
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรบั
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

(ทุนพัฒนาอาชพีและนวัตกรรมที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน) 



หัวข้อการน าเสนอ 

ปฏิทินด าเนินงาน

ที่มาโครงการ

2 กรอบแนวคิดโครงการ

3

4
2

1

แนวทางการสนับสนนุโครงการ



แรงงานนอก
ระบบ

21.2 ล้านคน

แรงงานใน
ระบบ

17.1 ล้านคน

55.4%

44.6%

ตลาดแรงงานไทย (2561)

ที่มา : การส ารวจแรงงานนอกระบบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561)
Note: แรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ท างานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน

ไทยมีจ านวนแรงงานนอกระบบขนาดใหญ่โดยมากกว่าครึ่งหน่ึงของตลาดแรงงานกระจุกตัวใน
ผู้มีงานกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) และกลุ่มผู้สูงวัย (60 ขึ้นไป) และเกือบร้อยละ 80 จบ
การศึกษามัธยมต้นท างานที่ใช้ทักษะต่ าและปานกลางท าให้มีรายได้น้อย 
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มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

อุดมศึกษา

44%

76%



ILO ประมาณการณ์ว่า COVID-19 ส่งผลกระทบให้ไทยมีผู้ตกงานจ านวน 1.7-7.4 ล้านคน 
กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มแรงงานเยาวชน ผู้หญิงและนอกระบบ
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ประเทศไทย



5

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคม ภาคการท่องเที่ยวและบริการได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด กว่า 60% ของแรงงานไม่มีการคุ้มครองทางสังคม และส่งกระทบต่อแรงงาน

ผลต่อแรงงาน

กลับภูมิล าเนา ปรับตัวได้

มีทักษะ

เปลี่ยนวิถีการ
ประกอบอาชีพ

ตามความ
ต้องการ

กลุ่มรายได้น้อย
ลูกจ้างรายวัน
แรงงานหญิงภาค
ท่องเที่ยว บริการ 
โรงแรม ภัตราคาร

1

2

3

สู้ภาระ
ไม่ไหว ตกงาน

ลดต้นทุน

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (LFS) โดยใช้สัดส่วนแรงงาน
เฉลี่ยปี 2562 และจัดกลุ่มค านวณโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย



ชุมชนเป็นฐาน

ศักยภาพของพื้นที่

การพัฒนา
ทักษะอาชีพ

และนวัตกรรม

ตอบโจทย์พื้นที่

Output
• ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน
• โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ฯลฯ
• ทุนทางสังคม/ภูมิปัญญา
• ทุนทางทรัพยากร
• ทุนเครือข่าย

การเสริมสร้างสมรรถนะ
ชุมชนและภาคเอกชน 

กรอบแนวคิดโครงการ 

การติดตามประเมิน
และถอดความรู้

โมเดลการพัฒนา
ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ

ด้อยโอกาส
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• คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
• สร้างรายได้ 
• ความเข้มแข็งของชุมชน 

• ความร่วมมือระดมทรัพยากร
(วิทยากร สถานท่ี งบประมาณสมทบ)

• ลักษณะของอาชีพ/กิจการท่ีอยู่บนฐานชุมชน
• ทักษะแรงงงานท่ีต้องการ
• รูปแบบการพัฒนา/ผลการพัฒนา
• ถอดความรู้ ประเมินผลและสรุปบทเรียน

จุดแข็ง-จุดอ่อน
• ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จและความล้มเหลว



Competitive Grants 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ 

โดยเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการและคัดเลือกขอ้เสนอ
โครงการที่ดีที่สุด เพื่อรับงบประมาณสนับสนนุภายใต้วงเงนิงบประมาณที่

สามารถสนับสนุนได้

คุณสมบัติหน่วยที่เสนอโครงการ 
1.หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ 
องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยเป็น

• นิติบุคคล
• หากไม่เป็นนิติบุคคลต้องมเีอกสารรับรองสถานะการจัดตั้งหนว่ยงาน (ตาม

แบบฟอร์ม กสศ.)
2. มีความสามารถด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
3. จับคู่กับชุมชนด าเนินงาน 7



หัวข้อที่เปิดรับข้อเสนอโครงการในปี 2563

 การจัดการข้อมูล เช่น ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ระดับต าบล การซื้อสินค้าล่วงหน้า (Contract 
Farming)

 การเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือจัดจ าหน่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย

 การจ้างงานผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย
 การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของ

ผู้ด้อยโอกาส 
 การใช้เทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาส

การพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (ทักษะอาชีพที่เน้นการปฏิบัติจริง และ
ความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์)

นวัตกรรมเพื่อชุมชน นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
การพัฒนาทักษะอาชพี

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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ทักษะสุขภาพเกี่ยวกับ COVID-19

ทักษะอาชีพและการประกอบการ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและ
การบริหารหนี้สิน



หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นความพร้อมใน 3 ประเด็นคุณภาพ
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Competitive Grants 
คัดเลือกจากหน่วยเสนอโครงการในพื้นที่ด าเนินงาน 77 จังหวัด

(ระดับต าบล เทศบาล และพื้นที่การเรียนรู้ เช่น ค่ายทหาร ทัณฑสถาน) ทั่วประเทศ

3 ประเด็นคุณภาพ

• การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

• การวิเคราะห์พ้ืนที่ด าเนินงาน
(สภาพปัญหากลุ่มเป้าหมาย การประกอบ

อาชีพ หลักฐานเชิงประจักษ์)

3. ความร่วมมอืกับชุมชน 

1. ความพร้อมและความเชื่อมั่น
2. ความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อชุมชน หรือการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

• ศักยภาพในการท างาน



ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส

ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(จ านวน 50-100 คน)

• การจัดท าฐานข้อมูล หน่วยเสนอโครงการต้องมีแผนการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
การช่วยเหลือและติดตามการดูแล

• ***หน่วยเสนอโครงการที่มีข้อมูลวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มผู้พิการท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
กลุ่มท่ีโยกย้ายกลับชุมชน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์ COVID-2019 ขาด
ทักษะและมีความต้องการท่ีจะประกอบอาชีพในชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยเสนอโครงการเป็นผู้คัดเลือดกลุ่มเป้าหมายผ่านการมีส่วนร่วม
ของพื้นที่และท้องถิ่น (เสนอกลุ่มเป้าหมาย 50-100 คนต่อโครงการ)

อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

รายได้ต่ ากว่า 
6,500 บาท/เดือน 

ระดับการศึกษาต่ ากว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย 
วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพ้ืนที่ความไม่สงบ หรือขาด
โอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ
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งบประมาณสนับสนุนและระยะเวลาโครงการ 

11

ไม่เกินโครงการละ 1,000,000 บาท

งบประมาณพัฒนานวัตกรรมชมุชน งบประมาณพัฒนาทักษะอาชพีที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 7 เดือน



1) คุณภาพของข้อเสนอโครงการ

2) ความสอดคล้องกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการ

3) กรอบแนวคิดโครงการมีความสมเหตุสมผล มีการออกแบบ
โครงการ และมีแผนการด าเนินงานที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

4) ขอบข่ายโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

5) โครงการไม่ซ้ าซ้อนกับข้อเสนอโครงการจากแหล่งอื่น และมี
ลักษณะริเริ่มท างานใหม่ และเป็นนวัตกรรม

6) กรณีที่เป็นโครงการต่อยอดจากผลการด าเนินงานโครงการฯ ปี 
2562 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนใน
การน ามาต่อยอด

การพิจารณาเกณฑ์คุณภาพ 6 ข้อ (10) 
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ผลลัพธ์

ลดความเหลื่อมล้ ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้มี
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น 

โครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลช่วยสร้างงานระดับชุมชนให้กับกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

77 ชุมชนมีขีดความสามารถในการส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

โมเดลการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานเสนอต่อหน่วยงานนโยบายและบทเรียน
ส าหรับสาธารณะ 

กลุ่มประชากรที่ไดร้ับผลกระทบ COVID-19 
มีแผนประกอบอาชีพของตนเองในชุมชน มีงาน
ท า มีรายได้ จ านวนรวม 10,000 คน

บทเรียนและฐานข้อมูลอาชีพท้องถิ่น

ผลผลิต

เ กิ ดนวั ตก รรมชุ มชน  เ ช่ น  เ ทค โน โ ลยี
ผลิตภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ 

ตัวชี้วัด

77 ชุมชนใน 77 จังหวัด ได้รับการ
ยกระดับการประกบอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
อย่างน้อยร้อยละ 20 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ประชากรกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19
ร้อยละ 90 มีทักษะสูงขึ้นและมีแผนประกอบอาชีพ
ของตนเอง และร้อยละ 80 มีงานท า เกิดวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์

ชุมชนอย่างน้อย 20 แห่ง

เกิดแกนน าชุมชนอย่างน้อย           
พื้นที่ละ 1 คน

ผลที่จะได้รับจากโครงการ
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ปฏิทินการด าเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพ 
6 ข้อ 

ประกาศและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. 2563

หน่วยเสนอโครงการ
ยื่นข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบออนไลน์ 
5 – 24 มิ.ย. 2563

พิจารณาข้อเสนอ
โครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน ก.ค. 2563

กิจกรรมหนุนเสริมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายใน ก.ค. 2563

การด าเนินงาน
โครงการ

ระยะเวลา 7 เดือน

เสร็จสิ้นโครงการ
ไม่เกิน ม.ค. 2564

ประกาศผลโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณา
ภายใน ก.ค. 2563
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ยื่นแบบข้อเสนอ
โครงการ

การรับสมัคร

ระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ 

www.EEF.or.th
ตั้งแต่วันนี้ – 24 
มิถุนายน 2563

ปฏิทินการด าเนินงาน



ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ 
www.EEF.or.th

02-079-5475 กด 3 
และ 06-1440-6134 

ในวันและเวลาราชการ
อีเมล Community@EEF.or.th

แสกน Qr Code 
เพ่ือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.eef.or.th/

