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นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริหาร กสศ.

เป็นเรื่องน่ายินดีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 เห็นความส�าคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาท่ีเป็น
ธรรมต่อทุกคน เพื่อไม่ให้ใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง โดยให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล�้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู รัฐธรรมนูญยังก�าหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ อันจะเป็นการช่วยส่งเสริม 
เติมเต็มการท�างานของหน่วยงานหลักท่ีเป็นส่วนราชการ 
เนื่องจากกองทุนจะมีแนวทางการท�างานท่ียืดหยุ่น คล่องตัว 
และเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายท่ียงัตกหล่นหรอือยู่นอกระบบได้อย่าง 
มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา หรอื กสศ. ก�าเนดิ
ขึ้นจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญข้างต้น ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 ซึง่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวนัที ่4 เมษายน 
2561 และใช้บงัคบัเป็นกฎหมายนบัแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

หากนับถึงเดือนมีนาคม 2562 กสศ. ได้ด�าเนินงานมาแล้ว 
ประมาณ 10 เดือน แม้จะเป็นระยะเริ่มต้นขององค์กร แต่ กสศ.  
ท้ังคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร และผู้ปฏบิตังิานของส�านกังาน  
กสศ. ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างทุ่มเทเต็มก�าลัง ในส่วนของคณะ
กรรมการบริหารได้มีการประชุมมาแล้ว รวมจ�านวน 14 ครั้ง 

กสศ. คือความหวงัของผู้ที่อาจถูกทิ้งไวข้้างหลัง คืออนาคตของเด็กและเยาวชน 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่จะเติบโตเป็นก�าลังในการพฒันาชาติ 

เพือ่ก�าหนดนโยบายและทิศทาง แผนการด�าเนนิงาน งบประมาณ 
ตลอดถึงการก�ากับติดตาม การด�าเนินงานของส�านักงานอย่าง
ใกล้ชิด ท้ังนี้ด้วยตระหนักว่า พันธกิจของ กสศ. คือความหวัง
ของผู้ท่ีอาจถูกท้ิงไว้ข้างหลัง คืออนาคตของเด็กและเยาวชน 
ผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกาสท่ีจะเตบิโตเป็นก�าลงัในการ
พฒันาชาต ิและคอืโอกาสทางการศกึษาท่ีจบัต้องได้เป็นรปูธรรม 

นอกจากการปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จตามความ 
มุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และความคาดหวัง
ของสาธารณชนแล้ว คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังเน้นย�้าให้  
กสศ. มรีะบบธรรมาภบิาลตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมือง
ท่ีด ีมรีะบบการบรหิารความเส่ียงและมาตรการป้องกนัการทุจรติ
ที่เหมาะสม

กสศ. ตระหนักว่า การสร้างความเสมอภาคทาง 
การศกึษาเป็นภารกิจใหญ่ของประเทศ กสศ. เป็นเพยีง 
ฟันเฟืองหนึ่งขององคาพยพ มีผู ้ปฏิบัติงานจ�านวน 
จ�ากัด ไม่สามารถด�าเนินงานให้บรรลุผลได้โดยล�าพัง  
จงึมุ่งเน้นการท�างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ขอขอบคุณรัฐบาล ส�านักงบประมาณ และ สนช. 
ท่ีได ้จัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมให้แก ่ กสศ. 
หน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีร่วมกันผลักดัน 
ให ้ภารกิจสร ้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ในปีท่ีผ่านมาประสบความส�าเร็จตามแผนท่ีตั้งใจ  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว ่าจะมีการร่วมมือกันต่อไป 
ในอนาคตเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
ให้หมดไปในท้ายที่สุด

สารประธาน 
กรรมการบริหาร กสศ.
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นายสุภกร บัวสาย
ผู้จัดการ กสศ.

สารผู้จัดการ กสศ.

กสศ. มภีารกิจในการช่วยเหลือดูแลผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ซ่ึงเป็น 10% ท้ายสุดของประชากร

กสศ. เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 54  
โดยมีกฎหมายเฉพาะ - พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
การศกึษา พ.ศ. 2561 จดัตัง้ขึน้ มวีตัถปุระสงค์โดยรวมเพือ่สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตาม พ.ร.บ. นี้ จะเห็นว่า กสศ.  
มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลน
ทุนทรพัย์หรอืด้อยโอกาส หรอื 10% ท้ายสุดของประชากร นบัแต่
อายแุรกเกิด ต่อเนือ่งถงึวัยเรยีน จนกระท่ังช่วงก่อนท�างาน หรอื
อาจเรียกได้ว่า นับแต่แรกเกิดจนถึงแรกท�างาน (from cradle 
to career) ซึ่งเป็นช่วงวัยพื้นฐานส�าคัญในชีวิต 

บทบาทในการช ่วยเหลือดูแลกลุ ่มเป ้าหมายดังกล ่าว 
กสศ. ยึดถือหลักการการใช้ความรู้น�า (Knowledge Base)  
การระดมส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Social Strategy) และ
การเสนอแนะมาตรการเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย 
(Politic Change) แนวทางการด�าเนินงานประกอบด้วยการ
บรรเทาความเดือดร้อนหรืออุปสรรคเฉพาะหน้า ร่วมกับการ
พฒันาหรอืเสรมิสร้างในเชงิระบบเพือ่ให้เกิดผลยัง่ยนืในระยะยาว 

ในการด�าเนินงานช่วงแรก (พฤษภาคม 2561-มีนาคม 
2562) คณะกรรมการบริหาร กสศ. ให้ความส�าคัญกับการ
ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด�าเนินงานของ 
กสศ. ท่ีชดัเจน แผนการด�าเนนิงานท้ังแผนระยะยาว - แผนแม่บท  

5 ปี (2561-2566) และแผนประจ�าปีท่ีสอดคล้องกบังบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรรจากรฐับาล การคดักรองกลุ่มประชากร
เป้าหมายเพือ่จดัสรรงบประมาณท่ีมุ่งสร้างความเสมอภาค โอกาสและผลลัพธ์การศกึษาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนกฎระเบยีบ 
เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานท่ีส�าคญั ได้แก่ ระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และล�าดบัความส�าคญัในการจดัสรรเงินกองทุน
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เป็นต้น

การด�าเนนิงานในช่วง 10 เดอืนดงักล่าว กสศ. ได้จัดสรรเงินอดุหนนุเพือ่ช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์
ท่ัวประเทศ กลุ่มท่ียากจนท่ีสุด จ�านวนกว่า 500,000 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนตามความจ�าเป็นรายบุคคล (Demand-side Financing) และยังมีโครงการส�าคัญท่ีอยู่ 
ในระหว่างการด�าเนินงาน ได้แก ่ การสนับสนุนทุนสายอาชีพชั้นสูงแก่เยาวชน การสนับสนุนทุนครูรุ่นใหม่เพ่ือชุมชน  
การพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความเสมอภาคโดยกลไกจัดการศึกษา 
เชิงพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นในปีต่อๆ ไป
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ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาเป็นปัญหาส�าคญัยิง่ท่ีต้องแก้ไข โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 วรรคหก ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าใน 
การศกึษา อนัเป็นรากฐานส�าคญัท่ีจะท�าให้ผู้ด้อยโอกาสมคีวามรู้ความสามารถ เพ่ือพฒันาตนเองให้พ้นจากความเหลือ่มล�า้ 
ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและประสิทธภิาพครู ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ด้วย 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานับเป็นกองทุนแรกในประวัติศาสตร์ท่ีถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 258 จ. และมาตรา 261 บัญญัติให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษาเป็นผู้ดําเนินการยกร่างกฎหมายเสนอแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อด�าเนินการตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

 คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษาใช้เวลาประมาณ 5 เดอืนในการศกึษาผลการวิจยัและรวบรวมข้อมูลจาก 
สภาพท่ีเป็นจรงิท้ังจากในประเทศในจากต่างประเทศ รวมท้ังจากกระบวนการรบัฟังความคดิเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77  
แห่งรัฐธรรมนูญครบท้ัง 4 ภูมิภาค มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมท้ังส้ินมากกว่า 2,000 คน รวมท้ังหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน และท้องถิน่ ท่ีเกีย่วข้องทุกหน่วยงาน เพือ่น�าข้อมลูความคดิเห็นท่ีได้มาปรบัปรงุร่างกฎหมายให้สอดคล้องกบัสภาพ 
ข้อเท็จจรงิและความต้องการของประชาชน โดยคณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏิรปูการศกึษาได้เสนอร่างพระราชบัญญตั ิ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคแก่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

พระราชบัญญัตกิองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 ผ่านการพจิารณาของสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ 
หรือ สนช. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยมีผล
บังคบัใช้ในวันที ่14 พฤษภาคม 2561 และคณะรฐัมนตรไีด้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศกึษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอสิระเพ่ือการปฏริปูการศกึษา เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561

เส้นทางกวา่จะมาเป็น กสศ.
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 1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม เพือ่ให้เดก็ โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ปฐมวัย 
ได้รบัการพฒันาท้ังทางด้านร่างกาย จติใจ วนิยั อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย

2. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงิน 
และค่าใช ้จ ่ายให้แก ่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลน 
ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนส�าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
ให้มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน สามารถ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพท่ี 
แตกต่างกัน

4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรพัย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รบัการศกึษาหรอืพฒันา 
เพือ่ให้มคีวามรู้ความสามารถในการประกอบอาชพีตาม
ความถนดั และมศีกัยภาพท่ีจะพึง่พาตนเองในการด�ารง
ชีวิตได้

พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กสศ.  
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

วตัถุประสงค์

5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
เพื่อให้มีการเรียนการสอนท่ีท�าให้ผู้เรียนสามารถรู้และ
พัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน

6. ด�าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้า
แนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
ผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษาโดยมีแรง
จูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสรมิหรือสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

7. ด�าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริม 
และสนับสนุนการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใชเ้พื่อลด
ความเหลื่อมล�้าในการศึกษา สนองความต้องการทาง
ด้านก�าลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของ
คนไทย



กสศ. ด�าเนินงานโดยยึดมัน่ในหลักการส�าคัญดังต่อไปน้ี

•	 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้คอืสินทรัพย์ เป็นปัจจยั 
ส�าคัญอย่างยิ่งยวดของประชาชนทุกคน อันจะส่งผล 
สืบเนื่องในระยะยาวต่อความเป็นอยู ่ท่ีดี เศรษฐานะ  
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็นคุณภาพมนุษย ์
ท่ีมีศักยภาพในการร่วมพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นใจ 
และยั่งยืน

•	 ทุกภาคส่วนควรพิจารณาว่า การศึกษาและพัฒนา  
มิใช่เป็นภาระค่าใช้จ่าย ท่ีอาจต้องถูกจ�ากัดตัดทอนได้
โดยง่าย แต่ เป็นการลงทุนเพ่ืออนาคตที่จ�าเป็นต้องท�า  
เพื่อผลท่ีคุ ้มค่าและยั่งยืน อันรวมถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจในท้ายที่สุด 

•	 กสศ. ใช้ความรู้น�า เพื่อคิดค�านวณความคุ้มค่าในการ 
ลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้แก่กลุ่ม 
เป้าหมาย ในรูปแบบการชว่ยเหลือ ทุนอุดหนุน และ 
กิจกรรมผ่านหน่วยงานต่างๆ

•	 "มากกว่าทุนคือโอกาส" คือถ้อยค�าท่ีผู ้ได้รับการเงิน 
ช่วยเหลือและทุนอุดหนุนจาก กสศ. พึงนึกถึงเสมอ

•	กสศ. มุ่งสร้างเสริม ระบบนิเวศที่เอื้ออ�านวย ต่อการ 
สร้างความเสมอภาคทางการศกึษา ตัง้แต่การส่งเสรมิการ
เริ่มต้นวัยท่ีดีของเด็ก สนับสนุนครูผู้มีจิตวิญญาณความ
เป็นคร ูอดุหนนุการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา จนถงึการ
เสนอแนะนโยบายเพือ่ประสิทธิภาพการจัดสรรทรพัยากร

•	กสศ. เป็นหนึ่งในองคาพยพในกลไกการขับเคลื่อนการ
ลดความเหลื่อมล�้าและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  
ท่ีจะบรรลุผลส�าเรจ็ได้ ทกุภาคส่วน ต้องมุ่งม่ันด�าเนนิงาน 
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง

•	 ในการท�างานรว่มกัน หุ้นส่วนภาคีและ กสศ. ต่างเข้าใจ 
เคารพและยึดถือ หลักธรรมาภิบาล พันธสัญญา
ระหวา่งกัน ความโปร่งใส และผลประโยชน์สาธารณะ 
เป็นที่ตั้ง

•	 การสนับสนุนในลักษณะส่งเสริมให้พื้นที ่ท้องถิ่นรับเป็น
เจ้าภาพ และให้ จังหวดัเห็นความส�าคัญ เป็นกุญแจไข
ไปสู่การพัฒนาความเสมอภาคและคุณภาพการเรียนรู้

•	 กสศ. ตระหนักว่าการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
มีลักษณะพลวตั หรือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 
จะจดั ล�าดบัความส�าคญั รวมท้ังพจิารณาปรบัปรงุแนวทาง 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทอย่างสม�่าเสมอ
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หลักการของ กสศ.



วสัิยทศัน์

พันธกจิ

เดก็ เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือด้อยโอกาสทกุคน 
มโีอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพ และเขา้ถึงการศึกษาท่ีมคุีณภาพ

ผูด้อ้ยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลอืและมโีอกาสในการ
ศึกษาพฒันาตามศักยภาพ

ครูและหน่วยจดัการเรียนรู้
ทัง้ในและนอกระบบไดรั้บ
การพฒันาคุณภาพท่ัวถงึ

ภาครัฐและสังคมมแีนวทาง
ในการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาท่ีไดผ้ลยิง่ขึ้น

สร้างความมัน่ใจใน
ศักยภาพและประสิทธิภาพ
หน่วยบริการ

เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล
ในการทํางานร่วมกบัภาคี

พฒันาองคค์วามรู้เพือ่
การจดัการเชิงระบบเพือ่
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
ทีม่ปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน

กระตุ้นการให้ทนุ
การศึกษาทีส่อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายประเทศ

สร้างความเข้มแข็งให้จงัหวดั
มกีลไกความพร้อมในการ
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษา

ยกระดบัความสามารถในการ
พฒันาครูทัง้ในและนอกระบบ

สร้างเสริมการจดัการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดย
1 การลงทนุทีใ่ช้ความรู้นําเพือ่ช่วยเหลือและสร้างคุณคา่เพิม่แกก่ลุ่มเป้าหมาย
2 การระดมการมส่ีวนร่วมอยา่งสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน 
3 การเสนอแนะมาตรการเพือ่สร้างความเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

จุดเน้นสําคญั
สร้างความมัน่ใจในการ
บริการแกก่ลุม่เป้าหมาย

สร้างความมัน่ใจในการ
ทํางานร่วมกนัของ
หุ้นส่วนภาคีและ กสศ.

สร้างความมัน่ใจในการ
จดัสรรทรัพยากรของรัฐ

ยุทธศาสตร์

1 2 3

1 3 6

2 4 7
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1 2 3

วสัิยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ กสศ. ปี 2561*

*รายงานประจ�าปี 2561 ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระเป็นการแสดงผลงานจนถึงเดือนมีนาคม 2562 โดย พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
การศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการใช้เงินปี
งบประมาณ 2561 ของ กสศ. เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2561 ต่อมา กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�านักงบประมาณเมื่อวันท่ี   
20 กันยายน 2561 ดังนั้นโครงการต่างๆ จึงเริ่มด�าเนินงานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ
ตอบสนองวตัถุประสงค์ตาม

 พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561

1. โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจ�าปีการศึกษา 2561

มาตรา 5 (2)

2. โครงการพฒันาสถาบันต้นแบบด้านการพฒันาคุณภาพเด็ก
ปฐมวยั เพือ่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

มาตรา 5 (1), (3), (5), (6), (7)

3. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพืน้ที่ 
ห่างไกลให้เป็นครูรุ่นใหมเ่พือ่พฒันาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

มาตรา 5 (3), (6)

4. โครงการพฒันาครูและโรงเรียนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง (School Quality Improvement Project)

มาตรา 5 (3), (6)

5. โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง มาตรา 5 (4)

6. โครงการพฒันาระบบทดลองการพฒันาทักษะแรงงาน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

มาตรา 5 (4), (7)

7. โครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา

มาตรา 5 (1), (2)
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1. โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงือ่นไขสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  
ประจ�าปีการศึกษา 2561   

ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีงบประมาณช่วยเหลือนักเรียน
ยากจน เรียกว่า เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�าหรับนักเรียน
ยากจนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นการจัดสรรความช่วยเหลือแบบ
เท่ากันทุกคน (equality-based funding) แต่ในความ
เปน็จริงนักเรียนแต่ละคนมีปัญหาและความตอ้งการท่ี 
แตกต่างกัน การช่วยเหลือลักษณะนี้ จึงอาจยังไม่ตรงจุด 
ท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาได้ 

จากปัญหาดังกล่าว กสศ. ร่วมมือกับ สพฐ. และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนางานวิจัยบัญชีรายจ่าย 
ด้านการศึกษาไทย จนไดข้้อเสนอเชิงนโยบาย “การปฏิรูป
การจัดสรรงบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”  
(Equity-based Budgeting)  เพือ่ปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand- 
side Financing) ตรงตามความต้องการของนกัเรยีนเป็น
รายบุคคล สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในบริบทพื้นที่ 
ซึ่งแตกต่างกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
และบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน  

ข้อเสนอเชิงนโยบายนี้น�าไปสู่โครงการเงินอุดหนุนช่วย
เหลอืนกัเรยีนยากจนพเิศษอย่างมีเง่ือนไขปีการศกึษา 2561 
(conditional cash transfer - CCT) ของโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ถือเป็นมิติใหม่ในการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีมี
ความเปน็ธรรมยิ่งขึ้นตามหลักความเสมอภาคท่ีสอดคล้อง
กับหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้ง 
กสศ.

หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562

953.5 ล้านบาท

1. สนับสนุนการด�าเนินการของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  
ในการตรวจสอบและรับรองข้อมูลผลการคัดกรอง
นักเรียนยากจนพิเศษในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก�าหนดในปีการศึกษา 2/2561

2. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขให้แก่นักเรียนยากจน
พิเศษในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ กสศ. ก�าหนด

วตัถุประสงค์

1. ปีการศึกษา 2561 กสศ. ได้จัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมี
เงื่อนไขให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ�านวน 1,600 บาท 
ต่อคนต่อปี ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษจ�านวนท้ังส้ิน 
510,040 คนใน 26,557 สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  
ท่ัวประเทศ เพือ่เป็นค่าเดนิทาง ค่าอาหาร และกิจกรรม
พัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ ฝึกทักษะอาชีพเพื่อช่วย
หารายได้ หรือทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการหลุดออก
จากระบบการศึกษา ทําให้ สพฐ. เป็นหน่วยผู้จัดการ
ศึกษาแรกในประเทศ ท่ีปฏิรูปกระบวนการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
แก่นักเรียนยากจนที่สุดในระบบการศึกษา 

2. กสศ. และ สพฐ. ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ท่ัวประเทศตรวจสอบความถกูต้องและความเป็นปัจจุบนั
ของข้อมูลนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษท้ัง 1.7 
ล้านคนท้ังระบบ สามารถคัดแยกนักเรียนท่ีไม่มีสถานะ
ยากจนและยากจนพิเศษแล้วในปีการศึกษา 2561 นี้
กว่า 76,420 คน ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ถึงตัวนักเรียนยากจนจริง และป้องกันการรั่วไหลของ 
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ในปีการศกึษา 2562 เตรยีมขยายผลสู่นกัเรยีนในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนสังกัด
ต�ารวจตระเวนชายแดน และสังกดัอืน่ๆ เพือ่ม่ันใจว่าจะไม่มี
เด็กและเยาวชนคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ผลการด�าเนินงาน

3. สนับสนุนการด�าเนินงานของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  
ในการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาของนักเรียน
ยากจนพิเศษท่ีสอดคล้องกับความถนัดและความ
ต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

4. สนับสนุนการติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อ 
นักเรียนยากจนพิเศษ ครอบครัว และสถานศึกษาท่ี 
เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุน



10

2. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยั  
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย (early childhood  
development) สามารถช่วยลดความแตกต่างด้านทุน
มนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของ
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเราพบเห็นอยู่
ในปัจจุบัน ผลการวิจัยของนักเศรษฐศาสตรร์างวัลโนเบล 
ศาสตราจารย์ James J. Heckman แห่ง University 
of Chicago (Heckman and et.al., 2010, 2013)  
ท่ีศกึษาผลกระทบของการใช้หลกัสูตร HighScope ภายใต้
โครงการ Perry Preschool พบว่า อตัราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (benefit-to-cost ratio) ของโครงการฯ มีค่า
ประมาณ 7 ต่อ 1 ถึง 12 ต่อ 1 กล่าวคือ การลงทุน 1 บาท 
จะได้ผลประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสังคมโดยรวม
ประมาณ 7 ถงึ 12 บาท ยิง่ไปกว่านัน้ ศาสตราจารย์ James 
J. Heckman ยงัได้สรปุหลกัฐานเชงิประจกัษ์ท่ีเกีย่วกบัการ
ลงทุนในการพฒันาทุนมนษุย์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การลงทุน
ในเดก็ท่ีมีอายนุ้อยกว่าจะน�าไปสู่อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า” 
ดังแสดงในรูปภาพ

หลักการและเหตุผล

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ
ที่มา: Heckman (2008)

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

มีนาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณโครงการ 3 ปี (2562 - 2564) 
รวม 115.25 ล้านบาท
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กราฟในรูปภาพ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทรัพยากรท่ี
จัดสรรให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ ควรเป็นส่วนกลับกับ
อายุของผู้รับ กล่าวคือ งบประมาณต่อหัวของเด็กแรกเกิด
จนถงึช่วงปฐมวยั ควรจะสูงกว่างบประมาณของผู้เรยีนระดบั
อดุมศกึษา เนือ่งจากช่วงท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดคอืช่วงท่ีอาย ุ
น้อยท่ีสุด ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อการลดความเหล่ือมล�้า
อย่างยั่งยืน ผู้วางนโยบายควรหันมาให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั โดยมุ่งเน้นไปท่ีการศกึษาระดบัปฐมวยัท่ีมี 
คุณภาพท่ีสง่เสริมท้ังทักษะด้านสติปัญญา (cognitive 
skills) และทักษะด้านบุคลิกภาพ (personality or  
character skills)  รวมไปถงึนโยบายท่ีส่งเสรมิการอบรม
เลี้ยงดูบุตรที่มีคุณภาพ (Heckman, 2013) ไปพร้อมกับ
การพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
กับศักยภาพของเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป

เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุน
ท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและลดความ
เหล่ือมล�้าด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปในระยะยาว  
(Heckman and et.al., 2010, 2013) กสศ. จงึได้พฒันา  
“โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา” ท่ีมุ่งด�าเนินงานใน 3 ภารกิจ 
หลักคือ 

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
และส่งเสรมิให้เกิดการศกึษาวจิยัและพฒันาองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลดความเหล่ือมล�้าใน
การศึกษา 

(2) การพฒันาสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ใน 2 รูปแบบ คือ ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในสถานที่จริง (On-site training center) และการ
ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ด้อยคุณภาพ ใน 10 
จังหวัดต้นแบบของ กสศ. 

(3) การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายในการ 
จัดตั้งสถาบันต้นแบบฯ และการพัฒนาครูปฐมวัย

โครงการนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นด�าเนินงาน ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการก�ากบัทิศทางโครงการพฒันาคณุภาพเดก็
ปฐมวัยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และเริ่มต้น
ส�ารวจความพร้อมในการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยส�าหรับ
ประเทศ น�าร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ  
ระยอง จันทบุรี ภูเก็ต และมหาสารคาม ซึ่งในภาพรวม
โครงการทั้งหมด กสศ. จะเร่งด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผน  
รวมท้ังก�ากับติดตามและประเมินผลเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการด�าเนินการต่อไป โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เมื่อเดินหน้าโครงการอย่างสมบูรณ์ อาทิ เกิดฐานข้อมูล 
เดก็ปฐมวยัระยะยาว (Longitudinal Database) ในพืน้ท่ี  
10 จังหวัดต้นแบบของ กสศ. และฐานข้อมูลความพร้อม
ในการเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษาของเด็กปฐมวัย  
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ขณะที่สถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยกระดับ
ให้มีศักยภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ดแูล-พฒันาเดก็ปฐมวัยจ�านวน 300 แห่ง เดก็ปฐมวยัได้รบั 
ประโยชน์จ�านวน 60,000 คน และเกิดเครอืข่ายความร่วมมือ 
กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยวิชาการทั่วประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

1. เพือ่พัฒนาระบบฐานข้อมูลเดก็ปฐมวยัของไทย ท่ีประกอบ 
ด้วยข้อมลูเดก็ปฐมวัยระยะยาว ข้อมลูความพร้อมในการ 
เข้าเรยีนระดบัประถมศกึษา และเชือ่มโยงระบบฐานข้อมลู 
ของเด็กปฐมวัยจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  
และสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติ
และจัดท�าข้อเสนอนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล�้าใน
กลุ่มเด็กปฐมวัย 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีด้อยคณุภาพ ให้มศีกัยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน และการดูแล-พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

4. เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันต้นแบบ 
ในการผลิตและพฒันาครปูฐมวัย ครผููช่้วย และบคุลากร
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

วตัถุประสงค์



3. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ส�าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

งบประมาณสนับสนุนส�าหรับ 1 ปีการศึกษา 
รวม 73.795 ล้านบาท

ในปัจจบุนั ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) มโีรงเรยีนขนาดเลก็อยู่จ�านวนประมาณ 15,000 โรง  
โดยพบว่าในจ�านวนนีมี้โรงเรยีนราว 2,000 แห่ง ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี 
ห่างไกลซึ่งไม่อาจจะควบรวมได้ เช่น โรงเรียนบนพื้นท่ีสูง  
ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนแกะแก่ง จ�าเป็นต้องได้รับ
การดูแลเพื่อให้ด�ารงอยู่ต่อไป (Protected School หรือ 
Standalone) เพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่เยาวชน
และคนในชุมชนท้องถิ่น

โรงเรียนเหล่านี้ยังขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูท่ีสอน
ประถมศึกษาอันเนื่องมาจากการจัดสรรทรัพยากร และการ 
กระจายของครท่ีูยงัไม่เพยีงพอ ระบบการผลติและพฒันาครู
ที่ยังไม่ตอบสนองกับความต้องการได้อย่างแท้จริง อย่างไร
ก็ตามในระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยเคยมีโครงการผลิตครู
คุณภาพโดยท่ีคัดเลือกคนเก่งมาเรียนครู มีทุนการศึกษา  
มกิีจกรรมเสรมิทักษะความเป็นคร ู และเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา
ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู
ในโรงเรียนพื้นท่ีต่างๆ เช่น โครงการคุรุทายาท โครงการ 
ครุทุายาท (ตชด.) โครงการเพชรในตม (มศว) โครงการผลติครู 
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) และโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) มีเป้าหมาย 
ส�าคญัท่ีมุ่งลดความเหลือ่มล�า้ในสังคม เนือ่งจากสถานการณ์ 
แนวโน้มด้านประชากรและสังคมปัจจุบัน พบว่า คุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้ของคนไทยยังอยู ่ในระดับท่ี
ค ่อนข้างต�่า ครู ท่ีมีคุณภาพยังมีการกระจายไม่ท่ัวถึง 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล การแก้ปัญหาคุณภาพและการ 
กระจายตัวของครู ถือเป็นหนึ่งในพ้ืนฐานส�าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของชาติ

แผนปฏิรูปประเทศไทย ได้บรรจุโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นโครงการ
น�าร่องการผลิตครูระบบจ�ากัดรับ (ระบบปดิ) ในสาขาวิชา
และพื้นท่ีท่ีเป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู โดยมี
เป้าหมายเพือ่มุ่งให้คนเก่งเข้ามาเรยีนครแูละกลบัไปเป็นครู
ในท้องถิ่นตามภูมิล�าเนาของตนเอง ด้วยเป้าหมายเหล่านี ้

หลักการและเหตุผล

จงึพบว่า นกัเรยีนท่ีได้เข้าเรยีนในโครงการดงักล่าวจงึมกัเป็น
นกัเรยีนในเขตเมอืงและมคีวามพร้อมสูงในการสอบแข่งขนั
มากกว่านักเรียนในพื้นท่ีห่างไกลราวร้อยละ 95 ดังนั้น  
หากมีการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนในพื้นท่ี 
ห่างไกลซึง่มศีกัยภาพเพยีงพอและมจีติวญิญาณความเป็นคร ู 
มีโอกาสเรียนจนจบและสามารถกลับไปท�างานในท้องถิ่น
ของตนเองได้ กจ็ะเป็นการลดความเหล่ือมล�า้ด้านการศกึษา
ในโรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

โครงการนี้เป็นโครงการน�าร่องของ กสศ. มุ่งเพิ่มโอกาส 
ให ้นักเรียนจากครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์หรือ 
ด้อยโอกาสท่ีมฐีานะยากจนท่ีสุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ 
ท่ีมผีลการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ดแีละมีจติวญิญาณความเป็นคร ู
ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีทักษะความ
พร้อมส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ปีละประมาณ 
300 คน จ�านวน 5 รุ่น ศึกษาจนจบตามหลักสูตร และได้รับ 
การบรรจเุป็นครรูุ่นใหม่ในโรงเรยีนขนาดเล็กในพืน้ท่ีห่างไกล
ระดับต�าบลประมาณ 2,000 แห่ง  ภายในระยะเวลา 10 ปี 
จะท�าให้มีครูเพียงพอต่อความต้องการ  

กสศ. จะท�างานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดิสอน 
หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์  
ท่ีผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 10 แหง่ในลักษณะเครือข่าย 
ร่วมพัฒนา โดยสถาบันจะมีบทบาทในคัดเลือกผู้รับทุน 
ร่วมกบัโรงเรยีนและผู้แทนชมุชน ให้ได้จ�านวนปีละ 300 คน  
ตามเกณฑ์การพิจารณาซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านผลการเรียน และด้านทัศนคติ

โครงการนี้ยังสนับสนุนให้สถาบันเกิดการปรับกระบวน 
การเรียนการสอน และกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นคร ู
เพื่อให้ได้บัณฑิตครูคุณภาพตามเป้าหมาย, สอดคล้อง 
บริบทโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล และเกิดเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีเข้มแข็งในการร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศอีกด้วย 
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1. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูรุ ่นใหม่ท่ี
มีคุณภาพและคุณลักษณะตรงกับความต้องการของ
โรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลปีละประมาณ 300 คน

2. เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือในการท�างานร่วมกัน 
ของหน ่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับ 
หน่วยงานท่ีใช้ครตูัง้แต่กระบวนการคดัเลอืก การจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู  
และการฝึกปฏบิตังิานในโรงเรยีนและชมุชนไปพร้อมกนั

3. เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมสร้างเสริมความทักษะ
วิชาชีพครูของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับลักษณะงาน
และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

วตัถุประสงค์

โครงการนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นด�าเนินงาน ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการก�ากบัทิศทางโครงการสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาส�าหรับนักเรียนในพื้นท่ีหา่งไกลเป็นครูรุ ่นใหม่เพื่อ
พฒันาคณุภาพโรงเรยีนของชมุชน  โดยล่าสุดนายกรฐัมนตรี
ได้มีค�าส่ังให้ กสศ. ด�าเนินการเรื่องนี้ร ่วมกับกระทรวง
ศกึษาธิการ ตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบและมตคิณะ
รฐัมนตรท่ีีเกีย่วข้อง ซึง่ในขัน้ตอนต่อไปจะมกีารจดัท�าบนัทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding ในการ 
ด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน  
ได ้แก ่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษา. และ กสศ. เพือ่เตรยีมให้ทุนสนบัสนนุแก่นกัศกึษา 
ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งในภาพรวมของโครงการทั้งหมด 
กสศ. จะเร่งด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมท้ังก�ากับ
ติดตามและประเมินผลเพื่อประกอบการพิจารณาในการ 
ด�าเนินการต่อไป ซึ่งผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือเดินหน้า
โครงการอย่างสมบูรณ์ คือการช่วยลดความเหลื่อมล�้า 
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และด้อยโอกาส ใหม้ีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจสูงขึ้น  
โดยจะช่วยให้นักเรียนในพื้นท่ีห่างไกลมีโอกาสเป็น
ครูรุ ่นใหม่ ท่ีมีทักษะการพัฒนาชุมชนกลับไปทํางาน
ในโรงเรียนพื้นที่ห ่างไกล (Protected School/ 
Standalone) ลดอตัราการโยกย้าย และการขาดแคลนครู  
ปีละ 300 คน ต่อเนื่อง 5 ปี (2563 – 2567 รวม  
1,500 คน) รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง จะเกิดการ 
ปรบักระบวนการเรยีนการสอน และกิจกรรมสร้างเสรมิความ 
เป็นคร ู เพือ่ให้ได้บณัฑติครคูณุภาพตามเป้าหมายสอดคล้อง 
บริบทโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล และเกิดเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีเข้มแข็งในการร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ 
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4. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
(School Quality Improvement Project)

1ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ค�านวณโดยใช้วิธีการของธนาคารโลก 
ประยุกต์กับคะแนน PISA ของไทย
2ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา, สถิติการศึกษาของประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2559 – 2560, 2561

ปัจจบุนัคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยยงัคงมคีวาม
เหลือ่มล�า้ด้านความรู้ระหว่างนกัเรยีนในเมอืงกบันกัเรยีนใน
ชนบทท่ีต่างกนัเกอืบ 2 ปีการศกึษา1 อนัเนือ่งมาจากคณุภาพ 
ของโรงเรยีนท่ีไม่เท่ากนั มีความแตกต่างท้ังในด้านงบประมาณ 
และทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูหรือบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู ้ของนักเรียนโดยตรงนั้นเป็น
องค์ประกอบส�าคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นคุณภาพของครูในโรงเรียนทุกคนจึงเป็นฐาน
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

ในประเทศไทยมีครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงอื่นๆ มากกว่า 715,000 คน2 เป็นครูในระบบ
การศึกษาเกี่ยวข้องกับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาสจ�านวนประมาณ 100,000 คน กลุ่มเป้าหมาย
ส�าคัญ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิ 
ค่อนข้างต�า่ ส่วนใหญ่เป็นครใูนโรงเรยีนขนาดกลาง (จ�านวน
นกัเรยีน 200 - 500 คน) ท่ีมศีกัยภาพจะเป็นโรงเรยีนแกนน�า 
ของชมุชน (hub-schools) ราว 7,000 โรง คาดประมาณ
จ�านวน 140,000 คน ซึ่งหากโรงเรียนแกนน�าเหล่านี้ได้รับ 
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนได้ท้ังระบบ
โรงเรียน โดยมีครูเป็นผู ้ขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ จะส่งผลให้
ประสิทธภิาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นได้

หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

มีนาคม 2562- กันยายน 2563

111 ล้านบาท
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3Hattie et al, Visible Learning. 2009

โครงการนีอ้ยู่ในช่วงเริม่ต้นด�าเนนิงาน โดยมีความคบืหน้า 
ส�าคัญ คือได้มีการสรุปผลการศึกษาวิจัยและถอดบทเรียน 
จากโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง เพื่อน�า 
เครื่องมือท่ีส�าคัญมาต่อยอดการพัฒนาครูและโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท�าคู่มือพี่เล้ียง
คุณภาพ การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เพือ่น�าไปสู่การรบัรองคณุภาพ (School Accraditation)  
นอกจากนี้ยังได้จัดท�าข้อมูลและ mapping โรงเรียน 
ขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมด�าเนินงานโครงการ
จ�านวน 280 โรงเรยีน และสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ี 10 แห่ง   
ซึง่ในภาพรวมของโครงการ กสศ. จะเร่งด�าเนนิงานให้เป็นไป 
ตามแผน รวมท้ังก�ากบัตดิตามและประเมินผลเพือ่ประกอบ
การพิจารณาในการด�าเนนิการต่อไป ซึง่ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
เมื่อเดินหน้าโครงการอย่างสมบูรณ์ อาทิ เกิดสถาบัน 
ต้นแบบในการลดความเหล่ือมลํา้ทางการศกึษา ในมติขิอง 
คุณภาพโรงเรียนและครูในลักษณะเครือข่ายโรงเรียน
พัฒนาร่วมกันทั้งระบบ (whole school approach)  
จาํนวน 280 โรงเรยีน  ขณะท่ีครไูด้รบัการพฒันาทักษะในการ 
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
จ�านวน 5,600 คน

ผลการวิจัยระดับสากลซึ่งมีท่ีมาจากผลการศึกษาวิจัย
ขนาดใหญ3่ วิเคราะหบ์รรดาโครงการพัฒนาการศึกษา
ต่างๆ จํานวนมาก (Meta - analysis) โดยวิเคราะห์ 
200 ปัจจยั ได้บ่งชีถ้งึแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีม ี
สัมฤทธิผลสูง ต้องอาศัยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ 
whole school approach พบว่ามี 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการเรียนรู้มากที่สุด ประกอบด้วย

(1) ครูรู้ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน

(2) พลังร่วมของครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

(3) นักเรียนมีส่วนประเมินผลการเรียนของตนเอง

(4) การเรียนรู้ตามวัย/ระดับพัฒนาการ (เด็กอายุเท่ากัน 
แต่พัฒนาการอาจต่างกันได้)

(5) การเรียนการสอนเปลี่ยนหลักคิด และ

(6) การดูแลแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนแต่ละคน 

ซึ่ง 2 ใน 6 ปัจจัยส�าคัญท่ีมีความเป็นไปได้สูงในการ
ออกแบบมาตรการส่งผลต่อคณุภาพการเรยีนรู้มากท่ีสุดคอื  
“พลังร่วมของครแูละบคุลากรทุกคนในโรงเรยีน” กบั “การเรยีน 
การสอนที่มุ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด” (อันรวมถึงการ
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ดังกล่าวแล้วข้างต้น)

1. เพือ่พฒันาคณุภาพโรงเรยีนในชนบท ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ในการพัฒนาตนเองร่วมกันอย่างต่อเนื่องท้ังโรงเรียน 
(whole school approach)

2. เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นของครูในการจัดการเรียน 
การสอน ท่ีสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและสถาบัน 
อดุมศกึษา รวมท้ังภาคท่ีีเกีย่วข้องในกระบวนการพฒันา 
และยกระดับคุณภาพครู โรงเรียน ผู ้ร ่วมเรียนรู ้ใน 
เครือข่าย น�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ร่วมกัน

4. เพื่อถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานโครงการดา้นการ
บรหิารจดัการโรงเรยีน รวมถงึการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้
กับครู นักเรียน สถาบันอุดมศึกษา และชุมชน  

วตัถุประสงค์
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5. โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

389.79 ล้านบาท

หนึ่งในชุดตัวเลขท่ีสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษาท่ีส�าคัญคือ ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและ
เยาวชนจากครัวเรือนท่ีมีรายได้ต�่าสุด 20% ประมาณ 
160,000 คน มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ย 
เพียง 5 % หรือประมาณ 8,000 คน ต่อรุ่น ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 
ครอบครัวทั่วไปที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ 32 
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นกลุ่มท่ีอยู่ก้นบึ้งของ
สังคมไทย

ภารกิจหลกัด้านหนึง่ของกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทาง 
การศึกษาหรือ กสศ. คือ การช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรพัย์ให้มโีอกาสศกึษาต่อเตม็ศกัยภาพ ด้วยงบประมาณ 
จ�ากัด เราคิดค้นวิธีการลงทุนเพื่อพัฒนาเรื่องนี้ให้ถูกจุด   
เริ่มตน้จากโจทย์ท่ีว่าการเรียนรูปแบบไหน ท่ีสร้างโอกาส 
ให้กับเยาวชนกลุ ่มนี้มากท่ีสุด และยังตอบโจทยท์าง
เศรษฐกิจของประเทศควบคู่กันไปด้วย

กระทรวงแรงงานประมาณการว่าในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC สิบปีจากนี้ (2561-2570) 
ภาคอตุสาหกรรมต้องการแรงงานสายอาชพีเป็นอนัดบัสูงสุด 
ร้อยละ 44 จ�านวนราว 80,000 คน ขณะที่ต้องการวุฒิ
ปริญญาตรีราวร้อยละ 33   

จากผลการวเิคราะห์คะแนน PISA พบว่านกัเรยีนช้างเผอืก 
ของไทยมีประมาณ 3% แต่หากขจัดอุปสรรคด้านทุนการ
ศึกษาจ�านวนนักเรียนช้างเผือกจะเพิ่มขึ้นเป็น 18%  

หลักการและเหตุผล

จากหลักการและแนวคิดข้างต้นน�ามาสู ่การคิดค้น
นวัตกรรมการสนับสนุนทุนให้นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง 
เรียนต่อสายอาชีพ ภายใต้โครงการ “ทุนนวัตกรรมสาย
อาชพีชัน้สงู : สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน” โดยขัน้แรก 
จะคัดเลือกสถาบันการศึกษาท่ีสนใจและมีแผนด�าเนินงาน
ท่ีดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสร ้างก�าลังคนสายอาชีพให ้มี
สมรรถนะ และทักษะอาชพีการท�างานตาม 10 อตุสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงความต้องการตลาด
แรงงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพสูง 
เน้นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติงานจริง จากนั้นสถาบันจะ 
ด�าเนนิการรบัสมคัรและคดัเลอืกนกัศกึษา จ�านวน 2,500 ทุน 
ในปีการศึกษา 2562 โดยเบื้องต้นมีสถาบันสายอาชีพท่ี
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวม 37 แห่งทั่วประเทศ 
จากนีส้ถาบนัจะด�าเนนิการคดักรองนกัเรยีนทุนท่ีมคีณุสมบตัิ
ตามเกณฑ์ คือ มีฐานะยากจน เรียนดีหรือมีทักษะฝีมือ  
หรือความสามารถพิเศษ

ทุนนวัตกรรมสายอาชพีชัน้สูงเป็นทุนให้เปล่าแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. หรืออนุปริญญา  
ส�าหรับนักเรียน ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า และทุน 2 ปี ปวส. 
อนุปริญญา ส�าหรับนักเรียนชั้น ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่า    
โดยตลอดเส้นทางการศึกษา เยาวชนผู้ได้รับทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง มีโอกาสที่ดีใน 3 เรื่องส�าคัญ คือ 

 1. ได้เรียนรู้กับนายจ้างและปฏิบัติการจริง

 2. ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ และทักษะอนาคต และ

 3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัผู้เชีย่วชาญท้ังในและต่างประเทศ
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1. เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุและช่วยเหลอืนกัเรยีนท่ีขาดแคลน
ทนุทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสการพัฒนาและ
ศึกษาต่อในสายอาชีพขั้นสูง

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถาน 
ศึกษาท่ีสร้างสมรรถนะ (Competencies) และ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน

3. เพื่อพัฒนาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและ
พัฒนาก�าลังคนสายอาชีพท่ีตอบสนองต่อนโยบาย 
ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

วตัถุประสงค์

โครงการนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นด�าเนินงาน ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก�ากับทิศทางโครงการส่งเสริมนักเรียน
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อการศึกษาต่อ
สายอาชีพชั้นสูง โดยล่าสุดได้ด�าเนินการคัดเลือกสถาบัน
ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาท้ังส้ิน 39 สถาบัน รวมท้ังส้ิน  
52 โครงการใน 26 จังหวัดท่ัวประเทศ และจะมีการ
ประกาศรายชือ่นกัศกึษาท่ีได้รบัการคดัเลือกในช่วงต้นเดอืน 
พฤษภาคม ซึ่งในภาพรวมของโครงการท้ังหมด กสศ.  
จะเร่งด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมท้ังก�ากับติดตาม
และประเมินผลประกอบการพิจารณาในการด�าเนินต่อไป  
โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อได้เดินหน้าโครงการอย่าง
สมบรูณ์ อาทิ เยาวชนจากครวัเรอืนท่ียากจน จ�านวน 2,500 
คนต่อปีท่ีได้รบัทุนนวัตกรรมสายอาชพีชัน้สูงในสาขาท่ีเป็นท่ี 
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึง่หากผู้รบัทุนทุกคนท�างานหลัง
จบการศึกษาจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี จะได้รับผลตอบแทน
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท และยังช่วยยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนสถาบันการศึกษาอาชีพให้มี
สมรรถนะ และทักษะอาชีพตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตามนโยบายรัฐ รวมทั้งความต้องการตลาดแรงงานท้องถิ่น
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6. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ
แรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

1แรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ท�างานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�างาน

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัญหาของประเทศไทยเกีย่วกบัประชากรวยั
แรงงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน พบว่า           

1. ดา้นทุนมนุษย์ ไทยยังมีจุดอ่อนโดยมีสัดส่วนการจ้าง
งานทักษะสูงเพียงร้อยละ 14 (อันดับที่ 93) ของก�าลัง
แรงงาน จงึยงัคงมีแรงงานไร้ฝีมือและฝีมือต�า่จ�านวนมาก  
นอกจากนี้สถานการณ์เทคโนโลยีดิสรัปชั่นจะมีผลต่อ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทักษะต�่าท�างานซ�้าจะ
ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 

2. ด้านความเหล่ือมลํา้ทางการศกึษา แรงงานนอกระบบ1 

มีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าแรงงานในระบบ จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและต�่ากว่า เป็นจ�านวนมากกว่า 
16.1 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบท่ี
ท�างานลักษณะกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือซึ่งปัจจุบันเผชิญกับ
ความไม่ม่ันคงทางรายได้และขาดการคุ้มครองทางสังคม 

3. ด้านความเหล่ือมล้ําด้านรายได้ พบว่า แรงงานท่ี
ขาดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มนอก
ระบบมรีายได้ต�า่กว่าแรงงานในระบบในทุกภาคการผลติ
มีรายได้เฉลี่ยเพียง 6,500 บาทหรือต�่ากว่าต่อเดือน  

4. รปูแบบการพฒันาทักษะอาชพียงัมจีาํกัดและหลกัสูตร
อาชีพในปัจจุบันขาดความสอดคล้องและการเชื่อมโยง
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและตลาดแรงงาน

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสของ กสศ. มีพื้นท่ี
ปฏบิตักิารเป็นระดบัต�าบลหรอืเทศบาล และพืน้ท่ีการเรยีนรู้ 
ประมาณ 50 พืน้ท่ี เน้นกลุ่มประชากรวยัแรงงานท่ีขาดแคลน
ทุนทรพัย์และด้อยโอกาสอาย ุ15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป โดยมีการ
ศกึษาต�า่กว่าหรอืเทียบเท่าการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และมรีายได้
เฉลี่ยต�่ากว่า 6,500 บาทต่อเดือน รวมถึงขาดทักษะและ
ต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ

โดยมกีรอบแนวคดิการดาํเนนิโครงการ ม ี4 ประการ ดังนี้

1. การใช้ชมุชนเป็นฐาน (community-based) ยกระดบั 
การประกอบอาชพี เนือ่งจากชมุชนเป็นแหล่งการเรยีนรู้ 
หรือแหล่งการประกอบอาชีพท่ีส�าคัญสุดในพื้นท่ีชนบท
ในรูปของธุรกิจชุมชนต่างๆ พัฒนาให้เกิดกระบวนการ
เสริมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอาชีพ บนฐาน
ข้อมูล ความรู้ ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร  
เพือ่ให้ชมุชนสามารถวเิคราะห์สายโซ่การผลติ (Supply  
Chain) เพื่อก�าหนดแผนธุรกิจและแผนก�าลังคนท่ี 
เหมาะสมกบัท้องถิน่ ส�าหรบัชมุชนเขตเมอืง โครงการจะ 
ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของสถานประกอบการท่ี 
มคีวามต้องการแรงงานฝีมอืสูงขึน้ หรอืการพฒันาอาชพี 
จากภาคอุปสงค์ (Demand-side) และส่งเสริมให้ 
ชมุชนและสถานประกอบการมส่ีวนร่วมในรปูแบบต่างๆ 

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

เมษายน 2562 - มีนาคม 2563

111 ล้านบาท
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วตัถุประสงค์

2. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/แรงงาน
ฝีมือในชุมชน มุง่เป้าตรงตามความตอ้งการของชุมชน 
หรือตลาดแรงงานท้องถิ่น ร่วมไปกับการสร้างพื้นฐาน 
ทักษะอาชีพ ส�าหรับระยะยาวในฐานะผูป้ระกอบการ  
(Entrepreneur) ขนาดย่อมในชุมชน ให้สามารถเป็น 
ผู้ประกอบการฐานเศรษฐกิจชมุชน เพือ่สร้างชมุชนให้เป็น 
เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและภาคเอกชน  
ในการส่งเสรมิบทบาทและเชือ่มโยงให้เกิดการบรูณาการ 
ร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม 
ของการท�างานร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 

4. การวิจัยปฏิบัติการ เพื่อถอดความรู้และประเมินผล
ส�าเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการ
สรปุบทเรยีนและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถปุระสงค์หลักของโครงการ ประกอบด้วย 3 ประการ ดงันี้

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัย
แรงงานซึ่งเป็นผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
ให้ได้รบัการศกึษาหรอืพฒันา ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนดั และพึง่พาตนเอง
ในการด�ารงชีวิตได้

2. เพือ่พฒันาระบบทดลองท่ีเกิดกระบวนการเรยีนรู้ในการ
พฒันาการประกอบอาชพีโดยใช้ชมุชน ท้องถิน่ หรอืพืน้ท่ี
การเรียนรู้เป็นฐานชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ

3. เพือ่ค้นหานวัตกรรมชมุชน และถอดความรู้จากการปฏบิตัิ  
และจดัท�าเป็นคู่มือหรอืแนวทางในการขยายผลไปสู่พืน้ท่ี
อื่นต่อไป
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กิจกรรมส�าคัญมีดังน้ี

1. พฒันาความร่วมมอืการทาํงานกับหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง2 เพื่อคิดค้นรูปแบบนวัตกรรม (Innovative  
approach) ร ่วมกับวิจัยปฏิบัติการ (Action  
research) ในลักษณะความร่วมมือของพันธมิตร
เจ้าของเรื่อง และค้นหาปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา

2. หน่วยพฒันาอาชพี3 จบัคู่กับชมุชนดําเนนิงาน โดยการ 
คัดเลือกให้มีการกระจายในเชิงพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะน�า 
บทเรยีนท่ีได้มาท�าต้นแบบในการขยายผลต่อไป โดยจะ
มกีารพจิารณาข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีมีสัดส่วนประชากรยากจนสูง 
และอตัราว่างงานสูง รวมถงึมคีวามก้าวหน้าของคนอยู่ใน 
ระดับท่ีแย่ รวมถึงความพร้อมและสมัครใจของพื้นท่ี
และสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการและการ
ระดมทรัพยากรเข้าสู่การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ท่ีเป็น 
รปูธรรมของพืน้ท่ี โดยประเดน็โจทย์ท่ีจะให้ความส�าคญั 
ได้แก่ 

 1) การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการประกอบการ 
 ของชุมชนผ่านการออกแบบการท�างานร่วมมือกับ 
 ชุมชนและกลุ่มประกอบการ 

 2) การยกระดบัทักษะการประกอบอาชพีโดยมกีารเพิม่ 
 ประสิทธิภาพและขดีความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย 
 ในการประกอบธุรกิจ

3. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (ข้อมูล ความรู้การประกอบ
อาชีพ ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสายโซ่ 
การผลิต (supply chain) รวมถึงข้อมูลโครงสร้าง
เศรษฐกิจจังหวัด แผนพัฒนาภาค เพื่อเชื่อมประสาน
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และการพฒันาระดบัต�าบล จงัหวดั 
และภาคที่เชื่อมโยงกัน)  

4.  จดัทําแผนพฒันาร่วมกบัชมุชน โดยหน่วยพฒันาอาชพี 
ร่วมกับชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพ
ชุมชนก�าหนดเป็นแผนธุรกิจของชุมชน แผนก�าลังคนท่ี
เหมาะสมกับท้องถิ่น และการระดมทรัพยากรในพื้นท่ี 
(วิทยากร สถานที่ฝึกปฏิบัติการ อุปกรณ์)  

5. พัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร  
ท่ีสามารถตอบโจทย์กระบวนการเรียนรู ้ตั้งแต่ต้นน�้า 
กลางน�้า ปลายน�้า เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) 
และให้สอดคล้องกับข้อมูลภาคอุปสงค์ เพื่อให้เกิด
พัฒนาท้ังคนและชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐาน
ทักษะอาชีพส�าหรับระยะยาวในฐานะผู้ประกอบการ  
(Entrepreneur) ขนาดย่อม อันรวมถึงทักษะ 3 ด้าน 
ได้แก่ 

2หน่วยงานเจ้าของเรือ่ง อาทิ 1) กระทรวงแรงงาน (กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน) 2) กระทรวงศกึษาธิการ (ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันการศึกษาที่ให้บริการฝึกอาชีพเฉพาะทาง) 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) และ 4) กระทรวงมหาดไทย (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)  

3หน่วยพัฒนาอาชีพ หมายถึง หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและ 
มีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีเปดิสอนพัฒนาอาชีพ องคก์รสาธารณประโยชน์ท่ีท�างาน
กับกลุ่มเป้าหมาย
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 1) ทักษะเฉพาะอาชีพโดยปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือ 
 สถานประกอบการ 

 2) ทักษะการบริหารจัดการส�าหรับศตวรรษที่ 21 เช่น  
 การฝึกวเิคราะห์ การใช้ IT และเทคโนโลย ีการตดิต่อ 
 ประสานงาน และการท�างานเป็นหมู่คณะ และ 

 3) ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน เชน่ บัญช ี
 ครัวเรือน การออม และการจัดการรายรับรายจ่าย

6. พัฒนาทักษะอาชีพตามรูปแบบการพัฒนาที่กําหนด 
โดยให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิความรู้และเทคนคิวิธี
การสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม โดยใช้แนวความคดิ Creative 
Space ที่มีการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
ทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสนิค้าและบริการ

7. ต่อยอดกลุ่มดเีด่นกับหน่วยงานความร่วมมอื อาท ิมลูนธิิ 
ชยัพฒันา ภาคเอกชน เพ่ือยกระดบัการพฒันาท้ังกลุ่ม
เป้าหมายและชุมชน

8. จดัการความรู้ การตดิตาม และประเมนิผล เพือ่เตรยีม 
การขยายผลในระยะต่อไป 

โครงการนีอ้ยู่ในช่วงเริม่ต้น ซึง่ กสศ. จะเร่งรดัด�าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามแผน รวมท้ังก�ากบัตดิตามและประเมนิผลเพือ่
ประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการต่อไป ซึ่งผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับเมื่อเดินหน้าโครงการอย่างสมบูรณ์

1) ระบบทดลองท่ีมปีระสิทธิภาพในการยกระดบัการประกอบ 
อาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเสนอต่อหน่วยงานนโยบาย
และบทเรียนส�าหรับสาธารณะ 

2) กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์ 
และด้อยโอกาสร้อยละ 90 มีทักษะสูงขึ้นและมีแผน
ประกอบอาชพีของตนเอง และกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ท่ีว่างงานร้อยละ 80 มีงานท�าและมีรายได้สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานะเดิม

3) ระบบฐานข้อมูลอาชีพในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแนะแนว
ให้แก่เยาวชน

4) เครอืข่ายร่วมพฒันาเพือ่บรูณาการท�างานของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องร่วมกัน

5) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเกื้อกูล 
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
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7. โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ:
งบประมาณ: 

มีนาคม 2562 - ธันวาคม 2563

111 ล้านบาท

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา เป็น 1 ในมิติปัญหาของ
การปฏิรูปการศึกษาไทย ท่ีครอบคลุมเด็กเยาวชนมากกว่า 
10 ล้านคน มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยจัดการศึกษา เช่น 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 40,000 แห่ง และครู 
ผู้ดูแลเด็ก อีกกว่า 5 แสนคน ภายใต้งบประมาณมากกว่า 
7 แสนล้านบาทในแต่ละปี ด้วยขนาดของปัญหาที่มหาศาล
และเชือ่มโยงกบัคนและหน่วยงานมากมาย แนวทางใดท่ีจะ 
ท�าให้ประเทศไทยก้าวผ่านปัญหานี้ได้ผลเร็วและยั่งยืนท่ีสุด 
จากประสบการณ์การขับเคล่ือนงานปฏิรูปการศึกษาโดย
อาศัยพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง หรือ Area-Based Education  
ของ กสศ. พบว่า หากย่อโจทย์การปฏิรูป แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล�้าทางการศึกษาจากระดับประเทศสู่ระดับจังหวัด 
จะลดความซบัซ้อนและขนาดของปัญหาลงมาราว 100 เท่า   
วิธีการนี้ยังท�าให้จ�านวนหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่ในระดบัท่ีสามารถจดัการปัญหา ควบคมุปัจจยัการบรหิาร
คุณภาพ และร่วมกันดูแลกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างตาม
ลักษณะของพื้นท่ี ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งนวัตกรรมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา  
โดยใช ้พื้น ท่ี เป ็นฐานเกิดขึ้นแล ้วในหลายจังหวัด ท่ัว
ประเทศไทย เช่น สมัชชาการศึกษาจังหวัด (สุราษฎร์ธานี 
สุรินทร์ ล�าปาง นครราชสีมา น่าน) สภาการศึกษาจังหวัด 
(ภเูกต็ และ อ�านาจเจรญิ) และภาคปีฏริปูการศกึษา (เชยีงใหม่  
ระยอง)

จากแนวทางดังกล่าว กสศ. จึงพัฒนาโครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขึ้น  
มุ่งเน้นระดมความร่วมมือ และการมส่ีวนร่วมของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีระดับจังหวัดลงไป เพื่อแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา บนพ้ืนฐานของข้อมูลและความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยไม่ปฏิบัติการซ�้าซ้อนกับกิจกรรม
หรือบริการที่หน่วยงานหลักอื่นๆ ด�าเนินการอยู่ โดยจัดตั้ง
เป็นหน่วยจัดการยุทธศาสตร์เฉพาะของจังหวัด ปฏิบัติการ
ในพื้นที่เพื่อติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย    

หลักการและเหตุผล

ระยะเริ่มต้น กสศ. จะด�าเนินการคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการจากจังหวัดท่ีสนใจ โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้
และงบประมาณด�าเนินงานให้กับจังหวัดต้นแบบประมาณ 
10-15 จังหวัด ร่วมพัฒนาใน 3 เรื่องส�าคัญ ได้แก่

1. ระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหนว่ยงานทุกภาค
ส่วนในจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพมากในการให้บริการ
ดแูลกลุ่มเป้าหมายเดก็ปฐมวัยและเดก็และเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบของ  
Application ท่ีจะเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับกลไก
ระดับพื้นที่ใช้ในการดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
ตามบริบทหรือสภาพปัญหาของจังหวัด 

3. จัดท�ามาตรการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาตามบริบทเฉพาะของ
จังหวัด
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1“ศูนย์บริการต้นแบบ” จะสามารถดูแล ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนเพื่อให้มีพัฒนาการ 
อย่างเหมาะสมตามวยั  พฒันาความพร้อมท่ีจะเข้าศกึษาระดบัประถมศกึษา  วธีิให้บรกิารตัง้อยู่บนบรรทัดฐานขององค์ความรู้ เช่น การวิจยั Hi-Scope  
2“ระบบตวัอย่าง” หมายความรวมถงึ วธีิปฏิบตัอิย่างมปีระสิทธิภาพในการส�ารวจค้นหาเดก็เยาวชนนอกระบบในพืน้ท่ี การระดมการมส่ีวนร่วมของ
ท้องถิน่ถงึระดบัต�าบล (เทศบาล/อบต.) ระบบฐานข้อมลูตดิตามกลุ่มเป้าหมาย การส�ารวจวเิคราะห์สภาพปัญหารายคนและแนวทางแก้ไข และรปูแบบ 
มาตรการช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการฝึกทักษะชีวิตทักษะอาชีพโดยเครือข่ายความ 
ร่วมมือในจังหวัด
3“ระบบข้อมูลเพื่อปฏิบัติการ” เป็นเครื่องมือบูรณาการการให้บริการของหลายหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยเชื่อมโยงตั้งแต่ก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงโรงเรียนประถมศึกษา 
4“ความเข้มแข็ง” หมายความรวมถึง กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัด ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการวางแผน การจัดท�า
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และการด�าเนินมาตรการเสริมมาตรการของส่วนราชการเพื่อจัดการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

1. พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสรา้งโอกาสทางการศึกษา 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มแรกภายในระยะ
เวลา 3 ปี 

 1.1 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของศูนย์พัฒนา 
 เดก็เล็ก1  ในลกัษณะศนูย์บรกิารต้นแบบจงัหวดัละ 
 ประมาณ 30 ศนูย์ ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายอย่าง 
 น้อย 60,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี

 1.2 พัฒนาระบบตัวอย่าง2 ในการช่วยเหลือเด็ก 
 เยาวชนนอกระบบการศกึษาครบวงจร จ�านวนไม่ต�า่ 
 กว่า 5,000 คน 

2. พฒันาระบบข้อมลู3 เพือ่การวางแผนลดความเหล่ือม
ลํ้าทางการศึกษา รวมถึงระบบข้อมูลสําหรับปฏิบัติ
การดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนหรือด้อย
โอกาสและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี  

3. เพือ่พฒันาความเข้มแข็ง4 ของกลไกสร้างความเสมอ
ภาคทางการศกึษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีจังหวัดสนใจ ด้วยความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในพื้นที ่ไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด ให้เห็นผลความเข้มแข็ง
ภายใน 3 ปี พร้อมที่จังหวัดจะด�าเนินงานต่อเนื่องเอง 

โครงการนีอ้ยู่ในช่วงเริม่ต้นด�าเนนิงาน โดยมกีารแต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการก�ากับทิศทางโครงการจัดการศึกษาเชิง
พื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และจัดท�าร่างหลัก
เกณฑ์เง่ือนไขในการเชญิชวนและคดัเลือกจงัหวัดเพือ่ด�าเนนิ
โครงการ ซึ่งในภาพรวมโครงการ กสศ. จะเร่งด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผน รวมท้ังก�ากับติดตามและประเมินผล 
เพื่อประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการต่อไป ซึ่งผลท่ี 
คาดว่าจะได้รับเมื่อเดินหน้าโครงการอย่างสมบูรณ์ อาทิ  
จังหวัดต้นแบบการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จ�านวน 10-15 จังหวัด มีศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็ได้รบัการยกระดบัคณุภาพการศกึษาจ�านวน 300 แห่ง 
และมีเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการช่วยเหลือ
จ�านวน 35,000 คน

วตัถุประสงค์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�านักงบประมาณคนหนึ่ง และผูท้รงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
บริหาร กสศ. แต่งตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการเพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในและรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร กสศ. และให้ส�านักงาน กสศ. จัดให้มีผู้ท�าหน้าท่ี
ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�าหนด

ท้ังนีก้ระทรวงการคลงั ส�านกังบประมาณ และคณะกรรมการบรหิาร กสศ. ได้แต่งตัง้ผู้แทน 
และผู้ทรงคณุวฒิุเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.) ครบถ้วนแล้วเมือ่วนัท่ี 16 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 ดังนี้

 1. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 

 2. นายยุทธนา สาโยชนกร ผู้แทนส�านักงบประมาณเป็นกรรมการ 

 3. นายชาลี จันทนยิ่งยง  ผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการบรหิาร กสศ. เป็นกรรมการ 

นอกจากนี้ส�านักงาน กสศ. ได้จัดให้มีผู้ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือ คตส. ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สมควรจ�านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบภายในเป็นที่ปรึกษาจ�านวน 1 คน
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นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน

1. เนื่องจากส�านักงาน กสศ. อยู่ในระยะเริ่มต้นของการ
ด�าเนินงาน ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี คตส. 
เห็นว่า ส�านักงาน กสศ. ยังมีความจ�าเป็นต้องเร่งรัด
ด�าเนินการเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญท่ีจะเอื้อต่อ
การตรวจสอบภายในคอืเรือ่งการบรหิารความเส่ียงของ
องค์กร (Enterprise Risk Management- ERM) 
อย่างเป็นระบบ และระบบการควบคมุภายใน (Internal 
Control) ท่ีได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ
คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 

2. ส�านักงาน กสศ. ต้องมอบหมายหน่วยงานหรือบุคลากร
เริม่จดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบเพือ่รองรบัการประเมนิ
ผลการด�าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการอิสระ 
ตามมาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ทุก 3 ปี ซึ่งจะถึง
เวลาประเมนิในปี พ.ศ. 2564

3. คตส. ได้ให้ข้อเสนอแนะส�านักงาน กสศ. ในส่วนท่ี 
เกีย่วข้องกบัระเบยีบการตรวจสอบภายใน  ให้น�าหลกัเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ที่ก�าหนดตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรฐั พ.ศ. 2561 มาใช้เป็นหลกัในการปฏิบตังิาน 
ของกองทุนและในส่วนปลีกย่อยบางเรื่องท่ีไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวได้ 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ก�าหนดไว้  
ก็ได้เสนอแนะให้จัดท�าบันทึกขอตกลงกับกระทรวง
การคลังเพ่ือผ่อนผันในเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่
ระหว่างการพจิารณาของกระทรวงการคลัง   

4.  คตส. ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในในเรือ่ง
แนวทางการจดัท�ากฎบตัรและคู่มอืการปฏิบตังิานต่างๆ
ที่จ�าเป็น รวมทั้งได้เสนอแนะให้ส�านักงาน กสศ. จัดหา
บุคลากรเพิ่มเติมแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในรวมท้ังให ้
จัดให้มีการฝึกอบรมท่ีจ�าเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

5. คตส. ได้สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน
งบการเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประจ�าปี 2561 ส�าหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้ว  
เห็นชอบรายงานของผู ้สอบบัญชี ท่ีมีความเห็นว่า 
งบการเงินของกองทุนถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส�าคัญ 
ตามหลักการบัญชี ท่ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใช้

ท้ังนี ้คตส. ได้ปฏบิตัหิน้าท่ีและแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี 
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร กสศ. และรายงาน 
ผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการบรหิาร กสศ. เพือ่ทราบ 
เป็นรายไตรมาส

คตส. มีการประชุมถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้

27



28



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริหารกอ���นเ���อค�ามเสมอ�าค�า�การ��ก�า 
 
ความเห็น 
 
��า�เ��า����ร��สอบ�บการเ�ิน�อ�กอ���นเ���อค�ามเสมอ�าค�า�การ��ก�า �กอ���น�� ��� ��ระกอบ���� �บ�ส��
�านะการเ�ิน ณ ��น���  �� ก�น�า�น ���� ���� �บ�ส������าเนิน�าน�า�การเ�ิน �บ�ส��การเ�����น���� 
ส��น�อ���น ��ะ�บกระ�สเ�ินส� ส�าหร�บ�� สิ�นส����นเ����ก�น��ะหมา�เห���ระกอบ�บการเ�ินร�ม���สร��
น��บา�การบ�������ส�าค�� 
 
��า�เ��าเห�น��า �บการเ�ิน��า���นน�� �ส���านะการเ�ิน�อ�กอ���นเ���อค�ามเสมอ�าค�า�การ��ก�า ณ ��น���  
�� ก�น�า�น ���� ���� ��การ��าเนิน�าน ��ะกระ�สเ�ินส� ส�าหร�บ�� สิ�นส����นเ����ก�น �����ก��อ��าม���ค�ร�น
สาระส�าค���ามห��กการบ�������มา�ร�านการบ�����าคร�����กระ�ร��การค����ระกา���� 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
��า�เ��า�����ิบ��ิ�าน�ร��สอบ�ามมา�ร�านการสอบบ���� ค�ามร�บ�ิ��อบ�อ���า�เ��า���ก��า�����น�รรคค�าม
ร�บ�ิ��อบ�อ��� �สอบบ������อการ�ร��สอบ�บการเ�ิน�นรา��าน�อ���า�เ��า ��า�เ��าม�ค�ามเ�� นอิสระ�าก
กอ���น� �าม��อก�าหน��รร�าบรรณ�อ��� ��ระกอบ�ิ�า���บ�������ก�าหน����ส�า�ิ�า���บ����  �นส��น���
เก������อ�ก�บการ�ร��สอบ�บการเ�ิน ��ะ��า�เ��า�����ิบ��ิ�ามค�ามร�บ�ิ��อบ��าน�รร�าบรรณอ��น� ��� �เ�� น��
�าม��อก�าหน�เห��าน��  ��า�เ��าเ���อ��าห��ก�านการสอบบ���������า�เ��า���ร�บเ�����อ��ะเหมาะสมเ���อ���เ�� นเกณ��
�นการ�ส��ค�ามเห�น�อ���า�เ��า 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 
�� �บริหารม�หน�า���ร�บ�ิ��อบ�นการ�����า��ะน�าเสนอ�บการเ�ินเห��าน�� �����ก��อ��าม���ค�ร�ามมา�ร�าน��ะ
น��บา�การบ�����าคร�����กระ�ร��การค����ระกา���� ��ะค�ามร�บ�ิ��อบเก����ก�บการค�บค�ม�า��น���
�� �บริหาร�ิ�ารณา��า��าเ�� น เ���อ�ห�สามาร������า�บการเ�ิน����รา��ากการ�ส����อม����������อ��อเ����ริ�อ�นเ�� น
สาระส�าค���ม���า�ะเกิ��ากการ���ริ�หร�อ��อ�ิ���า�  
 
�นการ�����า�บการเ�ิน  �� �บริหารร�บ�ิ��อบ�นการ�ระเมินค�ามสามาร��อ�กอ���น� �นการ��าเนิน�าน��อเน��อ� 
เ�ิ�เ��เร��อ����เก����ก�บการ��าเนิน�าน��อเน��อ��ามค�ามเหมาะสม ��ะการ���เกณ��การบ����ส�าหร�บการ��าเนิน�าน
��อเน��อ� เ� �น���ม���อก�าหน��นก�หมา�หร�อเ�� นน��บา�ร��บา�����ะเ�ิกหร�อห�����าเนิน�านหร�อ�ม�สามาร�
��าเนิน�าน��อเน��อ���อ����� 
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.ศสก ราหริบรากมรรกะณคบอกะรป์คงอ

นค 71 บอกะรป์คงอ

ซิึฒุวณุคงรทู้ผ ัตง่ตแ .มรค ง

นค 7 ิฒุวณุคงรทู้ผรากมรรก

1 คน ซึ ัตง่ตแ .มรค ง า้ครากอหาภสมวร่.กกค  งอขาํนะนแาํคมาตง
แหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ีมงอ้ตยอน้งา่ยอ
ิฒุวณุคงรทู้ผ

นค 1 ยามหฎกนา้ด

6 คนซึ ัตง่ตแ.มรค ง งจาก 3 ภาค ภาคละ 2 คน

รากาชิวคาภ

ภาคเอกชน

ภาคประชาสงัคม

นทแู้ผ ่กแ้ดไ นค 8 งน่หแาํตยดโรากมรรก

กระทรวงศึกษาธกิาร 2 คน

กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังบประมาณ

นชวายเะลแก็ดเรากจิกมรก

กรมบัญชีกลาง

ิถงอ้ทงอรคกปรากมริสเงส่มรก น

รากิพนคติวชีพาภณุคานฒัพะลแมริสเงส่มรก

}
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นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาควิชาการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
รองประธานกรรมการ

ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมาย*

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาคประชาสังคม

นายชาลี จันทนยิ่งยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคเอกชน

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาคประชาสังคม

นายภัทระ ค�าพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาคเอกชน

* ด�ารงต�าแหน่งนับแต่ 22 มกราคม 2562 แทนนายประสงค์ วินัยแพทย์ ที่ลาออก

รายนามคณะกรรมการบริหาร กสศ.
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

50



นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธกิารคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายเดชาภิวฒัน์ ณ สงขลา
ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงบประมาณ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการ 
เด็กและเยาวชน

นายสุภกร บัวสาย
ผู้จัดการ กสศ. 

กรรมการและเลขานุการ

 กรรมการโดยต�าแหน่ง
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รายนามคณะอนุกรรมการ

•	 ให้ค�าแนะน�าแก่ส�านักงาน เกี่ยวกับแนวทางการ
ด�าเนินงาน ด้านการเงินและงบประมาณของ 
กสศ. รวมถึงแนวทางการได้มาและการบริหาร
จัดการซึ่งเงินและทรัพย์สินของ กสศ. ตาม
มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตักิองทุนเพือ่ความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

•	 ให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาด้านการเงินและ 
งบประมาณแก่คณะกรรมการและส�านักงาน

คณะอนุกรรมการด้านการเงนิและงบประมาณ

1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

2. นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

4. นายรังสรรค์ มณีเล็ก

5. นายวรัชญ์ เพชรร่วง

ประธาน

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

•	พิจารณาและจัดท�าร่างหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ประกาศ หรือเอกสารทางกฎหมาย ท่ีพระราช
บัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2561 หรอืกฎหมายอืน่ๆ ก�าหนดให้  
กสศ. ต้องจัดให้มีข้ึน ตามท่ีคณะกรรมการ 
มอบหมาย หรือส�านักงานร้องขอ

•	 ให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาด้านกฎหมายแก่
คณะกรรมการและส�านักงาน

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

1. นายประสงค์ วินัยแพทย์

2. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

3. นายนพพร สุวรรณรุจิ 

ประธาน

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

•	 ศึกษาและจัดท�าร่างประกาศ ค�าส่ัง ข้อก�าหนด
ต่างๆ เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลองค์กรท่ี
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการ

•	 ให้ค�าปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านธรรมาภิบาลแก่
คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

1. นายชาลี จันทนยิ่งยง

2. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย

3. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

ประธาน

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
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•	 ให้ค�าแนะน�าแก่ส�านักงานเกี่ยวกับแนวทาง
การด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ
ส�านักงาน 

•	 ให้ความเห็นชอบการจดัท�าแผนแม่บทหรอืแผน
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของส�านักงาน 
และการพิจารณาแผนอัตราก�าลังพนักงานและ
ลูกจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของส�านักงาน 

•	 ให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาด้านการบริหารงาน
บุคคลของส�านักงานแก่คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

1. รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล

2. นางสาวนวลอนันต์ ตันติเกตุ

3. นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์

ประธาน

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

•	 ให้นโยบายและค�าแนะน�าแก่ส�านักงานในการ
จัดท�ายุทธศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่น 
อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือของประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ

•	 ให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะแก่คณะกรรมการและ
ส�านักงาน

คณะอนุกรรมการดา้นนโยบายขอ้มูลขา่วสารสาธารณะ

1. นายภัทระ ค�าพิทักษ์

2. ศ.สมพงษ์ จติระดับ

3. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี

ประธาน

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
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ภาคผนวก
พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2561



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

	

	
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้   
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์  จําเป็นต้องใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลบางประการ  เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดความเหลื่อมล้ํา 
ในการศึกษา  และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญตัิแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญั ติกองทุ นเพื่ อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความเสมอภาคทางการศึกษา”  หมายความว่า  การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและ 

เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์   
ลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา  รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

“ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา”  หมายความว่า  ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาอันเนื่อง 
มาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา  คุณภาพหรือประสิทธิภาพของครู  หรือฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม  

“ครู”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่สอนในทุกระดับ 
“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“ค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่สถานศึกษา

เรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และ 

ให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย 
“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การจัดหรือการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  

หรือผู้เรียนในทุกระดับ 
“ ค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวเนื่ องกับการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายอื่นที่ มิ ใช่ ค่าเล่าเรียน 

ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ เรียนในทุกระดับตามระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของสถานศึกษา   
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

“ค่าครองชีพ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพระหว่างศึกษา 
“เด็กปฐมวัย”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากว่าหกปีซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วย 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุน 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสํานักงาน 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๕ ให้ จั ดตั้ งกองทุ นขึ้ นกองทุ นหนึ่ ง  เรียกว่ า  “กองทุ นเพื่ อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่ เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  
ภาคเอกชน  หรือภาคประชาสังคม  เพื่อให้เด็ก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กปฐมวัย  ได้รับการพัฒนา 
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 

(๒) ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน 
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  และผู้ด้อยโอกาส  จนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส 
ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ 
มีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได้ 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทําให้
ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน 

(๖) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา  วิจัย  หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู  ให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  มีความรู้  และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 

(๗) ดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา   
สนองความต้องการทางด้านกําลังแรงงาน  และการยกระดับความสามารถของคนไทย 

การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตาม  (๒)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
ในการนี้  ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหน่ึง  กองทุนจะดําเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนในการดําเนินการก็ได้ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจํานวนหนึ่งพันล้านบาท 
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี

ให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๔) เงินรายได้ที่ได้รับจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๕) รายได้จากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด 
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
เงินอุดหนุนตาม  (๓)  ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอตามแผนการใช้เงินตาม  (๓)  และต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย  
มาตรา ๗ ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือ

รายจ่ายเช่นเดียวกับการบริจาคเพื่ อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร  ทั้ งนี้   ในการดําเนินการ 
ของกรมสรรพากรเก่ียวกับการหักค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายดังกล่าว  ให้กรมสรรพากรรับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมการประกอบด้วย  

มาตรา ๘ ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอ่ืน 

เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๙ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
มาตรา ๑๐ กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และ

อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน  
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การลงทุนตาม  (๓)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๑ เงินของกองทุนให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐ 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒ ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์  ถ้าเป็นกรณีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  กองทุนจะให้ความช่วยเหลือโดยวิธีให้เปล่า  ให้ยืม  หรือให้กู้ยืมก็ได้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา  กองทุนจะดําเนินการเอง  
หรือจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษา  หรือหน่วยงานอื่นก็ได้   
ในการนี้  ให้กองทุนมีอํานาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานดังกล่าวได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๔ ในการดําเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา  วิจัย  หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู  
กองทุนจะดําเนินการเองหรือจะร่วมกับหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให้ก็ได้  
และในกรณีที่สมควรจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู  กองทุนจะส่งเสริม  สนับสนุน  หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดําเนินการผลิตหรือพัฒนาครูอยู่แล้วเพื่อดําเนินการก็ได้ 

การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสถาบันต้นแบบตามวรรคหน่ึง  มิให้นํากฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใช้บังคับ  และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี   
ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นแบบตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการและคุรุสภาร่วมกัน
กําหนดประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๑๕ เงินที่ผู้รับทุนได้รับมาจากกองทุนเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  
ค่าครองชีพ  และทุนเพื่อการฝึกอบรม  ให้ถือว่าเป็นเงินรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการ 
ตามประมวลรัษฎากร 
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หน้า   ๖ 
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มาตรา ๑๖ การใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดําเนินการ  เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา  และมีมาตรการป้องกัน 
การทุจริตที่เหมาะสม 

กองทุนต้องเผยแพร่เป้าหมาย  ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน  ข้อมูลการดําเนินงานและ 
การบ ริหารกองทุ น   ราย รับ   รายจ่ าย   รวมทั้ งผลผลิต   ผลลัพ ธ์   และความ คุ้ม ค่ าที่ เกิดขึ้ น 
จากการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเป็นระยะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องดําเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
โดยสะดวก  โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 

มาตรา ๑๗ ทรัพย์สินของกองทุนที่ ใช้หรือได้มาเพื่ อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  รวมท้ังการบังคับทางปกครอง  
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเร่ืองทรัพย์สิน
ของกองทุนมิได้ 

หมวด  ๒ 
การบริหารกิจการกองทุน 

 
 

มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนหกคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาควิชาการ  ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคม  ภาคละสองคน  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งคน 
(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนแปดคน  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนสองคน  

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  และผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานจํานวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย  มีความรู้
ความสามารถ  หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
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หน้า   ๗ 
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การบริหารการเงินการคลัง  หรือการอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของกองทุน  มีผลงาน 
เป็นที่ประจักษ์  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้บริหารท้องถ่ิน  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

(๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน  
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๕) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๖) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  
ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๗) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๒)  และ  (๓)   

มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบกําหนดสองปี  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  (๓)  ที่แต่งตั้ง

จากภาคต่าง ๆ  ภาคละหน่ึงคนพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก  และให้ถือว่าการพ้นจากตําแหน่ง 
โดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะพ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระตามวรรคหน่ึง  
ให้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
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ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ 

จํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
(๕) คณะกรรมการมีมติ ให้พ้ นจากตํ าแหน่งเพราะเหตุ มีส่ วนได้ เสียในกิจการของกองทุน 

ตามมาตรา  ๓๗  
(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๗) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  

ให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตอ่ไปได้โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในวาระ
เท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนเพื่อให้การดําเนินงาน

ของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้วย 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการและผลการศึกษา  วิจัย  หรือค้นคว้า 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา  เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
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(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน  แผนการพัฒนานวัตกรรม  แผนบริหารความเส่ียง  และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองทุน 

(๔) ควบคุมดูแลและจัดให้ มีการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน เพื่ อ ให้ เป็น ไป 
ตามวัตถุประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  และแนวทางตาม  (๑)  และแผนและงบประมาณตาม  (๓)   
โดยต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การพัสดุ  การบัญชี  
การตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การติดตาม  การประเมินผล  และการเปิดเผยผลการทํางาน  
และระเบียบอื่นใดที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุน 

(๖) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย   
เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ผู้ด้อยโอกาส  ครอบครัว 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และครู  

(๗) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และลําดับความสําคัญในการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕  

(๘) ออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาผู้จัดการ 
(๙) ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่หรืออํานาจ 

ของคณะกรรมการ 
ในการกําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และแนวทางการดําเนินงานตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการ 

รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย 
นโยบาย  เป้าหมาย  และแนวทางการดําเนินงานตาม  (๑)  และแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

ตาม  (๓)  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
ระเบียบตาม  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

และให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
นับแต่วันที่ระเบียบนั้นมีผลใช้บังคับโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบการพิจารณาด้วย 

ความในวรรคสี่ให้ใช้บังคับแก่การออกระเบียบและประกาศตาม  (๙)  ที่ มีผลใช้บังคับแก่ 
บุคคลทั่วไปด้วยโดยอนุโลม 
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม  (๑๐)  ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็น  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุน  และให้กําหนดภารกิจและ
กรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานให้ชัดเจน 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจขอข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของกองทุนอันมิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการท่ีอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้แก่คณะกรรมการ  ให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล  และ 
ให้เปิดเผยได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม  ถ้าพระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๖ ในการพิจารณาเร่ืองใด  ๆ   โดยคณะกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการมีมติ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซ่ึงมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย   
แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองนั้น  ผู้แทนส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม  
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน  ให้บันทึกความเห็นของกรรมการทุกฝ่ายไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย  

มาตรา ๒๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด  

มาตรา ๒๘ ให้อนุกรรมการและคณะทํางานได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๙ ให้มีสํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ทําหน้าที่ธุรการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(๓) ศึกษา  วิจัย  ค้นคว้า  และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) สนับสนุนและเผยแพร่ผลการศึกษา  วิจัย  ค้นคว้า  และพัฒนาองค์ความรู้ตาม  (๓)  และ 

การนําผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการดังกล่าว  
(๕) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริจาคหรือให้การสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษาหรือของกองทุน 
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ํากว่า 

สามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบห้าปี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙ 
(๒) เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๓) เป็นกรรมการผู้จัดการหรือลูกจ้างของบุคคลใด  เว้นแต่เป็นกิจการของกองทุน 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน  หรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุน  ไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อม  เว้นแต่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 
เป็นคู่สัญญา 

มาตรา ๓๑ คุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  วิธีการสรรหา  การดํารงตําแหน่ง  
การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  และการทดลองปฏิบัติงานหรือ 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

ในการจ้างผู้จัดการให้ทําเป็นสัญญาจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุให้ผู้จัดการต้องผูกพัน
และปฏิบัติตามระเบียบตามวรรคหน่ึง  โดยให้มีอายุสัญญาจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี  และเมื่อครบกําหนดอายุ
สัญญาจ้างแล้ว  คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

การทําสัญญาจ้างผู้จัดการ  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาในนามของกองทุน 
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

65



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับรวม
ผู้จัดการ  

(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานสองปีติดต่อกัน 
มาตรา ๓๓ ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบการบริหาร

กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  นโยบาย  และมติของ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๓๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และการจ้างพนักงานและลูกจ้าง   
ให้คํานึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุ้มค่าใน 
การใช้จ่ายเงินของกองทุน  

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน  เพื่อการนี้  

ผู้จัดการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้  นิติกรรมใดที่ผู้จัดการหรือ 
ผู้ได้รับมอบอํานาจกระทําต่อบุคคลภายนอกท่ีจะต้องรายงานหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อนกระทําการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

นิติกรรมที่กระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบตามวรรคสอง  ย่อมไม่ผูกพันกองทุน  เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๖ การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  

ให้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้จัดการ 
ในกรณีที่ผู้รักษาการแทนมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติการแทน   

ให้ผู้ปฏิบัติการแทนมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
ในกรณีที่ มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้จัดการเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่หรืออํานาจอย่างใด   

ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๓๗ ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  และลูกจ้างที่มีหน้าที่และ
อํานาจในการบริหารงานในสํานักงานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยว่าการกระทําใดของบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําที่ถือว่า
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีบุคคลในครอบครัวของบุคคลตามวรรคหน่ึงตามที่
คณะกรรมการกําหนดซึ่งได้รับการช่วยเหลือหรือรับทุนจากกองทุนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ 
แก่บุคคลท่ัวไป 

ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  และลูกจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๓ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๓๘ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและแสดงผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง  

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๓๙ ให้กองทุนจัดทํารายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ

กองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๐ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันส้ินปีบัญชี  และให้คณะกรรมการประกาศรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและ
รายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๔๒ ให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะหน่ึงทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบภายในประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงบประมาณคนหนึ่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งคนหนึ่ง  เป็นกรรมการ 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้สํานักงานจัดให้มีผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  และ
วุฒิสภาเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี  และเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย 

หมวด  ๔ 
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
 

มาตรา ๔๔ ทุกสามปีอันถือว่าเป็นรอบการประเมิน  ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
ของกองทุน  โดยก่อนครบกําหนดสามปีไม่น้อยกว่าหกเดือนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  จากผู้ซึ่งมีความรู้  มีความสามารถ  
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน  การศึกษา  และการประเมินผล  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  
เพื่อทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน 
(๒) รายงานข้อจํากัดหรืออุปสรรคของการดําเนินกิจการของกองทุน 
(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน  และเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ  ให้แจ้งให้กองทุนทราบและให้กองทุน
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดําเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการประเมินผล
พ้นจากหน้าที่  

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่
และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนในการประเมินผลการดําเนินงาน 
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(๒) มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองใดหรือให้ปฏิบัติการ 

ในเรื่องใดได้ตามที่เห็นสมควร 
แผนและประมาณการค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน 
หมวด  ๕ 

การกํากับและดูแล 
 

 

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ 
สั่งให้กองทุนชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับยั้งการกระทําที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา  ๕  หรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ  นโยบายของรัฐบาล  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับกองทุน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนได้ 

ในกรณีที่กองทุนต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี  ให้กองทุนนําเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

หนี้ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงหนี้ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามสัญญาเงินยืม 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  ระหว่างกระทรวงการคลัง
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เลขที่  ๑/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๔  
และสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  
ระหว่างกระทรวงการคลังกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เลขที่  ๒/๒๕๕๔   
ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  สําหรับหนี้ดังกล่าวที่ เป็นภาระของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
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การสร้างเสริมสุขภาพ  ให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณา  และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจมีมติให้หนี้นั้นตกเป็นพับได้ 

มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๗  ให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโอนเงิน
งบประมาณประจําปี  ๒๕๖๑  ที่ตั้งไว้ตามแผนงานและโครงการของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชนที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบแล้วทั้งหมด
ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   
ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๔๗  ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจนกว่า 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  และเม่ือได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว  ให้กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานําส่งเงินที่ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ  

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามวรรคหน่ึงให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  จะกําหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมท้ังสิทธิประโยชน์น้อยกว่า 
ที่เคยได้รับอยู่เดิมไม่ได้  

มาตรา ๕๐ เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารงานของสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานให้แก่สํานักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสี่ปี 

ให้นับระยะเวลาที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานให้แก่สํานักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามวรรคหน่ึง  เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการให้แก่ต้นสังกัด 
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้นั้น 

ในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  
ในการแต่ งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา  ๑๘   (๒ )  และ   (๓ )   
ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  และเม่ือได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นอันสิ้นผลบังคับ 

มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งดํารงตําแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดทําหลักเกณฑ์
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และออกระเบียบตามมาตรา  ๒๓  (๖)  และ  (๗)  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังตามมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๔ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  รอบการประเมินตามมาตรา  ๔๔  ให้เร่ิมนับปีถัดจากปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นปีที่หนึ่ง 

มาตรา ๕๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการบริหาร 
งานบุคคลท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินและ
การบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาใช้บังคับ 
แก่การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
นี้ด้วยโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๕๔  วรรคหก  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดความเหลื่อมล้ํา
ในการศึกษา  และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี  รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2561 กสศ.
รายงานประจ�าปีฉบับน้ีจัดท�าขึ้นแล้วเสร็จโดยการอ�านวยการของคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี กสศ. 
ที่คณะกรรมการบริหาร กสศ. แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วย

1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

2. ศ.สมพงษ์ จติระดับ 

3. รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล

4. รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

5. นายภัทระ ค�าพิทักษ์

ประธานคณะท�างาน

คณะท�างาน

คณะท�างาน

คณะท�างาน

คณะท�างาน

หมายเหตุ
คณะกรรมการบรหิาร กสศ. มแีนวทางให้น�าเสนอผลการด�าเนินงานของ กสศ. ปี 2561 ท่ีสะท้อนถงึการด�าเนินงานจนถงึปัจจบุนั 
เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ในการท�าให้สาธารณชนมองเห็นภาพรวมการท�างานของ กสศ. ได้ชดัเจนกว่าการน�าเสนอในกรอบระยะ
เวลาตามปีงบประมาณ 2561 ที่ กสศ. เพิ่งเริ่มด�าเนินงานได้เพียง 4 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2561) ในรายงานประจ�าปี
ฉบับนี้ คณะท�างานได้รวบรวมผลงานของ กสศ. นับแต่จัดตั้งองค์กรจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหาร กสศ. ให้ไว้ดังกล่าว
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