
ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  เงื่อนไข  และล าดบัความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทนุ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และล าดับความส าคัญในการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารกองทนุ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“โครงการ”  หมายความว่า  กลุ่มของงานหรือกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน   

เพ่ือวัตถุประสงค์ของโครงการและส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดต่อประชาชนในการสร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  โดยอาจมีโครงการย่อยด้วยหรือไม่ก็ได้ 

“ภาคีร่วมด าเนินงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  
หรือภาคประชาสังคม  รวมถึงคณะบุคคลและบุคคลธรรมดา  ที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุนตามโครงการ
โดยมีสัญญาระหว่างกัน 

ข้อ ๔ เ พ่ือให้การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ งกองทุน   
มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  และทั่วถึง  ให้กองทุนด าเนินการภายใต้แนวคิดหลักและล าดับความส าคัญ  
ดังนี้ 

(๑) แนวคิดหลักของกองทุน   
 ก. การเพ่ิมประสิทธิผลและคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕ 
 ข. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 
 ค. การช่วยเหลือทั้งรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  

ภาคเอกชน  หรือภาคประชาสังคม  และรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อผู้รับประโยชน์โดยตรง   
 ง. การให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้   ระบบสารสนเทศ  และนวัตกรรม 

เพ่ือเป็นฐานในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน  และการด าเนินการเพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



 จ. การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   และสนับสนุนระบบธรรมาภิบาล 
ของกองทุน  โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

(๒) ล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน   
 ก. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสก่อน 
 ข. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในระดับ

รุนแรงกว่าก่อน 
 ค. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาซ้ าซ้อนก่อน 
 ง. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดก่อน 
 จ. พิจารณาจัดสรรให้แก่ครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสก่อน 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการก าหนดการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญไว้ในแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีของกองทุน 
ข้อ ๕ ในการจัดสรรเงินกองทุน  ให้ด าเนินการในรูปแบบโครงการภายใต้แผนการด าเนินงาน

ที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว   โดยโครงการต้องมีลักษณะและผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน 
ที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

โครงการจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอแก่การพิจารณาของกองทุน  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  
โดยอย่างน้อยต้องระบุวัตถุประสงค์   เป้าหมาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  และแผนการด าเนินงาน   
รวมถึงแนวทางการน าไปใช้และความเชื่อมโยงกับแผนงานของกองทุน 

ข้อ ๖ โครงการที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุน  มีผลต่อการสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษา  หรือการด าเนินงานของกองทุน  ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์   
และแผนการด าเนินงานของกองทุน 

(๒) มีหลักการ  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดสมเหตุสมผล  รวมทั้งสามารถติดตาม  ตรวจสอบ   
และประเมินผลได้ 

(๓) เป็นโครงการที่ควรมีลักษณะเพิ่มเติม  ได้แก่ 
 ก. เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาจากฐานความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ข. มีมาตรการประเมิน  ทบทวน  และพัฒนาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ

อย่างต่อเนื่อง 
 ค. มีศักยภาพที่จะด าเนินการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ง. มีกิจกรรมอันเป็นการริเริ่มปฏิบัติการหรือกระบวนการใหม่ ๆ 
 จ. ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 ฉ. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
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 ช. ไม่มีลักษณะเป็นธุรกิจหรือการลงทุนเพื่อผลก าไร 
 ซ. ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมือง 
 ฌ. ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งจัดหาครุภัณฑ์  ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
โครงการใดที่มีลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล 

ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย   เด็กและเยาวชน 
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ผู้ด้อยโอกาส  ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
และครู  ก่อนให้ความช่วยเหลือ 

ข้อ ๗ หน่วยงานที่จะเป็นภาคีร่วมด าเนินงานต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจการของกองทุน 
(๒) มีผู้บริหาร  คณะกรรมการ  บุคลากร  หรืออาสาสมัคร  ในการปฏิบัติงานประจ า  หรือม ี

ที่ปรึกษา  ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕ 

(๓) มีผลการด าเนินงานในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  หรือมีแผนงานที่จะ 
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างชัดเจน   

(๔) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ   
ให้ใช้คุณสมบัติตามวรรคหนึง่กบัคณะบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จะเป็นภาครี่วมด าเนินงานโดยอนโุลม 
กรณีหน่วยงานภาคเอกชน  หรือหน่วยงานภาคประชาสังคม  คณะบุคคลและบุคคลธรรมดา  

ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นภาคีร่วมด าเนินงานของกองทุน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ท่ีผู้จัดการก าหนด   

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ  ให้ส านักงานพิจารณาด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) ขั้นกลั่นกรอง 
(๒) ขั้นพิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีมติยกเว้นมิให้โครงการใดต้องผ่านขั้นตอน 

การกลั่นกรองก็ได้ 
ข้อ ๙ การกลั่นกรองตามข้อ  ๘  (๑)  ให้กระท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์

ที่ผู้จัดการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้เสียโดยตรงกับผู้เสนอโครงการ  และให้ส านักงานจัดท าสรุปผลการกลั่นกรองรายงานคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละครั้ง   
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จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรอง  ให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณของโครงการ  ดังนี้ 
 

งบประมาณที่เสนอ จ านวนผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย  ๑  คน 
๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย  ๓  คน 
๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย  ๕  คน 
๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย  ๕  คน  และต้องมีการประชุมพิจารณา 
๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย  ๗  คน  และต้องมีการประชุมพิจารณา 
เกินกว่า  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย  ๗  คน  โดยมีกรรมการบริหารกองทุนรวมอยู่ด้วย

อย่างน้อย  ๓  คน  และต้องมีการประชุมพิจารณา 
 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นตามวงเงินงบประมาณของโครงการ  ดังนี้ 
(๑) งบประมาณไมเ่กิน  ๒๐  ล้านบาท  ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๒) งบประมาณเกินกว่า  ๒๐  ล้านบาท  ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ข้อ ๑๑ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้ผู้จัดการจัดท าสัญญากับภาคี 

ร่วมด าเนินงาน  ตามแบบสัญญาที่ส านักงานก าหนด  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 
และแนวทางในการด าเนินงาน  รายละเอียดของกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์   
ก าหนดเวลาส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินงวดที่เหมาะสม  หากเป็นโครงการที่ส านักงานด าเนินงานเอง  
ให้ผู้จัดการก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานจัดให้มีการรายงาน  การก ากับติดตาม  และการประเมินผลโครงการ   
ท่ีได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุน  ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญากับภาคีร่วมด าเนินงาน  
รวมทั้งหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และรูปแบบที่ผู้จัดการก าหนด  โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 
จากการสุ่มตัวอย่างส าหรับโครงการทุกประเภทและขนาด  และโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
เกินกว่า  ๒๐  ล้านบาท  ให้รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการอย่างน้อยทุก  ๖  เดือนหรือตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไม่เกิน  ๒๐  ล้านบาท  
ให้รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละครั้ง 

ให้ผู้จัดการมอบหมายพนักงานหรือลูกจ้างเพ่ือให้ค าแนะน าภาคีร่วมด าเนินงานในการปฏิบัติ 
ตามสัญญา  การจัดท ารายงานการด าเนินงาน  การประเมินผล  และการท าบัญชีรับจ่าย  ให้ถูกต้อง
ตามที ่ส านักงานก าหนด  ในกรณีที ่พบว่าภาคีร่วมด าเนินงานปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือ
ด าเนินการใด ๆ  ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ  หลักเกณฑ์  หรือแนวทางปฏิบัต ิ ที่ส านักงานก าหนดไว ้ ให้
แจ้งภาคีร่วมด าเนินงานแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาอันสมควร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๓ ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนและส านักงาน  
และการพัฒนาองค์กร   

ข้อ ๑๔ ให้ผู้จัดการมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ผู้จัดการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประสาร  ไตรรตันว์รกุล 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑


