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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

คงเหลือ

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีเพื่อ
การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
4 ลักษณะ

512,000.00

2 การกาหนดหลักสูตรที่ ให้กู้ยืม
เงินในโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทุนมนุษย์ (Human
Capital) เพื่อรองรับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3
โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2
แผนงาน/โครงการ

512,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512,000.00 คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา
สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่ จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2. อนุมัตกิ รอบการให้กู้ยืม ประจาปีการศึกษา 2565 โดยมีประมาณการเป้าหมายผู้กู้ยืมจานวน 600,000 ราย จานวนเงิน 38,000 ล้านบาท ทั้ งนี้ ให้กองทุนฯ สามารถถัว
เฉลี่ยจานวนรายและวงเงินได้ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ระดับการศึกษา และลักษณะการให้กู้ยืมได้ตามความเหมาะสม
แผนงานย่อยที่ 1 การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจาปีการศึกษา 2565
ด้านปริมาณ
กองทุนฯ ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนฯ ประจาปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ภาพรวมการ
ให้กู้ยืม ปี 2565, คุณสมบัตผิ ู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565, เกณฑ์ประเมิน, ระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการให้กู้ยืมในระบบ DSL, การจัดส่งเอกสาร, การโอนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา, การคืนเงิน และการสนับสนุนการศึกษา ทั้ งนี้ กองทุนฯ ได้เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จานวน 80 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
จานวน 81 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 101.25 และมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จานวน 115 คน
(ค่าเป้าหมาย : จานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสถานศึกษาที่ เชิญ)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ ได้สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้ งสิ้น 84 คน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 41 คน, ระดับ
อาชีวศึกษา จานวน 32 คน และระดับอาชีวศึกษา จานวน 11 คน โดยมีผลสรุป ดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจการดาเนินการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ก่อนเข้าร่วมสัมมนาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
59.05 และหลังเข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.19
2. ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผลการประเมินในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.29
(ค่าเป้าหมาย : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนประจาสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทาการดาเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80)
แผนงานย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล(DSL) ประจาปีการศึกษา 2565
กองทุนฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารดาเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัตกิ ารกองทุนฯ ประจาปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ นโยบายการดาเนินงานกองทุนฯ ปี
2565, ภาพรวมเทคโนโลยีการดาเนินงานกู้ยืมเงินด้วยระบบ DSL สาหรับสถานศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน, แนวนโยบายการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 และเทคนิคการดาเนินงาน
กู้ยืมกองทุนฯ ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้ งตอบข้อซักถามผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ระดับมัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ เมื่อวันที่ 24, 28 มีนาคม 2565
- ระดับอาชีวศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
- ระดับอุดมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการอบรม
(ค่าเป้าหมาย : กาหนดวัดค่าเป้าหมายไตรมาส 4/2565)

-

512,000.00

ด้านปริมาณ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้น
การศึกษา และหลักสูตรที่ จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Captial) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้าง
พื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
(ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการจัดทารายละเอียดสาขาวิชาที่ ให้กู้ยืมเงินในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายาย และ 3 โครงสร้าง
พื้นฐานผ่านกองทุนฯ)
ด้านคุณภาพ
กองทุนฯ จัดทารายละเอียดสาขาวิชาที่ ให้กู้ยืมตรงกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว
(ค่าเป้าหมาย : มีรายละเอียดสาขาวิชาที่ให้กู้ยืมตรงกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน)

เป็นไปตามแผน/ ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เสร็จสิ้น/
ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

1,630.00

0.12

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ
3 แผนการรับชาระหนี้ การ
สร้างความเข้าใจในวิธีการหัก
เงินเดือน

1,364,500.00

1,630.00

0.12

1,362,870.00 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือน
1.1 ผู้จัดการกองทุนฯ อนุมัตใิ ห้จัดงานประชุมสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับหน่วยงาน (นายจ้าง) ที่ยังไม่สามารถเริ่มดาเนินการหักและนาส่งเงินคืน
กองทุนฯ ตามบันทึกข้อความที่ ฝบน.2 4324/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
1.2 กองทุนฯ ได้จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนกับองค์กรนายจ้างในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
1.2.1 เดือนตุลาคม 2564 จานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 15,20 และ 27 ตุลาคม 2564
1.2.2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 12,18 และ 25 พฤศจิกายน 2564
1.2.3 เดือนธันวาคม 2564 จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 14 และ 21 ธันวาคม 2564
1.2.4 เดือนมกราคม 2565 จานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 13,21 และ 28 มกราคม 2565
1.2.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 3,9,15 และ 23 กุมภาพันธ์ 2565
1.2.6 เดือนมีนาคม 2565 จานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 2,9,16 และ 23 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ จะรวบรวมสรุปผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนหลังการประชุมสัมมนาจากแบบสอบถามออนไลน์ ภายในเดือนตุลาคม 2565
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการแจ้งผู้กู้ยืมเงินและผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินฯ หักเงินเดือนนาส่งกองทุนฯ
2.1 จัดทาข้อมูลเพื่อแจ้งหักเงินเดือน
2.1.1 กองทุนฯ ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลสถานะทางบัญชีของลูกหนี้ บนระบบ DMS ก่อนที่ จะวางข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินให้หน่วยงาน (นายจ้าง) ในวันที่ 5 ของทุกเดือน
2.1.2 กองทุนฯ มีการกาหนดเงื่อนไขการชาระหนี้ตามประเภทของลูกหนี้ในระบบ DMS ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการหักเงินได้พึงประเมินด้วยระบบรับชาระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนเงินฯ ผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)
2.1.3 ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน การจัดจ้างพิมพ์หนังสือการแจ้งหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินถึงหน่วยงาน (นายจ้าง) จานวนไม่เกิน
100,000 ฉบับ ตามบันทึกข้อความทื่ ฝบน.2 3849/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
2.1.4 กองทุนฯ ดาเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมเงิน (สะสม) จานวน 115,507 ราย
2.1.5 กองทุนฯ ดาเนินการส่งหนังสือแจ้งหน่วยงาน (นายจ้าง) สะสม รวม 18,081 แห่ง
2.2 เริ่มดาเนินการหักเงินเดือน
2.2.1 การวางข้อมูลแจ้งหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Payroll
- เดือนตุลาคม 2564 จานวน 188,730 ราย เป็นเงิน 196.78 ล้านบาท
- เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 186,825 ราย เป็นเงิน 194.02 ล้านบาท
- เดือนธันวาคม 2564 จานวน 185,080 ราย เป็นเงิน 191.40 ล้านบาท
- เดือนมกราคม 2565 จานวน 180,650 ราย เป็นเงิน 181.84 ล้านบาท
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จานวน 178,720 ราย เป็นเงิน 179.55 ล้านบาท
- เดือนมีนาคม 2565 จานวน 176,613 ราย เป็นเงิน 177.11 ล้านบาท
2.2.2 การวางข้อมูลแจ้งหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-PaySLF
- เดือนตุลาคม 2564 จานวน 874,985 ราย เป็นเงิน 887.54 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ DMS (องค์กรนายจ้าง) ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
- เดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 853,505 ราย เป็นเงิน 863.99 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ DMS (องค์กรนายจ้าง) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564)
- เดือนธันวาคม 2564 จานวน 814,210 ราย เป็นเงิน 797.08 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ DMS (องค์กรนายจ้าง) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)
- เดือนมกราคม 2565 จานวน 776,816 ราย เป็นเงิน 759.20 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ DMS (องค์กรนายจ้าง) ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จานวน 759,616 ราย เป็นเงิน 743.40 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ DMS (องค์กรนายจ้าง) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565)
- เดือนมีนาคม 2565 จานวน 845,085 ราย เป็นเงิน 813.42 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ DMS (องค์กรนายจ้าง) ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)
2.2.3 หน่วยงาน (นายจ้าง) สามารถหักและนาส่งเงินคืนกองทุนฯ (สะสม) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ดังนี้
- ผ่านระบบ e-Payroll จานวน 1,143,123 รายการ เป็นเงิน 1,115.17 ล้านบาท
- ผ่านระบบ e-PaySLF จานวน 4,189,178 รายการ เป็นเงิน 4,115.13 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 5,332,301 รายการ เป็นเงิน 5,230.30 ล้านบาท
กิจกรรมที่ 3 อื่นๆ
3.1 มีการจ่ายเงินตอบแทนเป็นรางวัลตามมาตรการ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565 จานวน 2 ราย เป็นเงิน 1,230.30 บาท
(ค่าเป้าหมาย : กาหนดวัดค่าเป้าหมายไตรมาส 4/2565)

เป็นไปตามแผน/
ยังไม่ถึงกาหนดวัด
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

3

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2565
4 โครงการพัฒนาบทบาท
สถานศึกษาในการสร้าง
จิตสานึกให้กับผู้กู้ยืม

งบประมาณ
(บาท)
50,000.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

8,717.00

17.43

ร้อยละ

เบิกจ่าย
8,717.00

17.43

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

41,283.00 การจัดอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์แล้ว ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุนฯ, บทบาทสถานศึกษาในการ
สร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และแนวคิดในการสร้างจิตสานึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัตกิ ารในสถานศึกษาที่ ยั่งยืน โดยเชิญสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
182 แห่ง และมีสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมฯ จานวน 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.69 และมีผู้เข้าอบรมฯ จานวน 188 คน
(ค่าเป้าหมาย : กาหนดวัดค่าเป้าหมายไตรมาส 4/2565)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

เป็นไปตามแผน/
ยังไม่ถึงกาหนดวัด
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี

การติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ของสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมและนาส่งแผนในปี 2564
กองทุนฯ ได้ตดิ ตามการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารสร้างจิตสานึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านการอบรมและนาส่งแผน ในปี 2564
จานวน 108 แห่ง โดยมีสถานศึกษานาส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ แล้ว จานวนทั้ งสิ้น 48 แห่ง

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 2
แผนงาน/โครงการ

1,414,500.00

10,347.00

0.73

10,347.00

0.73

1,404,153.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)
5 โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570)

290,000.00

6 โครงการจัดหาระบบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบดิจิทัล (DSL - Digital
Student Loan Fund
System)

239,080,577.92

7 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ ผลกระทบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปี 2565

3,500,000.00

31,400.00

-

3,500,000.00

10.83

-

100.00

31,400.00

-

-

-

-

258,600.00 กองทุนฯ อยู่ระหว่างยกร่างแผนปฏิบัตกิ ารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อนาเสนอคณะทางานจัดทาคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
กองทุนเงินฯ ในเดือนเมษายน 2565
(ค่าเป้าหมาย : กาหนดวัดค่าเป้าหมายไตรมาส 4/2565)

เป็นไปตามแผน/
ยังไม่ถึงกาหนดวัด
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

-

239,080,577.92 โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
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. บมจ.ธนาคารกรุงไทย นาส่งรายงานสรุปการให้บริการโครงการ ด้าน IT Operation ประจาเดือนทุกเดือน ประกอบด้วย รายงานสรุปเกณฑ์การรับประกันการให้บริการ
รายงานสรุปภาพรวมการใช้ทรัพยากร ปริมาณการใช้ความจุข้อมูล และปริมาณการใช้เครือข่าย รายงาน PM และ CM ประจาเดือน
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : รายงานผลการบารุงรักษาระบบงานทั้ งหมด)

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

3,500,000.00 1. กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล (e-Project Tracking System)
1 กองทุนฯ มีการศึกษากระบวนการดาเนินงานของฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทาร่าง TOR และราคากลาง ซึ่งรองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เห็นชอบร่าง
TOR และฝ่ายอานวยการและพัสดุได้สอบทานความครบถ้วนของขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้ว ซึ่งผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน
และเปิดเผยราคากลาง โดยกองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้บริษัทผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว
2 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 กองทุนฯ และผู้รับจ้างมีการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทาความต้องการและการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบื้ องต้น
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis & Design))
2. กิจกรรมพัฒนาระบบสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อสรุปแผนงานและความต้องการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติใช้
โครงการจ้างพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการ และการทายืนยันตัวตนบนระบบ IVR สาหรับ Call Center โดยระบบดังกล่าวจะเริ่มการใช้งานในเดือน
เมษายน 2565 เป็นต้นไป
2 กองทุนฯ ได้เสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่ออนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน และเปิดเผยราคากลางแล้ว สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 ได้ดาเนินการเก็บความต้องการและ
ออกแบบเครื่องมือฐานข้อมูลในระบบการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือในการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองทุนฯ
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 3/2565 : มีระบบสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ)

ไม่เป็นไปตามแผน/ ปัญหา อุปสรรค
น้อยกว่าค่าเป้าหมาย กองทุนฯ ได้ทบทวนขอบเขตงาน
(TOR) ครั้งที่ 2 ทาให้ไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ กาหนด
แนวทางการแก้ไข
ีกองทุนฯ จะปรับปรุงแผนงาน/
โครงการและเร่งดาเนินการต่อไป

4

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละ

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

4,000,000.00

2,621,500.00

65.54

-

-

-

-

-

-

-

10 แผนงานการพัฒนา
Development Roadmap
และพัฒนารายบุคคล
(Individual Development
plan IDP)

2,650,000.00

1,478,719.00

55.80

11 แผนการจัดการอัตรากาลัง
(Workforce management)

-

-

-

8 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกระบวนการทางาน
และเอกสารแบบดิจิทัล
(DWDM: Digital Workflow
and Document
Management system)

9 แผนพัฒนากระบวนการ
ทางานอัตโนมัตโิ ดยหุ่นยนต์
(Robotic Process
Automation)

เบิกจ่าย

1,478,719.00

-

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

คงเหลือ

4,000,000.00 1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการจัดการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสานักผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายอานวยการและพัสดุ ) เพื่อเก็บความต้องการของ
เอกสารที่ ตอ้ งใช้ในระบบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และจัดทา TOR โดยผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน และเปิดเผยราคากลางตามลาดับ โดย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างและมีการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2. ผู้จัดการกองทุนฯ ได้อนุมัตหิ ลักการ งบประมาณ ขอบเขตของงาน (TOR) และเปิดเผยราคากลางเรียบร้อยแล้วแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ฝทส.1340/2564 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2564 และกองทุนฯ ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด ตามประกาศกองทุนฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองทุนฯ และผู้รับจ้างมีการ
ประชุมโครงการเพื่อสรุปความต้องการระบบ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับจ้างมีการดาเนินการและส่งมอบงานงวด 1 แผนการดาเนินงานโครงการ ในวันที่ 30 มีนาคม
2565 ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวด 1
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ)
- กองทุนฯ อยู่ระหว่างจัดทาผลการศึกษา และแผนพัฒนาระบบ Robotic Process Automation (RPA)
(ค่าเป้าหมาย : กาหนดวัดค่าเป้าหมายไตรมาส 3/2565)

55.80

-

1,171,281.00 กองทุนฯ ได้ทบทวนแผน Development Roadmap ปี 2565 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับตาแหน่งที่ เหมาะสม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
กองทุนฯ แล้ว รวมทั้ งได้จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งพนักงานกองทุนฯ ตามแผน Development Roadmap และ/หรือ IDP อบรมจานวน 1
หลักสูตร จานวน 158 คน จากพนักงานกองทุนฯ ทั้ งสิ้น 210 คน คิดเป็นร้อยละ 75.24 ได้แก่ หลักสูตรการตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ, หลักสูตรพ.ร.บ คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล, หลักสูตร Food For Thought และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร เป็นต้น
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : จัดทา/ทบทวนแผนDevelopment Roadmap ปี 2565 และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สามารถจัดอบรมตามแผน Development
Roadmap และ/หรือ IDP ได้ร้อยละ 25)
-

1. กองทุนฯ ได้ดาเนินการจัดบุคลากรลงสู่ตาแหน่งตามอัตราที่ ว่าง ด้วยวิธีการเลื่อนตาแหน่ง/สรรหาในไตรมาส 2/2565 สรุปได้ดงั นี้
1.1 รับสมัครเพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน จานวน 10 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ ฝ่ายกู้ยืม
2) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานให้กู้ยืม ฝ่ายกู้ยืม
3) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานกากับสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม
4) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารองค์กรนายจ้าง ฝ่ายบริหารหนี้ 2
5) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2
6) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตามหนี้ชั้นบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี
7) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิตกิ รรมสัญญา ฝ่ายกฎหมาย
8) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงปลอดภัยระบบและการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.2 รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานกองทุนฯ ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 อัตรา
2. กองทุนฯ ได้ทบทวนคาบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับตาแหน่งและภารกิจงานที่ เปลี่ยนแปลง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตรากาลัง ภารกิจงาน คาบรรยายลักษณะ
งานเพื่อนามาใช้ดาเนินการวิเคราะห์ภารกิจงาน กระบวนการทางาน การทดแทนอัตรากาลังเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการอัตรากาลัง รวมถึงการวิเคราะห์การทดแทน
อัตรากาลังที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล และประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee productivity) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการอัตรากาลัง
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : 1) ทบทวนคาบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับตาแหน่งงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ดาเนินการวิเคราะห์กระบวนการทางานที่
สาคัญ (Workflow Analysis) หรือการศึกษาเวลาทางาน (Time and Motion study)

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เป็นไปตามแผน/
ยังไม่ถึงกาหนดวัด
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565
อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

12 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง
(Successor)

100,000.00

-

13 แผนงานการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศกั ยภาพ
(Talent)

100,000.00

37,450.00

37.45

1,170,650.00

164,254.00

14.03

14 แผนงานด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปีงบประมาณ 2565

-

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

คงเหลือ

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

สถานะ

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

-

100,000.00 กองทุนฯ มีแนวทางการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor pool) และมีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Successor pool) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และมีการทบทวนแผนงานเป็นประจาทุกปี และปี 2565 กองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานประจาปีในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ และได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23,
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21, หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 30 และหลักสูตรสร้าง
กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 เป็นต้น รวมทั้ งกาหนดตาแหน่งงานหลักใหม่เพื่อเตรียมกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่งใหม่เรียบร้อยแล้ว
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : 1) พัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor) อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมจนกว่ามีความจาเป็นที่ จะต้องเปิดตาแหน่งรอง
ผู้จัดการกองทุนฯ ที่ ว่างอยู่ 2) ทบทวนและกาหนดตาแหน่งงานหลักเพื่อเตรียมกลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor) ใหม่ 3) ทบทวนแนวทางการคัดเลือกกลุ่มบุคลากร
ผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor) 4) ทบทวนแผนงานระยะสั้น ระยะยาวในการพัฒนากลุ่มบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง)

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

37,450.00

37.45

62,550.00 กองทุนฯ มีแนวทางการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ (Talent pool) มีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ (Talent pool) มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 และมีการทบทวนแผนงานเป็นประจาทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กองทุนฯ มีแผนที่จะพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพในเรื่องการนาเสนอโครงการ
เรื่องเทคโนโลยีดจิ ิทัล และการศึกษาดูงาน เป็นต้น และกองทุนฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ (Talent) โดยได้จัดอบรมหลักสูตร "การ
นาเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ" ให้กับกลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ (Talent) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 50 รวมทั้ งสรุปผลการประเมินผลการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่ มีศกั ยภาพ (Talent ) หลังจากการอบรมอยู่ในระดับดี
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565) : 1) ดาเนินการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ (Talent ) ได้ร้อยละ 50 (1 หลักสูตร) 2) ประเมินผลการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ มีศกั ยภาพ
(Talent))

เป็นไปตามแผน/
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

164,254.00

14.03

1,006,396.00 กองทุนฯ ได้จัดทาแผนงานระยะสั้นด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2565 และผู้จัดการกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ประจาปี 2565 จานวน 9 กิจกรรม และกองทุนฯ ดาเนินงานได้จานวน 7
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.78 ได้แก่
1) ทาประกันอุบัตเิ หตุให้กับพนักงาน
2) จัดให้มีการใช้ Face Scan แทน Hand Scan เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออก ที่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
3) เผยแพร่ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และการใช้สิทธิประกันสังคม เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ไปใช้
สิทธิในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
4) จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากร คือ แจก ATK และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสานักงาน
5) จัดพื้นที่ ในสถานที่ ทางานและการขยายพื้นที่ ไปอาคารอีกแห่งเพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาสถานที่ ทางาน และให้ความสาคัญในการทาให้สภาพแวดล้อมที่ ดใี นการทางาน
7) มีการประกาศใช้แนวปฏิบัตใิ นการขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับลูกจ้างชั่วคราวฯ
(ค่าเป้าหมายไตรมาส 2/2565 : ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

เป็นไปตามแผน/ ปัญหา อุปสรรค
เกินกว่าค่าเป้าหมาย ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

งบประมาณ
(บาท)

อนุมัติหลักการ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
-

-

คงเหลือ

15 แผนงานธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
งบประมาณปี 2565

-

-

-

-

รวยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน
11 แผนงาน/โครงการ

250,891,227.92

7,833,323.00

3.12

1,711,823.00

0.68

249,179,404.92

รวมทั้งสิ้น จานวน
15 แผนงาน/โครงการ

252,817,727.92

7,843,670.00

3.10

1,722,170.00

0.68

251,095,557.92

สรุปผลดาเนินงาน สิ้นสุดไตรมาส 2/2565

สถานะ

1 ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้ดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ ดี
กองทุนฯ รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ ดแี ละได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง แน่ใจแค่ไหนว่าคุณรู้จากเหตุการณ์ตวั อย่างเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อวัดความ
เข้าใจการแยกแยะระหว่างการสุจริตและทุจริต
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสัมมนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
กองทุนฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการอบรมสัมมนาหลักสูตร “สุจริตไทยสร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม (สาหรับข้าราชการ)” ในการประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีมติรับทราบเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ/บุคลากรที่ ดเี พื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการกากับดูแลกิจการที่ ดี (1 ครั้ง/ปี)
กองทุนฯ กาหนดการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ/บุคลากรที่ ดี ในเดือนกรกฎาคม 2565
2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ (อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
1. กิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม
- จัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 "ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565" (กิจกรรมครั้งที่ 1)
- กาหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี กยศ. แบ่งปันสู่สังคม ครั้งที่ 7 เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565) เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ยังไม่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
2. กิจกรรมโครงการ กยศ. คนอาสา : ปันเวลาปันความสุข "สมุดทามือเพื่อน้อง"
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 (กิจกรรมครั้งที่ 2)
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (กิจกรรมครั้งที่ 3)
- ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2565 (กิจกรรมครั้งที่ 4 )
3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านจริยธรรม
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมกองทุนฯ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มีมติเห็นชอบประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ นร (กมจ) 1019/34 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2565 ปัจจุบันกองทุนฯ อยู่ระหว่างการนาเสนอประมวลจริยธรรมกองทุนฯ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อลงนาม ตามหนังสือที่ กค 5109/2950 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2565
กิจกรรมที่ 6 ประเมินการรับรู้ประมวลจริยธรรมกองทุนฯ
ยังไม่ถึงกาหนดเวลา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการสืบเนื่องจากกิจกรรมที่ 5
4. การพัฒนา กยศ. สู่องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 7 คัดเลือกโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ ปีที่ 2
กองทุนฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ให้อยู่ในระดับ A
กองทุนฯ ได้จัดทาบันทึกข้อความแจ้งขอให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ผู้จัดการกองทุนฯ ตามหนังสือที่ 93/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565
2. รองผู้จัดการกองทุนฯ ตามหนังสือที่ 94/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565
3. ผู้อานวยการทุกฝ่าย ตามหนังสือที่ ฝสก.ว 95/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565
(ค่าเป้าหมาย : กาหนดวัดค่าเป้าหมายไตรมาส 4/2565)

เป็นไปตามแผน/
ยังไม่ถึงกาหนดวัด
ค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไข
ไม่มี

