
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ไตรมาสท่ี 1 – 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)



หน้าท่ี 2

งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 80000 รายงานแผน

รหสั : 80607 รายงานผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ : ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส ไดร้บัความช่วยเหลอืและสนับสนุน

ใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นรายบคุคล เพือ่ใหมี้โอกาส

ส าเรจ็การศึกษาและพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไป

กบัการพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีนและหน่วยจดัการการเรยีนรู ้

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสทีไ่ดร้บัความ

ช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็น

รายบคุคล

คน/ครัง้ 3,033,116     3,033,116    3,100,559     1,018,747     1,018,747     236,213       935,244       935,244       1,176,498     45,000         45,000         297,852       1,034,125     1,034,125     1,389,996     

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั

ทางสงัคม

6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ: คนไทยทกุคนไดร้บัการคุม้ครอง

และมหีลกัประกนัทางสงัคมเพิม่ขึ้น

6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766   1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

 - ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : สดัส่วนประชากรไทยท ัง้หมดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม

มาตรการคุม้ครองทางสงัคมอย่างนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก่ 

(1) เจ็บป่วย 

(2) คลอดบตุร 

(3) ตาย 

(4) ทพุพลภาพ/พกิาร 

(5) เงนิช่วยเหลอืครอบครวัหรอืบตุร 

(6) ชราภาพ 

(7) วา่งงาน 

(8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ 

(9) และการบาดเจ็บจากการท างาน เทา่กบัรอ้ยละ 70 

ภายในปี 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 แบบสงป.301

กระทรวง : ทนุหมนุเวียน

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

กองทนุ : กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนับ

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



หน้าท่ี 3

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนับ

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

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ : การคุม้ครองทางสงัคมขัน้พื้นฐาน

และหลกัประกนัทางเศรษฐกจิ สงัคม และสขุภาพ

6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ: คนไทยทกุคน

โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุ่มเปราะบางไดร้บัการคุม้ครองและมหีลกัประกนั

ทางสงัคมเพิม่ขึ้น

6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766   1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

 - ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : สดัส่วนประชากรไทยท ัง้หมดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม

มาตรการคุม้ครองทางสงัคมอย่างนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก่ 

(1) เจ็บป่วย 

(2) คลอดบตุร 

(3) ตาย 

(4) ทพุพลภาพ/พกิาร 

(5) เงนิช่วยเหลอืครอบครวัหรอืบตุร 

(6) ชราภาพ 

(7) วา่งงาน 

(8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ 

(9) และการบาดเจ็บจากการท างาน เทา่กบัรอ้ยละ 70 

ภายในปี 2565

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

เป้าหมาย : แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์

ลดความเหลื่อมล า้ในการศึกษา เสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพ

และประสทิธิภาพครู

6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ช่วยเหลอื สง่เสรมิ และพฒันาผูข้าด

แคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัการศึกษาและการพฒันาที่

สอดคลอ้งกบั

พื้นฐานและศกัยภาพที่แตกตา่งกนัเพือ่ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพึง่พาตนเองในการด ารงชีวิตได ้

รวมทัง้วิจยัพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่ลดความเหลื่อมล า้ใน

การศึกษา และเสรมิสรา้ง พฒันาคณุภาพ ประสทิธิภาพครูและสถานศึกษา

6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    



หน้าท่ี 4

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร)
ผล

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนับ

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

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสทีไ่ดร้บั

ความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทีส่อดคลอ้ง

กบัความจ าเป็นรายบคุคล

คน/ครัง้ 3,033,116     3,033,116    3,100,559     1,018,747     1,018,747     236,213       935,244       935,244       1,176,498     45,000         45,000         297,852       1,034,125     1,034,125     1,389,996     

ผลผลติที่  1 : กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- ผูไ้ดร้บัโอกาสทางการศึกษา คน/ครัง้ 3,033,116     3,033,116    3,100,559     1,018,747     1,018,747     236,213       935,244       935,244       1,176,498     45,000         45,000         297,852       1,034,125     1,034,125     1,389,996     

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ย

โอกาส

ทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาที่

สอดคลอ้งกบั

คน/ครัง้ 3,033,116     3,033,116    3,100,559     1,018,747     1,018,747     236,213       935,244       935,244       1,176,498     45,000         45,000         297,852       1,034,125     1,034,125     1,389,996     

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

2.1 งบประมาณ : 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

1 : กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

- รายจ่ายประจ า 6,084.7610    6,084.7610   4,596.2766    1,572.5835    1,572.5835    541.9532      938.4774      938.4774      1,364.1214    1,183.8893    1,183.8893    374.1684      2,389.8108    2,389.8108    2,316.0336    

2.2 เงนินอกงบประมาณ :

1 : กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา -               -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               



หน้าท่ี 5

กระทรวง : ทนุหมนุเวียน รหสั : 80000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กองทนุเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา

รหสั : 80607 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 43

รหสั : 08

รหสั : 01-0000

รหสั : 43-001  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

5. งบรายจา่ยอืน่      6,084.7610     6,084.7610     4,596.2766      1,572.5835     1,572.5835       541.9532        938.4774       938.4774     1,364.1214      1,183.8893     1,183.8893       374.1684      2,389.8108     2,389.8108     2,316.0336

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา      6,084.7610     6,084.7610     4,596.2766      1,572.5835     1,572.5835       541.9532        938.4774       938.4774     1,364.1214      1,183.8893     1,183.8893       374.1684      2,389.8108     2,389.8108     2,316.0336

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)      6,084.7610     6,084.7610     4,596.2766      1,572.5835     1,572.5835       541.9532        938.4774       938.4774     1,364.1214      1,183.8893     1,183.8893       374.1684      2,389.8108     2,389.8108     2,316.0336

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

(นางสาวอรอนงค ์ทวีปรีดา)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหง์บประมาณ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 29 ตลุาคม 2564 

ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.)

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

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

ผลผลิต /โครงการ : กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ช่วยเหลือผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์ลดความเหลื่อมล า้ในการศึกษา เสริมสรา้งและพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพครู



ผูพ้จิารณา : นายพชิญ ์ เกษหอม ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ  :

ต าแหน่ง : นกัวเิคราะหง์บประมาณช านาญการ ต าแหน่ง : 

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

ส าหรบัส านกังบประมาณเทา่นัน้ :

(1) แสดงความเหน็/ขอ้สงัเกต

ค าชี้แจงเพิม่เตมิ :

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

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ (รายงานผล) 

ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส ไดร้บัความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็นรายบคุคล จ านวน 3,073,911 คน เพือ่ใหม้โีอกาสส าเร็จการศึกษาและพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกบั

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยจดัการการเรียนรู ้ ครูท ัง้ในและนอกระบบการศึกษา จ านวน 26,648 คน

ปญัหาอปุสรรคดา้นการใชจ้า่ยงบประมาณ :  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหส้ถานศึกษาทกุระดบัไมส่ามารถเปิดท าการเรียนการสอนไดต้ามปกต ิจงึมผีลใหก้ารเบกิจ่ายงบประมาณในภารกจิและโครงการต่าง ๆ ลา่ชา้กวา่แผนทีก่  าหนด โดยเฉพาะการจดัสรรเงนิ

อดุหนุนใหน้กัเรียนทนุเสมอภาค และการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษา ทีข่ ึ้นอยู่กบัการเปิดการเรียนการสอน

ผลสมัฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ (พ.ร.บ.) 

ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส ไดร้บัความช่วยเหลอืและสนบัสนุนใหเ้ขา้ถงึการศึกษาและการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็นรายบคุคล เพือ่ใหม้โีอกาสส าเร็จการศึกษาและพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนและหน่วยจดัการการเรียนรู ้

ปญัหาอปุสรรคดา้นการด าเนินงาน : เน่ืองจากภาคเรียนที ่1/2564 สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งเลือ่นการเปิดภาคเรียนอนัเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึมผีลใหก้ารจ่ายเงนิอดุหนุนใหน้กัเรียนทนุเสมอภาค ทนุอื่น ๆ และการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษา

ลา่ชา้กวา่แผนทีก่  าหนด รวมท ัง้ขอ้จ ากดัในการด าเนินการโครงการทีต่อ้งเป็นไปตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การจ ากดัจ านวนคน การจ ากดัการเดนิทางขา้มจงัหวดัเป็นระยะ จงึไมส่ามารถเดนิทางลงพื้นทีไ่ด ้

ขอ้เสนอแนะ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มส่งผลกระทบตัง้แต่ปีการศึกษา 2563 (หว้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564) ซึง่คาดการณ์วา่จะส่งผลใหค้วามเหลือ่มล า้ทางการศึกษาทวคีวามรุนแรงมากขึ้นรอ้ยละ 5-10 

จงึมแีนวโนม้ทีอ่าจส่งผลกระทบใหม้นีกัเรียนยากจนพเิศษเพิม่ขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 อกีรอ้ยละ 5.2 เป็นจ านวน 1,235,000 คน (เพิม่ขึ้นราว 60,000 คน) และมคีวามเสี่ยงต่อการหลดุออกจากระบบการศึกษาของนกัเรียนยากจนหรือดอ้ยโอกาส โดยเฉพาะในช่วงช ัน้รอยต่อ 

(อ. 3 ป. 6 และ ม. 3) ทกุหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจงึควรมมีาตรการเฝ้าระวงัและหาแนวทางป้องกนัเพือ่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ต่อสถานการณ์ความเหลือ่มล า้ทางการศึกษาทของไทยในทกุมติิ

ค าช้ีแจงอื่น ๆ เพิ่มเตมิ : กสศ. ไดด้  าเนินการปรบัแผนการด าเนินงานในส่วนทีไ่มใ่ชภ้ารกจิเร่งด่วนหรือภารกจิทีไ่มส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใชด้  าเนินการช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายผูข้าดแคลนทนุทรพัยห์รือดอ้ยโอกาสทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท ัง้ไดม้กีารวางแผนช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบในระยะยาว

ต าแหน่ง : นกัวเิคราะหง์บประมาณ ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา

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

                                ( นางสาวอรอนงค ์ทวปีรีดา  )                                                         (นายสุภกร บวัสาย)


