถานศึกษานาส่งแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. จานวน 97 แห่ง และมี
สถานศึกษานาส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ จานวนทั้งสิ้น 62 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 63 ของสถานศึกษาที่นาส่งแผนฯ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)

เป็นไปตามแผนและ
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย

วิทยากรที่ดาเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารสาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
สถานศึกษา ระยะที่ 1 ติดภารกิจ
ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ทาให้ไม่
สามารถมาร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
กองทุนได้ กองทุนจึงเลื่อนการจัด
อบรมเป็นวันที่ 22-23 เมษายน
2562 ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนการดาเนินงานในภาพรวม

4,000,000.00 กองทุนได้มีการจัดประชุมคณะทางานจิตอาสา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
และได้รับบริจาคโลหิตรวม 2,305,650 ซีซี (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)

เป็นไปตามแผนและ
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย

เนื่องจากสถานศึกษาปิดภาคเรียน ไม่มี
ทาให้มีผู้บริจาคโลหิตน้อยกว่า
เป้าหมาย

10 กิจกรรมจิตอาสา (CSR) เพื่อพัฒนาสังคม

-

ไม่มี

-

ฝคบ.

กองทุนฯ จะเร่ง
ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน

ฝสค.

กองทุนฯ จะเร่ง
ดาเนินการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเมื่อ
สถานศึกษาเปิดภาค
เรียน

ฝทบ.
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ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

11 กิจกรรม "คนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน"

12 การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

600,000.00 กองทุนฯได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรม" คนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน" ไปแล้วจานวน 13 จังหวัด
ได้แก่
1.จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
2 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
3.จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
4.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6.จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
7 จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 เมษายน 2562
8 .จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 เมษายน 2562
9. จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
10.จังหวัดนนทบุรี 9 กรกฎาคม 2562
11.จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
12.จังหวัดเชียงรายวันที่ 27 สิงหาคม
13.จังหวัดลาปาง วันที่ 1 กันยายน 2562

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทบ.

13,000,000.00 1. มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ดังนี้
- มาตรการจูงใจชาระหนี้ปิดบัญชี
- การหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้
- ลักษณะและขอบเขตการกู้ยืมปีการศึกษา 2562
- เปิดระบบ e-PaySLF รับชาระเงินคืนผ่านกรมสรรพกร โดยหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง
- ชี้แจงนักศึกษาไม่ได้รับเงินกู้ยืม
2. กองทุนฯ ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธกี ารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บจ. เวิร์กคิก กรุงเทพ ตามประกาศกองทุนฯ วันที่ 22 มกราคม 2562 และ
จัดทาสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการผลิตของผู้รับจ้าง และคาดว่าจะโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
3. กองทุนฯ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กู้ยืม ชาระหนี้ ด้วย
วิธกี ารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท พลาซ่า ครีเอชั่น จากัด ตามประกาศกองทุนฯ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 และจัดทาสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนอยู่ระหว่างดาเนินการผลิตของผู้รับจ้าง

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝสค.
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ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

13 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการหัก
เงินเดือนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฯ
พ.ศ. 2560

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 11 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.1 ระบบคลังข้อมูลมีความถูกต้อง 3.1.1 ร้อยละ 80 ของ
14 โครงการศึกษาระบบคลังข้อมูลขนาด
เชื่อถือได้ และสามารถนาไปใช้ในการ ความสาเร็จในการ
ใหญ่ (Big Data)
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
พัฒนาคนด้านการศึกษา
คลังข้อมูล Big Data

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

11,765,000.00 ด้านปริมาณ
ดาเนินการเสร็จสิ้นและเกินกว่าค่า
กองทุนฯ สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืม
เป้าหมาย
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยเชิญองค์กรนายจ้างทั้งสิ้น จานวน 8,367 แห่ง (แห่งละ 1 คน) มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทั้งหมด 6,627 คน คิดเป็นร้อยละ 79.20 ตามบันทึกข้อความที่ ฝสค.72/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 (ค่าเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 )
ด้านคุณภาพ
1. ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งก่อนและหลังสัมมนา ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่
มีความรู้ก่อนเข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54 หลังการเข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยล 83
2. ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการสัมมนา ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 82
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 )
หมายเหตุ : รับโอนงบประมาณจากค่าบริหารจัดการในการดาเนินคดี จานวน 10,000,000 บาท

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

-

-

-

ฝสค.

-

-

-

ฝทส.

979,097,570.50
-

กองทุนฯ ดาเนินการรวบรวมรูปแบบรายงานจากฝ่ายงานต่างฯ มาเพื่อสร้าง และจัดทา Model ต้นแบบในการสร้าง
คลังข้อมูลขนาดใหญ่

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย
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3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดองค์กร

3.2.1 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (Tris)

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

15 โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL - Digital
Student Loan Fund System)

3.2.2 ร้อยละของการ
ให้บริการ Contact Center
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.2.3 ความสาเร็จ
ในการพัฒนา
ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
(Tris)
- ระบบบริหารหนี้แล้วเสร็จ
(ก.ย. 2562)
16 แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับ
เงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

486,000,000.00 1. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีความเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น กองทุนฯ จึง
สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ และให้กองทุนฯ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ และ
ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบด้วยว่า หากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะโต้แย้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีตอ่ ศาล ภายใน
90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ด่วนที่สุด ที่
กค (กอร) 0405.2/5867 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
2. กองทุนฯ และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงนามสัญญาจ้าง โครงการจัดหาระบบ DSL วันที่ 26 ก.พ. 2562 และได้
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจานวน 5 ครั้ง และมีการส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ
วันที่ 28 มี.ค. 62 แล้ว

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

ไม่เป็นไปตามแผนและน้อยกว่าค่า เนื่องจากการอุทธรณ์ดังกล่าวส่งผลให้การ แผนการ
ลงนามในสัญญาจ้างโคงการ DSL ล่าช้า ดาเนินงาน
เป้าหมาย

กองทุนฯ จะนาเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ
และทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
โครงการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แผนงานที่กาหนดไว้ และไม่สอดคล้องกับ จัดหาระบบ ปรับกรอบระยะเวลา
เงื่อนไขการส่งมอบในสัญญาจ้างฯ
DSL ไม่
โครงการจัดหาระบบ
โครงการ
สอดคล้องกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
เงื่อนไขการส่ง การศึกษาแบบดิจิทัลใน
มอบงานใน เดือนเมษายน 2562
สัญญาจ้าง
โครงการฯ

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกสานักงาน
ไม่เป็นไปตามแผนและน้อยกว่าค่า กองทุนฯ ต้องใช้ระยะเวลา
(Front office)
เป้าหมาย
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
1. การรับเงินชาระหนี้เงินกู้ยืมด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Payment) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าการรับชาระหนี้ผ่าน
และข้อบังคับของกองทุนฯ
ช่องทาง คิวอาร์โค้ด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีการรับชาระหนี้ทั้งสิ้น 101,218 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,772,566.- บาท
2. การปรับปรุงการรับเงินชาระหนี้ผ่านอุปกรณ์เครื่องรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data
Capture: EDC) ยังคงพบว่า สิ้นสุดไตรมาส 2/2562 ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบเครื่อง EDC ยังไม่สามารถนาเงินดังกล่าวลดยอดหนี้แบบ Real time ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานให้มี
การปรับปรุงแก้ไข
3. การจ่ายเงินคืนผู้กู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มดาเนินการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 มีการ
จ่ายเงินคืนผู้กู้ยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจานวน 2,848 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 22,778,542.73 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสานักงาน (Back
office)
กองทุนฯ ได้จัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ จานวน 3 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน พ.ศ. ....
2. ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี พ.ศ. ...
3. ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการนาทรัพย์สิน
ไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. ....
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุม ครั้งที่1/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้
ความเห็นภายในขอบเขตของหลักการควบคุมภายในที่ดี และให้กองทุนฯ ดาเนินการตามขั้นตอนของกองทุนฯ ต่อไป
และกองทุนฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบ ข้อบังคับ ทั้ง 3 ฉบับ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

กองทุนฯ จะเร่ง
ดาเนินการเพื่อ
นาเสนอ
คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายเพื่อพิจารณา
ร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ทั้ง 3 ฉบับ

ฝทส.

ฝกง.,ฝทส.,
ฝกม.
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ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
Contact Center และติดตามหนี้ทาง
โทรศัพท์

3.3 กระบวนการปฏิบัตงิ านและการ 3.3.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
18 โครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ
บริหารจัดการภายในองค์กรมีความ ความสาเร็จ
รวมศูนย์
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ (ร้อยละ 80)
3.3.2 ร้อยละในการลด
ปริมาณการใช้กระดาษใน
องค์กร (ร้อยละ 10)

19 โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
(Desktop management)

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

76,256,375.00 กองทุนได้มีแนวทางบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Contact Center และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ โดยมี
การขอความร่วมมือเพื่อขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้กู้ยืมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามหนี้ รวมถึงเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง LINE@ และเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ โดยใช้ระบบ Call Center
และการโทรศัพท์ตดิ ตามหนี้ที่มีอยู่แทนการเช่าระบบพร้อมสถานที่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และจะ
นาเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณายกเลิกโครงการดังกล่าวในเดือนเมษายน 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

ไม่เป็นไปตามแผนและน้อยกว่าค่า เนื่องจากกองทุนฯ ได้ดาเนินการ
เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
Contact Center และติดตามหนี้
ทางโทรศัพท์เอง โดยใช้ระบบเดิมที่
มีอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จึง
ยกเลิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ Contact Center
และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน
ไม่มี

กองทุนฯ ได้เพิ่ม
จานวนเจ้าหน้าที่ Call
Center จานวนทั้งสิ้น
29 อัตรา เจ้าหน้าที่
งานองค์กรนายจ้าง
41 อัตรา และ
เจ้าหน้าที่ตดิ ตามหนี้
ทางโทรศัพท์ จานวน
147 อัตรา รวมทั้งสิ้น
217 อัตรา รวมถึงการ
เพิ่มช่องทางการติดต่อ
กับผู้ใช้บริการผ่าน
ช่องทาง Line@ ได้แก่
LINE@กยศ. LINE@
กยศ.สถานศึกษา
LINE@กยศ.หัก
เงินเดือน LINE@กยศ.
คดีและบังคับดคี และ
LINE@กยศ.เรื่องร้อง
ทุกข์ เพื่อรองรับ
ปริมาณผู้ใช้บริการที่
ติดต่อเข้ามาและ
อานวยความสะดวกใน
การติดต่อสอบถาม
มากยิ่งขึ้น

ฝสค.

3,400,000.00 บริษัทผู้รับจ้าง ได้สรุปความต้องการ ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานงวดที่ 1
Inception Report เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทส.

1,050,000.00 กองทุนฯ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท โค้ดสวีท จากัด ตามประกาศกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2562 และผู้รับจ้างทาการออกแบบและติดตัง้ ระบบเรียบร้อย อยู่ระหว่างทาการทดสอบระบบ

เป็นไปตามแผนและ
เกินกว่าค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทส.
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3.4 บุคลากรของกองทุนมีศกั ยภาพ
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงค่านิยม
องค์กร

ตัวชี้วัดองค์กร

แผนปฏิบตั ิการ ปี 2562

งบประมาณ (บาท)

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2562

ผลดาเนินการเทียบผลผลิตและ
เป้าหมาย

สาเหตุการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน

วิธีการ/แนวทาง/
ผลกระทบ
มาตรการการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อองค์กร ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน

20 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
งานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)

- 'กองทุนฯ ได้มีการนาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลลงในระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทางาน
ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และข้อมูลอัตรากาลังให้มีข้อความที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันแล้ว

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทบ.

3.4.1 ร้อยละ 80 ของ
21 แผนงานการจัดทา Development
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
Roadmap และพัฒนารายบุคคล
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
(Individual development plan IDP)
สมรรถนะ
3.4.2 ร้อยละเฉลี่ยของ
ความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามแผน (ร้อยละ 80)

3,712,000.00 กองทุนฯได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายงานในเรื่องจัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตาแหน่ง (Development roadmap)

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทบ.

ทุกตาแหน่งได้แล้วเสร็จและผู้จัดการกองทุนฯ ได้เห็นชอบการจัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึกข้อความที่ ฝทบ.462/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562
หมายเหตุ : โอนงบประมาณจากแผนงานการจัดทา Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual
development plan IDP) ไปใช้เพื่อกิจกรรมสัมพันธ์ จานวน 550,000 บาท

22 แผนงานสร้างความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่

- กองทุนฯ ได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อกาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากร และจัดทาแผนงานการสร้างความ
ตระหนักเพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเกินขึ้นในกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว
และกองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับบุคลากรโดยให้ตอบแบบทดสอบด้านนวัตกรรมใหม่ผ่านระบบออนไลน์เรื่อง ระบบ
การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง การรับชาระหนี้ดว้ ยวิธกี ารใหม่ ๆ และระบบ DSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทบ.

23 แผนการจัดการอัตรากาลัง (Workforce
management)

- กองทุนฯ ได้ดาเนินการวิเคราะห์กระบวนการทางานที่สาคัญ (Workflow Analysis) และวิเคราะห์การทดแทน
อัตรากาลัง ซึ่งในการประชุม สัมมนาผู้บริหารเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ทุกฝ่ายทบทวน โครงสร้างฝ่าย
และอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดการอัตรากาลัง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ/
หรืออัตรากาลังต่อไป

เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมาย

-

-

-

ฝทบ.

24 แผนงานการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบ
ทอดตาแหน่ง (Successor pool)

132,000.00 กองทุนฯ อยู่ระหว่างการกาหนดแนวทางการคัดเลือกบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor pool) และจะ
นาเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลในเดือนเมษายน 2562

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 11 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

570,550,375.00

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น

1,549,933,945.50

ไม่เป็นไปตามแผนและน้อยกว่าค่า บุคลากรกองทุนฯ จะมีการ
เป้าหมาย
เกษียณอายุราชการในปี 2563กอง
ทุนฯ จึงต้องจัดทาแนวทางการ
คัดเลือกใหม่ แทนแนวทางการ
คัดเลือกเฉพาะตาแหน่งเดิม

ไม่มี

กองทุนฯ จะเร่ง
ดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนฯ

ฝทบ.

