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พระราชบัญญัติ 

กองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า 
พ. .  ๒๕๖๑ 

 
 

มเด็จพระเจ้าอยู่ ั ม า ชิราลงกรณ  บดินทรเทพย รางกูร 
ใ ้ไ ้  ณ  ันที่  ๑๐  พฤ ภาคม  พ. .  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
มเด็จพระเจ้าอยู่ ั ม า ชิราลงกรณ  บดินทรเทพย รางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ใ ้ประกา ่า 
โดยที่เป็นการ มค รมีกฎ มาย ่าด้ ยกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย กับการจํากัด ิทธิและเ รีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใ ้กระทําได้   
โดยอา ัยอํานาจตามบทบัญญัติแ ่งกฎ มาย 

เ ตุผลและค ามจําเป็นในการจํากัด ิทธิและเ รีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
เพื่อใ ้การดําเนินงานของกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าบรรลุ ัตถุประ งค์  จําเป็นต้องใช้ข้อมูล

่ นบุคคลบางประการ  เพื่อประโยชน์ในการช่ ยเ ลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดค ามเ ลื่อมล้ํา 
ในการ ึก า  และเ ริม ร้างและพัฒนาคุณภาพและประ ิทธิภาพครู  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

อดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไ ้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทยแล้  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ใ ้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไ ้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

ภานิติบัญญัติแ ่งชาติทํา น้าที่รัฐ ภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรียก ่า  “พระราชบัญญั ติ กองทุ นเพื่ อค ามเ มอภาค 

ทางการ ึก า  พ. .  ๒๕๖๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจานุเบก า 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ค ามเ มอภาคทางการ ึก า”  มายค าม ่า  การที่ประชาชนมี ิทธิที่จะได้ รับและ 

เข้าถึงการ ึก าและพัฒนาอย่างเ มอภาคและท่ั ถึง  โดยใ ้ค ามช่ ยเ ลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์   
ลดค ามเ ลื่อมล้ําในการ ึก า  ร มทั้งเ ริม ร้างและพัฒนาคุณภาพและประ ิทธิภาพครู 

“ค ามเ ลื่อมล้ําในการ ึก า”  มายค าม ่า  ค ามไม่เท่าเทียมกันทางการ ึก าอันเนื่อง 
มาจากคุณภาพ รือมาตรฐานของ ถาน ึก า  คุณภาพ รือประ ิทธิภาพของครู  รือฐานะทางเ ร ฐกิจ
รือ ังคม  

“ครู”  มายค าม ่า  ผู้ทํา น้าที่ อนในทุกระดับ 
“บุคลากรทางการ ึก า”  มายค าม ่า  บุคลากรทางการ ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ 
“ค่าเล่าเรียน”  มายค าม ่า  เงินค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ ถาน ึก า

เรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ 
“ ถาน ึก า”  มายค าม ่า  ถาน ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ  และ 

ใ ้ มายค ามร มถึง ูนย์พัฒนาเด็กปฐม ัยด้ ย 
“การฝึกอบรม”  มายค าม ่า  การจัด รือการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู  บุคลากรทางการ ึก า  

รือผู้เรียนในทุกระดับ 
“ ค่าใช้จ่ายที่ เก่ีย เนื่ องกับการ ึก า”  มายค าม ่า  ค่าใช้จ่ายอื่นที่ มิ ใช่ ค่าเล่าเรียน 

ที่ ถาน ึก าเรียกเก็บจากผู้ เรียนในทุกระดับตามระเบียบ  ประกา   รือคํา ั่งของ ถาน ึก า   
โดยมี ัตถุประ งค์เก่ีย เนื่องกับการ ึก า 

“ค่าครองชีพ”  มายค าม ่า  ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพระ ่าง ึก า 
“เด็กปฐม ัย”  มายค าม ่า  บุคคลซึ่งมีอายุต่ําก ่า กปีซึ่งร มถึงเด็กเล็กด้ ย 
“กองทุน”  มายค าม ่า  กองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า 
“ ํานักงาน”  มายค าม ่า  ํานักงานกองทุน 
“คณะกรรมการ”  มายค าม ่า  คณะกรรมการบริ ารกองทุน 
“คณะกรรมการประเมินผล”  มายค าม ่า  คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
“ผู้จัดการ”  มายค าม ่า  ผู้จัดการกองทุน 
“พนักงาน”  มายค าม ่า  พนักงานของ ํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  มายค าม ่า  ลูกจ้างของ ํานักงาน 
มาตรา ๔ ใ ้นายกรัฐมนตรีรัก าการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ม ด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๕ ใ ้ จั ดตั้ งกองทุ นขึ้ นกองทุ น นึ่ ง  เรียก ่ า  “กองทุ นเพื่ อค ามเ มอภาค 
ทางการ ึก า”  มี ัตถุประ งค์เพื่อ ร้างค ามเ มอภาคทางการ ึก า  ร มทั้งมี ัตถุประ งค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ่ งเ ริม  นับ นุน  และใ ้ค ามช่ ยเ ลือ น่ ยงานที่ เก่ีย ข้องไม่ ่าจะเป็นภาครัฐ  
ภาคเอกชน  รือภาคประชา ังคม  เพื่อใ ้ เด็ก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กปฐม ัย  ได้ รับการพัฒนา 
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ินัย  อารมณ์  ังคม  และ ติปัญญาที่เ มาะ มกับ ัย 

(๒) ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ  ่งเ ริม  พัฒนา  และ นับ นุนเงินและค่าใช้จ่ายใ ้แก่เด็กและเยา ชน 
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ รือด้อยโอกา   และผู้ด้อยโอกา   จน ําเร็จการ ึก าขั้นพื้นฐาน  

(๓) เ ริม ร้างและพัฒนาคุณภาพและประ ิทธิภาพครูใ ้มีค าม ามารถในการจัดการเรียนการ อน  
ามารถพัฒนาเด็กและเยา ชนตามพื้นฐานและ ักยภาพท่ีแตกต่างกัน 

(๔) ่ งเ ริม  นับ นุน  และใ ้ค ามช่ ยเ ลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกา  
ใ ้ได้รับการ ึก า รือพัฒนา  เพื่อใ ้มีค ามรู้ค าม ามารถในการประกอบอาชีพตามค ามถนัดและ 
มี ักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการดํารงชี ิตได้ 

(๕) ่งเ ริม  นับ นุน  และใ ้ค ามช่ ยเ ลือ ถาน ึก า  เพื่อใ ้มีการเรียนการ อนที่ทําใ ้

ผู้เรียน ามารถรู้และพัฒนาได้ตามค ามถนัดและ ักยภาพของตน 
(๖) ดําเนินการ รือจัดใ ้มีการ ึก า  ิจัย  รือค้นค ้าแน ทางในการพัฒนาครู  ใ ้มีจิต ิญญาณ

ของค ามเป็นครู  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  มีค ามรู้  และมีค าม ามารถในการจัดการเรียนการ อนและ

การพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดค ามเ ลื่อมล้ําในการ ึก าโดยมีแรงจูงใจที่เ มาะ ม  ร มทั้ง ่งเ ริม รือ

นับ นุนใ ้มีการจัดตั้ง ถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 
(๗) ดําเนินการ รือจัดใ ้มีการ ึก า  ิจัย  และพัฒนาองค์ค ามรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์  

ตลอดจน ่งเ ริมและ นับ นุนการนําองค์ค ามรู้ดังกล่า ไปใช้เพื่อลดค ามเ ล่ือมล้ําในการ ึก า   
นองค ามต้องการทางด้านกําลังแรงงาน  และการยกระดับค าม ามารถของคนไทย 

การขาดแคลนทุนทรัพย์ รือด้อยโอกา ตาม  (๒)  และ  (๔)  ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํา นด  
ในการนี้  ใ ้คณะกรรมการรับฟังค ามคิดเ ็นของผู้เก่ีย ข้องประกอบการพิจารณาด้ ย 

ในการดําเนินการเพื่อบรรลุ ัตถุประ งค์ตาม รรค นึ่ง  กองทุนจะดําเนินการเอง รือร่ มกับ

น่ ยงานอื่นของรัฐ รือภาคเอกชนในการดําเนินการก็ได้ 



น้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบก า ๑๓  พฤ ภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้ ยเงินและทรัพย์ ิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์ ินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจัด รรใ ้เป็นทุนประเดิมจําน น นึ่งพันล้านบาท 
(๓) เงินอุด นุนที่รัฐบาลจัด รรใ ้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี

ใ ้ค ามเ ็นชอบแล้  
(๔) เงินรายได้ที่ได้รับจาก ํานักงาน ลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกํา นด 
(๕) รายได้จากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพย์ ินที่มีผู้บริจาคใ ้ 
(๗) รายได้ รือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ ่าโดยทางใด 
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพย์ ินของกองทุน 
เงินอุด นุนตาม  (๓)  ใ ้รัฐบาลจัด รรใ ้เพียงพอตามแผนการใช้เงินตาม  (๓)  และต้อง อดคล้องกับ

ยุทธ า ตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเท ด้ ย  
มาตรา ๗ ผู้บริจาคเงินใ ้แก่กองทุนมี ิทธินําจําน นเงินที่บริจาคไป ักเป็นค่าลด ย่อน รือ

รายจ่ายเช่นเดีย กับการบริจาคเพื่ อการ ึก าตามประม ลรั ฎากร  ทั้ งนี้   ในการดําเนินการ 
ของกรม รรพากรเก่ีย กับการ ักค่าลด ย่อน รือรายจ่ายดังกล่า   ใ ้กรม รรพากรรับฟังค ามคิดเ ็น

ของคณะกรรมการประกอบด้ ย  
มาตรา ๘ ใ ้กองทุนเป็น น่ ยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น ่ นราชการ 

ตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการแผ่นดิน  รือรัฐ ิ า กิจตามกฎ มาย ่าด้ ย ิธีการงบประมาณ

และกฎ มายอื่น 
เงินและทรัพย์ ินของกองทุนไม่ต้องนํา ่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๙ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแ ่งกฎ มาย ่าด้ ยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎ มาย ่าด้ ยแรงงาน ัมพนัธ์  กฎ มาย ่าด้ ยการประกัน ังคม  และกฎ มาย ่าด้ ยเงินทดแทน 
มาตรา ๑๐ กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ตาม ัตถุประ งค์ตามมาตรา  ๕  และ

อํานาจเช่น ่านี้ใ ้ร มถึง 
(๑) ถือกรรม ิทธิ์  มี ิทธิครอบครอง  และมีทรัพย ิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้ง ิทธิ รือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ลงทุน าผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์ ินของกองทุน  
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(๔) กระทําการอื่นใดที่เก่ีย กับ รือเก่ีย เนื่องในการจัดการใ ้ ําเร็จตาม ัตถุประ งค์ของกองทุน

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกํา นด 
การลงทุนตาม  (๓)  ต้องเป็นไปตาม ลักเกณฑ์  ิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํา นด 

โดยค ามเ ็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๑ เงินของกองทุนใ ้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ีย เนื่อง รือเพื่อใ ้บรรลุตาม ัตถุประ งค์ตามที่คณะกรรมการกํา นด 
มาตรา ๑๒ ในการดําเนินการตาม ัตถุประ งค์  ถ้าเป็นกรณีที่จะใ ้ค ามช่ ยเ ลือทางการเงิน

แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รือด้อยโอกา   กองทุนจะใ ้ค ามช่ ยเ ลือโดย ิธีใ ้เปล่า  ใ ้ยืม  รือใ ้กู้ยืมก็ได้  
ตาม ลักเกณฑ์  ิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํา นด  

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการลดค ามเ ลื่อมล้ําในการ ึก า  กองทุนจะดําเนินการเอง  
รือจะร่ มกับกระทร ง ึก าธิการ  องค์กรปกครอง ่ นท้องถ่ิน  ถาน ึก า  รือ น่ ยงานอ่ืนก็ได้   

ในการนี้  ใ ้กองทุนมีอํานาจ นับ นุนค่าใช้จ่ายใ ้แก่ น่ ยงานดังกล่า ได้  ตาม ลักเกณฑ์  ิธีการ  และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกํา นด 

มาตรา ๑๔ ในการดําเนินการ รือจัดใ ้มีการ ึก า  ิจัย  รือค้นค ้าแน ทางในการพัฒนาครู  
กองทุนจะดําเนินการเอง รือจะร่ มกับ รือมอบ มายใ ้บุคคลอื่น รือ ถาบันอุดม ึก าดําเนินการใ ้ก็ได้  
และในกรณีที่ มค รจัดตั้ง ถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู  กองทุนจะ ่งเ ริม  นับ นุน  รือ

ร่ มกับ น่ ยงานอื่นของรัฐ รือภาคเอกชนที่ดําเนินการผลิต รือพัฒนาครูอยู่แล้ เพื่อดําเนินการก็ได้ 
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของ ถาบันต้นแบบตาม รรค น่ึง  มิใ ้นํากฎ มาย ่าด้ ย

โรงเรียนเอกชนและกฎ มาย ่าด้ ย ถาบันอุดม ึก าเอกชนมาใช้บังคับ  และเพื่อประโยชน์แ ่งการนี้   
ใ ้ผู้ซึ่ง ําเร็จการ ึก าจาก ถาบันต้นแบบตาม ลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและคุรุ ภาร่ มกัน

กํา นดประกอบ ิชาชีพค บคุมได้ตามกฎ มาย ่าด้ ย ภาครูและบุคลากรทางการ ึก า 
มาตรา ๑๕ เงินที่ผู้รับทุนได้รับมาจากกองทุนเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เก่ีย เนื่องกับการ ึก า  

ค่าครองชีพ  และทุนเพื่อการฝึกอบรม  ใ ้ถือ ่าเป็นเงินราง ัลเพื่อการ ึก า รือค้นค ้าใน ิทยาการ 
ตามประม ลรั ฎากร 
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มาตรา ๑๖ การใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตาม ลักการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพื่อประโยชน์ ูง ุดในการดําเนินการ  เพื่อใ ้เกิดค ามเ มอภาคทางการ ึก า  และมีมาตรการป้องกัน 
การทุจริตที่เ มาะ ม 

กองทุนต้องเผยแพร่เป้า มาย  ตั ชี้ ัดค าม ําเร็จในการดําเนินงาน  ข้อมูลการดําเนินงานและ 
การบ ริ ารกองทุ น   ราย รับ   รายจ่ าย   ร มทั้ งผลผ ลิต   ผลลัพ ธ์   และค ามคุ้ ม ค่ าที่ เกิดขึ้ น 
จากการใช้จ่ายเงินของกองทุนใ ้ประชาชนทราบเป็นการทั่ ไปเป็นระยะตาม ลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

กํา นดโดยประกา ในราชกิจจานุเบก า และต้องดําเนินการใ ้ประชาชน ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่า ได้

โดย ะด ก  โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี าร นเท ของกองทนุ 
มาตรา ๑๗ ทรัพย์ ินของกองทุนที่ ใช้ รือได้มาเพื่ อการดําเนินการตาม ัตถุประ งค์ 

ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ในค ามรับผิดแ ่งการบังคับคดี  ร มท้ังการบังคับทางปกครอง  
และบุคคลใดจะยกอายุค าม รือระยะเ ลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อ ู้กับกองทุนในเร่ืองทรัพย์ ิน

ของกองทนุมิได้ 
ม ด  ๒ 

การบริ ารกิจการกองทุน 
 

 

มาตรา ๑๘ ใ ้มีคณะกรรมการบริ ารกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า  ประกอบด้ ย 
(๑) ผู้ทรงคุณ ุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ   จําน น นึ่งคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการร่ ม ภา อการค้าแ ่งประเท ไทย  ภาอุต า กรรมแ ่งประเท ไทย  และ มาคมธนาคารไทย  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ  จําน น กคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาค ิชาการ  ภาคเอกชน  

และภาคประชา ังคม  ภาคละ องคน  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณ ุฒิด้านกฎ มาย น่ึงคน 
(๔) กรรมการโดยตําแ น่ง  จําน นแปดคน  ได้แก่  ผู้แทนกระทร ง ึก าธิการ  จําน น องคน  

ผู้แทนกระทร ง าธารณ ุข  ผู้แทน ํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยา ชน  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
ผู้แทนกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทนกรม ่งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชี ิตคนพิการ 

ใ ้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และใ ้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานจําน นไม่เกิน องคน 
เป็นผู้ช่ ยเลขานุการ 

มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิต้องมี ัญชาติไทย  มีค ามรู้

ค าม ามารถ  รือประ บการณ์ด้านกฎ มาย  การพัฒนาการ ึก า  การพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์   
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การบริ ารการเงินการคลัง  รือการอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของกองทุน  มีผลงาน 
เป็นที่ประจัก ์  และไม่มีลัก ณะต้อง ้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย รือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ค าม ามารถ รือคนเ มือนไร้ค าม ามารถ 
(๓) เป็น รือเคยเป็นผู้ดํารงตําแ น่งทางการเมือง  มาชิก ภาท้องถิ่น  ผู้บริ ารท้องถิ่น  

กรรมการ รือผู้ดํารงตําแ น่งบริ ารในพรรคการเมือง  ที่ปรึก าพรรคการเมือง  รือเจ้า น้าที่ 
ในพรรคการเมือง  เ ้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแ น่งดังกล่า มาแล้ ไม่น้อยก ่า ้าปีนับถึง ันที่ได้รับแต่งตั้ง 

(๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  รือใ ้ออกจากราชการ  น่ ยงานของรัฐ  รือ น่ ยงานของเอกชน  
เพราะทุจริตต่อ น้าที่ รือถือ ่ากระทําการทุจริต รือประพฤติมิชอบ 

(๕) เคยต้องคําพิพาก า รือคํา ั่งของ าลอันถึงที่ ุดใ ้ทรัพย์ ินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่าร ย

ผิดปกติ  รือเคยต้องคําพิพาก าอันถึงที่ ุดใ ้ลงโท จําคุกเพราะกระทําค ามผิดตามกฎ มาย ่าด้ ย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖) เคยต้องคําพิพาก าอันถึงที่ ุด ่ากระทําค ามผิดต่อตําแ น่ง น้าที่ราชการ รือต่อตําแ น่ง น้าที่

ในการยุติธรรม  รือกระทําค ามผิดตามกฎ มาย ่าด้ ยค ามผิดของพนักงานในองค์การ รือ น่ ยงานของรัฐ  
รือค ามผิดเก่ีย กับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประม ลกฎ มายอาญา  ค ามผิดตามกฎ มาย 
่าด้ ยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎ มาย ่าด้ ยยาเ พติดในค ามผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  
่งออก  รือผู้ค้า  กฎ มาย ่าด้ ยการพนันในค ามผิดฐานเป็นเจ้ามือ รือเจ้า ํานัก  รือกฎ มาย ่าด้ ย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในค ามผิดฐานฟอกเงิน 
(๗) เคยต้องคําพิพาก าอันถึงที่ ุด ่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๒)  และ  (๓)   

มี าระการดํารงตําแ น่งครา ละ ี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแ น่งติดต่อกันเกิน อง าระไม่ได้ 
ใน าระเร่ิมแรกเม่ือครบกํา นด องปี  ใ ้กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๓)  ที่แต่งตั้ง

จากภาคต่าง ๆ  ภาคละ นึ่งคนพ้นจากตําแ น่งโดย ิธีการจับ ลาก  และใ ้ถือ ่าการพ้นจากตําแ น่ง 
โดยการจับ ลากดังกล่า เป็นการพ้นจากตําแ น่งตาม าระ 

เม่ือประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิจะพ้นจากตําแ น่งเพราะครบ าระตาม รรค น่ึง  
ใ ้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ ใ ้แล้ เ ร็จก่อนครบ าระ 
ไม่น้อยก ่า าม ิบ ัน  ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิขึ้นใ ม่  
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ใ ้ประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิซึ่งพ้นจากตําแ น่งปฏิบัติ น้าที่ต่อไปจนก ่าประธานกรรมการ

รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใ ม่เข้ารับ น้าที่ 
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตําแ น่งตาม าระ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ

พ้นจากตําแ น่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณ มบัติ รือมีลัก ณะต้อง ้ามตามมาตรา  ๑๙ 
(๔) คณะกรรมการมีมติใ ้ออกจากตําแ น่งด้ ยคะแนนเ ียงไม่น้อยก ่า องใน ามของ 

จําน นกรรมการเท่าที่มีอยู่  เพราะมีค ามประพฤติเ ื่อมเ ีย  
(๕) คณะกรรมการมีมติ ใ ้ พ้ นจากตํ าแ น่ งเพราะเ ตุ มี ่ นได้ เ ี ยในกิจการของกองทุน 

ตามมาตรา  ๓๗  
(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการ ามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเ ตุอัน มค รตาม ลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการกํา นด 
(๗) คณะรัฐมนตรีใ ้ออกเพราะบกพร่องต่อ น้าที่ 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิพ้นจากตําแ น่งก่อนครบ าระ  

ใ ้ดําเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิแทนตําแ น่งที่ ่างภายใน ก ิบ ัน 
นับแต่ ันที่ตําแ น่ง ่างลง  ในระ ่างที่ ยังมิได้มีการแต่งตั้งแทนตําแ น่งที่ ่าง  ใ ้คณะกรรมการ

ดําเนินการต่อไปได้โดยใ ้ถือ ่าคณะกรรมการประกอบด้ ยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
ใ ้ประธานกรรมการ รือกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแ น่งที่ ่าง  อยู่ใน าระ

เท่าที่เ ลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
มาตรา ๒๓ ใ ้คณะกรรมการมี น้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํา นดนโยบาย  เป้า มาย  และแน ทางการดําเนินงานของกองทุนเพื่อใ ้การดําเนินงาน

ของกองทุนเป็นไปตาม ัตถุประ งค์  ซึ่งต้อง อดคล้องกับกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ  ยุทธ า ตร์ชาติ  
และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเท ด้ ย 

(๒) เ นอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ีย กับมาตรการและผลการ ึก า  ิจัย  รือค้นค ้า 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดค ามเ ลื่อมล้ําในการ ึก า  เพื่อใ ้กระทร ง ึก าธิการและ น่ ยงาน 
ที่เก่ีย ข้องนําไปใช้เป็นแน ทางปฏิบัติ 
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(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน  แผนการพัฒนาน ัตกรรม  แผนบริ ารค ามเ ี่ยง  และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองทุน 

(๔) ค บคุมดูแลและจัดใ ้ มีการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน เพื่ อ ใ ้ เป็นไป 
ตาม ัตถุประ งค์  นโยบาย  เป้า มาย  และแน ทางตาม  (๑)  และแผนและงบประมาณตาม  (๓)   
โดยต้อง อดคล้องกับ ลักการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(๕) ออกระเบียบเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคล  การเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การพั ดุ  การบัญชี  
การตร จ อบภายใน  การบริ ารค ามเ ี่ยง  การติดตาม  การประเมินผล  และการเปิดเผยผลการทํางาน  
และระเบียบอื่นใดที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุน 

(๖) ออกระเบียบเพื่อกํา นด ลักเกณฑ์ในการตร จ อบข้อมูลและการช่ ยเ ลือเด็กปฐม ัย   
เด็กและเยา ชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ รือด้อยโอกา   ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ผู้ด้อยโอกา   ครอบครั  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และครู  

(๗) ออกระเบียบเพื่อกํา นด ลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และลําดับค าม ําคัญในการจัด รรเงินกองทุน

เพื่อใช้ตาม ัตถุประ งค์ที่กํา นดไ ้ในมาตรา  ๕  
(๘) ออกระเบียบเพื่อกํา นด ลักเกณฑ์  ิธีการ  และเง่ือนไขการ รร าผู้จัดการ 
(๙) ออกระเบียบและประกา เพื่อปฏิบัติการใ ้เป็นไปตามพระราชบัญญตัินี้ 

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบ มาย 
(๑๑) ปฏิบัติ น้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้ รือกฎ มายอื่นกํา นดใ ้เป็น น้าที่ รืออํานาจ 

ของคณะกรรมการ 
ในการกํา นดนโยบาย  เป้า มาย  และแน ทางการดําเนินงานตาม  (๑)  ใ ้คณะกรรมการ 

รับฟังค ามคิดเ ็นของผู้เก่ีย ข้องประกอบการพิจารณาด้ ย 
นโยบาย  เป้า มาย  และแน ทางการดําเนินงานตาม  (๑)  และแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

ตาม  (๓)  ใ ้เผยแพร่ใ ้ประชาชนทราบเป็นการทั่ ไปด้ ย 
ระเบียบตาม  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  เม่ือได้ประกา ในราชกิจจานุเบก าแล้ ใ ้ใช้บังคับได้  

และใ ้คณะกรรมการจัดใ ้มีการทบท นค ามเ มาะ มของระเบียบดังกล่า อย่างน้อยทุกรอบ ้าปี 
นับแต่ ันที่ระเบียบนั้นมีผลใช้บังคับโดยรับฟังค ามคิดเ ็นของผู้เก่ีย ข้องประกอบการพิจารณาด้ ย 

ค ามใน รรค ี่ใ ้ ใช้บังคับแก่การออกระเบียบและประกา ตาม  (๙)  ที่ มีผลใช้บังคับแก่ 
บุคคลทั่ ไปด้ ยโดยอนุโลม 
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รือคณะทํางานตาม  (๑๐)  ใ ้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น  โดยคํานึงถึง
ประ ิทธิภาพในการดําเนินงานและค ามคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุน  และใ ้กํา นดภารกิจและ

กรอบเ ลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ รือคณะทํางานใ ้ชัดเจน 
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตาม ัตถุประ งค์ของกองทุน  ใ ้คณะกรรมการ 

มีอํานาจขอข้อมูล ่ นบุคคลท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุนอันมิใช่ข้อมูลเก่ีย กับค ามม่ันคงของรัฐ

รือเป็นค ามลับของทางราชการที่อยู่ในค ามครอบครองของ ่ นราชการ รือ น่ ยงานอื่นได้  ตาม ลักเกณฑ์  
ิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกา กํา นด 

การเปิดเผยข้อมูลตาม รรค นึ่งใ ้แก่คณะกรรมการ  ใ ้ถือ ่าเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติการตามที่กฎ มายบัญญัติ 

การเปิดเผยข้อมูล ่ นบุคคลที่อยู่ในค ามครอบครองของกองทุนใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์  ิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํา นด  แต่ต้องไม่กระทบต่อ ิทธิในค ามเป็นอยู่ ่ นตั ของบุคคล  และ 
ใ ้เปิดเผยได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทุนตาม ัตถุประ งค์ของกองทุน 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยก ่าก่ึง นึ่งของจําน น

กรรมการทั้ง มดที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม รือไม่อาจปฏิบัติ น้าที่ได้   

ใ ้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน นึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การ ินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ถ้าพระราชบัญญัตินี้มิได้กํา นดไ ้เป็นอย่างอื่น  ใ ้ถือเ ียงข้างมาก  

กรรมการคน นึ่งใ ้มีเ ียง นึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเ ียงเท่ากันใ ้ประธานในที่ประชุมออกเ ียง

เพิ่มขึ้นอีกเ ียง น่ึงเป็นเ ียงชี้ขาด 
มาตรา ๒๖ ในการพิจารณาเร่ืองใด  ๆ   โดยคณะกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการมีมติ 

เป็นประการใดแล้   ใ ้มติของคณะกรรมการผูกพัน ่ นราชการซ่ึงมีผู้แทนร่ มเป็นกรรมการอยู่ด้ ย   
แม้ ่าในการพิจารณา ินิจฉัยเร่ืองนั้น  ผู้แทน ่ นราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่ มพิจารณา ินิจฉัยก็ตาม  
ถ้ามีค ามเ ็นแตกต่างกัน  ใ ้บันทึกค ามเ ็นของกรรมการทุกฝ่ายไ ้ใ ้ปรากฏในเรื่องนั้นด้ ย  

มาตรา ๒๗ ใ ้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับค่าตอบแทนและ ิทธิประโยชน์ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกํา นด  
มาตรา ๒๘ ใ ้อนุกรรมการและคณะทํางานได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกํา นด 
มาตรา ๒๙ ใ ้มี ํานักงานมี น้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 



น้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบก า ๑๓  พฤ ภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและประ านค ามร่ มมือกับ ่ นราชการและองค์กรต่าง ๆ   
ที่เก่ีย ข้อง 

(๒) ทํา น้าที่ธุรการและอําน ยค าม ะด กในการปฏิบัติ น้าที่ของคณะกรรมการ 
(๓) ึก า  ิจัย  ค้นค ้า  และพัฒนาองค์ค ามรู้เพื่อใ ้เป็นไปตาม ัตถุประ งค์ของกองทุน 
(๔) นับ นุนและเผยแพร่ผลการ ึก า  ิจัย  ค้นค ้า  และพัฒนาองค์ค ามรู้ตาม  (๓)  และ 

การนําผลดังกล่า ไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนประเมินผล ัมฤทธ์ิของการดําเนินการดังกล่า   
(๕) ่งเ ริมและรณรงค์ใ ้ทุกภาค ่ นมี ่ นร่ มในการบริจาค รือใ ้การ นับ นุนกิจการของ

ถาน ึก า รือของกองทุน 
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ใ ้ประชาชนทราบ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบ มาย 
มาตรา ๓๐ ใ ้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการจากบุคคลซึ่งมี ัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ําก ่า 

าม ิบ ้าปีแต่ไม่เกิน ก ิบ ้าปี  ร มทั้ง ามารถปฏิบัติงานใ ้แก่กองทุนได้เต็มเ ลา  และไม่มีลัก ณะต้อง ้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีลัก ณะต้อง ้ามตามมาตรา  ๑๙ 
(๒) เป็นข้าราชการ  พนักงาน รือลูกจ้างของ น่ ยราชการ  น่ ยงานของรัฐ  รือรัฐ ิ า กิจ  

รือเป็นเจ้า น้าที่อื่นของรัฐ 
(๓) เป็นกรรมการผู้จัดการ รือลูกจ้างของบุคคลใด  เ ้นแต่เป็นกิจการของกองทุน 
(๔) เป็นผู้มี ่ นได้เ ียใน ัญญากับกองทุน  รือในกิจการที่กระทําใ ้แก่กองทุน  ไม่ ่าโดยตรง

รือโดยอ้อม  เ ้นแต่คณะกรรมการมอบ มายใ ้เป็นกรรมการในบริ ัทที่กองทุนเป็นผู้ถือ ุ้น รือ 
เป็นคู่ ัญญา 

มาตรา ๓๑ คุณ ุฒิ  ค ามรู้  ค าม ามารถ  ประ บการณ์  ิธีการ รร า  การดํารงตําแ น่ง  
การพ้นจากตําแ น่ง  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ิทธิประโยชน์  ั ดิการ  และการทดลองปฏิบัติงาน รือ 
การปฏิบัติงานใน น้าที่ผู้จัดการ  ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํา นด  

ในการจ้างผู้จัดการใ ้ทําเป็น ัญญาจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อค ามระบุใ ้ผู้จัดการต้องผูกพัน

และปฏิบัติตามระเบียบตาม รรค น่ึง  โดยใ ้มีอายุ ัญญาจ้างครา ละไม่เกิน ี่ปี  และเม่ือครบกํา นดอายุ

ัญญาจ้างแล้   คณะกรรมการจะต่ออายุ ัญญาจ้างอีกก็ได้  แต่ต้องไม่เกิน อง าระติดต่อกัน  
การทํา ัญญาจ้างผู้จัดการ  ใ ้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทํา ัญญาในนามของกองทุน 
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแ น่งตาม ัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแ น่ง  เม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณ มบัติ รือมีลัก ณะต้อง ้ามตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการมีมติใ ้ออก  เพราะบกพร่องต่อ น้าที่  มีค ามประพฤติเ ื่อมเ ีย  รือ 

ย่อนค าม ามารถ  ด้ ยคะแนนเ ียงไม่น้อยก ่า องใน ามของจําน นกรรมการเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับร ม

ผู้จัดการ  
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน องปีติดต่อกัน 
มาตรา ๓๓ ใ ้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบการบริ าร

กิจการใ ้เป็นไปตาม ัตถุประ งค์ของกองทุน  กฎ มาย  ระเบียบ  ประกา   นโยบาย  และมติของ

คณะกรรมการ 
มาตรา ๓๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และการจ้างพนักงานและลูกจ้าง   

ใ ้คํานึงถึง ลักการบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประ ิทธิภาพในการดําเนินงานและค ามคุ้มค่าใน 
การใช้จ่ายเงินของกองทุน  

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติ น้าที่  ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
ในกิจการของกองทุนที่เก่ีย กับบุคคลภายนอก  ใ ้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน  เพื่อการนี้  

ผู้จัดการจะมอบอํานาจใ ้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  นิติกรรมใดที่ผู้จัดการ รือ 
ผู้ได้รับมอบอํานาจกระทําต่อบุคคลภายนอกท่ีจะต้องรายงาน รือขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนกระทําการ

ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํา นด  
นิติกรรมที่กระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบตาม รรค อง  ย่อมไม่ผูกพันกองทุน  เ ้นแต่คณะกรรมการ 

จะใ ้ ัตยาบัน 
มาตรา ๓๖ การรัก าการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการ  ใ ้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกํา นด  
ใ ้ผู้รัก าการแทนผู้จัดการมี น้าที่และอํานาจเช่นเดีย กับผู้จัดการ 
ในกรณีที่ผู้ รัก าการแทนมอบ มาย รือมอบอํานาจใ ้ผู้ดํารงตําแ น่งอื่นปฏิบัติการแทน   

ใ ้ผู้ปฏิบัติการแทนมี น้าที่และอํานาจเช่นเดีย กับผู้ซึ่งมอบ มาย รือมอบอํานาจ 
ในกรณีที่ มีกฎ มายอื่นแต่งตั้งใ ้ผู้จัดการเป็นกรรมการ รือใ ้มี น้าที่ รืออํานาจอย่างใด   

ใ ้ผู้รัก าการแทน รือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นกรรมการ รือมี น้าที่และอํานาจเช่นเดีย กับผู้ดํารงตําแ น่งนั้น

ในการรัก าการแทน รือปฏิบัติการแทนด้ ย  แล้ แต่กรณี 
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มาตรา ๓๗ ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  และลูกจ้างที่มี น้าที่และ

อํานาจในการบริ ารงานใน ํานักงานตามท่ีคณะกรรมการกํา นด  ต้องไม่มี ่ นได้เ ียในกิจการของกองทุน

ไม่ ่าทางตรง รือทางอ้อม 
ใ ้คณะกรรมการมีอํานาจ ินิจฉัย ่าการกระทําใดของบุคคลตาม รรค น่ึงเป็นการกระทําที่ถือ ่า

เป็นผู้มี ่ นได้เ ียในกิจการของกองทุน 
ค ามใน รรค นึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณี บุคคลในครอบครั ของบุคคลตาม รรค นึ่ งตามที่

คณะกรรมการกํา นดซึ่งได้รับการช่ ยเ ลือ รือรับทุนจากกองทุนตามระเบียบและ ลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ 
แก่บุคคลทั่ ไป 

ใ ้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  และลูกจ้างตาม รรค น่ึงเป็นเจ้าพนักงาน

ตามประม ลกฎ มายอาญา 
ม ด  ๓ 

การบัญชีและการตร จ อบ 
 

 

มาตรา ๓๘ กองทุนต้องจัดใ ้มีระบบบัญชีที่เ มาะ มเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและแ ดงผล

การดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง  
การบันทึกรายการใน มุดบัญชีตาม รรค นึ่ง  ใ ้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ ไป 
มาตรา ๓๙ ใ ้กองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแ ดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ

กองทุนเ นอผู้ อบบัญชีภายใน นึ่งร้อยย่ี ิบ ันนับแต่ ัน ิ้นปีบัญชี 
ปีบัญชีของกองทุนใ ้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํา นด 
มาตรา ๔๐ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรัก าเงินของกองทุน  ใ ้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกํา นด 
มาตรา ๔๑ ใ ้ ํานักงานการตร จเงินแผ่นดิน รือผู้ อบบัญชีที่ ํานักงานการตร จเงินแผ่นดิน

ใ ้ค ามเ ็นชอบเป็นผู้ อบบัญชีของกองทุน 
ใ ้ผู้ อบบัญชีทํารายงานการ อบบัญชีของกองทุนเ นอต่อคณะกรรมการภายใน น่ึงร้อยแปด ิบ ัน

นับแต่ ัน ิ้นปีบัญชี  และใ ้คณะกรรมการประกา รายงานการเงินที่ผู้ อบบัญชีได้ตร จ อบแล้ และ

รายงานการ อบบัญชีในราชกิจจานุเบก า  
มาตรา ๔๒ ใ ้ มีคณะกรรมการตร จ อบภายในคณะ นึ่ งทํา น้าที่ตร จ อบภายใน 

เพื่อรายงานผลการตร จ อบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตร จ อบภายในประกอบด้ ย  ผู้แทนกระทร งการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทน ํานักงบประมาณคน นึ่ง  และผู้ทรงคุณ ุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งคน นึ่ง  เป็นกรรมการ 

ในการตร จ อบภายใน  ใ ้ ํานักงานจัดใ ้มีผู้ทํา น้าที่ช่ ยเ ลือคณะกรรมการตร จ อบภายใน

ในการปฏิบัติ น้าที่ตาม มค ร  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกํา นด 
ค่าใช้จ่ายในการตร จ อบภายในและค่าตอบแทนคณะกรรมการตร จ อบภายใน  ใ ้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกํา นด 
มาตรา ๔๓ ใ ้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเ นอต่อคณะรัฐมนตรี  ภาผู้แทนรา ฎร  และ

ุฒิ ภาเพื่อทราบภายใน ก ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับรายงานการ อบบัญชีจากผู้ อบบัญชี  และเปิดเผย 
ใ ้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยี าร นเท ของกองทุนด้ ย 

ม ด  ๔ 
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
 

มาตรา ๔๔ ทุก ามปีอันถือ ่าเป็นรอบการประเมิน  ใ ้มีการประเมินผล ัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน

ของกองทุน  โดยก่อนครบกํา นด ามปีไม่น้อยก ่า กเดือนใ ้รัฐมนตรี ่าการกระทร งการคลังเ นอต่อ

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  จากผู้ซึ่งมีค ามรู้  มีค าม ามารถ  
และมีประ บการณ์ด้านการเงิน  การ ึก า  และการประเมินผล  จําน นไม่น้อยก ่า ามคนแต่ไม่เกิน ้าคน  
เพื่อทํา น้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเมินผล ัมฤทธ์ิตาม ัตถุประ งค์และเป้า มายของกองทุน 
(๒) รายงานข้อจํากัด รืออุป รรคของการดําเนินกิจการของกองทุน 
(๓) ตร จ อบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเ นอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน 
ใ ้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินใ ้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน นึ่งร้อยแปด ิบ ัน

นับแต่ ัน ิ้นรอบการประเมิน  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ  ใ ้แจ้งใ ้กองทุนทราบและใ ้กองทุน

เผยแพร่ใ ้ประชาชนทั่ ไปทราบในระบบเทคโนโลยี าร นเท ของกองทุนด้ ย 
เม่ือคณะกรรมการประเมินผลได้ดําเนินการตาม รรค องเ ร็จแล้   ใ ้คณะกรรมการประเมินผล

พ้นจาก น้าที่  
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติ น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใ ้คณะกรรมการประเมินผลมี น้าที่

และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งร มถึงค่าตอบแทนในการประเมินผลการดําเนินงาน 
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(๒) มอบ มายใ ้บุคคล รือคณะบุคคลดําเนินการอย่าง นึ่งอย่างใดแทน 
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเ นอค ามเ ็นในเร่ืองใด รือใ ้ปฏิบัติการ 

ในเรื่องใดได้ตามที่เ ็น มค ร 
แผนและประมาณการค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  ต้องได้รับค ามเ ็นชอบจากรัฐมนตรี ่าการกระทร งการคลัง  

โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน 
ม ด  ๕ 

การกํากับและดูแล 
 

 

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ใ ้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ 
ั่งใ ้กองทุนชี้แจง  แ ดงค ามคิดเ ็น  ทํารายงาน  รือยับย้ังการกระทําที่ไม่เป็นไปตาม ัตถุประ งค์ 

ตามมาตรา  ๕  รือไม่ อดคล้องกับ น้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไ ้ในรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย  
ยุทธ า ตร์ชาติ  แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเท   นโยบายของรัฐบาล  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ีย กับกองทุน  ตลอดจน ั่ง อบ นข้อเท็จจริงเก่ีย กับการดําเนินงานของกองทุนได้ 

ในกรณีที่กองทุนต้องเ นอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี  ใ ้กองทุนนําเร่ืองเ นอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อเ นอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๗ ใ ้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์ ิน  ิทธิ  น้าที่  นี้  ภาระผูกพัน  เจ้า น้าที่ 
และลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ  เฉพาะใน ่ นที่เก่ีย กับ

ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชนตามระเบียบกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ  
่าด้ ยการจัดตั้ง ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชน  พ. .  ๒๕๕๓  ที่มีอยู่ใน ันก่อน

ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ 
นี้ตาม รรค นึ่งไม่ร มถึง นี้ของกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพตาม ัญญาเงินยืม 

เพื่อ นับ นุนภารกิจของ ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชน  ระ ่างกระทร งการคลัง

กับ ํานักงานกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ  เลขที่  ๑/๒๕๕๔  ลง ันที่  ๔  เม ายน  ๒๕๕๔  
และ ัญญาเงินยืมเพื่อ นับ นุนภารกิจของ ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชน  
ระ ่างกระทร งการคลังกับ ํานักงานกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ  เลขที่  ๒/๒๕๕๔   
ลง ันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ํ า รับ นี้ดังกล่า ที่ เป็นภาระของ ํานักงานกองทุน นับ นุน 
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การ ร้างเ ริม ุขภาพ  ใ ้ ํานักงานกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพดําเนินการเ นอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณา  และใ ้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจมีมติใ ้ นี้นั้นตกเป็นพับได้ 

มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๗  ใ ้กองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพโอนเงิน

งบประมาณประจําปี  ๒๕๖๑  ที่ตั้งไ ้ตามแผนงานและโครงการของ ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยา ชนที่คณะกรรมการกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพใ ้ค ามเ ็นชอบแล้ ทั้ง มด

ใ ้แก่กองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า 
มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า   

ใ ้เจ้า น้าที่และลูกจ้างซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๔๗  ได้รับเงินเดือน รือค่าจ้าง ร มทั้ง ิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  โดยใ ้เบิกจ่ายจากกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพจนก ่า 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่งใน ํานักงานกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า  และเม่ือได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่งใน ํานักงานกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าแล้   ใ ้กองทุน

เพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก านํา ่งเงินที่ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่า คืนใ ้แก่กองทุน นับ นุน 
การ ร้างเ ริม ุขภาพ  

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้า น้าที่และลูกจ้างตาม รรค น่ึงใ ้ดํารงตําแ น่งใน ํานักงานกองทุน 
เพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า  จะกํา นดใ ้ได้รับเงินเดือน รือค่าจ้าง  ร มท้ัง ิทธิประโยชน์น้อยก ่า 
ที่เคยได้รับอยู่เดิมไม่ได้  

มาตรา ๕๐ เพื่ อประโยชน์ ในการบริ ารงานของ ํานักงานกองทุนเพื่อค ามเ มอภาค 
ทางการ ึก า  นายกรัฐมนตรีอาจมีคํา ั่งใ ้ข้าราชการ รือเจ้า น้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานใ ้แก่ ํานักงาน

กองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าเป็นการชั่ ครา ได้ครา ละไม่เกิน ี่ปี 
ใ ้นับระยะเ ลาที่ข้าราชการ รือเจ้า น้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคํา ั่งใ ้มาปฏิบัติงานใ ้แก่ ํานักงาน

กองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าตาม รรค น่ึง  เป็นระยะเ ลาปฏิบัติราชการใ ้แก่ต้น ังกัด 
เพื่อประโยชน์ในการคําน ณบําเ น็จบํานาญ รือประโยชน์ตอบแทนอื่นใ ้แก่ผู้นั้น 

ในระ ่างที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ ํานักงานกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก า  ใ ้ข้าราชการ

รือเจ้า น้าที่ของรัฐตาม รรค นึ่งมี ิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ารกองทุน 
เพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก ากํา นด 

มาตรา ๕๑ ใน าระเร่ิมแรก  ใ ้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ารกองทุนเพื่อค ามเ มอภาค

ทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ใ ้แล้ เ ร็จภายใน ก ิบ ันนับแต่ ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  
ในการแต่ งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ ตามมาตรา  ๑๘   (๒ )  และ   (๓ )   
ใ ้คณะรัฐมนตรีรับฟังข้อเ นอแนะของคณะกรรมการอิ ระเพื่อการปฏิรูปการ ึก าตามประกา  
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ํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการอิ ระเพื่อการปฏิรูปการ ึก า  ลง ันที่  ๒  มิถุนายน  
พ. .  ๒๕๖๐ ประกอบด้ ย  และในระ ่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่า   ใ ้คณะกรรมการ

่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชนตามระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี  ่าด้ ยการ ่งเ ริม

ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชน  พ. .  ๒๕๕๓  ปฏิบัติ น้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริ าร

กองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  และเม่ือได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริ ารกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้แล้   ใ ้ระเบียบ ํานัก

นายกรัฐมนตรี  ่าด้ ยการ ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชน  พ. .  ๒๕๕๓  เป็นอัน ิ้นผลบังคับ 
มาตรา ๕๒ ใน าระเร่ิมแรก  ใ ้ผู้จัดการ ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยา ชนของกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ  ตามระเบียบกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ  
่าด้ ยการจัดตั้ง ํานักงาน ่งเ ริม ังคมแ ่งการเรียนรู้และคุณภาพเยา ชน  พ. .  ๒๕๕๓  ซึ่งดํารงตําแ น่ง 

อยู่ใน ันก่อน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้  จนก ่าจะมีการแต่งตั้ง

ผู้จัดการกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕๓ ใ ้คณะกรรมการบริ ารกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าจัดทํา ลักเกณฑ์

ตามมาตรา  ๑๖  รรค อง  และออกระเบียบตามมาตรา  ๒๓  (๖)  และ  (๗)  และมาตรา  ๓๕  รรค อง  
ใ ้แล้ เ ร็จภายในเก้า ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๔ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อค ามเ มอภาค 
ทางการ ึก า  รอบการประเมินตามมาตรา  ๔๔  ใ ้เร่ิมนับปีถัดจากปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นปีที่ นึ่ง 

มาตรา ๕๕ ในระ ่างที่ยังไม่มีระเบียบ รือประกา เกี่ย กับการใช้จ่ายเงินและการบริ าร 
งานบุคคลท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ใ ้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  รือประกา  เก่ีย กับการใช้จ่ายเงินและ

การบริ ารงานบุคคลที่ออกตามกฎ มาย ่าด้ ยกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพมาใช้บังคับ 
แก่การใช้จ่ายเงินและการบริ ารงานบุคคลของกองทุนเพื่อค ามเ มอภาคทางการ ึก าตามพระราชบัญญัติ 
นี้ด้ ยโดยอนุโลม 

 
ผู้รับ นองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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มายเ ตุ  :-  เ ตุผลในการประกา ใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๔  รรค ก  ของรัฐธรรมนูญ

แ ่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใ ้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่ ยเ ลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดค ามเ ลื่อมล้ํา

ในการ ึก า  และเ ริม ร้างและพัฒนาคุณภาพและประ ิทธิภาพครู  โดยใ ้รัฐจัด รรงบประมาณใ ้แก่กองทุน

รือใช้มาตรการ รือกลไกทางภา ี  ร มทั้งการใ ้ผู้บริจาคทรัพย์ ินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลด ย่อนภา ี

โดยใ ้กองทุนมีการบริ ารจัดการที่เป็นอิ ระ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


