
ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
วาดวยหลกัเกณฑ  เงื่อนไข  และลาํดบัความสําคัญในการจัดสรรเงินกองทนุ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ   เงื่อนไข  และลําดับความสําคัญในการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา  ๕   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๗)  แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารกองทนุ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ  
เงื่อนไข  และลําดับความสําคัญในการจัดสรรเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้   
“โครงการ”  หมายความวา  กลุมของงานหรือกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน   

เพ่ือวัตถุประสงคของโครงการและสงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดตอประชาชนในการสรางความเสมอภาค 
ทางการศึกษาตามวัตถุประสงคของกองทุน  โดยอาจมีโครงการยอยดวยหรือไมก็ได 

“ภาคีรวมดําเนินงาน”  หมายความวา  หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ  ภาคเอกชน  
หรือภาคประชาสังคม  รวมถึงคณะบุคคลและบุคคลธรรมดา  ที่รวมดําเนินงานกับกองทุนตามโครงการ
โดยมีสัญญาระหวางกัน 

ขอ ๔ เ พ่ือใหการจัดสรรเงินกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงค ในการจัดตั้ งกองทุน   
มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  และทั่วถึง  ใหกองทุนดําเนินการภายใตแนวคิดหลักและลําดับความสําคัญ  
ดังนี้ 

(๑) แนวคิดหลักของกองทุน   
 ก. การเพ่ิมประสิทธิผลและคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ ในการสรางความเสมอภาค 

ทางการศึกษาและวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา  ๕ 
 ข. การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดําเนินงานเพ่ือสรางความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 
 ค. การชวยเหลือทั้งรูปแบบการสนับสนุนคาใชจายผานหนวยงาน  ไมวาจะเปนภาครัฐ  

ภาคเอกชน  หรือภาคประชาสังคม  และรูปแบบการสนับสนุนคาใชจายตอผูรับประโยชนโดยตรง   
 ง. การใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรู   ระบบสารสนเทศ  และนวัตกรรม 

เพ่ือเปนฐานในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาอยางยั่งยืน  และการดําเนินการเพ่ือให 
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา  ๕ 

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



 จ. การติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   และสนับสนุนระบบธรรมาภิบาล 
ของกองทุน  โดยมุงเนนความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(๒) ลําดับความสําคัญในการจัดสรรเงินกองทุน   
 ก. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสกอน 
 ข. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสในระดับ

รุนแรงกวากอน 
 ค. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่มีปญหาซ้ําซอนกอน 
 ง. พิจารณาจัดสรรใหแกกลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใดกอน 
 จ. พิจารณาจัดสรรใหแกครูที่ดูแลกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสกอน 
ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการกําหนดการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญไวในแผนการดําเนินงาน

ประจําปของกองทุน 
ขอ ๕ ในการจัดสรรเงินกองทุน  ใหดําเนินการในรูปแบบโครงการภายใตแผนการดาํเนินงาน

ที่คณะกรรมการอนุมัติแลว   โดยโครงการตองมีลักษณะและผานการพิจารณาตามขั้นตอน 
ที่กําหนดในระเบียบนี้ 

โครงการจะตองมีรายละเอียดเพียงพอแกการพิจารณาของกองทุน  ตามแบบที่สํานักงานกําหนด  
โดยอยางนอยตองระบุวัตถุประสงค   เปาหมาย  ผลที่คาดวาจะไดรับ  และแผนการดําเนินงาน   
รวมถึงแนวทางการนําไปใชและความเชื่อมโยงกับแผนงานของกองทุน 

ขอ ๖ โครงการที่เขาขายไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   
(๑) เปนไปตามวัตถุประสงคและพันธกิจของกองทุน  มีผลตอการสรางความเสมอภาค 

ทางการศึกษา  หรือการดําเนินงานของกองทุน  ตลอดจนสอดคลองกับนโยบาย  ยุทธศาสตร   
และแผนการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) มีหลักการ  กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน  มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
มีแผนการใชจายงบประมาณอยางประหยัดสมเหตุสมผล  รวมทั้งสามารถติดตาม  ตรวจสอบ   
และประเมินผลได 

(๓) เปนโครงการที่ควรมีลักษณะเพิ่มเติม  ไดแก 
 ก. เปนโครงการที่พัฒนาขึ้นมาจากฐานความรูและขอมูลเชิงประจักษ 
 ข. มีมาตรการประเมิน  ทบทวน  และพัฒนาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ

อยางตอเนื่อง 
 ค. มีศักยภาพที่จะดําเนินการขยายผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ง. มีกิจกรรมอันเปนการริเริ่มปฏิบัติการหรือกระบวนการใหม ๆ 
 จ. ไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ 
 ฉ. สามารถสรางการมีสวนรวมจากหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของได 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



 ช. ไมมีลักษณะเปนธุรกิจหรือการลงทุนเพื่อผลกําไร 

 ซ. ไมมีจุดมุงหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางการเมือง 

 ฌ. ไมมีวัตถุประสงคหลักในการมุงจัดหาครุภัณฑ  ที่ดินหรือสิ่งกอสราง 

โครงการใดที่มีลักษณะเปนการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย  ตองมีการตรวจสอบขอมูล 

ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑในการตรวจสอบขอมูลและการชวยเหลือเด็กปฐมวัย   เด็กและเยาวชน 

ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส  ผูขาดแคลนทุนทรัพย  ผูดอยโอกาส  ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย  

และครู  กอนใหความชวยเหลือ 

ขอ ๗ หนวยงานที่จะเปนภาคีรวมดําเนินงานตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจการของกองทุน 

(๒) มีผูบริหาร  คณะกรรมการ  บุคลากร  หรืออาสาสมัคร  ในการปฏิบัติงานประจํา  หรือม ี

ที่ปรึกษา  ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาและวัตถุประสงค 

ที่กําหนดไวในมาตรา  ๕ 

(๓) มีผลการดําเนินงานในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  หรือมีแผนงานที่จะ 

เปนประโยชนตอการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาอยางชัดเจน   

(๔) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ   

ใหใชคุณสมบัติตามวรรคหนึง่กบัคณะบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จะเปนภาครีวมดาํเนินงานโดยอนโุลม 

กรณีหนวยงานภาคเอกชน  หรือหนวยงานภาคประชาสังคม  คณะบุคคลและบุคคลธรรมดา  

ตองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนภาคีรวมดําเนินงานของกองทุน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ท่ีผูจัดการกาํหนด   

ขอ ๘ หลักเกณฑในการพิจารณาโครงการ  ใหสํานักงานพิจารณาดําเนินการตามลําดับ

ขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) ขั้นกลั่นกรอง 

(๒) ขั้นพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีมติยกเวนมิใหโครงการใดตองผานขั้นตอน 

การกลั่นกรองก็ได 

ขอ ๙ การกลั่นกรองตามขอ  ๘  (๑)  ใหกระทําโดยผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ

ที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งอยางนอยตองเปนผูที่ไมเกี่ยวของหรือมีสวน

ไดเสียโดยตรงกับผูเสนอโครงการ  และใหสํานักงานจัดทําสรุปผลการกลั่นกรองรายงานคณะกรรมการ

อยางนอยปละครั้ง   

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



จํานวนผูทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรอง  ใหเปนไปตามวงเงินงบประมาณของโครงการ  ดังนี้ 
 

งบประมาณที่เสนอ จํานวนผูทรงคุณวฒุ ิ
ไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท อยางนอย  ๑  คน 
๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท อยางนอย  ๓  คน 
๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท อยางนอย  ๕  คน 
๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท อยางนอย  ๕  คน  และตองมีการประชุมพิจารณา 
๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท อยางนอย  ๗  คน  และตองมีการประชุมพิจารณา 
เกินกวา  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท อยางนอย  ๗  คน  โดยมีกรรมการบริหารกองทุนรวมอยูดวย

อยางนอย  ๓  คน  และตองมีการประชุมพิจารณา 
 

ขอ ๑๐ การพิจารณาอนุมัติโครงการใหเปนตามวงเงินงบประมาณของโครงการ  ดังนี้ 

(๑) งบประมาณไมเกิน  ๒๐  ลานบาท  ใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๒) งบประมาณเกินกวา  ๒๐  ลานบาท  ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๑ เมื่อโครงการไดรับอนุมัติตามขอ  ๑๐  แลว  ใหผูจัดการจัดทําสัญญากับภาคี 

รวมดําเนินงาน  ตามแบบสัญญาที่สํานักงานกําหนด  โดยอยางนอยตองประกอบดวยเงื่อนไข 

และแนวทางในการดําเนินงาน  รายละเอียดของกิจกรรม  กลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน   

กําหนดเวลาสงมอบงานและการเบิกจายเงินงวดที่เหมาะสม  หากเปนโครงการที่สํานักงานดําเนินงานเอง  

ใหผูจัดการกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงานจัดใหมีการรายงาน  การกํากับติดตาม  และการประเมินผลโครงการ   

ท่ีไดรับอนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุน  ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญากับภาคีรวมดําเนินงาน  

รวมทั้งหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และรูปแบบที่ผูจัดการกําหนด  โดยอยางนอยตองจัดใหมีการตรวจสอบ 

จากการสุมตัวอยางสําหรับโครงการทุกประเภทและขนาด  และโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ

เกินกวา  ๒๐  ลานบาท  ใหรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการอยางนอยทุก  ๖  เดือนหรือตาม

ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณไมเกิน  ๒๐  ลานบาท  

ใหรายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานอยางนอยปละครั้ง 

ใหผูจัดการมอบหมายพนักงานหรือลูกจางเพ่ือใหคําแนะนําภาคีรวมดําเนินงานในการปฏิบัติ 

ตามสัญญา  การจัดทํารายงานการดําเนินงาน  การประเมินผล  และการทําบัญชีรับจาย  ใหถูกตอง

ตามที ่สํานักงานกําหนด  ในกรณีที ่พบวาภาคีรวมดําเนินงานปฏิบัติไมถูกตองตามสัญญาหรือ

ดําเนินการใด ๆ  ที่ไมสอดคลองกับระเบียบ  หลักเกณฑ  หรือแนวทางปฏิบัต ิ ที่สํานักงานกําหนดไว  ให

แจงภาคีรวมดําเนินงานแกไขปรับปรุงภายในระยะเวลาอันสมควร 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๑๓ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนและสํานักงาน  

และการพัฒนาองคกร   

ขอ ๑๔ ใหผูจัดการมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตาง ๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป 

ตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหผูจัดการเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา

เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ประสาร  ไตรรตันวรกุล 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

้หนา   ๑๖
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑




