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ข้้อมููลโครงการ กรอบแนวคิด
และเง่�อนไข้การรับสมูัครโครงการ



โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้่นที�เพ่�อลด
ความูเหล่�อมูล�า ปี 2565 ค่ออะไร

โครงการฯ มุ่งพัฒนาตัวแบบเชิงระบบในพื้นที่จังหวัดที่
มสัีมฤทธ์ิผล (Effective local model) เชือ่มตอ่กบัการท�างาน
ขององคก์รรัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ธุรกจิ
เพือ่สังคม และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามส่ีวนร่วมและ
บูรณาการการท�างานเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชากรเด็ก
และเยาวชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสและยากจนที่สุดร้อยละ 15 
ของประเทศ ครอบคลุมทุกช่วงวยัในระยะยาว และเพือ่หา
ตวัแบบทีม่คีวามเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางขยายผลสู่พืน้ที่
(จังหวดั) ทั่วประเทศ 

กรอบแนวคิดการด�าเนินงานโครงการค่ออะไร

กรอบแนวคิดการจดัการศึกษาเชิงพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล�า 
มเีป้าหมายปลายทางเพือ่ให้จังหวดัมขีีดความสามารถที่จะ
ด�าเนินการลดความเหลื่อมล�าทางการศึกษาและสนับสนุน
เด็กและเยาวชน ได้เองในระยะยาว โดยมุง่ผลลัพธ์ส�าคัญ 
ได้แก่
 1) 

 2)

 3)

 4)



โจทย์และเป้าหมูายข้องการด�าเนินงาน
โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้่นที�เพ่�อลด
ความูเหล่�อมูล�า ปี 2565 มูีกี�ด้าน และ
ค่ออะไรบ้าง

โครงการมโีจทย์การท�างาน 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) พฒันากลไกความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานระดับพืน้ที่
ให้มกีารท�างานร่วมกนัโดยยึดเป้าหมายเพือ่ลดความเหลือ่มล�า
ทางการศึกษาหรือการดแูลเดก็และเยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรัพย์
และด้อยโอกาสในจงัหวดัเป็นตัวตัง้ โดยมโีจทย์ย่อยทีส่�าคญั
ทีเ่ช่ือมโยงไปยงัโจทยอ์ืน่ๆ ได้แก ่สถานการณ์ความเหล่ือมล�า
ทางการศึกษาและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
และทุนความร่วมมอืของภาคีเครือข่าย ตลอดจนทรัพยากร
ในการดูแลและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

(2) พฒันาฐานขอ้มลูระดับจงัหวดัเพือ่สนับสนุนคณะท�างาน
ในการดแูลและให้ความช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนดอ้ยโอกาส

(3) พัฒนารูปแบบและแนวทางการรณรงค์ขับเคลื่อน โดย
สนับสนุนให้จังหวัด และภาคีความร่วมมือในจังหวัดเป็น
เจ้าของเร่ืองและมีบทบาทน�าในการส่ือสาร สร้างการรับรู้
และความตระหนักตอ่สถานการณ์ความเหล่ือมล�าทางการศึกษา

(4) การค้นหานวตักรรมการบูรณาการทรัพยากรเพือ่การดแูล
และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ให้ครอบคลุมประเภทของ
กลุม่เป้าหมาย และครอบคลุมพืน้ทีร่ะดับจังหวดั



สาระส�าคัญ และเง่�อนไข้
การด�าเนินงานโครงการค่ออะไร 

กสศ. จะสนับสนุนทุนตามโครงการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่เพือ่ลดความเหล่ือมล�า
ให้แก่หน่วยเสนอโครงการเพยีงจังหวดัละ
1 โครงการ 

โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้่นที�
เพ่�อลดความูเหล่�อมูล�า ปี 2565 
เปิดรับสมูัครเมู่�อไร

ประกาศสนับสนุนทนุ ตัง้แตว่นัที ่25 มนีาคม – 29 เมษายน 
2565 และเปิดรับสมคัรยืน่ขอ้เสนอโครงการไดต้ัง้แตว่นัที่ 
7 – 29 เมษายน 2565 และขยายเวลาเปิดรับสมคัรถงึวนัที่
6 พฤษภาคม 2565

โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้่นที�
เพ่�อลดความูเหล่�อมูล�า ปี 2565 
ข้ยายเวลาโครงการถึงเมู่�อไร

ขยายระยะเวลารับสมคัรโครงการ
จากเดิมวนัที่ 29 เมษายน 2565
เป็นวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565



โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้่นที�
เพ่�อลดความูเหล่�อมูล�า ปี 2565
ปิดรับสมูัครเมู่�อไร

ปิดรับสมคัรยื่นข้อเสนอโครงการ วนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 
เวลา 16.30 น.

การสมูัครย่�นข้้อเสนอโครงการฯ 
ต้องสมูัครผ่านช่องทางไหน

สมคัรยืน่ขอ้เสนอโครงการผา่นระบบออนไลน์เทา่น้ัน โดย
สามารถสมคัรได ้2 ช่องทาง ได้แก่

การรับสมูัครโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้่นที�
เพ่�อลดความูเหล่�อมูล�าปี 2565
มูีกี�ประเภทโครงการ

จ�านวน 2 ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการใหม่
และโครงการต่อยอดและขยายผลฯ



หน่วยหนึ�งสามูารถเสนอโครงการ
ได้กี�ประเภทโครงการ

สมัครได้หน่ึงประเภทโครงการ (ต้องเลือกว่าสมัครว่าเป็น
โครงการใหม่ หรือโครงการต่อยอดและขยายผลฯ)

โครงการต่อยอดและข้ยายผลฯ ค่ออะไร

โครงการที่เคยร่วมด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษา
เชิงพืน้ที่ฯ ของ กสศ. ในปี 2562 - 2564 และมคีวามสนใจ
ต่อยอดการพฒันาตามแนวทางเดิมและแนวทางใหม่
โดยยกระดับคุณภาพของการท�างานหรือของกลไก
การท�างานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน�าไปสู่
การจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�าใน
รูปแบบใหมอ่ย่างสร้างสรรค์



กลุ่มูเป้าหมูายและพ้่นที�
ข้องผู้สมูัคร ค่อใครบ้าง

กลุม่เป้าหมายในพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ทีม่คีวามพร้อมตามเงือ่นไข
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มูที� 1 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาท้ังรัฐและเอกชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มลูนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์
ภาคเอกชนหรือกิจการเพือ่สังคม (Social Enterprise) 
ภาคประชาสังคม  ที่อยู่นอกเหนือพืน้ที่จังหวดัในกลุ่มที่ 2 
และมแีนวคิดการด�าเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพือ่ลด
ความเหลื่อมล�าส�าหรับเด็กและเยาวชน และความสามารถ
สร้างการมส่ีวนร่วมกับหลายภาคส่วนไดใ้นระยะยาว 

กลุ่มูที� 2 หน่วยงาน/องค์กร ที่เคยร่วมด�าเนินงานโครงการ
จัดการศึกษาเชิงพืน้ที่ฯ ของ กสศ. ในปี 2562 - 2564 
และมคีวามสนใจต่อยอดการพฒันาตามแนวทางเดิมและ
แนวทางใหม ่โดยยกระดับคุณภาพของการท�างานหรือของ
กลไกการท�างานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน�าไปสู่
การจดัการศึกษาเชิงพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหล่ือมล�าในรูปแบบใหม่
อย่างสร้างสรรค์



ข้อ้มูลูสถานการณ์ความูรุนแรงข้องปัญหา
ที�เกี�ยวข้้องกับสภาวการณ์การศึกษา 
สถานการณ์เด็กและเยาวชนข้องจังหวดั 
สามูารถส่บค้นได้จากแหล่งใดบ้าง

หน่วยเสนอโครงการสามารถพิจารณาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กยากจน และยากจน
พเิศษ ของ กสศ. (ระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาคทาง
การศึกษา https://isee.eef.or.th/) ดัชนีความก้าวหน้าคน
(Human Achievement Index - HAI) ของสภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) 



เร่�องคุณสมูบัติข้อง
หน่วยเสนอโครงการกลุ่มูเป้าหมูาย 

และพ้่นที�การด�าเนินงาน



ต้องเป็นหน่วยงานแบบไหน

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มลูนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์
ภาคเอกชน หรือกิจการเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม
(หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวดั) ทีม่แีนวคิด วตัถุประสงค์
มุง่ส่งเสริมการศึกษาและการด�าเนินงานปฏรูิปทางการศึกษา
เพือ่ลดความเหลื่อมล�าส�าหรับเด็กและเยาวชน

ถ้าไมู่ใช่หน่วยงานที�เป็นนิติบุคคล

ถ้าหน่วยงานไมม่สีถานะเป็นนิตบุิคคล ตอ้งมหีนังสือรับรอง
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

*** กรณีที่หน่วยงานของท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการจะต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานตาม
ที่ก�าหนด



องค์ประกอบและความูพร้อมู
ด้านบุคลากรต้องมูีอย่างน้อย
กี�องค์ประกอบ

องค์ประกอบของคณะท�างานไมน้่อยกวา่ 3 ภาคส่วน อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนจังหวดั หน่วยงานด้านการศึกษา) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล) ภาควชิาการ
ภาคเอกชนหรือกิจการเพือ่สังคม (Social Enterprise) 
และภาคประชาสังคม 

พ้่นที�ด�าเนินการระดับจังหวดั และพ้่นที�ระดับย่อย
ในจังหวดั ครอบคลุมูกลุ่มูเป้าหมูายใดบ้าง

พืน้ทีด่�าเนินการระดบัจงัหวดั และพืน้ทีร่ะดบัยอ่ยในจงัหวดั 
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี

 1) เดก็ปฐมวยัท้ังในและนอกระบบ (อาย ุ3 – 5 ปี)
 2) เดก็วยัเรียนในและนอกระบบการศึกษา
(อาย ุ6 - 14 ปี)
 3) เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่การศึกษา
ภาคบังคบั (อาย ุ15 - 24 ปี)
 4) เยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ
การศึกษา (อาย ุ15 ปีขึ้นไป)
 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีด่แูลเดก็และ
เยาวชนในกลุม่เป้าหมาย ข้อ 1) - 4)



ให้งบต่อโครงการเท่าไร

ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท 

ข้องบเกิน 3.5 ล้านบาทไดไ้หมู

ไมส่ามารถของบเกนิ 3.5 ลา้นบาท แต่สามารถหางบประมาณ
สมทบเพิม่เติมได้



เร่�องระบบ
และข้้อมููลการติดต่อ



การบันทึกข้้อมููลในระบบ กดส่งแล้วแกไ้ข้
ได้หร่อไมู่ สมูัครอีเมูลแล้วส่งข้้อเสนอ
โครงการใหมู่ไดไ้หมู

กดส่งแล้วแกไ้ขไม่ได้
1 อีเมล สามารถลงได้ 1 โครงการ 

ข้้อเสนอโครงการ
เวลาส่งข้้อเสนอ ส่งแบบไหน

ส่งข้อเสนอโครงการออนไลน์ในเวบ็ไซต์ มทีัง้กรอกในระบบ 
และแนบไฟลเ์อกสาร โดยสามารถสมคัรได้ 2 ช่องทาง ได้แก่



หน่วยตอ้งเตรียมูเอกสารแนบอะไรบ้าง
เพ่�อย่�นข้้อเสนอโครงการ 

หน่วยต้องกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
ส่วนที่ 3 ค�ารับรอง และต้องแนบเอกสารตามประกาศ
รับสมคัรโครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลด
ความเหลื่อมล�า ปี 2565

สามูารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ�มูเติมู
ได้ที�ใดบ้าง

เวบ็ไซต ์กสศ. www.eef.or.th และเพจเฟซบุ๊ก:
การจดัการศึกษาเชิงพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล�า

ช่องทางการติดต่อข้้อมููลใดบ้าง

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โทรศัพท ์02 079 5475 กด 8
เบอร์มอืถอื 065-969-1354 ในวนัและเวลาราชการ
อเีมล ABE@EEF.or.th


