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พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นปีท่ี 3 

ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมี “กฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา”  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

26 ประกอบกับมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เหตุผลและความจําเป็น >ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ...ให้

การดําเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์   

- จําเป็นต้อง ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลบางประการ... เพ่ือ 

- ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  

- ลดความเหลื่อมล้ํา ในการศึกษา และ 

- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติทําหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

มาตรา 1 : พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  

“พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค ทางการศึกษา พ.ศ. 2561”  
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 5 หมวด 55 มาตรา 

 หมวด 1 การจัดตั้งกองทุน 

 หมวด 2 การบริหารกิจการกองทุน 

 หมวด 3 การบัญชีและการตรวจสอบ 

 หมวด 4 การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 หมวด 5 การกํากับและดูแล 

มาตรา 2 : พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

มาตรา 3 : ในพระราชบัญญัตินี้  

นิยาม หมายความว่า 

“ความเสมอภาคทางการศึกษา”  การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและ 
  เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาค และ 
 ทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 
  รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  

“ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา”  ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาอันเนื่อง มาจากคุณภาพ หรือ 
 มาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพ หรือ 
 ประสิทธิภาพของครู หรือ 
 ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม 

“บุคลากรทางการศึกษา”  บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

“ค่าเล่าเรียน”  เงินค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และ 
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษา เรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ 

“ครู”  ผู้ทําหน้าที่สอนในทุกระดับ 

“สถานศึกษา”  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ 
 ให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย  

“การฝึกอบรม”  การจัดหรือการรับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา หรือผู้เรียนในทุกระดับ  

“ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา” 

 ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียน ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนใน 
ทุกระดับตามระเบียบ ประกาศ หรือ 

 คําสั่งของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  
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“ค่าครองชีพ”  ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพระหว่างศึกษา  

“เด็กปฐมวัย”  บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่า 6 ปีซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วย  

“กองทุน”  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

“สํานักงาน”  สํานักงานกองทุน  

“คณะกรรมการ”  คณะกรรมการบริหารกองทุน 

“คณะกรรมการประเมินผล”  คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  

“ผู้จัดการ”  ผู้จัดการกองทุน 

“พนักงาน”  พนักงานของสํานักงาน 

“ลูกจ้าง”  ลูกจ้างของสํานักงาน 

 

มาตรา 4 : ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

หมวด 1 การจัดตั้งกองทุน 

 

มาตรา 5 : ให้จัดตั้งกองทนุขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา”  

มีวัตถุประสงค์ ...เพื่อ 

 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย  

(2) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาด

แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(3) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพท่ีแตกต่างกัน  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ

การศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ มีศักยภาพท่ี

จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได ้ 
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(5) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนท่ีทําให้ ผู้เรียน

สามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน  

(6) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณ 

ของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ การ

พัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมหรือ สนับสนุน

ให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู  

(7) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา สนอง

ความต้องการทางด้านกําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย การขาดแคลนทุนทรัพย์

หรอืด้อยโอกาสตาม (2) และ (4) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ในการนี้  

ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย ในการ 

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง กองทุนจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือ

ภาคเอกชนในการดําเนินการก็ได ้

มาตรา 6 : กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้ 

(1) เงินและทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมาตามมาตรา 47 และมาตรา 48  

(2) เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจํานวน 1 พันล้านบาท  

(3) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินท่ีคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี ให้

ความเห็นชอบแล้ว  

(4) เงินรายได้ท่ีได้รับจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

(5) รายได้จากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน  

(6) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้  

(7) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นท่ีกองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด  

(8) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน เงินอุดหนุนตาม (3) ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตาม

แผนการใช้เงินตาม (3) และต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย  
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มาตรา 7 : ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือ รายจ่าย

เช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ในการดําเนินการ ของกรมสรรพากร

เกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายดังกล่าว ให้กรมสรรพากรรับฟังความคิดเห็น ของคณะกรรมการ

ประกอบด้วย 

มาตรา 8 : ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น 

เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

มาตรา 9 : กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย

แรงงานสัมพนธั  ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

มาตรา 10 : กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และ อํานาจเช่นว่านี้ให้

รวมถึง  

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  

(2) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร  

(3) ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน  

(4) กระทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด การลงทุนตาม (3) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

มาตรา 11 : เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 10  

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน  

(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องหรือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 12 :  ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นกรณีท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผูข้าด

แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส กองทุนจะให้ความช่วยเหลือโดยวิธีให้เปล่า ให้ยืม หรือให้กู้ยืมก็ได้ ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  
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มาตรา 13 : เพ่ือประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา กองทุนจะดําเนินการเอง หรือจะร่วมกับ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สถานศึกษา หรือ 

- หน่วยงานอื่นก็ได้ ในการนี้  

ให้กองทุนมีอํานาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 14 : ในการดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู กองทุนจะ

ดําเนินการเอง หรือจะร่วมกับหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให้ก็ได้ และในกรณี

ท่ีสมควรจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู กองทุนจะส่งเสริม สนับสนุน หรือ ร่วมกับหน่วยงาน

อื่นของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีดําเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยู่แล้วเพื่อดําเนินการก็ได้ การจัดตั้งและการดาํเนิน

กิจการของสถาบันต้นแบบตามวรรคหนึ่ง มิให้นํากฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชนและกฎหมายว่าด้วย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใช้บังคับ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นแบบ

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและคุรุสภาร่วมกัน กําหนดประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มาตรา 15 : เงินที่ผู้รับทุนได้รับมาจากกองทุนเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

ค่าครองชีพ และทุนเพ่ือการฝึกอบรม ให้ถือว่าเป็นเงินรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการ ตาม

ประมวลรัษฎากร  

มาตรา 16 : การใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์

สูงสุดในการดําเนินการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และมีมาตรการปูองกัน การทุจริตท่ีเหมาะสม 

กองทุนต้องเผยแพร่เปูาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ข้อมูลการดําเนินงานและ การบริหาร

กองทุน รายรับ รายจ่าย รวมท้ังผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าท่ีเกิดขึ้น จากการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้

ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปเป็นระยะตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และต้องดําเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยสะดวก โดยอย่างน้อยต้อง

เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน  
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มาตรา 17 : ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพื่อการดําเนินการตามวัตถปุระสงค์ ของกองทุนตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี รวมท้ังการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยก

อายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน ของกองทนุมิได ้ 

 

หมวด 2 การบริหารกิจการกองทุน 

 

มาตรา 18 : ให้ม ี“คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” ประกอบด้วย  

“คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง > เป็นประธานกรรมการ  

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามคําแนะนําของ คณะกรรมการร่วมสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

สมาคมธนาคารไทย 

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 

- ภาควิชาการ  
- ภาคเอกชน และ 
- ภาคประชาสังคม  

ภาคละ 2 คน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน 

(4) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 8 คน  ได้แก่  

- ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 คน  
- ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
- ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
- ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
- ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
- ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ให้ผู้จัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 

ให้ผู้จัดการ แต่งตั้งพนักงาน 

จํานวนไม่เกิน 2 คน  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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มาตรา 19 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้อง 

- มีสัญชาติไทย  

- มีความรู ้ความสามารถ หรือประสบการณ์...ด้าน 

o กฎหมาย 

o การพัฒนาการศึกษา  

o การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

o การบริหารการเงินการคลัง หรือ 

o การอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของกองทุน  

- มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ

ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี ในพรรคการเมือง เว้น

แต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

(5) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย  

ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

(6) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่ง 

หน้าท่ี ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน

ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย ว่า

ด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก 

หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก หรือกฎหมายว่าด้วย การปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  



ผอ.หนุ่ม ครับ 

www.Krunoomtutor.com/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

9 

(7) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  

มาตรา 20 :  

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (2) และ (3) มวีาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละ 4 ปี และ 

- อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได ้ 

- ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนด 2 ปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 18 (3) ที่แต่งตัง้ จาก

ภาคต่าง ๆ ภาคละ 1 คนพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก และให้ถือว่าการพ้นจากตําแหน่ง 

โดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

- เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระตามวรรคหนึ่ง ให้

ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ ไม่น้อย

กว่า 30 วัน ในกรณีท่ียังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

- ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าประธาน

กรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี  

มาตรา 21 : นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก

ตําแหน่ง เมื่อ  

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 19  

(4) คณะกรรมการมีมติให้ออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จํานวนกรรมการ

เท่าท่ีมีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  

(5) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน ตามมาตรา 37  

(6) ขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกําหนด  

(7) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี 
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มาตรา 22 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการ

แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีตําแหนง่ว่าง

ลง ในระหว่างท่ียังมิได้มีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ ดําเนินการต่อไปได้โดยให้ถือว่า

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้ง

แทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระ เท่าท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

มาตรา 23 : ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี ้ 

(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนเพื่อให้การดําเนินงาน ของ

กองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และ

แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย  

(2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการและผลการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้า ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ  

(3) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม แผนบริหารความเสี่ยง และ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองทุน  

(4) ควบคุมดูแลและจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อให้เป็นไป ตาม

วัตถุประสงค์ นโยบาย เปูาหมาย และแนวทางตาม (1) และแผนและงบประมาณตาม (3) โดยต้องสอดคล้อง

กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การบัญชี การ

ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตาม การประเมินผล และการเปิดเผยผลการทํางาน และ

ระเบียบอ่ืนใดท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุน  

(6) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและ

เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว ท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์ และครู  

(7) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญในการจัดสรรเงินกองทุน 

เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 5  
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(8) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการ 

(9) ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ 

(10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

(11) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจ ของ

คณะกรรมการ ในการกําหนดนโยบาย เปูาหมาย และแนวทางการดําเนินงานตาม (1) ให้คณะกรรมการ รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย นโยบาย เปูาหมาย และแนวทางการดําเนินงานตาม (1) 

และแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ตาม (3) ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปด้วย ระเบียบตาม 

(5) (6) (7) และ (8) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้คณะกรรมการจัดให้มีการ

ทบทวนความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี นับแต่วันท่ีระเบียบนั้นมีผลใช้บังคับโดยรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย ความในวรรคสี่ให้ใช้บังคับแก่การออกระเบียบและ

ประกาศตาม (9) ท่ีมีผลใช้บังคับแก่ บุคคลท่ัวไปด้วยโดยอนุโลม  

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม (10) ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น   

โดยคํานึงถึง  

- ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ 

- ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุน และ 

- ให้กําหนดภารกิจและ  

- กรอบเวลาดําเนินงานของ 

o คณะอนุกรรมการหรือ 

o คณะทํางานให้ชัดเจน  

มาตรา 24 : เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้คณะกรรมการ มีอํานาจขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุนอันมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็น

ความลับของทางราชการท่ีอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้แก่คณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็น

การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความ

ครอบครองของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่กระทบ
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ต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล และ ให้เปิดเผยได้เพียงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน

ของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

มาตรา 25 :  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการ

ท้ังหมดที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้า

พระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

มาตรา 26 : ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติ เป็นประการใดแล้ว ให้มติ

ของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองนั้น 

ผู้แทนส่วนราชการท่ีเป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ให้บันทึก

ความเห็นของกรรมการทุกฝุายไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย  

มาตรา 27 : ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามท่ี คณะรัฐมนตรี

กําหนด  

มาตรา 28 : ให้อนุกรรมการและคณะทํางานได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 29 : ให้มีสํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้  

(1) ดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง  

(2) ทําหน้าท่ีธุรการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  

(3) ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

(4) สนับสนุนและเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ตาม (3) และ การนําผล

ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการดังกล่าว  

(5) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริจาคหรือให้การสนับสนุนกิจการของ 

สถานศึกษาหรือของกองทุน  

(6) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
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มาตรา 30 : ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการจากบุคคลซึ่งมี 

- สัญชาติไทย 

- มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี  

รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา และ 

ไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(1) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 19  

(2) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น

เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ  

(3) เป็นกรรมการผู้จัดการหรือลูกจ้างของบุคคลใด เว้นแต่เป็นกิจการของกองทุน  

(4) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่กองทุน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย

อ้อม เว้นแต่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทท่ีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้นหรือ เป็นคู่สัญญา  

มาตรา 31 : คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการสรรหา การดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก

ตําแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการทดลองปฏิบัติงานหรือ การปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีผู้จัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ในการจ้างผู้จัดการให้ทําเป็นสัญญาจ้าง ซึ่งอย่าง

น้อยต้องมีข้อความระบุให้ผู้จัดการต้องผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง โดยให้มี 

- อายุสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และ 

- เมื่อครบกําหนดอายุ สัญญาจ้างแล้ว คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ

ติดต่อกัน  

- การทําสัญญาจ้างผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาในนามของกองทุน  

มาตรา 32 : นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ  

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30  

(4) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ หย่อน

ความสามารถ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวม ผู้จัดการ  
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(5) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ปีติดตอ่กัน  

มาตรา 33 : ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหาร กิจการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และมติของ คณะกรรมการ  

มาตรา 34 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และการจ้างพนักงานและลูกจ้าง ให้คํานึงถึงหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุ้มค่าใน การใช้จ่ายเงินของกองทุน  

มาตรา 35 : ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในกิจการของกองทุนท่ีเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้ ผู้จัดการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงาน

เฉพาะอย่างแทนก็ได้ ท้ังนี้ นิติกรรมใดท่ีผู้จัดการหรือ ผู้ได้รับมอบอํานาจกระทําต่อบุคคลภายนอกท่ีจะต้อง

รายงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนกระทําการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด นิติ

กรรมท่ีกระทําโดยฝุาฝืนระเบียบตามวรรคสอง ย่อมไม่ผูกพันกองทุน เว้นแต่คณะกรรมการ จะให้สัตยาบัน  

มาตรา 36 : การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ท่ีคณะกรรมการ

กําหนด ให้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการมีหน้าท่ีและอํานาจเช่นเดียวกับผู้จัดการ ในกรณีท่ีผู้รักษาการแทน

มอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติการแทน ให้ผู้ปฏิบัติการแทนมีหน้าท่ีและอํานาจ

เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้จัดการเป็นกรรมการหรือให้มี

หน้าท่ีหรืออํานาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าท่ีและอํานาจ

เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

มาตรา 37 : ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างท่ีมีหน้าท่ีและ อํานาจในการ

บริหารงานในสํานักงานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยว่าการกระทําใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําท่ีถือว่า 

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกจการของกองทุน ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีบุคคลในครอบครัวของบุคคลตาม

วรรคหนึ่งตามท่ี คณะกรรมการกําหนดซึ่งได้รับการช่วยเหลือหรือรับทุนจากกองทุนตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับ แก่บคุคลท่ัวไป ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างตามวรรค

หนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  
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หมวด 3 การบัญชีและการตรวจสอบ 

 

มาตรา 38 : กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและแสดงผล การ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

มาตรา 39 : ให้กองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ กองทุนเสนอ

ผู้สอบบัญชีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบญัช ีปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 40 : การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ ท่ี

คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 41 :  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความ

เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

ภายใน 180 วัน นับแต่วนัสิ้นปีบัญชี และให้คณะกรรมการประกาศรายงานการเงินท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ

แล้วและ รายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 42 : ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะหนึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ  

“คณะกรรมการตรวจสอบภายใน” ประกอบด้วย 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 

ผู้แทนสํานักงบประมาณ คนหนึ่ง และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง คนหนึ่ง เป็นกรรมการ ในการตรวจสอบภายใน 

ให้สํานักงานจัดให้มีผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร 

ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 43 : ให้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อ >คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภาเพื่อ

ทราบภายใน 60 วันนับแตว่ันท่ีได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผย ให้ประชาชนทราบใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย  
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หมวด 4 การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 

มาตรา 44 : ทุก 3 ปีอันถอืว่าเป็นรอบการประเมิน ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน ของกองทุน 

โดยก่อนครบกําหนด 3 ปีไม่น้อยกว่า 6 เดือน >ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน จากผู้ซึ่งมี 

- ความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้าน 

o การเงิน  

o การศึกษา และ 

o การประเมินผล  

(จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน) เพื่อทําหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน  

(2) รายงานข้อจํากัดหรืออุปสรรคของการดําเนินกิจการของกองทุน  

(3) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  

(4) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน ให้

คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการ

ประเมิน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ให้แจ้งให้กองทุนทราบและให้กองทุน เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไป

ทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดําเนินการตามวรรคสอง

เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผล พ้นจากหน้าท่ี  

มาตรา 45 : ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่ และอํานาจ 

ดังต่อไปนี ้ 

(1) จัดทําแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนในการประเมินผลการดําเนินงาน (2) 

มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 

(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดหรือให้ปฏิบัติการ ในเรื่องใดได้

ตามท่ีเห็นสมควร แผนและประมาณการค่าใช้จ่ายตาม (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน  



ผอ.หนุ่ม ครับ 

www.Krunoomtutor.com/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

17 

หมวด 5 การกํากับและดแูล 

 

มาตรา 46 : เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ สั่งให้กองทุน

ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 5 หรือไม่

สอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนสั่งสอบสวน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนได้ ในกรณีท่ีกองทุนต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ให้กองทุน

นําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี  

 

บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา 47 : ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าท่ี หนี้ ภาระผูกพัน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง และเงิน

งบประมาณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง

การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้ง 

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีมีอยู่ในวันก่อน วันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ หนี้ตาม

วรรคหนึ่งไม่รวมถึงหนี้ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามสัญญาเงินยืม เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ระหว่างกระทรวงการคลัง กับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ 1/2554 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2554 และสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ระหว่างกระทรวงการคลังกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ 2/2554 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 สําหรับหนี้ดังกล่าวท่ีเป็น

ภาระของสํานักงานกองทุนสนับสนุน  

การสร้างเสริมสุขภาพ ให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดําเนินการเสนอ

คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจมีมติให้หนี้นั้นตกเป็นพับได้  
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มาตรา 48 : ภายใต้บังคับมาตรา 47 ใหก้องทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโอนเงิน งบประมาณประจําปี 

2561 ท่ีตั้งไว้ตามแผนงานและโครงการของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชนท่ี

คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบแล้วท้ังหมด ให้แก่กองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา  

มาตรา 49 : เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เจ้าหน้าท่ีและ

ลูกจ้างซึ่งโอนมาตามมาตรา 47 ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมท้ังสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับท่ีเคยได้รับอยู่

เดิมไปพลางก่อน โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจนกว่า จะได้บรรจุและแต่งตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และเมื่อได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว ให้กองทุน เพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษานําส่งเงินท่ีได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ การ

บรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา จะกําหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมท้ังสิทธิประโยชน์น้อยกว่า ท่ีเคยได้รับอยู่เดิมไม่ได ้ 

มาตรา 50 : เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค ทางการศึกษา 

นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่สํานักงาน กองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษาเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ให้นับระยะเวลาท่ีข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐซึ่งได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานให้แก่สํานักงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เป็น

ระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัด เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทน

อื่นให้แก่ผู้นั้น ในระหว่างท่ีปฏิบัติงานให้แก่สํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษากําหนด  

มาตรา 51 : ในวาระเริ่มแรก ให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค ทาง

การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท้ังนี้ ในการ

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิตามมาตรา 18 (2) และ (3) ให้คณะรัฐมนตรีรับฟัง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศ  
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สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ประกอบด้วย และในระหว่างท่ียังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ส่งเสริมสังคมแห่ง

การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้และ

คุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการบริหาร กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน และเมื่อได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมสังคม

แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอันสิ้นผลบังคับ  

มาตรา 52 : ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชนของ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้ง

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 ซึ่งดํารงตําแหน่ง อยู่ในวันก่อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 53 : ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดทําหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 

๑๖ วรรคสอง และออกระเบียบตามมาตรา 23 (6) และ (7) และมาตรา 35 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 

วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 51  

มาตรา 54 : เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา 

รอบการประเมินตามมาตรา 44 ให้เริ่มนับปีถัดจากปีท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นปีท่ีหนึ่ง มาตรา 55 : ใน

ระหว่างท่ียังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการบริหาร งานบุคคลท่ีออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและ การบริหารงานบุคคลท่ี

ออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาใช้บังคับ แก่การใช้จ่ายเงินและการ

บริหารงานบุคคลของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ นี้ด้วยโดยอนุโลม 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ํา 

ในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 

หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน

ภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


