
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ว่าดว้ยการบรหิารกองทนุพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพ่ือให้ 
การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยง  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังของรัฐและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒
ประกอบกับมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงก าหนด
ข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2562 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา”  หมายความว่า  การสื่อสารในรูปคลื่นความถี่  สื่อตัวน า  และ

โครงสร้างพ้ืนฐานอื่นที่จ าเป็นต่อการแพร่ภาพ  เสียง  และการสื่อสารในรูปแบบอื่น  โดยครอบคลุม
สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  สื่อโสตทัศน์  แบบเรียน  ต ารา  หนังสือทางวิชาการ  
หรือแหล่งการเรียนรู้ที่น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ให้บริการทางการศึกษา 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการนโยบาย  
การบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

“หน่วยงานเอกชน”  หมายความว่า  หน่วยงานเอกชนที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
เพือ่การศึกษา 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษา 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

“ส านักงานเลขานุการกองทุน”  หมายความว่า  ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้บริหารกองทุน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง 
ให้มีหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานกองทุน  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จ้างจากเงินกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง  ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจาก
เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เ พ่ือปฏิบัติภารกิจของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว  โดยมีก าหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี 

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  โดยให้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

ข้อ 7 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ขอท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ 8 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน  และใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต  การวิจัย  การพัฒนา  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ข้อ 9 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินที่ได้รับการจัดสรรด้วยกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
(๓) เงินค่าสัมปทานและผลก าไรที่ได้จากการด าเนินการด้านสื่อสารมวลชน  เทคโนโลยี

สารสนเทศและโทรคมนาคม  ตามที่ได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๕) ดอกผลและรายได้ของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  

จากการผลิต  การวิจัย  และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(๖) รายได้อื่น 
ข้อ 10 การใช้จ่ายเงินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและ  

ใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารกองทนุ 

 
 

ข้อ ๑1 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนสามคน  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทน 

ส านักงบประมาณ  และผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบ 

ของกระทรวงการคลัง  จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์   
การลงทุนกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ผู้อ านวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการกองทุน  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น  แต่ไม่เกินสองคน 
ข้อ ๑2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ 

ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(6) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

หรือกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ข้อ ๑3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่ง 

ที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหนง่
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๑4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อ  ๑3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑2 
ข้อ ๑5 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน 
(๒) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการก าหนด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้อ านวยการ  พนักงาน  และลูกจ้างให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ  เพ่ือให้การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

(๔) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
(๕) พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
(๖) ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๗) แต่งตั้งผู้อ านวยการ 
(๘) แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน  เ พ่ือ พิจารณาหรือปฏิบัติตามที่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือปฏิบัติการอื่นใด  เพ่ือให้บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ข้อ ๑6 การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม   

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๓๑
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑7 การประชุมของคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
แต่งตั้ง  ให้น าความในข้อ  ๑6  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน  และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนแต่งตั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด  ตามผลการประเมินผลการด าเนินงาน 

หมวด  ๓ 
การบริหารจัดการ 

 
 

ข้อ ๑9 ให้ส านักงานเลขานุการกองทุนอยู่ในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกองทุน  และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าและเสนอแผนด าเนินงานประจ าปีของกองทุน 
(๒) ด าเนินการตามข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและ

จัดสรรเงินกองทุนตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๔) ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการจัดสรรเงินกองทุน 
(๕) รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของกองทุน  รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชี

ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามแผนด าเนินงาน  หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ข้อ 20 ให้ส านักงานเลขานุการกองทุน  มีโครงสร้างและอัตราก าลังตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๒1 ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  เป็นผู้บริหารกองทุน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน 

แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ  
การสรรหาตามข้อ  ๒2  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 

ข้อ ๒2 ในการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้อ านวยการ  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนไม่เกินห้าคน  ท าหน้าที่สรรหาผู้ ที่มีความเหมาะสม 
ในการบริหารกองทุนและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้อ านวยการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างกองทุน  และ  
ต้องเป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กองทุนได้เต็มเวลา 
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ข้อ ๒3 ผู้อ านวยการที่มาจากการสรรหาบุคคลภายนอก  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ทั้งนี้  ต้องมีอายุ 

ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
(๓) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งเคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของกองทุน  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือน 

ไร้ความสามารถ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง 

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  
ในวันที่มีการแต่งตั้ง 

ข้อ ๒4 ผู้อ านวยการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ งคราวละสี่ปี   
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๒5 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ  ๒4  ผู้อ านวยการอาจพ้นจาก 
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒3 
การให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม  (๔)  คณะกรรมการบริหารกองทุน  ต้องมีมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับรวมผู้อ านวยการ 
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ข้อ ๒6 การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  เงื่อนไขการจ้าง  การประเมินผล 
การปฏิบัติงานค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง  ๆ  ของผู้อ านวยการที่มาจากการสรรหา  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

การท าสัญญาจ้างให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง 
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
ข้อ ๒7 กรณีที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็ นสมควรให้ผู้ อ านวยการที่แต่ งตั้ ง 

จากบุคคลภายนอก  ซึ่งมีผลการท างานดีมีประสิทธิภาพและการว่าจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 
แก่กองทุน  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาโดยไม่ต้องด าเนินการตามข้อ  ๒2  วรรคหนึ่ง   
ก็ได้  ทั้งนี้  จะจ้างเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ข้อ ๒๘ ผู้อ านวยการซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๔ 
การจดัสรรเงินกองทนุ 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิขอรับเงินกองทุน  ได้แก่  บุคคล  สถานศึกษา  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานเอกชน 

ข้อ ๓๐ การจัดสรรเงินเพ่ือการผลิต  การวิจัย  การพัฒนา  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ของกองทุนตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ตามมาตรา  ๖๘  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามข้อบังคับนี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามข้อบังคับนี้ 

ในวาระเริ่มแรกให้ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทุนให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓2 ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีการใดตามข้อบังคับนี้  
ให้น าระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งใช ้
บังคับอยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  จนกว่าจะได้  
ออกข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  หรือวิธีการตามข้อบังคับนี้  ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินหกเดอืน   
นับแต่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓3 สัญญาสนับสนุนทุนให้โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  รวมทั้งสัญญาอื่นใด 
ซึ่งด าเนินการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามสัญญาเดิม 

ข้อ ๓4 การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาว่าดว้ยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  สัญญา  
ข้อผูกพันเดิมให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  สัญญา  ข้อผูกพันจนกว่าจะแล้วเสร็จ   
เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนตามข้อบังคับนี้จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๓5 เมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
หน่วยงานกลางตามมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แล้ว  ให้โอน
บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้รวมทั้งงบประมาณของกองทุนตามข้อบังคับนี้  ไปเป็นของกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกลางตามมาตรา  ๖๙   
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ประเสริฐ  บญุเรอืง 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓


