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โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน

	 หนึ่งในภารกิจหลักด้านหน่ึงของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 (กสศ.)	 คือ	 
การสง่เสริม	สนบัสนนุ	และใหค้วามชว่ยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละผูด้อ้ยโอกาสให้ไดร้บัการศกึษา
และการพัฒนา	 เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพ 
ที่จะพึ่งพาตนเองในการดำารงชีวิตได้		รวมถึงให้มีการศึกษา	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยต์ลอดจนสง่เสริมและสนบัสนนุการนำาองคค์วามรูด้งักลา่วไปใชเ้พือ่ลดความเหลือ่มลำา้
ในการศึกษา	สนองความต้องการทางด้านกำาลังแรงงาน	และการยกระดับความสามารถของคนไทย
	 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาส	 ความเสมอภาค	 และลดความเหลื่อมลำ้าทางการ
ศกึษา	รวมถงึการขบัเคลือ่นดว้ยความมุง่มัน่ในการสรา้งความเปลีย่นแปลงดังกลา่วใหเ้กดิเปน็รปูธรรม
และยั่งยืน	ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	พ.ศ.	2561	
 ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	 ปี	 2563	หรือโครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพสำาหรับผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	 จึงมุ่งส่งเสริม	 สนับสนุน	
และช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ใหไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะเป็นผูป้ระกอบการ
ใหมห่รอืแรงงานฝมีอืในชมุชนทีเ่ป็นไปตามศกัยภาพและความตอ้งการ	รวมถงึกระตุน้และสรา้งตน้แบบ	
การยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อนำาไปสู่การขยายผลต่อไป

	 จากสถานการณ์การพัฒนาทักษะแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน	 พบจุดอ่อนที่สำาคัญ	
คือ	(1)	ภาวะ	COVID-Disruption	 	ประเทศไทยกำาลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง	2	บริบท	เศรษฐกิจ
จากยุค	 3.0	 ไปสู่	 4.0	 (Disruption)	 และกำาลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรวัยแรงงานอย่างรุนแรง	 และหากเชื่อมโยงกับ 
กลุ่มเป้าหมายของ	 กสศ.	 พบว่า	 กลุ่มประชากรวัยแรงงานรุ่นใหม่	 กลุ่มประชากรผู้หญิง	 และ 
กลุ่มแรงงานนอกระบบ	คือกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างมากที่สุดและมีการย้ายกลับ
ถิ่นฐานไปชุมชนจำานวนมาก	ภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด	ได้แก่	ภาคท่องเที่ยว	บริการ	การผลิต	 
(2)	 ด้านทุนมนุษย์	 ผลิตภาพโดยรวมของไทยตำ่าและไม่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	 ไทยยังมีจุดอ่อน 
โดยมสีดัสว่นการจ้างงานทักษะสูงเพียงร้อยละ	14	(อันดบัที	่93)	ของกำาลงัแรงงาน	ทำาให้มีแรงงานไรฝ้มีอื 
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และฝมีอืตำา่จำานวนมาก	(3)	ดา้นความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา	ประชากรวยัแรงงานมวุีฒกิาร
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตำ่ากว่า	จำานวนมากกว่า	16.1	ล้านคน		โดยส่วนใหญ่เป็น
แรงงานนอกระบบท่ีทำางานลกัษณะกึง่ฝมีอืหรอืไรฝ้มีอืตอ้งเผชญิกบัความไมม่ัน่คงทางรายไดแ้ละ
ขาดการคุม้ครองทางสงัคม	(4)	ดา้นความเหล่ือมลำา้ด้านรายได้	พบวา่	แรงงาน	โดยเฉพาะกลุม่
นอกระบบมีรายได้ตำ่ากว่าแรงงานในระบบในทุกภาคการผลิตมีรายได้เฉลี่ยเพียง	 6,500	 บาท	
หรือตำ่ากว่าต่อเดือน	 (5)	 รูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพ	 ยังมีจำากัดที่เน้นทักษะพื้นฐานและ
งานฝีมือและหลักสูตรอาชีพในปัจจุบันขาดความสอดคล้องและการเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนและตลาดแรงงาน	ดังนั้น

ทุนพัฒนาอาชีพและนวตักรรม
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คือ 

หน่ึงในคำาตอบที่สำาคัญของการขับเคลื่อน
ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา 

เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการพฒันาคนในชุมชนให้เป็น

แกนกลางในการขับเคลื่อนประเทศไทย ยุค 4.0

4 ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน



5ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

ประกาศสำานักงานกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
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ประกาศสำานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง	เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
สำาหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	ปี	2563

	 ด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา	(กสศ.)	ไดจ้ดัทำาโครงการพัฒนาทกัษะอาชพีสำาหรบั
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	ปี	2563	(ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้
ชุมชนเป็นฐาน)	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้
รบัการศกึษาหรอืพฒันา	เพือ่ให้มคีวามรู้ความสามารถในการประกอบอาชพีตามความถนัดและมศีกัยภาพ
ที่จะพึ่งพาตนเองในการดำารงชีวิตได้	 รวมถึงให้มีการศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ยกระดับความสามารถของคนไทย	โดยมีพื้นที่การดำาเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ
	 เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคโ์ครงการนีอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมสีว่นรว่มจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง		
กสศ.	 จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน	 สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน	 องค์กรชุมชน	 มูลนิธิ	 องค์กร
สาธารณประโยชน์	และกิจการเพื่อสังคม	(หน่วยเสนอโครงการ)	ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชุมชน	
หรอืการพฒันาทักษะอาชพีท่ีใชช้มุชนเปน็ฐาน	และมีประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง	รว่มส่งโครงการเพือ่รบัการ
สนับสนุนทุนจาก	กสศ.	ดังนี้

 ข้อ 1  คุณสมบัติของหน่วยเสนอโครงการ 
 1.1	 สถานภาพ หน่วยงาน	 สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน	 องค์กรชุมชน	 มูลนิธิ	 องค์กร
สาธารณประโยชน์	 และกิจการเพื่อสังคม	 (Social	 Enterprise)	 ที่เป็นนิติบุคคลหรือมีเอกสารรับรอง
สถานะการจัดตั้งหน่วยงาน	มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชุมชน	หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 วิสาหกิจชุมชน	 ศูนย์ปราชญ์	 ธุรกิจเพื่อสังคม	 และองค์กร
สาธารณประโยชนท์ีท่ำางานกบักลุม่เปา้หมาย	และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็ภาครีว่มดำาเนนิงานกบั	กสศ.	
 1.2	 สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน	 หรือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน	 
เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมชุมชน	 หรือพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	 
ตามความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 ที่สามารถผลักดันไปสู่การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้	เช่น	การใช้ฐานข้อมูล	เทคโนโลยี	แพลตฟอร์มออนไลน์	หรือมีรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพที่
เน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ	ในชมุชนทอ้งถิน่	รวมถงึมีความพรอ้มดา้นเครือ่งมือ	และอปุกรณ	์
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	 1.3	 จับคู่กับชุมชนดำาเนินงาน	 โดยมีความร่วมมือกับชุมชนดำาเนินงาน	 และมีความ
สามารถทำางานบรูณาการเชือ่มโยงกับหนว่ยงานทัง้ในและนอกชมุชน	รวมถงึการระดมทรพัยากร
และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของการทำางานในพื้นที่ร่วมกัน	
	 หนว่ยเสนอโครงการทีม่ขีอ้มลูวเิคราะหโ์อกาสและศกัยภาพทางเศรษฐกจิของชมุชน	และ
ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	กลุ่มคนจนเมือง	กลุ่มผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้	กลุ่ม
ที่โยกย้ายกลับชุมชน	 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	ขาดทักษะและมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพในชุมชน	จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ	

 ขอ้ 2 สาระสำาคญัและเงือ่นไขโครงการ และหลักเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าข่ายจะได้รับความช่วยเหลือ	 โปรดดูรายละเอียด
ตาม	เอกสารแนบท้ายประกาศ	1	และ	2	ตามลำาดับ

 ข้อ 3 การเสนอโครงการ	เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้	25	พฤษภาคม	2563	-	 
24	มิถุนายน	2563	หน่วยเสนอโครงการที่มีคุณสมบัติตามข้อ	1	และมีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการใหย้ืน่ขอ้เสนอโครงการ	(Proposal)	ผา่นระบบออนไลนท์ี	่www.EEF.or.th	ภายในวนัที	่
5	มิถุนายน	2563	ถึง	24	มิถุนายน	2563	โดยจัดทำาเอกสารทุกส่วนให้ครบถ้วน	และกรุณาตรวจ
สอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนส่ง	ทั้งนี้	กสศ.	ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการ
ที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	

	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	โทรศัพท์	02-079-5475	กด	3	และ	มือถือ	061-440-1634	
อีเมล	community@eef.or.th	

	 	 	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	25	พฤษภาคม	2563

	 	 	 	 	 	 	 	 					(นายสุภกร	บัวสาย)
	 	 	 	 	 														ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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เอกสารแนบท้าย 1
ประกาศเปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำาหรับ

ผูท้ีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละด้อยโอกาสทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

สาระสำาคญัและเงือ่นไขโครงการ
 ขอ้ 1  กรอบแนวคิด
	 โครงการนี้มุ่งเพ่ิมโอกาสการมีอาชีพและมีรายได้ของกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส	ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือแรงงานฝีมือในชุมชนที่เป็นไปตามศักยภาพและ
ความต้องการ	 รวมถึงกระตุ้นและสร้างต้นแบบ	 (Model)	 ในการยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ
เพื่อนำาไปสู่การขยายผลต่อไป

 ขอ้ 2  นิยามสำาคัญ 
 นวัตกรรมเพื่อชุมชน	หมายถึง	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทำาให้คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนดีขึน้	หรอืการใชฐ้านขอ้มลู	เทคโนโลย	ีเครือ่งมอื	เครอืขา่ยความรว่มมอืหรอืแพลตฟอรม์ออนไลน	์
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการจัดจำาหน่าย	ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019
 การพฒันาทกัษะอาชพีทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐาน	หมายถงึ	กระบวนการพฒันาเพ่ือใหเ้กดิการเรยีนรู้ 
และการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับฐานเศรษฐกิจ	 ฐานสังคมและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
ท้องถิ่น	ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติข้อมูล	ความรู้	ทุนทางสังคม	จิตใจ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และ
สขุภาพ	และเปน็กระบวนการทำางานทีร่ว่มมอืกบัชมุชนทอ้งถิน่	เชน่	สภาผูน้ำา	องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่	
และภาคสว่นตา่ง	ๆ 	เชน่	หนว่ยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	สถาบนัวชิาการหรอืหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 เพ่ือนำาไปสู่การมีชุมชนหรือพื้นที่นวัตกรรมที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
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 ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019 หมายถึง	 ประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ
ตั้งแต่	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ที่ไม่ได้ศึกษาหรือการศึกษาตำ่ากว่าหรือเทียบเท่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
(มัธยมศึกษาปีท่ี	 6)	 และการขาดแคลนทุนทรัพย์จะพิจารณาจากข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตำ่ากว่า	
6,500	บาท		หรอืเปน็ผูด้อ้ยโอกาสตามนยิามแนบทา้ยประกาศนี	้รวมถงึขาดทกัษะและตอ้งการพฒันา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ

 ขอ้ 3  วตัถุประสงค์ของการสนับสนุนทนุโครงการ 
	 3.1	 เพื่อให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	 ซึ่งได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ได้รับการยกระดับทักษะ 
ความรู้	และสามารถประกอบอาชีพที่เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการ
 3.2	 เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพของกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่
ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาส	ให้มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ	และสังคม
	 3.3	 เพื่อวิจัยค้นหา	 นวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและ
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ขอ้ 4 พ้ืนทีด่ำาเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย ดังตอ่ไปน้ี 
 4.1	 พื้นที่ดำาเนินงาน ระดับตำาบล	เทศบาล	(กลุ่มหมู่บ้าน)	และพื้นที่การเรียนรู้	เช่น	ชุมชน
ออนไลน	์ทณัฑสถาน	สถานทีท่างศาสนา	กศน.	หรอืแหล่งเรยีนรูช้มุชน	คา่ยทหาร	หรอืสหกรณ	์เป็นตน้	
โดยหน่วยเสนอโครงการสามารถระบุพื้นที่ดำาเนินการ	 (สามารถระบุได้มากกว่า	 1	 พื้นที่)	 และ 
มีการทำางานในลักษณะพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเจ้าของพื้นที	่ ประมาณการพื้นที่
ดำาเนินงานทั้งโครงการครอบคลุม	77	จังหวัดทั่วประเทศ
 4.2	 กลุ่มเป้าหมาย	  กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	คุณสมบตัิ
ตามเอกสารแนบทา้ยโครงการ	โดยหนว่ยเสนอโครงการตอ้งระบุจำานวนกลุม่เปา้หมายทีจ่ะดำาเนนิการ
อย่างน้อยตั้งแต่	50	คน	แต่ไม่เกิน	100	คน	ตามศักยภาพและความเหมาะสม
	 หากมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มีจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหรือธิดากำาลังศึกษา 
อยู่ไม่เกินการศึกษาภาคบังคับหรือ	 ม.	 3	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของจำานวนที่ได้คัดเลือกทั้งหมด 
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
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 ขอ้ 5 ขอ้เสนอโครงการ ต้องแสดงแนวคิดและวิธีการดำาเนินงานที่ชัดเจน	 
โดยมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนประเด็น	ดังต่อไปนี้
	 5.1	 ความพร้อมและความเชื่อม่ัน	 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นความพร้อม 
ใน	3	ด้าน	ได้แก่	
   5.1.1	 การวเิคราะหก์ลุม่เปา้หมาย	โดยมีขอ้มูลกลุม่เป้าหมายตามคณุสมบัตทิีก่ำาหนด	 
ข้อมูลความต้องการ	สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	ศักยภาพและข้อจำากัด
  	 5.1.2	 การวเิคราะหพ์ืน้ทีด่ำาเนินงาน		หนว่ยเสนอโครงการสามารถวเิคราะห์ขอ้มูล
สังคม	(สภาพปญัหาสงัคม	เครอืขา่ยในทอ้งถิน่	ฯลฯ)	ขอ้มูลเศรษฐกจิทัง้ระดบัครวัเรอืนและระดบัชุมชน	 
(รายรบั	รายจา่ย	หนีส้นิ	เงนิออม	อาชพี	ฯลฯ)	ขอ้มูลทรพัยากร	(ภูมิปัญญา	ทนุ	แรงงาน	ทกัษะ	ฯลฯ)	 
และข้อมูลภายนอกที่มีผลต่อชุมชน	(นโยบายรัฐ	ความเชื่อมโยงด้านการผลิตสู่การตลาด	เครือข่าย
การแข่งขัน/ความร่วมมือพื้นที่อื่น)	
   5.1.3	 ศกัยภาพในการทำางาน	หนว่ยเสนอโครงการต้องแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพและ
ประสบการณ์การทำางานกับชุมชน	ท้องถิ่นหรือพื้นที่การเรียนรู้	 รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ	 
อุปกรณ์	ความเชี่ยวชาญ	และบุคลากร	
	 5.2	 ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน	 หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่
ใช้ชุมชนเป็นฐาน	 ให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซึ่งได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่งใน
การดำาเนินงาน	
   5.2.1	 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชุมชน	 ข้อเสนอโครงการต้องแสดงแนวทาง 
ในการสร้างระบบบริหารจัดการที่ทำาให้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น	 หรือการใช้ฐานข้อมูล	 เครื่องมือ	
เครอืข่ายความร่วมมอืเทคโนโลย	ีตลาดดจิทิลัหรือแพลตฟอรม์ออนไลนใ์นการชว่ยเหลอื	การบรรเทา 
ความเดือดรอ้น	ท่ีเกดิขึน้จากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	เพือ่ชว่ยเหลอื 
ผู้ด้อยโอกาส	ในหัวข้อ	ดังนี้
	 	 	 1)	 การจดัการขอ้มลู	เชน่	ขอ้มลูการประกอบอาชพีระดบัตำาบล	การซือ้สนิค้า
	 	 	 	 ล่วงหน้า	(Contract	Farming)
	 	 	 2)	 การจัดจำาหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	และผู้มีรายได้น้อย
	 	 	 3)	 การจ้างงานผู้ด้อยโอกาส	และผู้มีรายได้น้อย
	 	 	 4)	 การเข้าถึงการบริการด้านต่าง	ๆ	ของผู้ด้อยโอกาส	
	 	 	 5)	 การใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาส
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   5.2.2	 การพฒันาทกัษะอาชพีทีใ่ชช้มุชนุเปน็ฐาน	ขอ้เสนอโครงการตอ้งแสดงแนวทาง
การพัฒนาให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังนี้	
   5.2.2.1	 การพฒันาทกัษะเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติและการประกอบอาชีพ	4	ดา้น	
ได้แก่	
    1)	 ทักษะสุขภาพเกี่ยวกับ	 COVID-19	 ข้อเสนอโครงการทุกโครงการในช่วง 
การดำาเนนิงานระยะแรกจะต้องออกแบบและบรหิารจดัการชว่ยเหลอื	บรรเทาความเดอืดร้อนทีเ่กดิจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019		ใหแ้ก่กลุม่เป้าหมาย	ไดแ้ก	่การสง่เสรมิทกัษะ
การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล	ครอบครัวและชุมชน	การฟื้นฟูทางจิตใจ	การสร้างความเข้าใจระดับชุมชน
ที่ถูกต้องและการป้องกันและลดการตีตราทางสังคมตามแนวทางของกรมควบคุมโรค	 เพื่อสร้างโอกาส
จากสภาวะวิกฤติให้เข้าสู่วิถีสุขภาพปกติแบบใหม่	(New	Normal	of	Health)	และเตรียมความพร้อม 
และสภาพจิตใจสู่การพัฒนาทักษะอาชีพระยะเวลาที่เหลือของโครงการต่อไป
  	 	 2)	 ทกัษะอาชพีและการประกอบการ	ทีเ่นน้การประกอบการเองหรือรวมกลุม่	
การยกระดบัมาตรฐานฝมีอื	ตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย	และทิศทางการพฒันาชมุชน	ทอ้งถิน่	
การเพิ่มมูลค่าให้แก่การประกอบอาชีพสอดคล้องกับต้นทุนที่มีในชุมชนเป็นสำาคัญ	
 	 	 	 3)	 ทกัษะในศตวรรษท่ี	21	ทีเ่นน้ใหเ้กดิการคดิแบบเตบิโต	ปรบัตวัได	้	(Growth	
Mindset	&	Adaptability)	 	คิดสร้างสรรค์	การทำางานเป็นทีม	และความรู้พื้นฐานทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	literacy)	และการหาโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 	 	 	 4)	 ทักษะชีวิตด้านการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการบริหารหนี้สิน	 เช่น	 
บัญชีครัวเรือน	 การออม	 การจัดการรายรับรายจ่าย	 การจัดการความมั่นคงอาหารในครัวเรือน	 
การวางแผนเพื่อสวัสดิการชีวิตที่มั่นคงในอนาคตเมื่อสูงวัย
   5.2.2.2	 รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ท่ีนำาไปสู่การส่งเสริมการมีงานทำาของกลุ่มเป้าหมาย		 
ขอ้เสนอโครงการตอ้งแสดงรปูแบบ	วธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่สง่เสรมิการประกอบอาชพีและการมงีานทำา	 
การเพิ่มรายได้	 ซึ่งนอกจากรูปแบบการฝึกทักษะแล้วต้องมีกิจกรรมปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือ 
สถานประกอบการและการพิจารณาสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณี 
ที่ยากไร้และด้อยโอกาส	
	 5.3	 ความร่วมมือกับชุมชน	 ข้อเสนอโครงการต้องมีพื้นที่หรือชุมชนที่ร่วมดำาเนินงาน	 
และมีความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น	 เช่น	 สภาผู้นำา	 กับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 และ 
สถานประกอบการในท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมชุมชน	 หรือการพัฒนาอาชีพและ 
การประกอบอาชพีได้อยา่งมัน่คง	เชน่	การจดัหาตลาดรองรับ	การใชท้รพัยากรรว่มกนัเพือ่ใหเ้กดิประโยชน ์
สูงสุดต่อการพัฒนาทักษะประชากรในชุมชนท้องถิ่น	 ทั้งอาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม	 
หรือบุคลากร	รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ	เป็นต้น



12 ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

 ขอ้ 6 การคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมาย	ให้หน่วยเสนอโครงการที่ได้รับเลือกให้
เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม	 เอกสาร
แนบท้ายประกาศ	2	โดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ดำาเนินงานและชุมชนท้องถิ่น	หน่วยเสนอโครงการ
ต้องจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานของกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงกับสาธารณะถึงความ
โปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำาเนินการ

 ขอ้ 7 ระยะเวลาดำาเนินโครงการ	ระยะเวลาดำาเนินโครงการไม่เกิน	7	เดือน	
โดยสามารถเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2563	เป็นต้นไป

 ข้อ 8 กสศ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
	 8.1	งบประมาณพัฒนานวัตกรรมชุมชน	ไม่เกินโครงการละ	1,000,000	บาท	
 8.2	งบประมาณพัฒนาทักษะอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ไมเ่กินโครงการละ	 
1,000,000	บาท	
	 โดยท้ังสองลักษณะโครงการตอ้งมีแผนในการใชง้บประมาณอยา่งประหยดั	สมเหตสุมผล	หรอื
มสีมทบจากหนว่ยอืน่	ๆ 	รายละเอยีดการสนบัสนนุงบประมาณตามแบบขอ้เสนอโครงการ	(Proposal)		
ทั้งนี้	กสศ.	ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากข้อเสนองบประมาณโครงการเกินกว่าที่กำาหนด	  

 ข้อ 9 การจัดทำาฐานข้อมูล
	 ขอ้เสนอโครงการตอ้งมแีผนการจดัทำาฐานขอ้มูลกลุม่เป้าหมาย	เพือ่การชว่ยเหลอืและตดิตาม
การดูแล

 ขอ้ 10 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ทีเ่สนอตอ่  
กสศ. 
	 การพิจารณาโครงการจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับเกณฑ์	ดังต่อไปนี้
 10.1	 คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
 10.2	 ความสอดคล้องกับจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการ
	 10.3	 กรอบแนวคดิโครงการมคีวามสมเหตสุมผล	มกีารออกแบบโครงการ	และมแีผนการ
ดำาเนินงานที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
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	 10.4	 ขอบข่ายโครงการ	 เป้าหมาย	 วัตถุประสงค์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม
	 10.5	 โครงการไมซ่ำา้ซอ้นกบัขอ้เสนอโครงการจากแหลง่อืน่	และมลีกัษณะรเิริม่ทำางานใหม่	
และเป็นนวัตกรรม
 10.6	 กรณทีีเ่ปน็โครงการตอ่ยอดจากผลการดำาเนนิงานโครงการพฒันาระบบทดลองการ
พัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	ปี	2562	หน่วยเสนอโครงการต้องแสดง
เหตุผลหรือข้อมูลท่ีชัดเจนในการนำามาต่อยอด	 พร้อมทั้งได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบใหม่ๆ	 ในข้อเสนอ
โครงการว่าจะเพิ่มคุณค่าจากโครงการเดิมอย่างไร	
	 นอกจากการพจิารณาเอกสารแลว้	คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุอิาจสบืค้นขอ้มูลเพิม่เติมหรอื
เชิญผู้แทนไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปเยี่ยมหน่วยเสนอโครงการด้วยก็ได้	

 ท้ังนี	้กสศ.จะมกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบคณุภาพขอ้เสนอโครงการ	และคดัเลือกข้อเสนอ
โครงการที่มีคุณภาพสูงสุด	ภายใต้วงเงินงบประมาณที่สามารถ	สนับสนุนได้	และการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กสศ.	ถือเป็นที่สุด	

 ข้อ 11 การสร้างนวตักรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 11.1	 เปน็โครงการทีบ่ง่บอกถงึความเชือ่มโยงระหวา่งหนว่ยเสนอโครงการ	กลุม่เปา้หมาย
ที่ได้รับการช่วยเหลือ	และพื้นที่/ชุมชน
 11.2	 เป็นโครงการท่ีบ่งบอกว่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นความคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 
มีลักษณะเฉพาะ	หรือเป็นเอกลักษณ์
 11.3	 ผลที่ได้จากการทำาโครงการแสดงถึงโอกาสที่จะมีความยั่งยืน	 สามารถวัดผลได้ 
ในระดับผลผลิต	(Output)	และผลลัพธ์	(Outcome)
 11.4	 มีการระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณสมทบจากแหล่งอื่นๆ

 ข้อ 12 การบริหารจัดการและการขยายผล
 12.1	 มีการจัดระบบบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีอำานาจในการตัดสินใจและมีอิสระเพียงพอที่จะพัฒนาการดำาเนินงานให้มีคุณภาพและ
คล่องตัว	ทั้งนี้โครงการเครือข่ายเชิงพื้นที่อาจมีกลไกบริหารจัดการโครงการที่แสดงถึงความเชื่อถือที่
จะนำาพาโครงการให้ประสบความสำาเร็จ
 12.2	 มีแผนการติดตามผลการดำาเนินโครงการที่ชัดเจนและเหมาะสม	 ในข้อเสนอ
โครงการสามารถระบุ	 ผลผลิต	 (Output)	 สำาคัญในระยะต่าง	 ๆ	 ได้และสามารถระบุผลลัพธ์	 
(Outcome)	เมื่อโครงการจบลง	(ถ้ามี)
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	 12.3	 ผลผลิตสำาคัญของโครงการมีคุณค่าในการเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อขยายผล	 โดย
อาจแปรรูปเป็นสื่อเผยแพร่ที่เหมาะสม	เช่น	วีดิทัศน์	คู่มือ	โมเดล	เป็นต้น
 12.4	 ผู้รับผิดชอบโครงการมีประวัติและผลงานน่าเชื่อถือ	หรือมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจ	และแรงบันดาลใจที่แรงกล้า	ทำาให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าจะบริหารโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนภาคีร่วมดำาเนินงานและการจัดทำา
สัญญา
	 หน่วยเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน
ภาคีร่วมดำาเนินงานกับ	 กสศ.	 ตามหลักเกณฑ์ของ	 กสศ.	 โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหรือ 
ในขณะทำาสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ
	 กสศ.	 จะทำาสัญญาสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก	 และหน่วยเสนอโครงการ 
มีความรับผิดชอบที่จะต้องดำาเนินงานตามโครงการเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จ	
	 กสศ.	 อาจจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการก่อนดำาเนินงานได้ 
ทั้งนี้	กสศ.	จะเชิญหน่วยเสนอโครงการดำาเนินการปรับปรุงดังกล่าวให้เหมาะสม	

 ข้อ 14 กสศ. สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการดำาเนินงาน
	 เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	 กสศ.	 จะจัดให้มีกลไกและมาตรการ 
ส่งเสริมการดำาเนินโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	เช่น	
 14.1	 การสนับสนุนการทำางานโดยที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญให้คำาแนะนำา
ตลอดโครงการ
 14.2	 การพัฒนาหน่วยอาชีพให้มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	 วิเคราะห์
ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้	การสร้างความรู้	และทักษะที่เกี่ยวข้อง	
 14.3	 เวทแีลกเปล่ียนประสบการณก์ารทำางานและสนบัสนนุวชิาการเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
ร่วมกันระหว่างโครงการในระดับพื้นที่
 14.4	 การวิจัยปฏิบัติการ	 เพื่อถอดความรู้และประเมินผลสำาเร็จการเปลี่ยนแปลงของ 
กลุ่มเป้าหมาย	รวมถึงมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
		 	ในการนีห้นว่ยเสนอโครงการท่ีเขา้รว่มโครงการตอ้งยนิยอมในการใหข้อ้มูลและรว่มกจิกรรม
ในข้อ	14.1	ถึง	14.4
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 ข้อ 15 ปฏิทินดำาเนินงาน

 ข้อ 16 ในกรณีมีปัญหาใด ๆ	 เก่ียวกับการดำาเนินงานตามประกาศนี้	 กสศ.	 
สงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ชาด	และคำาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

การดำาเนินงาน ระยะเวลา

25	พฤษภาคม	2563	ถึง	24	มิถุนายน	2563	

ภายในเดือน	กรกฎาคม	2563

กรกฎาคม	2563	เป็นต้นไป

กรกฎาคม	2563	เป็นต้นไป

ไม่เกินมกราคม	2564

•	 ประกาศสนับสนุนทุนและรับข้อเสนอโครงการ

•	 พิจารณาและปรับปรุงโครงการ
•	 จัดทำาสัญญาและสนับสนุนงบประมาณ

•	 โครงการเริ่มดำาเนินงาน

•	 กิจกรรมหนุนเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

•	 เสร็จสิ้นโครงการ
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เอกสารแนบท้าย 2
ประกาศเปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำาหรับ

ผูท้ีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละด้อยโอกาสทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

หลกัเกณฑ์กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าข่ายจะได้รับความช่วยเหลือ
 1.	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
	 	 1.1	 อายุ	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  1.2	 ไม่ได้ศึกษา	 หรือการศึกษาตำ่ากว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (มัธยมศึกษา 
ปีที่	6)	
  1.3	 รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน	6,500	ต่อเดือน*	โดยต้องมีการรับรองรายได้จากเจ้าหน้าที่
ระดับตำาบล	เช่น	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน

*	 รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ	 ข้อมูลจากการวิเคราะห์จากการสำารวจแรงงานนอกระบบ	 (2561	
ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	กรกฎาคม	2562)

 2.	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 และ 
เป็นผู้ด้อยโอกาส	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
  2.1	 อายุ	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	
 	 2.2	 ผูด้อ้ยโอกาส	หมายถงึ	ผูป้ระสบปญัหาความเดอืดรอ้น	ไดร้บัผลกระทบ	ในดา้นเศรษฐกจิ	
สังคม	การศึกษา	สาธารณสุข	การเมือง	กฎหมาย	วัฒนธรรม	ภัยธรรมชาติ	หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ	 
หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ	 หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม	 
ตลอดจนประสบปัญหาท่ียังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ	 อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ทีเ่สมอภาคกบัผูอ้ืน่	รวมถงึการดอ้ยโอกาสลักษณะอืน่	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาประกาศกำาหนดเพิ่มเติม	โดยมีลักษณะ/ประเภท	ตามเอกสารแนบท้าย
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 (1)	 ผู้เร่ร่อน	 หมายถึง	 ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็น
หลักแหล่งแน่นอน	 ดำารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง
ขาดปัจจัยพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต	 เส่ียงต่อการ
ประสบภัยอันตรายและเป็นปัญหาสังคม

 
  
	 (2)	 เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนหรอืผูต้อ้งขงัในทณัฑสถาน	หมายถงึ	
ผูท้ีก่ระทำาผดิและถกูควบคมุตามกฎหมาย	ตลอด
ถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส	ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	 เช่น	 การทำาแท้ง	 การ
ฆ่าตัวตาย	การทอดทิ้งทารก	เป็นต้น

	 (3)	 ผู้พ้นโทษ	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจาก
เรือนจำาหรอืทณัฑสถาน	ไดร้บัการพกัการลงโทษ	
ลดวันตอ้งโทษจำาคกุ	อภยัโทษ	และได้รบัการปลด
ปลอ่ยเม่ือจำาคกุครบกำาหนดตามคำาพิพากษาของ
ศาล	รวมทั้งผู้พ้นจากการคุมประพฤติ	ผู้พ้นจาก
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิตามพระราช
บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 	 พ.ศ.	
2545

 (4)	 ผู้ติดเชื้อ	HIV	ผู้ป่วยเอดส์	และครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบ

	 •	 ผู้ติดเชื้อ	HIV	หมายถึง	บุคคลที่มีกลุ่มอาการของ
โรคที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม
หรือบกพร่อง	 ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังไม่ได้เป็นมา
แต่กำาเนิด	โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส	Human	
Immune	Deficiency	Virus

	 •	 ผู้ป่วยเอดส์	หมายถึง	ผู้ได้รับเชื้อเอดส์แล้ว	และ
เมือ่รา่งกายออ่นแอ	ระบบภมิูคุม้กันเสือ่มหรอืไมม่ี
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 เกิดการติดเชื้อโรคอื่น	 ๆ				 
ได้ง่าย

	 •	 ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ	 HIV	 และผู้ป่วย
เอดส์	หมายถึง	ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ	HIV	และ	
ผู้ป่วยเอดส์

•	 หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

•	 หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส เช่น
ลักษณะ/ประเภท เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

•	 หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
•	 หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการ

ศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

•	 เอกสารรับรองการพ้นโทษ
•	 หลักฐานท่ีบ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการ

ศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

•	 ใบรบัรองแพทย	์ระบวุา่เปน็ผูต้ดิเชือ้	HIV	หรอื
เป็นครอบครวัของผูติ้ดเช้ือ	HIV	(ระบุชือ่และ
ความสัมพันธ์ในใบรับรองแพทย์)

•	 หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น
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ลักษณะ/ประเภท เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

(5)	 ผู้พิการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น	 ได้แก่	 บุคคลที่

สูญเสียการเห็นต้ังแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท	

ซึ่งแบ่งเป็น	2	ประเภทดังนี้

•	 คนตาบอด	หมายถงึ	บคุคลทีส่ญูเสยีการเหน็มาก	จน

ต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหาก	ตรวจวัดความชัด

ของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว	อยู่ในระดับ	6	ส่วน	

60	(6/60)	หรือ	20	ส่วน	200	(20/200)	จนถึงไม่

สามารถรับรู้เรื่องแสง

•	 คนเห็นเลือนราง	หมายถึง	บุคคลที่สูญเสียการเห็น	

แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วย

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 หรือเทคโนโลยีสิ่ง

อำานวยความสะดวก	หากวดัความชัดเจนของสายตา

ข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ	6	ส่วน	18	 (6/18)	

หรือ	20	ส่วน	70	

	 (20/70)

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	ได้แก่	บุคคลที่

สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก	ซึ่ง

แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

•	 คนหูหนวก	หมายถึง	บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมาก

จนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่า

จะใสห่รอืไม่ใสเ่คร่ืองช่วยฟัง	ซึง่โดย	ทัว่ไปหากตรวจ

การได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน	 90	 เดซิเบล 

ขึ้นไป

•	 คนหูตึง	หมายถึง	บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียง

พอท่ีจะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน	 โดยทั่วไป

จะใส่เคร่ืองช่วยฟัง	 ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมี

การสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า	90	 เดซิเบลลงมาถึง	

26	เดซิเบล

•	 บตัรประจำาตวัคนพกิาร	(ทีย่งัไมห่มดอาย)ุ

•	 หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น
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ลักษณะ/ประเภท เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	 ได้แก่	

บุคคลท่ีมีความจำากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน	 

(Functioning)	 ในปัจจุบัน	 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ	 คือ	

ความสามารถทางสติปัญญาตำ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่าง

มีนัยสำาคัญ	 ร่วมกับความจำากัดของทักษะการปรับตัว

อีกอย่างน้อย	2	ทักษะจาก	10	ทักษะ	ได้แก่	การสื่อ

ความหมาย	การดูแลตนเอง	การดำารงชีวติภายในบา้น	

ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	การรู้จักใช้

ทรพัยากรในชมุชน	การรูจ้กัดแูลควบคมุตนเอง	การนำา

ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำาวัน	การทำางาน	การใช้เวลา

ว่าง	การรักษาสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั	ทัง้นี้

ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ	18	ปี

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย	หรือการเคล่ือนไหว	

หรือสุขภาพ	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

•	 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย	 หรือการ

เคลื่อนไหว	 ได้แก่	 บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน

หรือขาดหายไป	กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ	 มี

อปุสรรคในการเคลือ่นไหวความบกพร่องดงักลา่ว	

อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท	โรคของระบบ

กล้ามเนื้อและกระดูก	 การไม่สมประกอบมาแต่

กำาเนิด	อุบัติเหตุและโรคติดต่อ

•	 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ	ได้แก่	บุคคล

ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจำาตัวซึ่ง

จำาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	และเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา	 ซึ่งมีผลทำาให้เกิดความ

จำาเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ

บคุคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู	้ได้แก่	บคุคลที่

มคีวามผดิปกตใินการทำางานของสมองบางสว่นทีแ่สดง

ถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้น

เฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน	

คือ	การอ่าน	การเขียน	การคิดคำานวณ	ซึ่งไม่สามารถ

เรยีนรูใ้นดา้นทีบ่กพร่องไดท้ัง้ทีม่รีะดบัสติปญัญาปกติ
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ลักษณะ/ประเภท เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

บคุคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการพดูและภาษา	ไดแ้ก	่

บุคคลท่ีมคีวามบกพร่องในการเปลง่เสยีงพดู	เช่น	เสยีง

ผดิปกต	ิอตัราความเรว็และจงัหวะการพูดผดิปกต	ิหรอื

บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการ

ใช้ภาษาพูด	 การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ใน

การติดต่อสื่อสาร	ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ	เนื้อหาและ

หน้าที่ของภาษา

บคุคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางพฤตกิรรม	หรอือารมณ	์

ได้แก่	 บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็น

อย่างมาก	 และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นผลจาก	 ความบกพร่องหรือความผิด

ปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์

หรือความคิดเช่น	 โรคจิตเภท	 โรคซึมเศร้า	 โรคสมอง

เสื่อม	เป็นต้น

บุคคลออทิสติก	 ได้แก่	 บุคคลท่ีมีความผิดปกติของ

ระบบการทำางานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อความ

บกพรอ่งทางพัฒนาการด้านภาษา	ด้านสงัคมและการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และมีข้อจำากัดด้านพฤติกรรม	

หรือมีความสนใจจำากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 โดย

ความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ	30	เดือน

บคุคลพกิารซอ้น	ไดแ้ก	่บคุคลทีม่สีภาพความบกพรอ่ง

หรือความพกิารมากกวา่หนึง่ประเภทในบคุคลเดยีวกนั
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แบบเสนอโครงการ 
ประเภท “ทุนนวตักรรมเพ่ือชุมชน”

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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นวตักรรมเพ่ือชุมชน 
หมายถึง การพฒันาระบบบริหารจัดการ
ที่ทำาให้คุณภาพชีวติของคนในชุมชนดีขึ้น 
หรือการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี เคร่ืองมอื 

เครือข่ายความร่วมมอืหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

หรือการจัดจำาหน่าย ที่เป็นประโยชน์
และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซ่ึงได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
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คำาอธิบาย
	 1.	 การยื่นแบบเสนอโครงการ	 ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์	 www.EEF.or.th	 
โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามกำาหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์
	 2.	 แบบเสนอโครงการ	 กรุณาอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ	 แสดงถึงเหตุผลที่สำาคัญ	 
กลุ่มเป้าหมาย	 ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นท่ี	 วิธีการดำาเนินงาน	 ผลลัพธ์	 ผลสำาเร็จ	 โดยให้รายละเอียด 
ตามแบบเสนอโครงการนี้	ซึ่งประกอบด้วย	4	ส่วน	ได้แก่	
	 	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	
	 	 ส่วนที่	2	รายละเอียดโครงการ	
	 	 ส่วนที่	3	ข้อมูลการดำาเนินโครงการ	ปี	2562	(กรณี	โครงการต่อยอด)
	 	 ส่วนที่	4	คำารับรอง
	 3.	 ผู้เสนอโครงการควรศึกษาเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
การพิจารณา

แบบเสนอข้อเสนอ
ประเภท “ทุนนวตักรรมเพ่ือชุมชน”

   ▢ โครงการใหม่	 	 	 	 ▢ โครงการต่อยอด

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
	 การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์	www.EEF.or.th

ตั้งแต่วันที่	5	มิถุนายน	–	24	มิถุนายน	2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	เบอร์โทรศัพท์	02-079-5475	กด	3	และ	มือถือ	061-440-6134 

ในวันและเวลาราชการ
อีเมล	Community@EEF.or.th

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	(กสศ.)	เลขที่	388	อาคารเอส.พี.	(อาคารเอ)	ชั้น	13	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

ประเภท “ทุนนวตักรรมเพ่ือชุมชน”
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป
1.	 ชื่อโครงการ	 	 (การตั้งชื่อโครงการ	 ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำา	 เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ใช้ 

ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์	โดยใช้คำาที่กระชับ	และชัดเจน)	
	 ภาษาไทย	:	………………..……………………………………………................................................................

ภาษาอังกฤษ	(ถ้ามี)	:	……………………………………………….....................................................…………

2.	 โครงการของทา่นดำาเนนิการเรือ่งนวตักรรมเพือ่พฒันาอาชีพในด้านใด	(โปรดระบปุระเดน็หัวขอ้
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมากที่สุด)

 ▢		การจัดการข้อมูล	เช่น	ข้อมูลการประกอบอาชีพระดับตำาบล	การซื้อสินค้าล่วงหน้า	
	 	 (Contract	Farming)	 	
 ▢		การจัดจำาหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	และผู้มีรายได้น้อย
 ▢		การจ้างงานผู้ด้อยโอกาส	และผู้มีรายได้น้อย
 ▢		การเข้าถึงการบริการของผู้ด้อยโอกาส	
 ▢		การใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาส

3.	 งบประมาณทีเ่สนอขอ	:	…………………………………บาท	(............................ตวัอักษร...........................)
 งบประมาณสมทบ	(ถา้ม)ี:	……….........…………......บาท	(............................ตวัอกัษร.............................)

4.	 ระยะเวลาดำาเนินงาน	:	กรกฎาคม	2563	–	มกราคม	2564	(7	เดือน)	

5.	 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน ์:		จำานวนรวม	......................	คน

6.	 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร	 ………………………………………………………………………………….………….……………………….
ที่อยู่	เลขที่	 .....................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	............................
ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	..................................................
จังหวัด	.........................................................................................รหัสไปรษณีย์	..............................
โทรศพัท…์…..…………………..………...................โทรสาร……………………………………………………………..

	 อเีมล………………………………………………………………………………………………………………………………....

7.	 ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
	 ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าองค์กร	………………………………………………………………………………….…………....
	 เลขบัตรประจำาตัวประชาชน………………………………………………..….……………………..........................
	 ที่อยู่	 เลขที่	 ..................หมู่ที่	 .................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ....................................

ตำาบล/แขวง	 ..............................................................	 อำาเภอ/เขต	 ...............................................
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จังหวัด	.......................................................................................	รหัสไปรษณีย์	..............................
	 โทรศพัทม์อืถอื……..…………………………………………………..………..……………………………………………...
	 อเีมล………………………………………………………………………………………………………………………............

8.		 ผู้รับผิดชอบโครงการ	และผู้ร่วมทำาโครงการ/คณะทำางาน	
	 8.1	ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ดำาเนินการหลักของโครงการ	อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้	

โปรดแนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ)	
	 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………………………………………………

ตำาแหนง่…………………………………………………..…………………………………………………………………….....
	 เลขบตัรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..…………….......................................
	 โทรศัพท์มือถือ	……………………………………………..……..…	Line	ID....................................................
	 อีเมล………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……...…
	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...................................

ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	..................................................
	 จังหวัด	...................................................................................	รหัสไปรษณีย์	..................................
	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
 ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...................................

ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	..................................................
จังหวัด	...................................................................................................	รหัสไปรษณีย์	..................

	 8.2	ผู้ร่วมทำาโครงการ/คณะทำางาน	(อย่างน้อย	4	ท่าน)
	 คณะทำางานคนที่	1
	 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………….
	 ตำาแหนง่ในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..…
	 เลขบัตรประจำาตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………………
	 อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………........................
	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	....................................

ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	......................................................
จังหวดั	...................................................................................................	รหสัไปรษณยี	์......................

	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
 ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
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	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ....................................
ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	......................................................
จังหวัด	...........................................................................................รหัสไปรษณีย์	................................

	 คณะทำางานคนที่	2
	 ชือ่-นามสกลุ…………………………………………………..………………………………………………..…...................…
	 ตำาแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……

เลขบัตรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..……………………..…………………….........
	 โทรศพัทม์อืถือ……………………………………………..……Line	ID:	………………..…………………………………….
 อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………………….............…
	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ....................................

ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	......................................................
จังหวัด	...................................................................................................	รหัสไปรษณีย์	......................

	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
 ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ....................................

ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	......................................................
จังหวัด	...................................................................................................	รหัสไปรษณีย์	......................

	 คณะทำางานคนที่	3
 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..………………………............................................………
	 ตำาแหนง่ในโครงการ…………………………………..………………………………………………………….…………..……
	 เลขบัตรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..……………………….......................………
	 โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line	ID:	………………................................…………
 อีเมล……………………………..……..……...........................................................................….………..……..…
	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน..........................................	
	 ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต........................................................	
	 จังหวัด	...........................................................................................	รหัสไปรษณีย์	..............................
	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
 ▢	 เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢		ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	.........................................
	 ตำาบล/แขวง	.................................................................อำาเภอ/เขต	....................................................
	 จังหวัด	...................................................................................................	รหัสไปรษณีย์	.....................
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คณะทำางานคนที่	4
ชือ่-นามสกลุ…………………………………………………..…………………………………………………………………...........…..
ตำาแหนง่ในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..…..........…
เลขบตัรประจำาตัวประชาชน………………………………………………..…………………..……………………..................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line	 ID:	……………………………..……………................
อเีมล……………………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……..……..........................
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...............................................
ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	...........................................................
จังหวัด	...................................................................................................	รหัสไปรษณีย์	...........................
ที่อยู่ปัจจุบัน	
▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...............................................
ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	.............................................................
จังหวัด	...................................................................................................	รหัสไปรษณีย์	............................
8.3	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
▢	ตามที่อยู่องค์กร	
▢	ตามที่อยู่ผู้บริหารองค์กร
▢	ตามที่อยู่ผู้รับผิดชอบโครงการ	

9.	ลักษณะองค์กร	
 ▢	องค์กรปกครองท้องถิ่น	▢	อบต.		▢	เทศบาล	▢	อื่นๆ	ระบุ......................................................
 ▢	สถาบันการศึกษา		 โปรดระบุ.........................▢	รัฐ		▢	เอกชน	▢	อื่นๆ	ระบุ.....................
 ▢	หน่วยงาน		 	 โปรดระบุ.........................▢	รัฐ	▢	เอกชน	▢	อื่นๆ	ระบุ......................
 ▢	กิจการเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	
 ▢	องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร	
 ▢	ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 ▢	องค์กรชุมชน	(เช่น	วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มสวัสดิการชุมชน	กลุ่มสตรีแม่บ้าน	กองทุนสวัสดิการชุมชน	
	 	 กองทนุหมูบ่า้น)	โปรดระบ.ุ..............................................................................................................	
 ▢	อื่นๆ	โปรดระบุ................................................................................................................................
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10.	 ประวัติหรือผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม	 หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน	และความพร้อมของการดำาเนินโครงการขององค์กร

ชื่อภาคีเครือข่าย ข้อมูลการดำาเนินงาน ระยะเวลา

11.	 ข้อมูลความร่วมมือภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีผ่านมา		(ในช่วง	3	ปีย้อนหลัง)	

     
     
     

ชื่อโครงการ ได้รับทุนจาก
สำานักฯ	

ของ	กสศ.

งบประมาณรวม จำานวน
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะโครงการ ความสำาเร็จ
ของโครงการ

โดยย่อ

12.	องค์กรของท่านเคยรับทุนสนับสนุนของ	กสศ.	หรือไม่
 ▢		ไม่เคยรับทุน	กสศ.
 ▢	เคยรับทุน	กสศ.
โปรดระบุชื่อโครงการ	สำานักที่รับทุน	และความสำาเร็จของโครงการโดยย่อ

	 ในกรณีที่โครงการที่ได้รับทุน	 จาก	 กสศ.	 ยังคงดำาเนินการอยู่	 องค์กรจะมีการจัดสรรทรัพยากร
บคุคล	การบรหิารโครงการกำากบัดูแลของโครงการทีเ่สนอใหม	่เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีก่ำาหนดไว้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพอย่างไร
…………………………………………………..……………………………………………………………………...........................
…………………………………………………..……………………………………………………………………...........................
………………………………………………..……………………………………………….....…………………….........................

ชื่อผลงาน ระยะเวลา ภาคีเครือข่าย
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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดโครงการ
1.	 หลักการเหตุผล	/	ความสำาคัญของปัญหา
	 1.1		ข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีดำาเนินโครงการ		(โปรดให้ข้อมูลการวิเคราะห์บริบทชุมชน	ทุนของชุมชน 

ทั้งทุนทางสังคม	 ทุนทางความรู้	 ทรัพยากรชุมชน	 ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคม	 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)

	 	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 2.2	 ข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรดให้ข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์และดอ้ยโอกาสทีแ่ทจ้รงิ	รวมถงึความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายในการประกอบอาชีพ 
ทีใ่ชช้มุชนเปน็ฐาน	การวเิคราะหต์ามเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี	การเปน็ผูป้ระกอบการ	 
และวิเคราะห์ศักยภาพ	ข้อจำากัด	ความต้องการ	และสิ่งที่จะนำาไปพัฒนากลุ่มเป้าหมาย)

	 	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

	 2.3	 อธิบายแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ระบุในหัวข้อ	 2	 (ส่วนที่	 1	 
ข้อมูลท่ัวไป)	 โดยสรุปจุดเด่นของโครงการ	 การแก้ปัญหาชุมชน	 และประโยชน์ในการใช้งาน	 
รวมถึงเหตุผลในการดำาเนินโครงการครั้งนี้

	 	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.	วัตถุประสงค์	(ระบุสิ่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยโครงการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.	 เป้าประสงค์	 (โปรดให้ข้อมูล	 ตัวชี้วัด	 ผลลัพธ์	 และผลกระทบท่ีต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย	 
ที่บ่งบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิง
ปริมาณ	และเชิงคุณภาพ)

	 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….......................

4.	 พื้นที่หรือชุมชนที่ดำาเนินโครงการ
	 (โปรดใหข้อ้มลูพ้ืนท่ีในการดำาเนนิการ	ระดบัตำาบล	เทศบาล	(กลุม่หมูบ่า้น)	และพืน้ทีก่ารเรยีนรู	้เชน่	ชมุชน

ออนไลน	์ทณัฑสถาน	สถานทีท่างศาสนา	กศน.	หรอืแหลง่เรยีนรูช้มุชน	คา่ยทหาร	หรอืสหกรณ	์เปน็ตน้) 
โดยดำาเนินงานในพื้นที่จำานวน...........................แห่ง	ได้แก่	โปรดให้รายละเอียด

	 1)	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 2)	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 3)	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 4)	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.	 กลุ่มเป้าหมาย	จำานวน…………………คน	(จำานวนขั้นตำ่า	50	คน	ไม่เกิน	100	คน)
	 •	มีกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหรือธิดากำาลังศึกษาอยู่ไม่เกินการศึกษาภาคบังคับหรือ	ม.	3**   

 ▢	มี		 ▢	ไม่มี	 จำานวน……………...……คน	ในพืน้ที…่………………………...................................
	 (โปรดระบุกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 แรงงานนอกระบบ	 ผู้ว่างงานทั้งในระดับบุคคล	 กลุ่ม	 และเครือข่าย	 	 	

และต้องการทักษะอาชีพเพิ่ม	ระบุวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย)
 ▢	แรงงานนอกระบบ*			 จำานวน…………………คน	ในพืน้ที…่……………………….............................
	 	 •		ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว		 จำานวน…………………คน
	 	 •	 เกษตรกรรม	 	 จำานวน…………………คน
	 	 •	 บริการ	 	 	 จำานวน…………………คน
	 	 •	 อุตสาหกรรม	 	 จำานวน…………………คน
	 	 •	 อื่นๆ	โปรดระบุ………	 จำานวน…………………คน
 ▢	ผู้ว่างงาน	 	 	 จำานวน…………………คน	ในพื้นที่………………………….........................
 ▢	ผู้สูงอายุ	 	 	 จำานวน…………………คน	ในพื้นที่………………………….........................
 ▢	ผู้พิการ	 	 	 จำานวน………………….คน		ในพืน้ที…่………………………............................
 ▢	อื่นๆ	โปรดระบุ…………..……..........................................................................................................
	 (เช่น	เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร	วิสาหกิจชุมชน	สหกรณ์ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ	กสศ.)	 
	 	 	 	 	 	 จำานวน…………...……คน	ในพื้นที่………………………….........................
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	 *แรงงานนอกระบบ	 คือ	 ผู้ที่ทำางานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง	 หรือไม่มีหลักประกันทางสังคม 
จากการทำางาน

	 **หากมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มีจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหรือธิดากำาลังศึกษาอยู่ไม่เกิน 
การศึกษาภาคบังคับหรือ	 ม.	 3	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของจำานวนที่ได้คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6.	แนวทางการดำาเนินงาน	
	 6.1	แนวทางการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่ เป็นประโยชน์และตอบสนอง 

ต่อความตอ้งการของกลุม่ผูท่ี้ขาดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ยโอกาสซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 	 	

	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......

	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

 6.2	ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมชุมชน
	 เป็นนวัตกรรมระดับ	(โลก	/	ประเทศ	/	องค์กร)		..............................................................................
 ▢		 การจัดการข้อมูล	เช่น	ข้อมูลการประกอบอาชีพระดับตำาบล	การซื้อสินค้าล่วงหน้า	
	 	 (Contract	Farming)	 	
 ▢	 การจัดจำาหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	และผู้มีรายได้น้อย
 ▢		 การจ้างงานผู้ด้อยโอกาส	และผู้มีรายได้น้อย
 ▢		 การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ	ของผู้ด้อยโอกาส	
 ▢		 การใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาส

		 อธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิ........................................................………………………………………………...
		 ………………………………………………………………………………………………………………...............................
		 ………………………………………………………………………………………………………………...............................
		 ………………………………………………………………………………………………………………...............................
		 ………………………………………………………………………………………………………………...............................
		 ………………………………………………………………………………………………………………...............................
		 ………………………………………………………………………………………………………………...............................
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7.	แผนการดำาเนินโครงการ	 (โปรดให้ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรม	 ดังนี้	 ชื่อกิจกรรม	 รายละเอียด 
	 วธิดีำาเนนิงาน	ผลผลติ	กลุม่เปา้หมาย	ชว่งเวลาจดักจิกรรม	และงบประมาณของแตล่ะกจิกรรมใหช้ดัเจน)

ลำาดับ รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อ
กิจกรรม

วิธีการ
ดำาเนินงาน

วัตถุ
ประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลพัธ์

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันที่
ดำาเนิน
กิจกรรม

งบประมาณ
งบประมาณสมทบ

จำานวน หน่วย

1

2

3

(ตัวอย่าง)
ชื่อกิจกรรม	:
การสำารวจ
ข้อมูลเพื่อ
ทำาฐาน
ข้อมูล	

ชื่อกิจกรรม	:

ชื่อกิจกรรม	:

วิธีการ
ดำาเนินงาน	:
-	ลงพื้นที่
	 ชุมชนการ	 	
	 สำารวจข้อมูล  
	 ผลิตภัณฑ์	

1.	เพื่อ
สำารวจ
ข้อมูลใน
การทำา

ฐานข้อมูล

1.	ได้ฐาน
ข้อมูล
ชุมชน

1.	ได้ฐาน
ข้อมูล
ชุมชน

แรงงาน
นอกระบบ	
จำานวน	
50	คน	

15	
กรกฎาคม	

2563	
–	15	

สิงหาคม	
2563

ค่าอาหาร	
1	มื้อ	x	
50	คน	x	
50	บาท	=	
2500	บาท

ค่าเอกสาร	
1ชุด	x	50	
คน	x	10	
บาท	=	
500

 

วิธีการ
ดำาเนินงาน	:

วิธีการ
ดำาเนินงาน	:

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จำานวน.....................บาท

 6.3		ผู้เสนอโครงการมกีารพฒันาความรว่มมือกบัชมุชน	หนว่ยงานในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐั	และภาคเอกชน 
อย่างไร (โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ	 
หนว่ยงานเอกชน	องค์กรชมุชน	สถานศกึษา	และสถานประกอบการ	ในการสนบัสนนุใหเ้กดินวตักรรม 
เพื่อชุมชน)

	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.	 รายละเอียดงบประมาณโครงการ	 อัตราเป็นไปตามที่	 กสศ.	 กำาหนด	 โปรดแจกแจงรายละเอียด 
	 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	ตามเงื่อนไขในเอกสารภาคผนวก

ลำาดับ
ที่

รายการงบประมาณ	
/กิจกรรม

กลุ่มเป้า
หมาย

ระยะเวลา จำานวน
ครั้ง

งบ
ประมาณ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คน จำานวน หน่วยนับ
(ช่ัวโมง	
/	วัน

ครั้ง บาท/คน

ตัวอย่าง กิจกรรมที่	1	จัดประชุมสร้างความเข้าใจ	และวิเคราะห์ทุนชุมชน

1 ค่าวิทยากร 1 3 ชั่วโมง 1 800 2400

2 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง

60 1 มื้อ 1 200 1200

3 ค่าเดินทาง 60 1 วัน 1 100 6000

รวม 20400

กิจกรรมที่	..............................................................................................................................

1

2

รวม

กิจกรรมที่................
................................
................................

1

2

รวม

งบประมาณรวม
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10.	ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำาคัญของโครงการ
	 10.1	ตัวชี้วัด	(ระบุตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ)
	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………...….	
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………….…	
	 10.2		 ผลผลิต (ระบุผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติและ 
	 	 	 	 จะส่งมอบต่อ	กสศ.)
	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………...….	
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………….…
	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………………………….	
     
 10.3		ผลลพัธ	์(ระบกุารเปลีย่นแปลงสำาคัญทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที	่การเปล่ียนแปลงกบักลุ่มเป้าหมาย 
	 	 	 	 ผู้รับประโยชน์	สอดคล้องกับผลผลิตที่ส่งมอบ)
	 	 	 …………………………………………………………………………………………………………………….…...	
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 ……………………………………………………………………………………………………………………….…	
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………....
	 	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………....	

ลำาดับ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที่
1

2

3

4

9.	เครือข่ายความร่วมมือในการดำาเนินโครงการ	
	 (โปรดให้ข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมดำาเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาท 
	 ในการร่วมคิดและร่วมดำาเนินโครงการ)
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ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

การ
ติดตาม
สนับสนุน

รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมิน

ผล

11.	 การบริหารความเสี่ยง
	 -	ระบุประเด็นความเสี่ยงที่จะกิดขึ้น	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.	 แนวทางในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย	(เพื่อเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)	

13.	 แนวทางในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย		(เพื่อเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)	

	14.	 ความต่อเนื่องและช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ที่สามารถขยายผล	
		 (ระบุแนวทางการดำาเนินงานเมื่อโครงการสิ้นสุดลง)
	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการดำาเนินโครงการ

กรณี	 โครงการต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	ปี	2563

1.	 ชื่อโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.	 ผลการดำาเนินโครงการที่ผ่านมา	(โปรดระบุรายละเอียดมาพอสังเขป)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.	 เหตุผลในการต่อยอดจากโครงการเดิม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.	 แนวทางในการต่อยอด	หรือเพิ่มคุณค่าจากโครงการเดิม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนท่ี 4 คำารับรอง

โปรดยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน

▢		(1)		 ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีอยู่ในแบบเสนอโครงการครั้งนี้เป็นจริงทุกประการ	 และยอมรับว่า 
หากมีการตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ	 โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ	 โดยในกรณี 
มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว	เงินดังกล่าวจะต้องชำาระคืนให้กับ	กสศ.

▢		(2)		 ขอรบัรองวา่โครงการครัง้นีไ้มไ่ดท้ำาขึน้เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐั	เอกชน	
หรือหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะรายการของบประมาณซำ้าซ้อน	 โครงการนี้เป็นโครงการ 
ที่จัดทำาขึ้นเพื่อขอรับทุนจาก	กสศ.	เป็นการเฉพาะ

▢		(3)		 ขอรบัรองวา่ขอ้เสนอโครงการไมไ่ดเ้กดิจากการคดัลอก	ดดัแปลง	เอกสารท่ีเปน็ลขิสทิธ์ิใดๆ	 
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

▢		(4)		 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อ	กสศ.	ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบ
ของ	กสศ.

▢ (5)		 ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ	 กสศ.	 แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด

▢		(6)		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ของเอกสารเพ่ือนำาส่งข้อเสนอโครงการ 
ตามรายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว

▢		(7)		 ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาโครงการของ	กสศ.	ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ	…………………………………………………………………………….
							(…………………………………………………………………………….)

	 	 	 	 	 	 	 	 					ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ	…………………………………………………………………………….
							(…………………………………………………………………………….)

																																																				ผู้บริหารหน่วยงาน
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 หลักเกณฑก์ลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ขา่ยจะได้รับความช่วยเหลอื

 1.	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	และ

ขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	

	 	 1.1	 อายุ	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  1.2	 ไมไ่ดศ้กึษา	หรอืการศกึษาตำา่กวา่หรอืเทยีบเทา่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(มธัยมศกึษาปทีี	่6)	 

  1.3	 รายไดเ้ฉล่ียตอ่คนไมเ่กนิ	6,500	ตอ่เดอืน*	โดยตอ้งมกีารรบัรองรายไดจ้ากเจา้หนา้ที่

ระดับตำาบล	เช่น	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน

*	 รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ	 ข้อมูลจากการวิเคราะห์จากการสำารวจแรงงานนอกระบบ	 
(2561	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	กรกฎาคม	2562)

	 2.	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	และ 

เป็นผู้ด้อยโอกาส	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	

 	 2.1	 อายุ	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	

  2.2	 ผูด้อ้ยโอกาส	หมายถงึ	ผูป้ระสบปัญหาความเดอืดรอ้น	ไดร้บัผลกระทบ	ในดา้นเศรษฐกจิ	

สงัคม	การศกึษา	สาธารณสุข	การเมอืง	กฎหมาย	วฒันธรรม	ภยัธรรมชาต	ิหรอือยูใ่นพืน้ทีค่วามไม่สงบ	 

หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ	 หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม	 

ตลอดจนประสบปัญหาท่ียังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ	 อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ที่เสมอภาคกับผู้อ่ืน	 รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอื่น	 ๆ	 ที่คณะกรรมการบริห-ารกองทุนเพื่อ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศกำาหนดเพิ่มเติม	โดยมีลักษณะ/ประเภท	ตามเอกสารแนบท้าย

ในประกาศฯ	

38 ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน



39ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

แบบเสนอโครงการ
ประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน”

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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การพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
หมายถึง กระบวนการพฒันาเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้

และการพฒันาทักษะอาชีพที่เช่ือมโยงกับฐานเศรษฐกิจ 
ฐานสังคมและฐานทรัพยากรที่มอียู่ในชุมชนท้องถิ่น 

ซ่ึงครอบคลุมทั้งมติิข้อมูล ความรู้ ทุนทางสังคม จิตใจ วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นกระบวนการทำางาน

ที่ร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น เช่น สภาผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคส่วนต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม สถาบันวชิาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
เพือ่นำาไปสู่การมชุีมชนหรือพืน้ที่นวตักรรม

ที่สร้างคุณภาพชีวติที่ดีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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ประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน”
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คำาอธิบาย
	 1.	 การยื่นแบบเสนอโครงการ	 ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์	 www.EEF.or.th	 
โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามกำาหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์
	 2.	 แบบเสนอโครงการ	 กรุณาอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ	 แสดงถึงเหตุผลที่สำาคัญ	
กลุ่มเป้าหมาย	ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่	วิธีการดำาเนินงาน	ผลลัพธ์	ผลสำาเร็จ	โดยให้รายละเอียดตามแบบ
เสนอโครงการนี้	ซึ่งประกอบด้วย	4	ส่วน	ได้แก่	
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	
	 ส่วนที่	2	รายละเอียดโครงการ	
	 ส่วนที่	3	ข้อมูลการดำาเนินโครงการ	ปี	2562	(กรณี	โครงการต่อยอด)
	 ส่วนที่	4	คำารับรอง
	 3.	 ผู้เสนอโครงการควรศึกษาเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 
การพิจารณา

แบบเสนอข้อเสนอ

            ประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน”  
 ▢ โครงการใหม่	 	 	 	 ▢ โครงการต่อยอด

	 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์	www.EEF.or.th

ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	–	25	มิถุนายน	2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	เบอร์โทรศัพท์	02-079-5475	กด	3	และ	มือถือ	061-440-6134  

ในวันและเวลาราชการ
อีเมล์	Community@EEF.or.th

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	(กสศ.)	เลขที่	388	อาคารเอส.พี.	(อาคารเอ)	ชั้น	13	
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป
1.	ชื่อโครงการ	 (การตั้งชื่อโครงการ	 ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำา	 เช่ือมโยงกับอาชีพที่จะพัฒนา	 

ใช้คำาที่กระชับ	ชัดเจน)	
	 ………………..………………………………………………………………………………………………………………………
	 ………………..………………………………………………………………………………………………………………………

2.	โครงการของท่านดำาเนินการในการพัฒนาอาชีพในด้านใด	 (โปรดระบุประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
โครงการที่สุด)

 ▢	เกษตรกรรม		 ▢	การบริการและการท่องเที่ยว	 	 ▢	ผู้ประกอบการ
 ▢	หัตถกรรมและงานฝีมือ			 ▢	การแปรรูป	 						 		 	 ▢	งานช่าง	
 ▢	อาหาร	 ▢	ดนตรี	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	 	 ▢		อุตสาหกรรม				 				
 ▢	อื่นๆ	โปรดระบุ.........................................................................................................................

3.	งบประมาณทีเ่สนอขอ	:	………………………………….บาท	(............................ตวัอกัษร............................)
	 งบประมาณสมทบ	(ถา้ม)ี	:	………….........…………...บาท	(...........................ตวัอกัษร..........................)

4.	ระยะเวลาดำาเนินงาน	:	กรกฎาคม	2563	–	มกราคม	2564	(7	เดือน)	

5.	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์	:		จำานวนรวม	......................	คน

6.	ข้อมูลองค์กร
	 ชื่อองค์กร	………………………………………………………………………………….………….…………………………
	 ที่อยู่	เลขที่	.....................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...........................	

ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	.................................................
	 จังหวัด	..........................................................................รหัสไปรษณีย์	...........................................
	 โทรศพัท…์…..…………………………….................โทรสาร……………………………………………………………..
	 อีเมล…………………………………………………………………………………………………….............................…

7.	ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
	 ชื่อหัวหน้าองค์กร	………………………………………………………………………………….………….………………
	 เลขบัตรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..…………………….............................
	 ที่อยู่	เลขที่	..................หมู่ที่	.................ตรอก/ซอย	........................ถนน	.....................................
	 ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	.................................................
	 จังหวัด	.................................................................................รหัสไปรษณีย์	
	 โทรศพัทม์อืถอื……..………………………………………………….................................................................
	 อีเมล……………………………………………………………………………………………………………….......................
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8.	ผู้รับผิดชอบโครงการ	และผู้ร่วมทำาโครงการ/คณะทำางาน	
	 8.1	ผู้รับผิดชอบโครงการ	 (ผู้ดำาเนินการหลักของโครงการ	 อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้	 

	 โปรดแนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ)	
	 	 ชือ่-นามสกลุ…………………………………………………..……………………………………………………............
	 	 ตำาแหน่ง…………………………………………………..…………………………………………..................…….....
	 	 เลขบตัรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..…………..………………...........….…
	 	 โทรศัพท์มือถือ	……………………………………..……..…	Line	ID.…………………..…........………….………
	 	 อีเมล	………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……….............	

	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	................................................................	

	 ถนน........................................ตำาบล/แขวง	.............................	อำาเภอ/เขต................................ 
	 จังหวัด	............................................................	รหัสไปรษณีย์	....................................................

	 	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
  ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	................................................................	

	 ถนน	..............................ตำาบล/แขวง	......................................อำาเภอ/เขต	............................... 
	 จังหวัด	...............................................................................	รหัสไปรษณีย์	.................................

	 8.2	 ผู้ร่วมทำาโครงการ/คณะทำางาน	(อย่างน้อย	4	ท่าน)
	 	 คณะทำางานคนที่	1
	 	 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………….….….........
	 	 ตำาแหน่งในโครงการ…………………………………..………………………………………………………...........…
	 	 เลขบัตรประจำาตัวประชาชน………………………………………………..……………………………..........……
	 	 อีเมล……………………………..……..…………………………..…..…..……………..……..……………................
	 	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...............................	

	 ตำาบล/แขวง	......................................................	อำาเภอ/เขต	.....................................................
	 	 จังหวัด	.....................................................................รหัสไปรษณีย์	............................................
	 	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
  ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	...............................	

	 ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	.............................................
	 	 จังหวัด	..................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................
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	 คณะทำางานคนที่	2
	 ชือ่-นามสกลุ…………………………………………………..………………………………………………..……............
	 ตำาแหนง่ในโครงการ……………………………..……………………………………………………………………..……

เลขบัตรประจำาตัวประชาชน………………………………………………..……………………..…………………….
	 โทรศพัทม์อืถอื………………………………………..……Line	ID:	………………..…………………………………….
	 อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..…………………....……..…
	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ...............................

ตำาบล/แขวง	 ..............................................................	 อำาเภอ/เขต	 ..........................................
จังหวัด	........................................................................................	รหัสไปรษณีย์	.........................

	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
 ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ...............................

ตำาบล/แขวง	 ..............................................................	 อำาเภอ/เขต	 ..........................................
จังหวัด	..............................................................................	รหัสไปรษณีย์	....................................

	 คณะทำางานคนที่	3
	 ชือ่-นามสกลุ…………………………………………………..………………………….....................................……
	 ตำาแหนง่ในโครงการ……………………………..……………………………………………………………………..……
	 เลขบตัรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..………………………….................……
	 โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line	ID:	………………………........................…
	 อีเมล……………………………..……..……….………..……..…...................................................................
	 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	.................................
	 ตำาบล/แขวง	 ..............................................................	 อำาเภอ/เขต	 ............................................ 
	 จังหวดั	.................................................................................................รหสัไปรษณยี	์......................
	 	 ที่อยู่ปัจจุบัน	
  ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 เลขที่	 .......................หมู่ที่	 .......................ตรอก/ซอย	 ........................ถนน	 ..............................	
	 ตำาบล/แขวง	 ..............................................................	 อำาเภอ/เขต	 ............................................ 
	 จังหวัด	...................................................................................	รหัสไปรษณีย์	..............................
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	 คณะทำางานคนที่	4
	 	ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………........................................
	 	ตำาแหน่งในโครงการ……………………………..………………………………………………………….......…......... 
	 	เลขบตัรประจำาตวัประชาชน………………………………………………..………………………………..................
	 	โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line	ID:	…………………………........................
	 	อีเมล……………………………..……..……….………..…............................................................................
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
	 	เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	..................................
	 	ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	................................................
	 	จงัหวดั	...................................................................................................	รหสัไปรษณยี	์..................
  ที่อยู่ปัจจุบัน 
  ▢	เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน	(ไม่ต้องกรอกใหม่)				▢	ไม่เหมือน	(ต้องกรอกใหม่)
	 	เลขที่	.......................หมู่ที่	.......................ตรอก/ซอย	........................ถนน	..................................
	 	ตำาบล/แขวง	..............................................................	อำาเภอ/เขต	...............................................
	 จังหวัด	......................................................................................	รหัสไปรษณีย์	..............................
  8.3	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
    ▢		ตามที่อยู่องค์กร	
    ▢	ตามที่อยู่ผู้บริหารองค์กร
    ▢		ตามที่อยู่ผู้รับผิดชอบโครงการ	

9.	ลักษณะองค์กร	
  ▢	องค์กรปกครองท้องถิ่น	▢	อบต.	▢	เทศบาล	▢	อื่นๆ	ระบุ......................................................
  ▢	สถาบันการศึกษา			โปรดระบุ..............	▢	รัฐ		▢	เอกชน	▢	อื่นๆ	ระบุ...................................
  ▢	หน่วยงาน		 					โปรดระบุ..............	▢	รัฐ		▢	เอกชน	▢	อื่นๆ	ระบุ...................................
  ▢	กิจการเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	
  ▢	องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร	
  ▢	ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
  ▢	องค์กรชุมชน	(เช่น	วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มสวัสดิการชุมชน	กลุ่มสตรีแม่บ้าน	กองทุนสวัสดิการชุมชน	
		 	 กองทุนหมู่บ้าน)	โปรดระบุ..............................................................................................................	
  ▢	อื่นๆ		 โปรดระบุ............................................................................................................................
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10.	 ประวัติหรือผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม	 หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
	 ให้กับชุมชน	และความพร้อมของการดำาเนินโครงการขององค์กร

  
  
11.	ข้อมูลความร่วมมือภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีผ่านมา		(ในช่วง	3	ปีย้อนหลัง)	

  

12.	องค์กรของท่านเคยรับทุนสนับสนุนของ	กสศ.	หรือไม่
  ▢	ไม่เคยรับทุน	กสศ.
  ▢	เคยรับทุน	กสศ.
		 โปรดระบุชื่อโครงการ	สำานักที่รับทุน	และความสำาเร็จของโครงการโดยย่อ

ชื่อผลงาน ระยะเวลา ภาคีเครือข่าย

ชื่อภาคีเครือข่าย ข้อมูลการดำาเนินงาน ระยะเวลา

ชื่อโครงการ ได้รับทุน
จากสำานักฯ	
ของกสศ.

งบประมาณรวม จำานวน
กลุ่ม

เป้าหมาย

ระยะโครงการ ความสำาเร็จของ
โครงการโดยย่อ

    
		 	 ในกรณีท่ีโครงการที่ได้รับทุน	 จาก	 กสศ.	 ยังคงดำาเนินการอยู่	 องค์กรจะมีการจัดสรร 
ทรัพยากรบุคคล	 การบริหารโครงการกำากับดูแลของโครงการที่เสนอใหม่	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................................
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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดโครงการ
1.	 หลักการเหตุผล	/	ความสำาคัญของปัญหา
 1.1		ขอ้มลูทัว่ไปของพืน้ทีด่ำาเนนิโครงการ	(โปรดใหข้อ้มลูการวิเคราะหบ์ริบทชมุชน	ทนุของชมุชน	 

ทั้งทุนทางสังคม	 ทุนทางความรู้	 ทรัพยากรชุมชน	 ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคม	
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)	

	 		 …………………………………………………………………………………………………………………………….…
	 		 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

	 1.2	 ข้อมูลและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	 (โปรดให้ข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่แท้จริง	 รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ในการประกอบอาชพีท่ีใชช้มุชนเปน็ฐาน	การวเิคราะห์ตามเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ	 
การเป็นผู้ประกอบการ	 และวิเคราะห์ศักยภาพ	 ข้อจำากัด	 ความต้องการ	 และสิ่งที่จะนำาไป
พัฒนากลุ่มเป้าหมาย)

	 		 ………………………………………………………………………………………………………………………………
	 		 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

	 1.3	 	อธิบายศักยภาพในการทำางาน	 ประสบการณ์	 และเหตุผลในการดำาเนินโครงการครั้งนี้	 
(หน่วยเสนอโครงการต้องให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์การทำางานกับชุมชน	ท้องถิ่น

	 		 หรือพ้ืนท่ีการเรียนรู้	รวมถึงมคีวามพร้อมดา้นเครือ่งมือ	อปุกรณ	์ความเชีย่วชาญ	และบคุลากร)
	 		 ………………………………………………………………………………………………………………………………
	 		 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.	วัตถุประสงค์	(ระบุสิ่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยโครงการ)
		 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............................................…

3.	เป้าหมาย	(โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของความสำาเร็จของโครงการในครั้งนี้)
		 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....................................……

4.	พื้นที่หรือชุมชนที่ดำาเนินโครงการ
		 (โปรดให้ข้อมูลพื้นที่ในการดำาเนินการ	ระดับตำาบล	เทศบาล	(กลุ่มหมู่บ้าน)	และพื้นที่การเรียนรู้	 เช่น	

ชุมชนออนไลน์	ทัณฑสถาน	สถานที่ทางศาสนา	กศน.	หรือแหล่งเรียนรู้ชุมชน	ค่ายทหาร	หรือสหกรณ์	
เป็นต้น)	

		 โดยดำาเนินงานในพื้นที่	จำานวน...........................แห่ง	ได้แก่	โปรดให้รายละเอียด
		 1)	 …………………………………………………………………………………………………….........…………………………
		 2)	 …………………………………………………………………………………………………….........…………………………
		 3)	 ……………………………………………………………………………………………………….........………………………
		 4)	 …………………………………………………………………………………………………………….........…………………

5.	กลุ่มเป้าหมาย จำานวน…………………คน	(จำานวนขั้นตำ่า	50	คน	ไม่เกิน	100	คน)
	 •	มีกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหรือธิดากำาลังศึกษาอยู่ไม่เกินการศึกษาภาคบังคับหรือ	ม.	3**   

 ▢	มี		 ▢	ไม่มี	 จำานวน……………...……คน	ในพืน้ที…่………………………...................................
	 (โปรดระบุกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 แรงงานนอกระบบ	 ผู้ว่างงานทั้งในระดับบุคคล	 กลุ่ม	 และเครือข่าย			

และต้องการทักษะอาชีพเพิ่ม	ระบุวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย)
 ▢	แรงงานนอกระบบ*			 จำานวน…………………คน	ในพื้นที่………………………….....................
	 	 •	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว		 จำานวน…………………คน
	 	 •	 เกษตรกรรม	 	 จำานวน…………………คน
	 	 •	บริการ	 	 	 จำานวน…………………คน
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	 	 •	 อุตสาหกรรม	 	 จำานวน………………….คน
	 	 •	 อื่นๆ	โปรดระบุ………	 จำานวน………………….คน
 ▢	ผู้ว่างงาน	 	 	 จำานวน………………….คน		ในพืน้ที…่………………………........................
 ▢	ผู้สูงอายุ	 	 	 จำานวน…………………..คน		ในพืน้ที…่……………………….........................
 ▢	ผู้พิการ	 	 	 จำานวน…………………..คน		ในพืน้ที…่……………………….........................
 ▢	อื่นๆ	โปรดระบุ…………..…….........................................................................................................
	 (เช่น	 เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร	 วิสาหกิจชุมชน	 สหกรณ์ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ	 กสศ.)	

	 	 	 	 	 จำานวน…………...……คน…………………ในพืน้ที…่………………………......
 
 *แรงงานนอกระบบ	 คือ	 ผู้ที่ทำางานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง	 หรือไม่มีหลักประกันทางสังคม 

จากการทำางาน
	 **หากมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มีจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหรือธิดากำาลังศึกษาอยู่ไม่เกิน 

การศึกษาภาคบังคับหรือ	 ม.	 3	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของจำานวนที่ได้คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

6.	แนวทางการดำาเนินงาน	
	 6.1		แนวทางการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	
	 	…………………………………………………………………………………………………………………………………….....………

………………………………………………………………………………………………………………….............……................
……………………………………………………………………………………………………………..............………………………
………………………………………………………………………………………………………..............………………………...…

 6.2	 แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตภายใต้สถานการณ์การ 
	 	 เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแก่กลุ่มเป้าหมาย	
 	•	ทักษะสุขภาพเก่ียวกับ	 COVID-19	 ผู้เสนอโครงการมีแนวทางในการส่งเสริมทักษะการดูแล 

สุขภาพเช่น	 การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล	 ครอบครัวและชุมชน	 การฟื้นฟูทางจิตใจ	 การสร้าง
ความเข้าใจระดับชุมชนที่ถูกต้อง	 การป้องกัน	 และลดการตีตราทางสังคมตามแนวทางของ 
กรมควบคุมโรค	ฯลฯ

	 		 …………………………………………………………………………………………………………………..........…….......	
	 ……………………………………………………………………………………………………………………….................	
	 ………………………………………………………………………………………………………………………........………

	 	 	…………………………………………………………………………………………………………………..........…….......	
…………………………………………………………………………………………………………………......................
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 •	 ทกัษะอาชพีและการประกอบการ	ผูเ้สนอโครงการมแีนวทางในการวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถิ่น	 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต	 การยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน	 ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 และวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาชุมชน	 
ท้องถิ่น	การเพิ่มมูลค่าสู่การเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..................……

 • ทักษะการบริหารจัดการสำาหรับศตวรรษที่	 21	 ผู้เสนอโครงการมีความคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรมเชน่	การคดิเชงิระบบ	การทำางานเปน็ทมี	ความรู้พืน้ฐานสารสนเทศและการสือ่สาร	
(ICT)	ทักษะการปรับตามสถานการณ์	ทักษะทางสังคม	ความเป็นผู้นำาและความรับผิดชอบ	
การพัฒนาระบบความคิดในเชิงบวก	(Growth	Mindset)	ฯลฯ

	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………........................

 • ทักษะชีวิตด้านการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน	 ผู้เสนอโครงการ
มีแนวทางในการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน	 เช่น	 บัญชีครัวเรือน	 
การวางแผนการเงิน	 การออม	 การวางเป้าหมายทางการเงิน	 การจัดการรายรับรายจ่าย	 
การจัดการหนี้สิน	ฯลฯ)

	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......................………

6.3		หน่วยพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน	 หน่วยงานในพื้นท่ีทั้งภาครัฐ	 และ 
	 ภาคเอกชนอย่างไร	 (โปรดให้ข้อมูลเก่ียวกับความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนท้องถ่ินหน่วยงาน 
	 ภาครัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 องค์กรชุมชน	 สถานศึกษา	 และสถานประกอบการ	 ในการสนับสนุน 
	 ให้เกิดการพัฒนาอาชีพและการประกอบอาชีพ)
	 ……………………………………………………………………………………………………………………….....….....…	
	 …………………………………………………………………………………………………………………......................	
	 ……………………………………………...................................................................................................	
	 ……………………………………………...................................................................................................
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7.	แผนการดำาเนินโครงการ (โปรดให้ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรม	 ดังนี้	 ชื่อกิจกรรม	 รายละเอียด
วิธีดำาเนินงาน	 ผลผลิต	 กลุ่มเป้าหมาย	 ช่วงเวลาจัดกิจกรรม	 และงบประมาณของแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจน)

ลำาดับ รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อ
กิจกรรม

วิธีการ
ดำาเนินงาน

วัตถุ
ประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลพัธ์

กลุ่ม
เป้าหมาย

วันที่ดำาเนิน
กิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณสมทบ

จำานวน หน่วย

1

2

3

(ตัวอย่าง)
ชื่อกิจกรรม	:
การสำารวจ
ข้อมูลเพื่อ
ทำาฐาน
ข้อมูล	

ชื่อกิจกรรม	:

ชื่อกิจกรรม	:

วิธีการ
ดำาเนินงาน	:
-	ลงพื้นที่
	 ชุมชนการ	 	
	 สำารวจข้อมูล  
	 ผลิตภัณฑ์	

1.	เพื่อ
สำารวจ
ข้อมูลใน
การทำา

ฐานข้อมูล

1.	ได้ฐาน
ข้อมูล
ชุมชน

1.	ได้ฐาน
ข้อมูล
ชุมชน

แรงงาน
นอกระบบ	
จำานวน	
50	คน	

15	
กรกฎาคม	
2563-15	
สิงหาคม	
2563

-	ค่าอาหาร	
1	มื้อ	x	
50	คน	x	
50	บาท	=	
2500	บาท
-	ค่าเอกสาร	

1ชุด	x	
50	คน	x	
10	บาท	
=	500

 

วิธีการ
ดำาเนินงาน	:

วิธีการ
ดำาเนินงาน	:

รวมงบประมาณทั้งสิ้น	จำานวน.....................บาท
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8.	รายละเอียดงบประมาณโครงการ	 อัตราเป็นไปตามที	่ กสศ.	 กำาหนด	 โปรดแจกแจงรายละเอียด 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	ตามเงื่อนไขในเอกสารภาคผนวก

ลำาดับ
ที่

รายการงบประมาณ	
/กิจกรรม

กลุ่มเป้า
หมาย

ระยะเวลา จำานวน
ครั้ง

งบ
ประมาณ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

คน จำานวน หน่วยนับ
(ช่ัวโมง	/	

วัน

ครั้ง บาท/คน

ตัวอย่าง กิจกรรมที่	1	จัดประชุมสร้างความเข้าใจ	และวิเคราะห์ทุนชุมชน

1 ค่าวิทยากร 1 3 ชั่วโมง 1 800 2400

2 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง

60 1 มื้อ 1 200 1200

3 ค่าเดินทาง 60 1 วัน 1 100 6000

รวม 20400

กิจกรรมที่	..............................................................................................................................

1

2

รวม

กิจกรรมที่................
................................
................................

1

2

รวม

งบประมาณรวม
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9.	 เครือข่ายความร่วมมือในการดำาเนินโครงการ	
	 (โปรดให้ข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมดำาเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาท 
	 ในการร่วมคิดและร่วมดำาเนินโครงการ)

10.	ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำาคัญของโครงการ
	 11.1	ตัวชี้วัด	(ระบุตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ)
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………....................……
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………………………….....
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………....................……
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………………….…....……
 11.2	ผลผลติ (ระบผุลผลิตท่ีเกดิขึน้/ผลผลติทีส่ง่มอบใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัแิละจะสง่มอบ		
	 	 	 ต่อ	กสศ.)
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………....................……
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………………………….....
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………....................……
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………………….…....……

 11.3	ผลลัพธ์ (ระบุการเปลี่ยนแปลงสำาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมาย 
	 		 ผู้รับประโยชน์	สอดคล้องกับผลผลิตที่ส่งมอบ)
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………....................……
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………………………….....
	 	 	 	………………………………………………………………………………………………………....................……
	 	 				………………………………………………………………………………………………………………….…....……

ลำาดับ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที่
1.

2.

3.

4.
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รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
การติดตาม
สนับสนุน

รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด 	ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผล

11.	การบริหารความเสี่ยง
	 -	 ระบุประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 และวิธีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

  
12.	แนวทางในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย	(เพื่อเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)	

14.	ความต่อเนื่องและการขยายผล	(ระบุแนวทางการดำาเนินงานเมื่อโครงการสิ้นสุดลง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..........................

13.	แนวทางในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย		(เพื่อเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)	

ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลการดำาเนินโครงการ ปี 2562

กรณี	 โครงการต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	ปี	2563

1.	 ชื่อโครงการเดิม	
	 ....................................................................................................................................................
2.	 ผลการดำาเนินโครงการที่ผ่านมา	(โปรดระบุรายละเอียดมาพอสังเขป)
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3.	 เหตุผลในการต่อยอดจากโครงการเดิม
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4.	 แนวทางในการต่อยอด	หรือการเพิ่มคุณค่าจากโครงการเดิม
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
	 ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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ส่วนท่ี 4 คำารับรอง
โปรดยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน

▢	(1)		 ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นแบบเสนอโครงการครัง้นีเ้ป็นจรงิทกุประการ	และยอมรบัวา่หากมี
การตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ	โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ	โดยในกรณีมีการเบิกจ่าย
เงินให้แก่โครงการแล้ว	เงินดังกล่าวจะต้องชำาระคืนให้กับ	กสศ.

▢	(2)		 ขอรับรองว่าโครงการครั้งนี้ไม่ได้ทำาขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ	 เอกชน	
หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะรายการของบประมาณซำ้าซ้อน	 โครงการนี้เป็นโครงการ 
ที่จัดทำาขึ้นเพื่อขอรับทุนจาก	กสศ.	เป็นการเฉพาะ

▢	(3)		 ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก	ดัดแปลง	เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ	
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

▢	(4)		 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อ	 กสศ.	 ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบ 
ของ	กสศ.

▢	(5)		 ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ	 กสศ.	 แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตาม 
โดยเคร่งครัด

▢	(6)		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ของเอกสารเพื่อนำาส่งข้อเสนอโครงการ 
ตามรายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว

▢	(7)		 ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาโครงการของ	กสศ.	ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ	…………………………………………………………………………….
							(…………………………………………………………………………….)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ	…………………………………………………………………………….
							(…………………………………………………………………………….)

ผู้บริหารหน่วยงาน
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หลกัเกณฑก์ลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ขา่ยจะได้รับความช่วยเหลอื

	 1.	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
  1.1	อายุ	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  1.2		ไมไ่ดศ้กึษา	หรอืการศกึษาตำา่กวา่หรอืเทยีบเทา่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(มธัยมศกึษาปทีี	่6)	
  1.3	รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน	 6,500	 ต่อเดือน*	 โดยต้องมีการรับรองรายได้จากเจ้าหน้าที่
ระดับตำาบล	เช่น	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน

 *	 รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ	 ข้อมูลจากการวิเคราะห์จากการสำารวจแรงงานนอกระบบ	 (2561	
ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	กรกฎาคม	2562)

	 2.	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 และ 
เป็นผู้ด้อยโอกาส	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
  2.1	อายุ	15	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	
  2.2	ผูด้อ้ยโอกาส	หมายถงึ	ผูป้ระสบปัญหาความเดอืดรอ้น	ไดร้บัผลกระทบ	ในดา้นเศรษฐกจิ	
สังคม	การศึกษา	สาธารณสุข	การเมือง	กฎหมาย	วัฒนธรรม	ภัยธรรมชาติ	หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ	
หรือขาดโอกาสท่ีจะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ	 หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม	 
ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ	 อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ทีเ่สมอภาคกบัผูอ้ืน่	รวมถงึการดอ้ยโอกาสลกัษณะอืน่	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาค 
ทางการศึกษาประกาศกำาหนดเพิ่มเติม	โดยมีลักษณะ/ประเภท	ตามเอกสารแนบท้ายในประกาศฯ
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พัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รวมถึงยกระดับ
ความสามารถของคนไทย 
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ภาคผนวก
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กรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ. 
สำาหรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำาหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ

ด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563
(ทุนพัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน)

1.		งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการฝึกอาชีพแก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานท่ีขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย 
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

หมวดค่าตอบแทน

1)		ค่าตอบแทน
				ผู้บริหารโครงการ	/	หัวหน้า

โครงการ	/	ผู้รับผิดชอบโครงการ

ไม่มีค่าตอบแทน 1.	ไม่สนับสนุน 
ค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใดๆ	

1.	 ไม่สนับสนุนค่าตอบแทน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ

2)	ค่าตอบแทนวิทยากรและ 
ผู้เชี่ยวชาญ	หมายถึง	

•	 ค่าตอบแทนวิทยากร	คือ	 
ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นวิทยากร 
ในการสัมมนา	การฝึกอบรม	
หรือการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

•	 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	คือ	 
ผู้ที่ทำาหน้าที่พัฒนาการทำางาน
เฉพาะทางตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายบุคคล
1.	วิทยากร	600	-	

1,200	บาท/ชั่วโมง	
				(ไม่เกินวันละ	
				8	ชั่วโมง)
รายกลุ่ม
			ไม่เกิน	3,000	บาท/

ครึ่งวัน

2.	 พิจารณาตามคุณวุฒิ	ประสบการณ์	
				และเนื้อหาวิชาที่มอบหมาย
3.	 นับเวลาตามเวลาที่กำาหนดใน

ตารางการประชุม	การสัมมนา	
การฝึกอบรม	หรือการจัดกิจกรรม	 
โดยไม่ต้องหักเวลาที่พัก

				รับประทานอาหารว่าง
4.	 ระบุชื่อวิทยากรและประวัติการ

ทำางานของวิทยากร	และหลักฐาน
หรือโครงการฝึกอบรมประกอบ
การพิจารณาด้วย	

5.	 ไม่เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้
แก่เจ้าหน้าที่ของ	กสศ.	ยกเว้น

				ผู้แทนจาก	กสศ.	ที่ได้รับเชิญ

2.	 ใบสำาคัญรับเงิน	และ
				สำาเนาบัตรประชาชน	

พร้อมลงนามรับรอง 
สำาเนาถูกต้อง

3.	 วาระการประชุม	 
การสัมมนา	การฝึกอบรม	
หรือการจัดกิจกรรม

4.	ประวัติวิทยากร

หมวดค่าใช้สอย

1)	ค่าพาหนะเดินทาง	หมายถึง	 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม
การฝึกอาชีพ

100	บาท/คน/วัน	
(เหมาจ่าย)

1.	 ในกรณีเกินกว่า	20	กิโลเมตร	
สามารถเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน	

				4	บาท/กิโลเมตร

1.	 ใบสำาคัญรับเงิน

2)	ค่าอาหารระหว่างการฝึกอาชีพ	
			ค่าอาหารมื้อหลัก 
						กรณีจัดในชุมชน
						กรณีจัดในเมือง

50	-	100	บาท/มื้อ/คน
80	-	150	บาท/มื้อ/คน

1.		เป็นค่าอาหารในกรณีที่มีการจัด
กิจกรรมฝึกอาชีพหรือการประชุม
ที่คาบเกี่ยวกับมื้ออาหารโดย
พิจารณาถึงสถานที่จัดงาน

1.	 ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด	
หรือใบสำาคัญรับเงิน	
(เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือ
บุคคลที่ไม่มีใบเสร็จรับ
เงินเท่านั้น)	แนบสำาเนา
บัตรประชาชน	พร้อมลง
นามรับรองสำาเนาถูกต้อง

2.	ทะเบียนผู้เข้าร่วม 
การฝึกอาชีพ	
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย 
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

					ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	
50	บาท/มื้อ/คน

1.		เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ระหว่างการจัดฝึกอาชีพหรือ

				การประชุม	โดยพิจารณาถึง
				สถานที่จัดงาน

1.		ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด	
หรือใบสำาคัญรับเงิน	

				(เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือ
บุคคลที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
เท่านั้น)	แนบสำาเนาบัตร
ประชาชน	พร้อมลงนาม
รับรองสำาเนาถูกต้อง

2.		ทะเบียนผู้เข้าร่วมการ
					ฝึกอาชีพ

3)		ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	
500	บาท/คน

1.		เป็นค่าวัสดุเพื่อการฝึกอาชีพใน
กิจกรรมภายใต้โครงการ

1.	 	ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด		
หรือใบสำาคัญรับเงิน

4)	ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ	
			ประกอบอาชีพ	

ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน
2,500	บาท/คน

1.	 เป็นค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์
				การต่อยอดในการประกอบอาชีพ	

และเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ
				การประกอบอาชีพ	ของกลุ่มแรงงาน

ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	ซึ่งโครงการ
				เป็นผู้จัดหามาเพื่อมอบให้ไป

ประกอบอาชีพ

1.		ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด	
หรือใบสำาคัญรับเงิน

2.		แบบขอรับการสนับสนุน
เคร่ืองมือกรณีหรืออุปกรณ์

				ในการประกอบอาชีพ	
บันทึกข้อตกลงการใช้

				เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกัน	
3.		ใบรับมอบเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์และวัสดุในการ
ประกอบอาชีพ

2.	 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ	 เพื่อใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออาชีพ	 
ร้อยละ	10	–	20	ของงบประมาณทั้งหมด

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย 
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

หมวดค่าตอบแทน

1)		ค่าตอบแทนการประชุม	หมายถึง	
ค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมประชุม
แต่ละการประชุม

300	-	1,000	บาท/วัน 1.		พิจารณาตามเนื้อหาการประชุม	
คุณวุฒิ	ประสบการณ์

1.		ใบสำาคัญรับเงินและ
สำาเนาบัตรประชาชน	
พร้อมลงนามรับรอง
สำาเนาถูกต้อง

2)		ค่าตอบแทนอื่น	หมายถึง	
				ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่บุคคล

ภายนอกที่มาช่วยงาน	ชั่วคราว

200	-	500	บาท/วัน 1.	 พิจารณาตามภาระหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของงานที่ทำา	และระยะเวลา
ในการทำางาน	

2.	 ระยะทำางานไม่น้อยกว่า	7	ชั่วโมง

1.		ใบสำาคัญรับเงินและ
สำาเนาบัตรประชาชน	
พร้อมลงนามรับรอง
สำาเนาถูกต้อง
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย 
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

หมวดค่าใช้สอย

1)		ค่าที่พัก	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายในการ
เช่าห้องพักในโรงแรมหรือสถาน
ที่อื่นใดเพื่อพักแรมในการปฏิบัติ
งานนอกสถานที่ตั้งสำานักงาน

				1.1)		พื้นที่กรุงเทพมหานคร	
ปริมณฑล	และจังหวัดใหญ่
ศูนย์กลาง(เชียงใหม่	ลำาปาง	
พิษณุโลก	นครสวรรค์	
นครราชสีมา	ขอนแก่น	
อุบลราชธานี	ระยอง	ชลบุรี	
ภูเก็ต	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	
และนครศรีธรรมราช)

				1.2)		พื้นที่นอกเหนือจาก	(1.1)

ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	
1,500	บาท/ห้อง/คืน

ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	
1,000	บาท/ห้อง/คืน

1.	 ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงาน	
เช่น	โรงแรม	รีสอร์ท	โฮมสเตย์	หรือ
ที่พักอื่นๆ

2.	 กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่และองค์กร
รับทุนมีที่พักให้	ถือว่าไม่มีค่า

				ใช้จ่ายค่าที่พัก
				การจัดที่พักแรม	ต้องจัดให้ผู้เดินทาง

พักรวมกัน	2	คนต่อ	1	ห้อง	เว้นแต่
กรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะพักรวมกัน	
หรือมีเหตุผลความจำาเป็นที่ไม่อาจ
พักรวมกับผู้อื่นได้	ให้ขออนุมัติจาก
ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการโครงการ	

				จัดที่พักแรมให้ผู้เดินทางพักคนเดียว
ได้เท่าที่จำาเป็น

1.	 ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด	
หรือใบสำาคัญรับเงิน	
(เฉพาะกรณีที่ไม่มีใบ
เสร็จรับเงินเท่านั้น)	

				แนบสำาเนาบัตรประชาชน	
พร้อมลงนามรับรอง
สำาเนาถูกต้อง)

2.	 ใบแสดงรายละเอียด
				การเข้าพัก	(Folio)	ที่ระบุ

ชื่อ-นามสกุล		ผู้เข้าพัก	
และ	จำานวนวันเข้าพัก

3.	 ตารางการประชุมหรือ	
กำาหนดการประชุม	

				การสัมมนา	การฝึกอบรม	
หรือการจัดกิจกรรม

2)		ค่าพาหนะเดินทาง	หมายถึง	
				ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าพาหนะ
				เดินทางไปปฏิบัติงาน	
				2.1)	รถยนต์ส่วนตัว	 ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	

4	บาท/กม.
1.	เฉพาะเดินทางประชุมกับ	กสศ.
2.	คำานวณตามระยะทางไปและกลับ
				ของกรมทางหลวงและ	Google	Map

1.	 ใบสำาคัญรับเงิน	และ
สำาเนาบัตรประชาชน/ใบ
ขับขี่ของผู้เดินทาง	พร้อม
ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง

2.	 สำาเนาเล่มทะเบียนรถ	
พร้อมลงนามรับรอง
สำาเนาถูกต้อง

				2.2)		รถโดยสารสาธารณะ	เช่น	
รถไฟ	รถประจำาทาง	รถตู้
โดยสาร	รถสองแถว	แท็กซี่	
เป็นต้น

ตามที่จ่ายจริง 1.	เฉพาะเดินทางประชุมกับ	กสศ. 1.	 กากตั๋วรถหรือเรือโดยสาร	
หรือใบรับรองการจ่ายเงิน

				2.3)		เครื่องบิน ตามที่จ่ายจริง 1.		เฉพาะเดินทางประชุมกับ	กสศ.
2.		ไม่เกินอัตราค่าเครื่องบินชั้น

ประหยัด	หรือตามสิทธิที่พึงได้ตาม
ความเหมาะสม

1.		ใบกำากับภาษี/ใบเสร็จ	
				ค่าซื้อตั๋วเครื่องบิน
2.		Boarding	Pass	
				อย่างน้อย	1	ขา

3)		ค่าเช่ารถ	หมายถึง	การเช่ารถเพื่อ
โดยสารในการเดินทางปฏิบัติงาน

				เช่ารถทั่วไปหรือรถตู้

ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	
1,800	บาท/วัน	
(ไมร่วมคา่นำา้มันรถยนต)์

1.		พิจารณาตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลา	ระยะทางที่ใช้บริการ		
และจำานวนผู้โดยสาร

2.		ไม่อนุญาตให้เช่ารถตู้แบบเหมาจ่าย
รวมนำ้ามัน

1.	 ใบสำาคัญรับเงิน	และ
สำาเนาบัตรประชาชน/	

			ใบขับขี่ของคนขับรถ	
พร้อมลงนามรับรอง
สำาเนาถูกต้อง

2.	 สำาเนาทะเบียนรถ	พร้อม
ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย 
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

4)		ค่านำ้ามัน		 ตามที่จ่ายจริง	 1.	เบิกจ่ายค่านำ้ามันเฉพาะการเช่ารถ	
			เท่านั้น

1.	ใบเสร็จรับเงิน	หรือ
			บิลเงินสดค่านำ้ามัน

5)		ค่าเช่าสถานที่	หมายถึง	ค่าเช่า
สถานที่สำาหรับการประชุม	

					การสัมมนา	การฝึกอบรม	หรือ
การจัดกิจกรรม

ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	
5,000	บาท/วัน

1.	พิจารณาตามความเหมาะสมกับ	
				สภาวการณ์
2.	 มีความจำาเป็นเฉพาะ	มีเหตุผลใน	
				การใช้สถานที่นั้น	ๆ

1.	ใบเสร็จรับเงิน
2.	วาระการจัดประชุม	
				การสัมมนา	การฝึกอบรม	

หรือการจัดกิจกรรม

6)		ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์	
	 (ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐาน)

ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	
10,000	บาท/วัน

1.	 พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
				สภาวการณ์
2.	 มีความจำาเป็นเฉพาะ	มีเหตุผลใน
				การใช้สถานที่นั้น	ๆ

1.	ใบเสร็จรับเงิน
2.	วาระการจัดประชุม	
			การสัมมนา	การฝึกอบรม			
			หรือการจัดกิจกรรม

7)		ค่าถ่ายเอกสาร	หมายถึง	ค่าผลิต
เอกสารสำาหรับการดำาเนินงาน

ตามที่จ่ายจริง 1.	พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด	และ
			เหมาะสม

1.	ใบเสร็จรับเงิน	หรือ
			บิลเงินสดจากผู้ขาย

8)		ค่าอาหาร	หมายถึง	ค่าอาหาร	
					ในการจัดประชุม	
	 ค่าอาหารมื้อหลัก
	 		กรณีจัดในชุมชน
							กรณีจัดในเมือง

50	-	100	บาท/มื้อ/คน
80	-	150	บาท/มื้อ/คน

1.	เป็นค่าอาหารในกรณีที่มีการจัด
ประชุมค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานที่

			จัดงานและจำานวนมื้ออาหาร	
			(ทั่วไป	3	มื้อ)

1.	 ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด	
หรือใบสำาคัญรับเงิน	
(เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือ
บุคคลที่ไม่มีใบเสร็จรับ
เงินเท่านั้น)	แนบสำาเนา
บัตรประชาชน	พร้อมลง
นามรับรองสำาเนาถูกต้อง

2.	 ทะเบียนผู้เข้าร่วม
				การประชุม

					ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามทีจ่า่ยจรงิ	แตไ่มเ่กนิ	
50	บาท/มื้อ/คน

1.		เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ระหว่างการจัดประชุมโดยพิจารณา
ถึงสถานที่จัดงาน

1.	ใบเสร็จรับเงิน	บิลเงินสด	
หรือใบสำาคัญรับเงิน	
(เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือ
บุคคลที่ไม่มีใบเสร็จรับ
เงินเท่านั้น)	แนบสำาเนา
บัตรประชาชน	พร้อมลง
นามรับรองสำาเนาถูกต้อง

2.		ทะเบียนผู้เข้าร่วมการ
ประชุม

     อื่นๆ เบิกจ่ายตามจริง 1.	กสศ.	จะพิจารณาเป็นกรณี	โดยคำานึง
ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสม

1.	 ใบเสร็จรับเงินและเอกสาร 
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กรณีงบประมาณโครงการเกิน	
500,000	บาท	ต้องมีรายงาน
ตรวจสอบการเงิน
โดยผู้ตรวจสอบบัญชี	(CPA)

เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน	
40,000	บาท

1.	เอกสารรายงานทางการเงิน 1.	 รายงานตรวจสอบการ
เงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชี	
(CPA)
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รู้จักกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.)

 ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษากำาลังเป็นปัญหาท้าทายที่

ประเทศไทยกำาลังเผชิญ การแก้ไขที่ยั่งยืนต้องให้ความสำาคัญกับ 
การพัฒนาคณุภาพคนให้มีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบวิชาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงตนเอง
ในการดำารงชีวติได้

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 หรือ	 กสศ.	 จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2560	 มาตรา	 54	 โดยพระราชบัญญัติกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	พ.ศ.2561	ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561

 กสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร ภายใต้การดูแลของ 
นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ	 โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทนุหรอืใชม้าตรการหรือกลไกทางภาษ	ีรวมทัง้การใหผู้บ้รจิาคทรพัยส์นิเขา้กองทนุไดป้ระโยชน์
ในการลดหย่อนภาษี

	 ภารกิจของ	 กสศ.	 มุ่งช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพ่ือบรรเทา 
ความยากจนอนัเปน็รากเหงา้ของปญัหาอืน่	ๆ 		ซึง่หากแกไ้มไ่ด	้ปญัหานีจ้ะสง่ทอดวนเวยีนไปข้ามชัว่คน	 
จากพ่อแม่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้	เพราะมีกลุ่มคนที่ไม่เข้าถึงการศึกษา	หรือได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพต่างกัน
	 วตัถปุระสงคข์อง	กสศ.	(ตามพระราชบญัญัตกิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	
พ.ศ.2561	มาตรา	5
	 1)		ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา
	 2)	 ชว่ยเหลอืและสนบัสนนุใหเ้ดก็และเยาวชนผูข้าดแคลนทนุทรพัย์	และผูด้อ้ยโอกาสสำาเรจ็ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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	 3)	 สนบัสนนุและชว่ยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละผูด้อ้ยโอกาสทกุชว่งวยัไดร้บัการศึกษา 
และพัฒนาศักยภาพ	ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด
	 4)	 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด 
และศักยภาพของตน
	 5)	 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน	 พัฒนาเด็ก 
และเยาวชนตามพื้นฐาน	และศักยภาพที่แตกต่างกัน
	 6)	 ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษา
	 7)	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลื่อมลำ้า 
ในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านกำาลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย

ตัวอย่างโครงการที่ กสศ.ดำาเนินการร่วมกับภาคี
	 •	 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 (Information	 System	 for	 
Equitable	Education:	ISEE)
 •	 ระบบขอ้มลูสารสนเทศเชือ่มโยงกับเลขประจำาตวัประชาชน	13	หลกั	และระบบสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตร	์(GIS)	เปน็เครือ่งมอืคน้หาและคดักรองความยากจนและความดอ้ยโอกาสของเดก็และ
เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา	 เพื่อช่วยเหลือได้ตรงสภาพปัญหารายคน	สามารถติดตาม	 
อัตราการมาเรียน	 ดัชนีมวลกาย	 นำ้าหนักส่วนสูง)	 และผลการเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจนสำาเร็จ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
ร่วมกัน	เพื่อไม่ให้มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว
	 •	 นักเรียนยากจนพิเศษได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข	ทำาให้ไม่หลุดออกจากระบบการ
ศึกษาด้วย	Equity-based	Budgeting
	 การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยความเสมอภาค	 เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 
ตามระดับความจำาเป็นของผู้เรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าถึงโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
	 นีค่อืงานวจิยัทีเ่ปน็ขอ้เสนอเชิงนโยบาย	ซึง่นำาไปสูก่ารพฒันาความรว่มมือกบัหนว่ยงานต่างๆ		
เช่น	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 (ตชด.)	 ส่งผลให้การปฏิรูปกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเสมอภาคของประเทศไทยเริ่มต้นได้จริง	 ทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข	 การพัฒนา
คุณภาพครู	สถานศึกษา
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	 •	 ต้นแบบการสนับสนุนทุนเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้า	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมโอกาส 
ทางการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา	(SDG4)
  -	 ทนุนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง	ทนุสรา้งโอกาสทางการศกึษาแกเ่ยาวชนยากจนไดม้โีอกาส
	 	 	 ศึกษาต่อสายอาชีพ	ในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	ปีละประมาณ	2,500	คน 

จำานวน	5	 รุ่น	ทั้งนี้ยังร่วมกับสถาบันการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สร้างกำาลังคนสายอาชีพ	ให้มีสมรรถนะ	และทักษะอาชีพตาม	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตามนโยบายรัฐบาล	รวมถึงความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น

	 	 -	 ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น	 สำาหรับนักเรียนในพื้นท่ีห่างไกล	 เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรยีนของชมุชน	(Protected	School/Standalone)	ปลีะประมาณ	300	คน	จำานวน	5	รุน่ 
ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นท่ี 
ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง	 โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมลำ้าให้กับโรงเรียน 
ในพื้นที่ห่างไกลประมาณ	2,000	แห่ง

  	 -	 ทุนส่งเสริมนักศึกษาสายอาชีพที่มีขีดความสามารถสูงได้ศึกษาต่อเต็มศักยภาพ 
ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก	ปีละประมาณ	40	คน	จำานวน	5	รุ่น

 •	 การพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครู
  -	 โครงการพฒันาครแูละโรงเรยีนเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนือ่ง	การทำางาน 

ในปีแรกจะมีโรงเรียนขนาดกลาง	ระดับประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	สังกัด	สพฐ.	ที่มีเด็ก
และเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอยู่หนาแน่น	เข้าร่วมจำานวน	288	แห่ง	 
ในพื้นที่	 35	 จังหวัด	 ทุกภูมิภาค	 ครอบคลุมครูกว่า	 5,700	 คน	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี	 21	 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 ขณะที่ 
นักเรียนยากจนด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพโดยครูจะมีความสามารถ 
ในการประเมินและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

 	 -	 ร่วมมือกับธนาคารโลกวิจัยเคร่ืองมือจัดสรรทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาความเหล่ือมลำ้า 
ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร	 มุ่งกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ในพืน้ทีห่่างไกล	ทรุกนัดารมากกวา่	1,500	โรง	ทีไ่ม่สามารถยบุ 
และควบรวมได้

	 •	 พันธมิตรระดับพื้นที่และจังหวัด	พร้อมขับเคลื่อนงาน	ลดความเหลื่อมลำ้า
  -		20	 จังหวัด	 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	 ช่วยเด็กนอกระบบการศึกษาสามารถ 

กลับเข้าเรียนและได้พัฒนาทักษะอาชีพ
	 	 -	 73	หนว่ยพฒันาอาชีพท่ัวประเทศ	ใชช้มุชนเปน็ฐาน	สรา้งระบบตน้แบบยกระดบัทกัษะอาชพี 

แรงงานยากจน	ด้อยโอกาส	ให้เป็นแรงงานฝีมือ	เป็นผู้ประกอบการ	สตาร์ทอัพของชุมชน	
สรา้งเศรษฐกิจฐานรากเขม้แขง็	แกเ้หล่ือมลำา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	ตัง้เป้าปีแรกชว่ยเหลอืมากกวา่	
6	พันคน	ใน	42	จังหวัด

66 ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน



67ทนุพฒันาอาชีพและนวตักรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาไปกับ กสศ.

เพ่ือช่วยเหลือเด็กๆ กลุ่มที่ยากจนที่สุดของประเทศ
คุณสามารถร่วมบริจาค

และใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้อัตโนมัติที่

https://donate.eef.or.th/main-donate

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. ช้ัน 13
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ  10400

www.EEF.or.th
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โครงการน้ีมุ่งเพ่ิมโอกาสการมีอาชีพและมีรายได้
ของกลุ่มประชากรวยัแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
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ประกาศสนับสนุนทุน
ตั้งแต่วนัน้ี ถึง 24 มถิุนายน 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เวบ็ไซต์ www.EEF.or.th 
ตั้งแต่ วนัที่ 5 มถิุนายน – 24 มถิุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขท่ี 388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ช้ัน 13 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400


