
 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ไตรมาสท่ี 1 – 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)   



งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 80000 รายงานแผน

รหสั : 80607 รายงานผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)
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(ขนั บรหิาร)
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(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บรหิาร)
ผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน
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(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บรหิาร)
ผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บรหิาร)
ผล

ผลสมัฤทธิและประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธิ : ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส ไดร้บัความช่วยเหลอื

และสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทสีอดคลอ้งกบัความจาํเป็น

รายบคุคล เพอืใหมี้โอกาสสาํเร็จการศึกษาและพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย ควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนและ

หน่วยจดัการการเรียนรู ้

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสทไีดร้บั

ความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทสีอดคลอ้งกบั

ความจาํเป็นรายบคุคล

คน/ครงั 3,033,116 3,033,116 1,412,711   1,018,747      1,018,747    236,213     935,244        935,244       1,176,498    45,000         45,000        1,034,125      1,034,125    

รวมเงนิงบประมาณทงัสนิ 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

ยทุธศาสตรช์าติ : ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั

ทางสงัคม

6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ : ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ: คนไทยทกุคนไดร้บัการคุม้ครอง

และมหีลกัประกนัทางสงัคมเพมิขนึ

6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : สดัส่วนประชากรไทยทงัหมดทไีดร้บัความคุม้ครองตาม

มาตรการคุม้ครองทางสงัคมอย่างนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก่ 

(1) เจบ็ป่วย 

(2) คลอดบตุร 

(3) ตาย 

(4) ทพุพลภาพ/พกิาร (5) เงนิช่วยเหลอืครอบครวัหรอืบตุร 

(6) ชราภาพ 

(7) วา่งงาน 

(8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ 

(9) และการบาดเจ็บจากการทาํงาน เท่ากบัรอ้ยละ 70 

ภายในปี 2565

-               -              -             

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าติ - แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั

รวมทงัสนิ ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง )

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา

แบบจดัทาํแผน / รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบสงป.301  

กระทรวง : ทนุหมนุเวียน

กองทนุ : กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา
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ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าติ - แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั

รวมทงัสนิ ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง )

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าติ : การคุม้ครองทางสงัคมขนัพนืฐาน

และหลกัประกนัทางเศรษฐกจิ สงัคม และสขุภาพ

6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ: คนไทยทกุคน

โดยเฉพาะกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางไดร้บัการคุม้ครองและมหีลกัประกนั

ทางสงัคมเพมิขนึ

6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : สดัส่วนประชากรไทยทงัหมดทไีดร้บัความคุม้ครองตาม

มาตรการคุม้ครองทางสงัคมอย่างนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก่ 

(1) เจบ็ป่วย 

(2) คลอดบตุร 

(3) ตาย 

(4) ทพุพลภาพ/พกิาร (5) เงนิช่วยเหลอืครอบครวัหรอืบตุร 

(6) ชราภาพ 

(7) วา่งงาน 

(8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ 

(9) และการบาดเจ็บจากการทาํงาน เท่ากบัรอ้ยละ 70

ภายในปี 2565

-               -              -             
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ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าติ - แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั

รวมทงัสนิ ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง )

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

เป้าหมาย : แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์

ลดความเหลอืมลาํในการศึกษา เสริมสรา้งและพฒันาคณุภาพ

และประสทิธิภาพครู

6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : ช่วยเหลอื สง่เสริม และพฒันา

ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัการศึกษาและการพฒันา

ทสีอดคลอ้งกบัพนืฐานและศกัยภาพทแีตกต่างกนัเพอืใหมี้ความรู ้

ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนดัและพงึพาตนเอง

ในการดาํรงชีวิตได ้รวมทงัวิจยัพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

เพอืลดความเหลอืมลาํในการศึกษา และเสริมสรา้ง พฒันาคณุภาพ 

ประสทิธิภาพครูและสถานศึกษา

6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสทไีดร้บั

ความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทสีอดคลอ้ง

กบั

ความจาํเป็นรายบคุคล

คน/ครงั 3,033,116 3,033,116 1,412,711 1,018,747 1,018,747 236,213 935,244 935,244 1,176,498    45,000 45,000 1,034,125 1,034,125

ผลผลติท ี 1 : กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

1.แผนการปฎิบติังาน -               -              -             

1.1 ตวัชีวดั -               -              -             

เชงิปรมิาณ -               -              -             

- ผูไ้ดร้บัโอกาสทางการศึกษา คน/ครงั 3,033,116 3,033,116 1,412,711 1,018,747 1,018,747 236,213 935,244 935,244 1,176,498    45,000 45,000 1,034,125 1,034,125

1.2.กจิกรรมหลกั -               -              -             

กจิกรรมท ี1 : กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา -               -              -             

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ย

โอกาสทไีดร้บัความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึ

การศึกษาทสีอดคลอ้งกบัความจาํเป็นรายบคุคล

คน/ครงั 3,033,116 3,033,116 1,412,711   1,018,747      1,018,747    236,213     935,244        935,244       1,176,498    45,000         45,000        1,034,125      1,034,125    

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

2.1 งบประมาณ : 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

1 : กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             

- รายจ่ายประจาํ 6,084.7610    6,084.7610   1,897.6624  1,572.5835    1,572.5835   541.9532    938.4774      938.4774     1,355.7092   1,183.8893    1,183.8893   -              2,389.8108    2,389.8108   -             



ตาํแหน่ง : นกัวเิคราะหง์บประมาณ ตาํแหน่ง : 

ขอ้เสนอแนะ :

ผูร้ายงาน : …………………………………………......................................... หวัหนา้ส่วนราชการ / รฐัวสิาหกจิ  :............................................................................................ 

คาํชแีจงอนืๆ เพมิเติม :

                                (นางอรอนงค ์สะพะพนัธุ)์                                       (....................................................................................................)

แบบจดัทําแผน / รายงานผลการปฏบิตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลสมัฤทธิหรอืประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ (รายงานผล)  

ผูข้าดแคลนทุนทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส ไดร้บัความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทสีอดคลอ้งกบัความจาํเป็นรายบุคคล เพอืใหม้โีอกาสสาํเร็จการศึกษาและพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

และหน่วยจดัการการเรียนรู ้

ปญัหาอปุสรรคดา้นการใชจ่้ายงบประมาณ :

ผลสมัฤทธิหรอืประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)  

ปญัหาอปุสรรคดา้นการดาํเนินงาน : เนืองจากภาคเรยีนท ี2/2563 สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งเลอืนการเปิดภาคเรยีนอนัเป็นผลจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึมผีลใหต้อ้งเลอืนการจ่ายเงนิอดุหนุนใหน้กัเรียนทุนเสมอภาคไปเป็นช่วงเดอืนมกราคม 2564

วนั/เดอืน/ปี :                            โทร: 088 768 3597 วนั/เดอืน/ปี :                               เวลา:                                โทร:

สาํหรบัสาํนกังบประมาณเท่านนั :

(1) แสดงความเหน็/ขอ้สงัเกต

คาํชแีจงเพมิเติม :

ผูพ้จิารณา : นายพชิญ ์ เกษหอม ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ  :

ตาํแหน่ง : นกัวเิคราะหง์บประมาณชาํนาญการ ตาํแหน่ง : 

วนั/เดอืน/ปี :                               โทร: วนั/เดอืน/ปี :                               เวลา:                                โทร:



หนาที่ 1

กระทรวง : ทนุหมนุเวียน รหสั : 80000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กองทนุเพอืความเสมอภาคทาง รหสั : 80607 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 43

รหสั : 08

รหสั : 01-0000

รหสั : 43-001  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บริหาร.)
ผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บริหาร.)
ผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บริหาร.)
ผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บริหาร.)
ผล

แผน

(ขนั พ.ร.บ.)

แผน

(ขนั บริหาร.)
ผล

5. งบรายจ่ายอนื      6,084.7610     6,084.7610     1,897.6624      1,572.5835     1,572.5835        541.9532        938.4774        938.4774     1,355.7092      1,183.8893     1,183.8893               -        2,389.8108     2,389.8108               -   

กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา      6,084.7610     6,084.7610     1,897.6624      1,572.5835     1,572.5835        541.9532        938.4774        938.4774     1,355.7092      1,183.8893     1,183.8893               -        2,389.8108     2,389.8108               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)      6,084.7610     6,084.7610     1,897.6624      1,572.5835     1,572.5835        541.9532        938.4774        938.4774     1,355.7092      1,183.8893     1,183.8893               -        2,389.8108     2,389.8108               -   

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นางอรอนงค ์ สะพะพนัธุ)์

ตาํแหน่ง : นักวิเคราะหง์บประมาณ

วนั/เดือน/ปี : 

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ช่วยเหลือผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์ลดความเหลอืมลาํในการศึกษา เสริมสรา้งและพฒันาคณุภาพและประสทิธิภาพครู

ผลผลิต /โครงการ : กองทนุเพอืความเสมอภาคทางการศึกษา

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ

รวมทงัสนิ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

สาํนักงบประมาณ  สาํนักนายกรฐัมนตรี


