
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

รายงานผลการพิจารณาศึกษา 
รายงานประจ าปี ๒๕๖๒  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

ของ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา 

วุฒิสภา 
 
 
 
 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
ที ่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๒๓) วันท่ี   ๑๐  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศกึษา รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติ แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่อยู่ 
ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ  การให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน  
โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึงเน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้
ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการ 
๑๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
๑๓. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  
๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 

 
อนึ่ง ... 

(ส าเนา) 



- ๒ - 
 

อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙           
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายเฉลิมชัย  
เฟ่ืองคอน เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง และมีมติ          
ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษาเพิ่ม ๓ ต าแหน่ง ได้แก่  

๑. นายทรงเดช  เสมอค า   
๒. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  
๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 

ต่อมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ได้ขอลาออกจากการเป็น
กรรมาธิการการศกึษา จงึส่งผลให้ปัจจุบนัคณะกรรมาธกิารคณะนี้ ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  
๑๒. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
๑๓. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
๑๔. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 
๑๕. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ 
๑๖. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมาธิการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 
๑๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ 

 
 
 
 

บัดนี ้... 
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คณะกรรมาธิการการศกึษา  วุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

นายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายเฉลา  พวงมาลัย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  อ่อนสอาด 
กรรมาธิการ 

นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

พลเอก สสิน  ทองภักดี 
กรรมาธิการ 

 

นางสุนี  จึงวิโรจน ์
กรรมาธิการ 

 

นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
กรรมาธิการ 

 

นายทรงเดช  เสมอค า 
กรรมาธิการ 
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รายงานผลการพิจารณาศึกษา  
รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

-------------------------------------- 
 

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหา 
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติ 
แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวง ศึกษาธิการ                  
การให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึง               
เน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครอง            
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ          
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบกับในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓             
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณา
ศึกษารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และแถลงความเห็น ข้อสังเกต 
และตั้งประเด็นซักถามต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยก าหนดเวลา
ด าเนินการ ๓๐ วัน ต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ออกไปอีก ๑๕ วัน  

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาเสร็จแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานของคณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ             
ด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ด าเนินการพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าวแล้ว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

 
 
 
 



( ข ) 
 

 
๑.๑  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

  ๑)  พลเอก ประสาท  สุขเกษตร    
  ๒) นายพีระศักดิ์  พอจิต 
  ๓)  นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 

 ๔)  รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 
  ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ชัยรัตนาวรรณ 
 ๖) นายสวัสดิ์  ภู่ทอง 
 ๗) นางกัลยา  คุรุจิตโกศล 
 ๘) นายธนิต  ชังถาวร 
 ๙) นายภวัต  ตั้งตรงจิตร 
  ๑๐) นายเพ่ิมสิน  เอียดเอื้อ 
  ๑๑) นายกิติชัย  วงษ์เจริญสิน 

  ๑๒) นายถนัด  บุญชัย 
  
 ๑.๒ อนุกรรมาธิการ 

 ๑) นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๒) นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ       รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
       คนที่หนึ่ง 

    ๓) นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
       คนที่สอง 

      ๔)  นางสุนี  จึงวิโรจน์  อนุกรรมาธิการ 
     ๕) นายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์   อนุกรรมาธิการ 

      ๖) นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  อนุกรรมาธิการ  
      ๗) รองศาสตราจารย์จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ อนุกรรมาธิการ 

      ๘)  นายไกรยส  ภัทราวาท   อนุกรรมาธิการ 
      ๙) นายสายสิทธิ์  เจตสิกทัต    อนุกรรมาธิการ 

  ๑๐)  นางสาวณัฐิกา  นิตยาพร   อนุกรรมาธิการ 
   ๑๑) นายชาญชัย  มาณจักร์    อนุกรรมาธิการ  
   ๑๒) นางสาวทิฆัมพร  แรงเขตรการ  อนุกรรมาธิการและเลขานุการ  

   
๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 
 ๒.๑ คณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณารายงานประจ าปีดังกล่าวโดยมีการประชุม 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings) จ านวน ๔ ครั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 



( ค ) 
 

 
   ๒.๑.๑ นายไกรยส  ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุน 
    เพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
   ๒.๑.๒ นายพัฒนะพงษ์  สุขมะดัน  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
    เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

๒.๒ พิจารณาศึกษากฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ๒.๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๒.๓ พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.๒.๔ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๒.๕ ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๖ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒.๒.๗  สรุปผลการประชุมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวาระพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๑ 
   ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

 ๒.๒.๘ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
 ๒.๒.๙ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
๒.๓ สังเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๒.๑ – ๒.๒ และสรุปประเด็นส าคัญ โดยจัดท าเป็น

รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา              
เ พ่ือเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา                    
และวุฒิสภาต่อไป 

๓. ผลการพิจารณา 
  คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานดังกล่าวด้วยความละเอียด
รอบคอบแล้วและได้มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว โดยถือว่าเป็นรายงานผลการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาศึกษา รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา  
 ส่วนที่ ๒ ผลการพิจารณา 
 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
  ทางการศึกษา   
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 รายงานผลการพิจารณาศึกษา “รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค             
ทางการศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งหมายใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการแถลงความเห็น ข้อสังเกต และตั้งประเด็นซักถามต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา
รายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๓  

ทั้งนี้ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหก 
ประกอบมาตรา ๒๕๘ จ.ด้านการศึกษา บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดย
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน
เข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษ ีทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว พร้อมกับให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ต่อมาคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๑ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ             
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ตามกระบวนการเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของ                
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมาย จากนั้นวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุน                     
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่ถัดจากวันประกาศ               
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ทั้งนี้ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำค                  
ทำงกำรศึกษำ ช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ รวมทั้งเสริมสร้ำง
และพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมำณให้กองทุนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ 
ดูแลของนำยกรัฐมนตรี และมีกำรบริหำรงำนที่เป็นอิสระ พร้อมกับได้เสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ปัจจุบันกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ด าเนินงานครบก าหนดที่จะต้อง
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ ซึ่งบัญญัติให้กองทุนจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภำเพ่ือทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชี             
จากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย 

ด้วยเหตุดังกล่าวนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ 
รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับข้อสังเกต              
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาในประเด็นส าคัญ อำทิ กำรด ำเนินโครงกำรส ำคัญ 



( ๒ ) 

 

เพ่ือมุ่งหมำยช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ในทุกกลุ่มเป้ำหมำย และกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน               
และภำคประชำสังคม รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริม            
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการการศึกษาได้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างผล                  
การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษากับเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์                 
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพบว่า  
การด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความ           
เป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนนุใหม้ีการจดัตัง้
สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู  (มาตรา ๕ (๖)) และด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย                
และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ดังกล่าว 
ไปใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงาน และการยกระดับ 
ความสามารถของคนไทย (มาตรา ๕ (๗)) ยังมีการด าเนินการที่คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
กับผลการด าเนินโครงการส าคัญทั้ง ๙ โครงการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองทุน 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงขอเสนอข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ          
การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุน          
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้ 

๑. ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 เนื่องจากการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้กองทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์                

ที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๖          
ยังไม่อาจใช้ด าเนินงานอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ          
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.  .... โดยสรุปสาระส าคัญว่า           
“ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา ๓ ปี รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนตามร่างมาตรา ๖ (๓) ให้แก่กองทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ ของเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาของปีงบประมาณก่อน” แต่ที่ผ่านมา 
กองทุนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนยังไม่เพียงพอส่งผลให้กองทุนยังขาดทรัพยากรที่จะน ามาใช้              
ในการด าเนินงานในช่วง ๓ ปีแรก เพ่ือใช้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๔ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้กองทุนใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ              
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค            
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ได้อย่างแท้จริง ประกอบกับเพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้การด าเนินงาน           
ของกองทุนสามารถเป็นคานงัดส าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 



( ๓ ) 

 

 
๒. ข้อเสนอแนะตอ่กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

๒.๑ ข้อเสนอแนะภำพรวมของรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำค  
ทำงกำรศึกษำ 

  ๑) กองทุนได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในส่วนของ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อรายงานประจ าปี ๒๕๖๑            
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยน ามาใช้ประกอบการด าเนินงานในเรื่องส าคัญต่าง ๆ            
ทั้งเรื่องของการด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือมุ่งหมายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ า 
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย และการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  แต่ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดตั้ง “สถาบันต้นแบบ            
ในการผลิตครู” ตามมาตรา ๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครอบคลุมในทุกสาขาและกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาที่มีความหลากหลายนั้น                      
ยังไม่ปรากฏผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงขอให้กองทุนได้พิจารณาด าเนินงาน              
ตามวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมในระยะต่อไป  

   ๒) การก าหนดใช้ถ้อยค า ค าว่า “โครงการ” และ “แผนงาน” ในรายงานประจ าปี ๒๕๖๒             
อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากการด าเนินงานที่แท้จริง เนื่องจากรายงานประจ าปี              
๒๕๖๒ กองทุนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๒,๕๓๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท โดยได้น าเสนอเฉพาะ             
ผลการด าเนินงานในโครงการส าคัญ จ านวน ๙ โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑,๘๓๘,๙๓๑,๕๕๐ บาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกองทุนได้ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการย่อย         
อีกเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ โครงกำรที่กองทุนได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน         
ในรำยงำนน้ีส่วนใหญ่เป็นโครงกำรที่ใช้งบประมำณ เกินกว่ำ ๒๐ ล้ำนบำท ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร 
กองทุนมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติ แต่ในส่วนแผนงำนหรือโครงกำรที่ใช้งบประมำณไม่เกิน            
๒๐ ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอ ำนำจของผู้จัดกำรกองทุนที่จะสำมำรถพิจำรณำอนุมัติน้ันจะปรำกฏเฉพำะ
โครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์สร้ำงสรรค์ในโรงเรียนเพ่ือควำมเสมอภำคในกำรเติบโต           
เป็นแรงงำนคุณภำพยุค ๔.๐ ของเยำวชนไทย โดยใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจ ำนวนเงิน ๙,๘๓๙,๕๕๐ บำท           
ดังนั้น เพ่ือเป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานที่ต้องเป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรเสนอข้อพิจารณาไว้ดังนี้  

  -  กองทุนควรน าเสนอผลการด าเนินงานในโครงการหรือแผนงานย่อยที่มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ครบถ้วนตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและควรแสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปีครั้งต่อไป  

 



( ๔ ) 

 

 - กองทุนควรก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปีเกี่ยวกับข้อมูล
ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละโครงการว่า เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใด กรอบระยะเวลาด าเนินงานใน
แต่ละโครงการให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดกรอบแนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพยส์นิของกองทนุ 
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลหรืองบประมาณแผ่นดิน  การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ             
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและยกย่องเกียรติคุณ ผู้มีอุปการคุณตามความเหมาะสม  
  ๓) การแสดงจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒            
ยังมีควำมแตกต่ำงกันเน่ืองด้วยอำจปรำกฏรำยละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ รายงานหน้า ๒๗ ปรากฏข้อมูล 
แสดงการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการส าคัญจ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑,๘๓๘,๙๓๑,๕๕๐  บาท 
แต่รายงานหน้า ๙๗ ปรากฏข้อมูลแสดงการใช้จ่ายโครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑,๘๘๐,๖๘๖,๓๗๖.๔๑ บาท 
ซึ่งปรำกฏตัวเลขกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรที่แตกต่ำงกัน จึงเห็นควรให้แสดงข้อมูล          
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือแผนงำนและข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดให้ถูกต้องตรงกัน              
ในรำยงำนประจ ำปีครั้งต่อไป  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

(รำยงำนหน้ำ ๒๗)                                          (รำยงำนหน้ำ ๙๗) 
 
 ๔) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่และการด าเนินการกองทุนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปรากฏตามโครงการส าคัญในปีงบประมาณ                        
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๙ โครงการพบว่า การด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบ              
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
(มาตรา ๕ (๖)) และการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลด                          
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงานและยกระดับความสามารถ                   
ของคนไทย (มาตรา ๕ (๗)) ยังมีการด าเนินการที่คิดเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินโครงการส าคัญทั้ง ๙ โครงการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองทุน ซึ่งจะส่งผลให้
เข้ำใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่ของกองทุนน้ันเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องของเด็กยำกจน



( ๕ ) 

 

เฉพำะกำรอุดหนุนในส่วนของเงินงบประมำณ ซึ่งอำจไม่สำมำรถน ำไปขยำยผลในเชิงกำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำในมิติเชิงคุณภำพได้ ดังน้ัน จึงควรพิจำรณำให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินโครงกำร              
ในปีถัดไปโดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรพัฒนำและกำรวิจัยเป็นส ำคัญ ประกอบกับโครงการส าคัญ
บางส่วนยังอยู่ระหว่างด าเนินการที่ยังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์แต่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการแล้ว 
อาทิ โครงกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนในพ้ืนที่หำงไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ซึ่งใช้งบประมำณในปี ๒๕๖๒ ไปแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 
๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บำท ซี่งกลุ่มครูและโรงเรียนเป็นหน่ึงกลุ่มเป้ำหมำย ของกองทุนเพ่ือด ำเนินงำน            
ภำยใต้โครงกำรในปี ๒๕๖๒ น้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕) เห็นควรน าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือสะท้อนถึงตัวชี้วัด 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู พร้อมกับเผยแพร่
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน รวมทั้ง
ผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินของกองทุน เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๖) เนื่องด้วยการด าเนินงานของกองทุนจ าเป็นต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ           
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกองทุน ดังนี้ 

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอน          
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๖ วรรคสอง)  

 



( ๖ ) 

 

 
- คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย            

และแนวทางการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์              
ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศด้วย (มาตรา ๒๓ (๑)) 

- เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค             
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กองทุนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน  
หรือยับยั้งการกระท าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ             
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกองทุนได้ (มาตรา ๔๖)  

ดังน้ัน เห็นควรเสนอให้กองทุนได้พิจำรณำและน ำเสนอควำมเชื่อมโยงระหว่ำง               
กำรด ำเนินงำนของกองทุนกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
ให้ชัดเจน 

 ๗) เนื่ องจากรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔                          
และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติถึงความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการของกองทุน นอกจากนี้ เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ซึ่งล้วนแล้วเป็นการก าหนดกลไกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของกองทุน ดังน้ัน กองทุนควรสะท้อนให้ถึงเห็นถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำร
จัดกำรที่มำกกว่ำหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพาะการด าเนินงานปีที่ ๒ นี้ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นกว่าการบริหารงาน 
ภาครัฐอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ สามารถพัฒนาฐานข้อมูลและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม               
จากเดิมที่อ้างอิงแต่เฉพาะข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างไร  นอกจำกน้ี 
ควรมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนมุมมองของพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำกำรด ำเนินงำนของกองทุน
สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงไร และมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร  

 
 ๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
  การด าเนินงานตามโครงการส าคัญ จ านวน ๙ โครงการนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ 

อย่างมากในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
และมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูได้เป็นอย่างดี แตท่ัง้นี ้เพ่ือเปน็สว่นชว่ย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด าเนินงานของกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางการด าเนินงานไว้เพี่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 
 
 



( ๗ ) 

 

(๑) ควรขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ 
  (๑.๑) สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ทั้งโรงเรียน 
ท่ีจัดการศึกษาโดยมูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา             
หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเอกชน 
นอกระบบ) รวมทั้งการจัดการศึกษาของหน่วยงานอื่นตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ  

  (๑.๒) ประชาชนทั่วไปซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนา               
อย่างเสมอภาคและทั่วถึงเพ่ือการประกอบอาชีพและการมีงานท าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  
ซึ่งการด าเนินภารกิจของกองทุนนั้นต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายและขอบข่ายตามบทนิยามค าว่า             
“ความเสมอภาคทางการศึกษา” แห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีการศึกษา         
ต่ ากว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีรายได้น้อย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่ว่างงาน คนพิการ           
คนเร่ร่อน เยาวชนในสถานพินิจ และผู้ต้องขัง เป็นต้น  

  โดยในการด าเนินการนั้นควรเน้นการติดตามประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ              
ของโครงการ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใชท้รพัยากรของรฐั 
ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาหรือพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
ตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้อย่างแท้จริง  

 (๒) กองทุนควรก าหนดแผนงานหรือโครงการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว    
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ พร้อมกับติดตามกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ และควรมีการดัชนีชี้วัดความส าเร็จ พร้อมกับเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกองทุนต่อสาธารณชน                
อันเป็นแนวทางหนึ่งของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนให้เข้ามา              
มีส่วนส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อลดหรือบรรเทาอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินภารกิจเพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการประสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและทราบถึง
ช่องทางหรือโอกาสการเข้าถึงกองทุน 
 (๓) ควรด าเนินโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐาน ศักยภาพ            
และภูมิสังคมที่แตกต่างกัน พร้อมกับก าหนดระบบส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนา การตอบแทนครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภูมิสังคมของผู้ใช้ครู 

(๔) ควรบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และเชื่อมโยงไปถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ เป็นต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าว              
มีความส าคัญเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงาน สามารถลด          
ความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันยังประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูล ท่ีมี



( ๘ ) 

 

ความส าคัญต่อการด าเนินงานในหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร จึงเห็นควร             
ให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงข้อมูลมีความส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศ และข้อมูลที่จะสามารถ
น ามาวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และสร้างความเสมอภาค                 
ทางการศึกษา ท้ังในส่วนของผู้เรียนและสถานศึกษา  

 (๕) ควรส่งเสริมให้มีการใช้ประสิทธิภาพจากระบบเทคโนโลยีเพ่ือค้นหาและคัดกรอง 
ความยากจนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายยากจนที่สุดอย่างแท้จริง และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย   
ที่ยากจนตามล าดับ 

 (๖) ควรปรับแนวทางการก าหนดเป้าหมายการคัดกรองความยากจนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้จังหวัดหรือพ้ืนที่เป็นหลักในการด าเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย              
ที่เป็นเด็กและเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งควรส่งเสริมให้มีกลไก
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในการศึกษาในระดับพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด เพ่ือส่งเสริมให้
บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา                 

 (๗) ควรพิจารณากรอบความคิดหรือบทนิยามของสถาบันต้นแบบเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเป็นไปอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับแนวทางของ SDG ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่ควรให้ความส าคัญในการวางกรอบการด าเนินการ คือ 
กระบวนการหรือวิธีที่จะท าให้เด็กจะเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และควรด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 (๘) ควรพิจารณาทบทวนผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค         
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายล าดับรองทั้งระบบและเชื่อมโยงไปยังกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ยังเป็น           
อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือเสนอเป็นข้อมูลต่อการอนุวัตกฎหมายให้สามารถ
รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุน           
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป 

 
 

------------------------------- 



สารบัญ 
 
เรื่อง             หน้า 
 
รายงานผลการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานกองทุน                    ( ก ) – ( ง ) 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

บทสรุปผู้บริหาร          ( ๑ ) - ( ๘ ) 
 
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค ๑ 
 ทางการศึกษา  

๑.๑ ความเป็นมาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ๑ 
๑.๒ ภาพรวมการด าเนินการตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒    
 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๒ 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการพิจารณา ๑๑ 
 ๒.๑ หน้าที่และการด าเนนิงานของกองทุนตามพระราชบัญญตั ิ  
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑ 
 ๒.๒ การบัญชแีละการตรวจสอบตามพระราชบญัญตั ิ  
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕  
 ๒.๓ แนวทางการพฒันา ๑๗ 
 ๒.๔ การด าเนินงานที่สอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย  
  ตามยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏิรปูประเทศด้านการศกึษา 
  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่สิบสอง  
  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ๑๗ 
 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะตอ่การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา ๑๙ 
 ๓.๑ ข้อเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี  ๑๙ 
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะต่อกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ๑๙
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๒ 

 
ภาคผนวก 
 ๑. พระราชบญัญตัิกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓๑ 

๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
     กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....   
  สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ  ๕๑ 

 ๓. สรุปผลการประชุมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
 วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ในวาระพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๑   
 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๕๙ 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๑.๑ ความเป็นมาของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระ 

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๒๕๘ จ.ด้านการศึกษา ประกอบมาตรา ๒๖๑ และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑๑ โดยท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา                   
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง              
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

จากนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/ ๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา                   
พ.ศ. .... โดยที่ประชุมลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ              
ได้ตั้งข้อสังเกตส าคัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่ประชุมสภานิติบัญญัติได้มีมติเห็นด้วย    
กับข้อสังเกต นั้น 

ต่อมาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติ          
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตัง้แตถ่ดัจากวนัประกาศ               
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรณุ รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยด์ารณ ี อุทัยรตันกิจ  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ภาคประชาสังคม 
๔. นายจเด็จ  ธรรมธัชอาร ี กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ภาคประชาสังคม 
๕. รองศาสตราจารย์ปัทมาวด ี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ภาควิชาการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปารณีา  ศรีวนิชย ์ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ด้านกฎหมาย 
๗. นายภัทระ  ค าพิทกัษ์  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ภาคเอกชน 
๙. นายชาลี  จันทนยิ่งยง  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ภาคเอกชน 

                                                           
๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๑ 

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

 



- ๒ - 
 

กรรมการโดยต าแหน่ง  
๑. นายประเสรฐิ   บญุเรอืง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นายอ านาจ  วิชยานุวตัิ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ๓. นายสุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๔. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ๕. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสขุ  อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

๖. นายประยูร  รตันเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๗. นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๘. นายเดชาภิวฒัน ์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๙. นายสุภกร  บวัสาย  ผู้จัดการกองทนุเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

๑.๒ ภาพรวมการด าเนินการตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค            
ทางการศึกษา 
 ๑.๒.๑ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน                 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒ 

๑.๒.๒ การแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อการพิจารณารายงานประจ าปี 
๒๕๖๑ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา๓ 

๑.๒.๓ การพิจารณาภาพรวมการด าเนินการตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุน         
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเชื่อมโยงกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                         
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ            
และที่ประชุมวุฒิสภาต่อรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาสของกองทุนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย        
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในระดับพ้ืนที่ (ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

 การด าเนินงานของกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถด าเนินงาน
ได้เกือบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสตามมาตรา ๕                  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถด าเนินการตามโครงการ 
ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย (สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน)  
                                                           
๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๒ 
 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ๓ 
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 ปัจจุบันกองทุนได้ด าเนินการตามภารกิจในภาพรวมตามกลุ่มเป้าหมายจ านวนประมาณ             
๔,๓๐๐,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ๗ กลุ่ม กล่าวคือ 

(๑) เด็กเล็ก (อายุระหว่าง ๐ - ๒ ปี) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน ๗๗๐,๐๐๐ คน 
(๒) เด็กก่อนวัยเรียน (อายุระหว่าง ๓ - ๕ ป)ี จ านวน ๘๔๐,๐๐๐ คน  
(๓) เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ คน  
(๔) เด็กนอกระบบการศึกษา (อายุระหว่าง ๖ - ๑๔ ปี) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แผนภาพในรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา หน้าที่ ๑๙) 
 

(๕) เด็กที่ไม่เรียนต่อหลังจบมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีฐานะยากจน จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ คน  

(๖) แรงงาน (อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี) ที่ต้องการพัฒนะทักษะ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ คน 
(๗) ครูและโรงเรียน ยังไม่ปรากฏจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

โดยกองทุนได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ใน ๓ ลักษณะ คือ 
(๑) การอุดหนุนช่วยเหลือ 
(๒) การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (ทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) 
(๓) การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ในปี ๒๕๖๒ นี้กองทุนได้จัดท าโครงการเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย                      

ซึ่งอยู่ในระดับพ้ืนที่ตามโครงการล าดับที่ ๙ คือ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน           
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส (งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) รายละเอียดปรากฏในรายงาน 
ประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หน้า ๗๖ - ๘๐ โดยด าเนินการร่วมกับหน่วย
พัฒนาอาชีพ จ านวน ๗๑ แห่ง ใน ๔๒ จังหวัด เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่ช่วยยกระดับทักษะ             
การประกอบอาชีพแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละด้อยโอกาส จ านวน ๗๔ หลักสูตร อาทิ เกษตรผสมผสาน
ระบบอินทรีย์ ผู้ประกอบการผ้าไหมขนาดย่อม เครื่องปั้นดินเผา ระบบประกอบการสังคมออนไลน์                  
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นักขายมือทอง (young salesman) นวดไทยเพ่ือสุขภาพ การท าคุกกี้ครบวงจร การท าเครื่องแกงพ้ืนบ้าน  
โดยระบบต้นแบบของกองทุนซึ่งสามารถช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายได้จ านวน ๖,๐๕๕ คน ประกอบด้วย  แรงงาน
นอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ว่างงาน ผู้ถือบัตร สวัสดิการคนจน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ  

 
๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั่วถึงและมีมาตรฐานเพ่ือน ามาใช้

ประโยชน์ให้มากขึ้น (ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน                   
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 

  กองทุนได้พัฒนานวัตกรรมที่มีความส าคัญขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน 
คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ Information System for Equitable 
Educatio (iSEE) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือการแก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยระบบ iSEE จะสามารถประมวลผลสถานการณ์ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
และจ านวนนักเรียนยากจนพิเศษในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด สถานศึกษา จนถึงระดับผู้เรียน         
ทั้งแสดงผลในรูปแบบกราฟฟิกและตารางสรุปข้อมูลสถิติ รวมถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศของสถานศึกษา        
ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้กองทุนจะบูรณาการระบบ iSEE กับฐานข้อมูลภาครัฐของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) โดยการใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่ าวปรากฏผลเด่นชัดในการด าเนินการในโครงการส าคัญ                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลน           
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

 
๓) การตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  (ข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา               
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อการพิจารณารายงาน
ประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 ๓.๑) การจัดท าระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
  (๑) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (๒) ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การเผยแพร่เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
รายรับ รายจ่าย รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (๓) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (๔) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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  (๕) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  (๖) ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยเงนิหรอืทรพัยส์นิ       
ที่มีผู้บริจาคให้กองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๓.๒) การจัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.๓) การติดตามก ากับโดยคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ 

บริหารกองทุน  
 ๓.๔) การจัดท าระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ         
การควบคุมภายในส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๓.๕) การบัญชีและการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ (มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒) โดยรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุน 
แสดงให้ปรากฏถึงรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.) ซึ่งเป็นการวางระบบการตรวจสอบ
ภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง          
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หน้าที่ ๘๘ – ๘๙ 

(๒) ผู้สอบบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้เสนอรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนได้ประกาศรายงานการเงนิทีผู่ส้อบบญัชี
ได้ตรวจสอบแล้วและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา  รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หน้าที่ ๙๐ – ๑๑๗ 

๓.๖) การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุน               
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ (มาตรา ๔๔- ๔๕) ซึ่งจะประเมินทุกรอบสามปี 
และจะครบรอบแรกในปี ๒๕๖๕ นั้น กองทุนได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและแนวทางด าเนินการ 
รวมทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการท างาน 
ของคณะกรรมการประเมินผลที่คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอต่อไป 

 
  ๔) การบูรณการการด าเนินงานของกองทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา               
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อการพิจารณารายงาน
ประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

กองทุนมีการบูรณาการเชื่ อมโยงการท างานและข้อมูลร่ วมกับหน่วยงาน                        
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการด าเนินการที่ส าคัญ คือ 
มุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง ยึดมั่นในหลักการส าคัญซึ่งระบุในแผนแม่บทของกองทุน  
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(EEF Master Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ โดยกองทุนเปนหนึ่งองคาพยพในกลไกการขับเคลื่อน 
การลดความเหลื่อมล้ า และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่จะบรรลุผลส าเร็จได ทุกภาคสวน                      
ตองมุ งมั่นด าเนินงาน โดยกองทุนสร้างความเชื่อมโยงการด าเนินงานอยางตอเนื่องนับตั้งแต่ระดับ            
นโยบายผ่านการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนของ              
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ กรมกิจการ 
เด็กและเยาวชน กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมีการประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน           
และก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเดือนละ ๑ ครั้ง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับ
ทิศทางโครงการส าคัญ ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
เดียวกันกับองค์ประกอบของคณะกรรการบริหารกองทุน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการบูรณาการและประสานงาน
กันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 

ส่วนประเด็นการบูรณาการเชิงวิชาการและการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น กองทุนได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และธนาคารโลก 
เป็นต้น โดยปรากฏผลเด่นชัดในการด าเนินการในโครงการส าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อาทิ โครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (โครงการที่ ๑) โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่            
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (โครงการที่ ๒) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (โครงการที่ ๓) 
และโครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอภาค            
ทางการศึกษา (โครงการที่ ๔)     

       
       ๕) บทบาทหน้าที่ส าคัญของกองทุน และส านักงานกองทุน (ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และการแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุน           
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

๕.๑) การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานของกองทุน             
ควรค านึงถึง “ผู้ท าหน้าที่สอน” ในทุกระบบ ซึ่งไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร หรือไม่ว่าจะมีหรือไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ก็ตาม 
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ “ค่าเล่าเรียน”  หรือ “ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา นั้น ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงผู้เรียนในทุกระบบไม่ว่า 
“ผู้เรียน” นั้น จะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน   
อย่างเดียวกัน  

กองทุนได้มีโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ครอบคลุมในทุกระบบ เช่น ครูอาสาสมัครและครูต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งยังไม่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา รวมทั้งครูของเด็กนอกระบบ
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การศึกษาและเด็กกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นจิตอาสาหรือภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคให้แก่สามเณรที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 ๕.๒) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ต้องการ 
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ ควรครอบคลุมถึงการศึกษาในระดับ 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

กองทุนมีโครงการทุนสร้างโอกาสสนับสนุนให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ได้ศึกษาต่อเต็มศักยภาพ ได้แก่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ระดับปวช. และระดับปวส.) จ านวน ๒,๕๐๐ ทุน         
ต่อปี ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน ๑๐๐ ทุนต่อปี ทุนพัฒนา      
เต็มศักยภาพสายอาชีพ (ต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก) จ านวน ๔๐ ทุนต่อปี ทุนสร้างโอกาส       
ทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (ปริญญาตรี               
ด้านวิชาชีพครู) ปีละ ๓๐๐ คน ต่อเนื่อง ๕ ปี รวม ๑,๕๐๐ ทุน    
    ๕.๓) การจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) 
รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาทิ 

(๑) คู่มือ แนวทางปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน
โครงการเพ่ือก าหนดรายละเอียดขั้นตอนให้มีความชัดเจน ลดความผิดพลาดและป้องกันการทุจริต                  
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของส านักงานกองทุน ภาคีร่วมด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง                     
ตัวอย่างที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่นักเรียนยากจนพิเศษซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยี CCT            
ในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการด าเนินงาน ๖ ขั้นตอนที่มีการออกแบบที่รัดกุมโดยอาศัยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการก ากับติดตามความโปร่งใส รวมทั้งประสิทธิภาพ        
และคุณภาพการด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษของครูและสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ 
iSEE ส าหรับดูข้อมูลรายงานแบบ Real Time ที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
ส านักงานกองทุนได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนโครงการดังกล่าวโดยได้รับค าแนะน า            
จากคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือน ามาปรับปรุง               
การด าเนินงาน ซึ่งท าให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมขึ้น 

(๒) คู่มือการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและค่านิยม
ในการป้องกันการทุจริต โดยส านักงานกองทุนได้จัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในส านักงานกองทุน (Good Governance 
Programs/Activities for Employees) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงาน          
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และการด าเนินงานโดยค านึงถึงมาตรการการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนของส านักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการบริหาร       
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมกันนี้ ส านักงานได้จัดให้มีที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จ ากัด) 
เพ่ือให้ค าปรึกษาและสนับสนุนใหจัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และธรรมาภิบาลอยางเหมาะสม 
แก่กองทุน (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมีมาตรการปองกันการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทของกองทุน  
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 ๖) บทบาทหน้าที่ส าคัญของคณะกรรมการบริหารกองทุน (ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และการแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๑          
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

 ๖.๑) การก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินงาน  
     การด าเนินโครงการส าคัญและแผนงานย่อยต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติ           

จากคณะกรรมการบริหารกองทุนตามระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ โดยการพิจารณา 
อนุมัติโครงการให้เป็นตามวงเงินงบประมาณของโครงการ หากงบประมาณไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ให้ผู้จัดการ 
พิจารณาอนุมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ แต่หากงบประมาณเกินกว่า ๒๐ ล้านบาท          
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ  

 ๖.๒) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนได้ก าหนดระเบียบ                
ที่ส าคัญ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

 (๑) การออกแบบหรือจัดท าระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูล          
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้มีขั้นตอนรัดกุมเหมาะสม น่าเชื่อถือ และป้องกันการทุจริตได้                  
ตามระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูล                
และการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และครู พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
และมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑              
เพื่อให้กองทุนสามารถตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายได้ว่าเป้าหมายมีตัวตนจริง ไม่รับความช่วยเหลอืท่ีซ้ าซอ้น 
ท าให้กองทุนสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
ของกองทุน 

 (๒) การออกแบบกระบวนการการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
การกลั่นกรองโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งร่วมด าเนินงานกับภาคีร่วมด าเนินงานที่ เหมาะสม              
และการจัดท าสัญญาที่มีการก ากับติดตาม ปรากฏตามระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้
กองทุนจัดสรรเงินกองทุนตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
มีคุณภาพและทั่วถึง และมีล าดับความส าคัญที่เหมาะสม 
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 (๓) การใช้จ่ายเงินและการด าเนินงานของกองทุนที่สอดคล้องกับมาตรา ๑๖        
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการ  
เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลเพ่ือก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร 
ความเสี่ยง มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและก าหนดกฎระเบียบที่ปฏิบัติ              
สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะองค์กร  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ ๒ ผลการพิจารณา 

๒.๑ หน้าที่และการด าเนินงานกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค        
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

หน้าที่และการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหก และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ มีดังนี้  

๑) ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา  
๒) ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส

ให้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓) สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสทุกช่วงวัยให้ได้รับ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด  
๔) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด 

และศักยภาพของตน  
๕) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็ก 

และเยาวชนตามพ้ืนฐานศักยภาพที่แตกต่างกัน 
๖) ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

สามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในการศึกษา  
๗) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และลดความเหลื่อมล้ า 

ในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย  
 
กองทุนได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ๓ ลักษณะ คือ 
(๑) การอุดหนุนช่วยเหลือ 
(๒) การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (ทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) 
(๓) การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 

๒,๕๓๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินภารกิจด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง และสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม และมีผลการด าเนินงานในโครงการส าคัญในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๙ โครงการ โดยใช้จ่ายงบประมาณในโครงการส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒              
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๘,๙๓๑,๕๕๐ บาท ดังนี้  

 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการพิจารณา 
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๑. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (จ านวนเงิน 
๙๑๔,๑๐๒,๐๐๐ บาท) 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค          
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ทั้งน้ี การด าเนินการในระยะต่อไปควรขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุม                     
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
(โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมูลนิธิ           
และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ)                 
รวมทั้งการจัดการศึกษาของหน่วยงานอื่นตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ  และควรขยาย         
การอุดหนุนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในช่วงการศึกษาภาคบังคับตามที่บัญญัติไว้ในรฐัธรรมนูญ 
โดยเน้นการติดตามประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ รวมทั้งมีการบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            
ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปอย่างครอบคลุม นอกเหนือจากการใช้ทรัพยากรของรัฐ 

 
๒. โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (จ านวนเงิน 

๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และควรส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดน าร่องตามโครงการให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงกลไกระดับจังหวัด
กับระดับอ าเภอและต าบล พัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น พร้อมกับเร่งสังเคราะห์และถอดบทเรียนจาก                 
ผลการด าเนินงานของจังหวัดน าร่องเพื่อน าไปขยายผลในจังหวัดอื่นในระดับนโยบายต่อไป 

 
๓. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (จ านวนเงิน ๓๘๙,๗๙๐,๐๐๐ บาท) 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ทั้งนี้ ควรติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน           
ในการขยายผลการด าเนินงานตามโครงการและยังมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสายอาชีพที่ตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยควรพิจารณาเพ่ิมเติม
การด าเนินงานในเรื่องส าคัญดังนี้  

(๑) การให้ทุนกับสถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการผลิตก าลังคนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern  Economic Corridor : EEC) โดยเป็นการเสริมหนุนการท างานตามนโยบาย 
และเป้าหมายด้านการพัฒนาก าลังคนสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ           
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โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการที่ให้          
การสนับสนุนจะเน้นในหรือสาขาที่ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการเข้าท างานในอัตราสูง  

(๒) ส่งเสริมการระดมความร่วมมือผ่านการร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ เข้ามาร่วม                  
สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสและสร้างก าลังคนในระยะต่อไป  

๔. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา (จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค          
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยควรขยายผลการส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัยไทยและพัฒนาเป็นฐานข้อมูลความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษาของเด็กปฐมวัย
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศในระยะต่อไป พร้อมกับควรด าเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการท าวิจัยประเมินและออกแบบ
นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะส่งผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยไทย  

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการยกระดับและจัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ร่วมกัน          
พร้อมกับน าผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนา        
ครูปฐมวัย ครูผู้ช่วยและผู้ดูแลเด็กไปทดลองจริงในระดับพื้นที่ 

 
 ๕. โครงการสร้างโอกาสทางการศกึษาส าหรับนักเรยีนในพ้ืนที่หางไกลเป็นครูรุ่นใหม่ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรกั(ษ์)ถิ่น) (จ านวนเงิน ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๓) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค            
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโครงการดังกล่าวน้ันยังอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการจึงควรเร่งขยาย
การค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษาเรียนที่แท้จริง  
เพ่ือได้รับทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชา            
จ าเป็นเร่งด่วนและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิด           
ของตนเอง พร้อมกับสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
เสริมศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาผู้รับทุนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู นอกจากนี้ ควรด าเนินการด้านการวิจัย ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูล
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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 ๖. โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ (จ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค             
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยควรเร่งด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน             
หรือภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้ามาร่วมบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต การรับนักศึกษาฝึกงานหรือเข้าท างาน และการระดมทุน               
ในลักษณะ Co-funding พร้อมกับก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน 
รวมถึงควรวิจัยติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการในระยะแรกทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ทั้งนี้  เ พ่ือส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มอาชีวศึกษาให้ได้ใช้ทักษะ และพัฒนาตนเอง                   
เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นบุคลากรชั้นน าของประเทศจากระบบการศึกษาระดับสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง  

 
๗. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

หรือ TSQP (จ านวนเงิน ๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ทั้งนี้ ควรขยายการด าเนินงานด้านการพัฒนาโรงเรียนให้ครอบคลุมในทุกระดับและทุกขนาด 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตนเองทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม         
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเข้ามาร่วมด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดท าหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงและครูแกนน าเพื่อเตรียมการขยายผลที่ย่ังยืน  

 
 ๘. โครงการการพัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะหส์ร้างสรรคใ์นโรงเรยีนเพ่ือความเสมอภาค 

ในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค ๔.๐ ของเยาวชนไทย (จ านวนเงิน ๙,๘๓๙,๕๕๐ บาท) 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้อง          

กับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยควรส่งเสริมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา             
ในลักษณะรูปแบบการจัดห้องเรียนประสิทธิภาพ (High Functioning Classroom) และขยายการด าเนินงาน           
ให้ครอบคลุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรแกนน า เพ่ือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนของไทยให้สอดคล้องกับการเป็นทรัพยากรบุคคล            
ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป 
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 ๙. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์     
และด้อยโอกาส (จ านวนเงิน ๑๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนมาตรา ๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค      
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยควรขยายการด าเนินงานในส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพ การจัดท า
แผนพัฒนาร่วมกับชุมชน การออกแบบหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
แรงงานอย่างไม่จ ากัดอายุ เพ่ือขยายบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงประชาชนซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับ          
และเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาคและทั่วถึงสอดคล้องกับขอบข่ายภารกิจของกองทุน
ตามบทนิยามค าว่า “ความเสมอภาคทางการศึกษา” ของพระราชบัญญัติน้ี นอกจากนี้ ควรขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมีรายได้น้อย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่ว่างงาน คนพิการ คนเร่ร่อน เยาวชนในสถานพินิจ                 
และผู้ต้องขัง เป็นต้น  

 
 ๒.๒ การบัญชีและการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ (มาตรา ๓๙ – มาตรา ๔๔) ได้แก่  
   ๑) การด าเนินการตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบบัญชีของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้คณะกรรมการ
ประกาศรายงานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบงบการเงินของ
กองทุน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบแสดงผลการด าเนินงาน       
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน ส าหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และงบ 
กระแสเงินสด ส าหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง 
หมายเหตุ สรุปนโยบายการบัณชีที่ส าคัญ โดยมีความเห็นวา งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ
กองทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน            
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ประกาศใช โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุน         
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หน้า  ๙๐ – ๑๑๗ ส าหรับงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา หน้า ๙๗ ท่ีแสดงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นจ านวนเงิน ๖๑๕,๔๑๗,๐๖๐.๘๕ บาท ซึ่งอาจ
พิจารณาว่า กองทุนมีเงินคงเหลือจ านวนมากนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงตัวเลขตามหลักการทางบัญชีตามปีปฏิทิน 
ขณะที่การด าเนินงานตามภารกิจในทางปฏิบัติกองทุนอ้างอิงตามปีการศึกษาซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่         
ได้น าไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส) ท าให้ช่วงเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ
คร่อมปีงบประมาณ อีกนัยหนึ่ง คือ เงินคงเหลือทางบัญชีดังกล่าวมิได้เป็นส่วนคงเหลือตามจริง 
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนได้บริหารจัดการเร่งรัดอุดหนุนเงินจ านวนนี้เพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีปฏิทินงวดการเบิกจ่ายเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนไว้แล้วล่วงหน้า  



  - ๑๖ - 
 

 
 

   ๒) การด าเนินการตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ        
ภายใน (คตส.) ซึ่งมีองค์ประกอบตามที่ก าหนดในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความ          
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ท่าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน มีการประชุมรวม ๙ ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการกองทุน         
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้รายงานผล 
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นรายไตรมาสโดยมีสาระส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้  

   ๒.๑) ด้านกระบวนการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ส านักงานกองทุน

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.๒) ด้านระบบงานของส านักงานกองทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ส านักงานกองทุน                       
ควรเร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้ส านักงานกองทุนมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management – ERM) มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance ) อย่างเป็นระบบ 
และได้มาตรฐาน ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑                  
ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ส านักงานกองทุนได้ท าสัญญาจัดจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานโดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้เร่งรัดให้ส านักงานกองทุน                           
จัดท าระบบเพื่อรองรับการประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผล ตามมาตรา ๔๔             
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้มีการประเมินผล     
การด าเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการประเมินผลทุก ๓ ปี ซึ่งจะถึงก าหนดเวลาประเมิน                  
ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๕    

๒.๓) ด้านการสอบทานงบการเงนิและการคดัเลือกผู้สอบบัญช ี 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานให้ส านักงานกองทุน        

มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสร่วมกับ
ผู้บริหาร และได้สอบทานรายงานทางการเงินประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความถูกต้อง  
ของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายทางบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 
ตลอดจนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้เสนอแนะรายชื่อผู้สอบบัญชี  
และการก าหนดค่าสอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินพิจารณา เพ่ือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยมีความเห็นว่า งบการเงิน
ประจ าป ี๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส าคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย             
และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา หน้า ๘๘ - ๘๙ 



  - ๑๗ - 
 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : กองทุนได้ ให้ความส าคัญ                      
กับการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการตรวจสอบ          
แต่ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการน าเสนอรายละเอียดเพ่ือสะท้อนถึงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน               
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค          
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ในรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา            
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู พร้อมกับเผยแพร่
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน รวมทั้งผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะสอดคล้องกับการด าเนินงานตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
๒.๓ แนวทางการพัฒนา  

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : คณะกรรมการบริหารกองทุนควรจัด       
ให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม สภาพปัญหาและอุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
ในการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
พร้อมกับควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างกว้างขวางในระยะต่อไป 

 
๒.๔ การด าเนินงานที่สอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

การด าเนินงานของกองทุนนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนได้จัดท าแผนแม่บทของ
กองทุน (EEF Master Plan) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ ซึ่งแผนแมบทดังกล่าวได้ก าหนดวิสัยทัศน               
และพันธกิจท่ีสอดคล้องและรองรับเป้าหมายระดับชาติ ดังนี้ 

๑) สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  ๑.๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
  ๑.๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๒) สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ๒.๑) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ๒.๒) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง  
    และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
 ๒.๓)  ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง   
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

 
 



  - ๑๘ - 
 

 
 

 ๓) ตอบสนองตอภาพรวมและทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
  ๓.๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๓.๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ : เนื่องด้วยการด าเนินงานของกองทุน

ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอน          
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๖ วรรคสอง)  

- คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย            
และแนวทางการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์              
ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศด้วย (มาตรา ๒๓ (๑)) 

- เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค             
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กองทุนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน  
หรือยับยั้งการกระท าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ             
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของกองทุนได้ (มาตรา ๔๖)  

ดังน้ัน เห็นควรให้กองทุนได้น าเสนอความเชื่อมโยงการด าเนินงานของกองทุน             
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจ าปใีห้ชัดเจน 



- ๑๙ - 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๓.๑ ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
เนื่องจากการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้กองทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์                

ที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๖          
ยังไม่อาจใช้ด าเนินงานอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ          
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.  .... โดยสรุปสาระส าคัญว่า           
“ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา ๓ ปี รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนตามร่างมาตรา ๖ (๓) ให้แก่กองทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ ของเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาของปีงบประมาณก่อน” แต่ที่ผ่านมา 
กองทุนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนยังไม่เพียงพอส่งผลให้กองทุนยังขาดทรัพยากรที่จะน ามาใช้              
ในการด าเนินงานในช่วง ๓ ปีแรก เพ่ือใช้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๔ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมอัตราการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้กองทุนใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ              
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค            
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ได้อย่างแท้จริง ประกอบกับเพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้การด าเนินงาน           
ของกองทุนสามารถเป็นคานงัดส าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

๓.๒ ข้อเสนอแนะต่อกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
๓.๒.๑ ข้อเสนอแนะภาพรวมของรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค  ทาง

การศึกษา 
  ๑) กองทุนได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในส่วนของ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการแสดงความเห็นของที่ประชุมวุฒิสภาต่อรายงานประจ าปี ๒๕๖๑            
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยน ามาใช้ประกอบการด าเนินงานในเรื่องส าคัญต่าง ๆ            
ทั้งเรื่องของการด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือมุ่งหมายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ า 
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย และการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  แต่ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดตั้ง “สถาบันต้นแบบ            
ในการผลิตครู” ตามมาตรา ๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครอบคลุมในทุกสาขาและกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาที่มีความหลากหลายนั้น                      
ยังไม่ปรากฏผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงขอให้กองทุนได้พิจารณาด าเนินงาน              
ตามวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมในระยะต่อไป  

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุน                               
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

----------------- 
 



- ๒๐ - 
 

   ๒) การก าหนดใช้ถ้อยค า ค าว่า “โครงการ” และ “แผนงาน” ในรายงานประจ าปี ๒๕๖๒             
อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากการด าเนินงานที่แท้จริง เนื่องจากรายงานประจ าปี              
๒๕๖๒ กองทุนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๒,๕๓๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท โดยได้น าเสนอเฉพาะ             
ผลการด าเนินงานในโครงการส าคัญ จ านวน ๙ โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑,๘๓๘,๙๓๑,๕๕๐ บาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกองทุนได้ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการย่อย         
อีกเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการที่กองทุนได้น าเสนอผลการด าเนินงาน         
ในรายงานน้ีส่วนใหญ่เป็นโครงการส าคัญที่ใช้งบประมาณ เกินกว่า ๒๐ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ แต่ในส่วนแผนงานหรือโครงการที่ใช้งบประมาณไม่เกิน            
๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอ านาจของผู้จัดการกองทุนที่จะสามารถพิจารณาอนุมัติน้ันจะปรากฏเฉพาะ
โครงการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนเพ่ือความเสมอภาคในการเติบโต           
เป็นแรงงานคุณภาพยุค ๔.๐ ของเยาวชนไทย โดยใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๙,๘๓๙,๕๕๐ บาท           
ดังนั้น เพ่ือเป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานที่ต้องเป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรเสนอข้อพิจารณาไว้ดังนี้  

  -  กองทุนควรน าเสนอผลการด าเนินงานในโครงการหรือแผนงานย่อยที่มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ครบถ้วนตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและควรแสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปีครั้งต่อไป  

 - กองทุนควรก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปีเกี่ยวกับข้อมูล
ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละโครงการว่า เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใด กรอบระยะเวลาด าเนินงาน         
ในแต่ละโครงการให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดกรอบแนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สิน         
ของกองทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลหรืองบประมาณแผ่นดิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ             
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและยกย่องเกียรติคุณ ผู้มีอุปการคุณตามความเหมาะสม 
   ๓) การแสดงจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒            
ยังมีความแตกต่างกันเน่ืองด้วยอาจปรากฏรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ รายงานหน้า ๒๗ ปรากฏข้อมูล 
แสดงการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการส าคัญจ านวน ๙ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑,๘๓๘,๙๓๑,๕๕๐  บาท 
แต่รายงานหน้า ๙๗ ปรากฏข้อมูลแสดงการใช้จ่ายโครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑,๘๘๐,๖๘๖,๓๗๖.๔๑ บาท 
ซึ่งปรากฏตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่แตกต่างกัน จึงเห็นควรให้แสดงข้อมูล          
การด าเนินงานตามโครงการหรือแผนงานและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ถูกต้องตรงกัน              
ในรายงานประจ าปีครั้งต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพหน้าที่ ๒๑ 
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(รายงานหน้า ๒๗)                                          (รายงานหน้า ๙๗) 
 
 ๔) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่และการด าเนินการกองทุนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปรากฏตามโครงการส าคัญในปีงบประมาณ                        
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๙ โครงการพบว่า การด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบ              
ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
(มาตรา ๕ (๖)) และการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลด                          
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงานและยกระดับความสามารถ                   
ของคนไทย (มาตรา ๕ (๗)) ยังมีการด าเนินการที่คิดเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินโครงการส าคัญทั้ง ๙ โครงการที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองทุน ซึ่งจะส่งผลให้
เข้าใจได้ว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่ของกองทุนน้ันเป็นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเด็กยากจน
เฉพาะการอุดหนุนในส่วนของเงินงบประมาณ ซึ่งอาจไม่สามารถน าไปขยายผลในเชิงการลดความ
เหลื่อมล้ าในมิติเชิงคุณภาพได้ ดังน้ัน จึงควรพิจารณาให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ              
ในปีถัดไปโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและการวิจัยเป็นส าคัญ ประกอบกับโครงการส าคัญ
บางส่วนยังอยู่ระหว่างด าเนินการที่ยังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์แต่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการแล้ว 
อาทิ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่หางไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ซึ่งใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๒ ไปแล้วเป็นจ านวนเงิน 
๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซี่งกลุ่มครูและโรงเรียนเป็นหน่ึงกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพ่ือด าเนินงาน            
ภายใต้โครงการในปี ๒๕๖๒ น้ี รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพหน้าที่ ๒๒ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕) เห็นควรน าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือสะท้อนถึงตัวชี้วัด 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู พร้อมกับเผยแพร่
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารกองทุน รวมทั้ง
ผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินของกองทุน เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๖) เนื่องด้วยการด าเนินงานของกองทุนจ าเป็นต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ           
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกองทุน ดังนี้ 

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอน          
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๖ วรรคสอง)  

- คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย            
และแนวทางการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์              
ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศด้วย (มาตรา ๒๓ (๑)) 

- เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค             
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กองทุนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน  
หรือยับยั้งการกระท าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ หรือไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ             
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกองทุนได้ (มาตรา ๔๖)  



- ๒๓ - 
 

ดังน้ัน เห็นควรเสนอให้กองทุนได้พิจารณาและน าเสนอความเชื่อมโยงระหว่าง               
การด าเนินงานของกองทุนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจ าปี 
ให้ชัดเจน 

 ๗) เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔                          
และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติถึงความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการของกองทุน นอกจากนี้ เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ซึ่งล้วนแล้วเป็นการก าหนดกลไกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของกองทุน ดังน้ัน กองทุนควรสะท้อนให้ถึงเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการที่มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการด าเนินงานปีที่ ๒ นี้ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นกว่าการบริหารงาน 
ภาครัฐอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ สามารถพัฒนาฐานข้อมูลและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม               
จากเดิมที่อ้างอิงแต่เฉพาะข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างไร นอกจากน้ี 
ควรมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนมุมมองของพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าการด าเนินงานของกองทุน
สามารถลดความเหลื่อมล้ าอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไร  

 
๓.๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 
  การด าเนินงานตามโครงการส าคัญ จ านวน ๙ โครงการนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ 

อย่างมากในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
และมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูได้เป็นอย่างด ีแตท่ัง้นี ้เพ่ือเปน็สว่นชว่ย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด าเนินงานของกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 
ดงันั้น จึงขอเสนอแนวทางการด าเนินงานไว้เพี่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ควรขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ 
  (๑.๑) สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ทั้งโรงเรียน 
ท่ีจัดการศึกษาโดยมูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา             
หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเอกชน 
นอกระบบ) รวมทั้งการจัดการศึกษาของหน่วยงานอื่นตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ  

  (๑.๒) ประชาชนทั่วไปซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนา               
อย่างเสมอภาคและทั่วถึงเพ่ือการประกอบอาชีพและการมีงานท าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  
ซึ่งการด าเนินภารกิจของกองทุนนั้นต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายและขอบข่ายตามบทนิยามค าว่า             
“ความเสมอภาคทางการศึกษา” แห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีการศึกษา         
ต่ ากว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีรายได้น้อย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่ว่างงาน คนพิการ           
คนเร่ร่อน เยาวชนในสถานพินิจ และผู้ต้องขัง เป็นต้น  

 



- ๒๔ - 
 

  โดยการด าเนินการนั้นควรเน้นการติดตามประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ              
ของโครงการ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใชท้รพัยากรของรฐั 
ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาหรือพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
ตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้อย่างแท้จริง  

 (๒) กองทุนควรก าหนดแผนงานหรือโครงการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว    
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ พร้อมกับติดตามกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ และควรมีการดัชนีชี้วัดความส าเร็จ พร้อมกับเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกองทุนต่อสาธารณชน                
อันเป็นแนวทางหนึ่งของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนให้เข้ามา              
มีส่วนส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อลดหรือบรรเทาอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินภารกิจเพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการประสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและทราบถึง
ชอ่งทางหรือโอกาสการเข้าถึงกองทุน 
 (๓) ควรด าเนินโครงการที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐาน ศักยภาพ            
และภูมิสังคมที่แตกต่างกัน พร้อมกับก าหนดระบบส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนา การตอบแทนครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภูมิสังคมของผู้ใช้ครู 

(๔) ควรบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กองทุนประชารัฐ
สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และเชื่อมโยงไปถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ เป็นต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าว              
มีความส าคัญเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงาน สามารถลด          
ความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันยังประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร จึงเห็นควร             
ให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงข้อมูลมีความส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศ และข้อมูลที่จะสามารถ
น ามาวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และสร้างความเสมอภาค                 
ทางการศึกษา ท้ังในส่วนของผู้เรียนและสถานศึกษา  

 (๕) ควรส่งเสริมให้มีการใช้ประสิทธิภาพจากระบบเทคโนโลยีเพ่ือค้นหาและคัดกรอง 
ความยากจนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายยากจนที่สุดอย่างแท้จริง และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย   
ที่ยากจนตามล าดับ 

 (๖) ควรปรับแนวทางการก าหนดเป้าหมายการคัดกรองความยากจนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้จังหวัดหรือพ้ืนที่เป็นหลักในการด าเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย              
ที่เป็นเด็กและเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งควรส่งเสริมให้มีกลไก
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในการศึกษาในระดับพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด เพ่ือส่งเสริมให้
บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา                 



- ๒๕ - 
 

 (๗) ควรพิจารณากรอบความคิดหรือบทนิยามของสถาบันต้นแบบเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเป็นไปอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับแนวทางของ SDG ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่ควรให้ความส าคัญในการวางกรอบการด าเนินการ คือ 
กระบวนการหรือวิธีที่จะท าให้เด็กจะเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และควรด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 (๘) ควรพิจารณาทบทวนผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค         
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายล าดับรองทั้งระบบและเชื่อมโยงไปยังกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ยังเป็น           
อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือเสนอเป็นข้อมูลต่อการอนุวัตกฎหมายให้สามารถ
รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของกองทุน           
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป 

 
 

------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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สรุปผลการประชุมประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ในวาระพิจารณารายงานประจ าป ี๒๕๖๑ 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 



- ๕๙ - 
 

 

 



- ๖๐ - 
 

 

 



- ๖๑ - 
 

 

 



- ๖๒ - 
 

 


