
แบบข้อเสนอโครงการ 
การพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/หรือแรงงานนอกระบบ 

☐ โครงการใหม่    ☐ โครงการต่อยอดและขยายผล 
 

 

 
 

แบบเสนอข้อเสนอ 

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2565 
ประเภทโครงการ: การพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

และ/หรือแรงงานนอกระบบ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 
ค าอธิบาย 

1. การยื่นแบบข้อเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอก
ข้อมูลและส่งเอกสารตามก าหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ 

2. แบบข้อเสนอโครงการ กรุณา อธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ แสดงถึงเหตุผลที่ส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ วิธีการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ โดยให้รายละเอียดตาม
แบบข้อเสนอโครงการนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
ส่วนที่ 3 ค ารับรอง 

3. หน่วยเสนอโครงการควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 

 
 
 

 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 

การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  
www.EEF.or.th หรือ https://application.eef.or.th 

ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3 และ  

เบอรมื์อถือ 09 7224 6258 และ 06 5969 1364 ในวันและเวลาราชการ 
อีเมล์ Community@EEF.or.th 

 
 

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

mailto:Community@EEF.or.th
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อโครงการ (การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะท า เชื่อมโยงกับอาชีพที่จะพัฒนา ใช้ค าที่
กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)  

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ประเภทโครงการ 

☐ เป็นโครงการใหม่   

☐ โครงการต่อยอดและขยายผลจากโครงการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการฯ จาก กสศ. (ต้องแสดงแนวคิดแนวทางด าเนินงาน ตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี   2565 เอกสารแนบท้าย 1 
ข้อ 2.6 ข้อ 4 และ ข้อ 12.2 รวมทั้งแสดงผลส าเร็จการด าเนินงานที่ผ่านมาในหัวข้อหลักการและเหตุผล แนว
ทางการด าเนินงาน และผลผลิต/ผลลัพธ์)  
โปรดระบุชื่อโครงการที่เคยรับทุน………………..………………………………………………………ปี................................ 
โดยจะด าเนินงานเพื่อ 

☐ ต่อยอด: การท างานในพ้ืนที่เดิมและกลุ่มเป้าหมายเดิม 

☐ ขยายผล: น าต้นแบบ (model) ขยายผลในลักษณะ 
o พ้ืนที่เดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม ่  
o พ้ืนที่ใหม่และกลุ่มเป้าหมายใหม ่  

☐ ต่อยอดและขยายผล: เป็นโครงการที่จะมีการท างานทั้งต่อยอดการท างานในพ้ืนที่เดิมและ
กลุ่มเป้าหมายเดิมและมีการขยายพื้นที่การท างานใหม่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วย  

 
3. โครงการของท่านด าเนินการในการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในด้านใดเป็นหลัก  

(โปรดระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สุด โดยสามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 ประเด็น) 

☐ เกษตรกรรม    ☐ การบริการและการท่องเที่ยว  ☐ ผู้ประกอบการ 

☐ หัตถกรรมและงานฝีมือ    ☐ การแปรรูป          ☐ งานช่าง  

☐ อาหาร    ☐ ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม  ☐  อุตสาหกรรม        

☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................... 
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4. งบประมาณโครงการจ านวนรวม  จ านวน......................บาท  
    งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กสศ.  จ านวน......................บาท (งบประมาณไม่เกิน 1.5 ล้านบาท) 

งบประมาณสมทบจากองค์กรที่เสนอโครงการ  ☐ไม่มี           ☐มี จ านวน......................บาท  

งบประมาณสบทบจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ☐ไม่มี      ☐มีระบุแหล่งทุน..............จ านวน....................บาท  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย ตามเอกสารประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 จ านวน.......................คน  (ขั้นต่ า 50 คนไม่เกิน 150 คน)  
  
6. ระยะเวลาด าเนินงาน : กรกฎาคม 2565 –เมษายน 2566 (10 เดือน)  
 
7. ข้อมูลหน่วยที่เสนอโครงการ 
ชื่อองค์กร ………………………………………………………………………………….………….………………………………..………….. 
ที่อยู่องค์กร เลขที่ ....................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ......................................... 
ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
จังหวัด ........................................................... ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท…์…..…………………………………………………..………..โทรสาร…………………………………………………………….. 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
8. ข้อมูลผู้บริหารองค์กร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่การเงินประจ าโครงการ และผู้ร่วมท าโครงการ/

คณะท างาน (ผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน ต้องมีบุคคล กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ
หน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินงาน)  

8.1 ผู้บริหารองค์กร 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
ที่อยู่ เลขที่ ..................หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...............................................  
ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
จังหวัด .................................................... ............................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... ............... 
โทรศัพท์มือถือ……..…………………………………………………..………..………………………………………………….……..…….. 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
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  8.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด าเนินการหลักของโครงการ เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้)  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน.............................………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพทม์ือถือ ……………………………………………..……..… Line ID.……………………………………..………………………. 
อีเมล ………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……..……………....…. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................ ...........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ...................................................................... ............................. รหัสไปรษณีย์ ................. ................ 
  8.3 เจ้าหน้าที่การเงินประจ าโครงการ (ผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดท าบัญชี 
รายงานการเงิน โดยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น)  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน.............................………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………..……..… Line ID.……………………………………..………………………. 
อีเมล ………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……..……………....…. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน .............. .....................................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ............................................................ ....................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... ........ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................... ...........................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
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 8.4 ผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน อย่างน้อย 4 ท่าน (หมายเหตุ ผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน 
ต้องมีบุคคล กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือหน่วยงาน ที่มีความเก่ียวข้องในพ้ืนที่ด าเนินงาน) 
คณะท างานคนที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ..........................…………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..…………….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
คณะท างานคนที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……...…….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................... ...........................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง ...................................................... ........ อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
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คณะท างานคนที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..…….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ........................................................................... ........................ รหัสไปรษณีย์ ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ................. .......ถนน ...................................................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... ....... 
คณะท างานคนที่ 4  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..…………….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .................................................... .......... อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
หมายเหตุ โปรดแนบประวัติผู้บริหารองค์กร ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะท างานทั้งหมดโดยย่อ 
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9. ลักษณะหน่วยท่ีเสนอโครงการ  

 9.1 สถานะของหน่วยเสนอโครงการ  
  เป็นนิติบุคคล 
  ไม่เป็นนิติบุคคลแต่มีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานต้นสังกัด 
*** กรณีท่ีหน่วยงานของท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานตามที่
ก าหนด 
  9.2 ประเภทของหน่วยงาน 
 องค์กรระดับชุมชน (เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน) 
  ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 
 องค์กรปกครองท้องถิ่น (เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล) 
 สถาบันการศึกษา (รัฐ/เอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) 
   หน่วยงานภาครัฐ  
   หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการเพ่ือสังคม 
   องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs)/มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม) โปรดระบุ....................................................    
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 
10. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

 ตามที่อยู่องค์กร  

 ตามที่อยู่ผู้บริหารองค์กร 

 ตามที่อยู่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
11. ประวัติหรือผลงานเพื่อการส่งเสริมอาชีพและนวัตกรรมให้กับชุมชน และความพร้อมของการด าเนิน
โครงการขององค์กร 

ชื่อผลงาน ผลส าเร็จที่
เกิดขึ้น  

(สรุปพอสังเขป) 

ระยะเวลา ภาคีเครือข่าย 
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12. ข้อมูลความร่วมมือภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ผ่านมา  

ชื่อภาคีเครือข่าย ข้อมูลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
   

   

   
 
 
13. องค์กรของท่านเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม่ 

 ไม่เคยรับทุน กสศ. 

 เคยรับทุน กสศ. 

โปรดระบุชื่อโครงการ ส านักท่ีรับทุน และความส าเร็จของโครงการโดยย่อ 

ชื่อโครงการ ได้รับทุนจาก
ส านักฯ ของกสศ. 

งบประมาณ
รวม 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ
โครงการ 

ประเด็นการ
ท างาน 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 

1. หลักการเหตุผล (อธิบายถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่หรือความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ/ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในพ้ืนที่ วิเคราะห์บริบทชุมชน ทุนของชุมชน ทุนทาง
สังคม ทุนทางความรู้ และทรัพยากรชุมชน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัด ความ
ต้องการในการด ารงชีวิตที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(วิเคราะห์ความด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์) 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา (โปรดระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ไหนอย่างไร ที่ผ่านมาได้มี
การแก้ปัญหาโดยใคร และความจ าเป็นที่ต้องท า) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์บริบทชุมชน ทุนของชุมชน ทุนทาง

สังคม ทุนทางความรู้ ทรัพยากรชุมชน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาสั งคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ข้อมูลและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรดให้ข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การวิเคราะห์ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ ากัด ความต้องการ 
และสิ่งที่จะน าไปพัฒนากลุ่มเป้าหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 หน่วยเสนอโครงการมีแนวคิดส าคัญในการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ (อธิบายถึง กรอบคิด

ส าคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ หรือมีการพัฒนาในรูปแบบสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ทั้งที่เป็นกระบวนการทางความคิดและการน านวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น การใช้

ฐานข้อมูลเทคโนโลยี เครือข่ายความร่วมมือหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 อธิบายศักยภาพในการท างาน ประสบการณ์ และเหตุผลในการด าเนินโครงการครั้งนี้  

(หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์การท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่การเรียนรู้ รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เป้าหมาย (โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค์ (ระบุสิ่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ให้
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4……………………….....……………………………………………………………………………………………………………… 
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4. พื้นที่การด าเนินโครงการ (ระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล เทศบาล และพ้ืนที่การเรียนรู้ เช่น สถานทีท่าง
ศาสนา สหกรณ์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ค่ายทหาร ทัณฑสถาน เป็นต้น) 

โดยด าเนินงานในพื้นที่จ านวน ………………………… แห่ง สามารถระบุได้มากกว่า 1 พ้ืนที่แต่ไม่เกิน 4 พ้ืนที่ (โปรด
ศึกษารูปแบบการด าเนินงานโครงการ ตามประกาศเปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพที่ ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2565
เอกสารแนบท้าย 1 ข้อ 4)  

1) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… เดิม  ใหม ่
ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  

2) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… เดิม ใหม ่
ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  

3) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… เดิม  ใหม ่
ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  

4) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… เดิม  ใหม ่
ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด...................................... 

*กรณีท่ีเป็นโครงการต่อยอดและขยายผล โปรดระบุพื้นที่การท างานว่าเป็นการท างานพ้ืนที่เดิมหรือพ้ืนที่ใหม่ 
 

โดยจะมีการท างานในลักษณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์/ชุมชนออนไลน์   
 มี ระบุ..................................................       ไม่มี        

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
5.1 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกเพื่อด าเนินงานในโครงการ  

โปรดให้ข้อมูลกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ หรือมีการศึกษาต่ า
กว่าหรือเทียบเท่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและว่างงาน จ านวนขั้นต่ า 50 คน ไม่เกิน 150 คน (โปรดศึกษา
คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ตามประกาศเปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
เยาวชนและแรงงานนอกระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2565 เอกสารแนบท้าย 1 
ข้อ 4 และเอกสารแนบท้าย 2) 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายรวม.................คน 
ในกรณีที่เป็นโครงการต่อยอด กลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น 
กลุ่มเป้าหมายเดิม..................คน 
กลุ่มเป้าหมายใหม่..................คน 
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (กรุณาแนบไฟล์ หากมี) 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 ระดับบุคคล   
จ านวนทั้งหมด.......................คน (ระบบค านวนให้) 

 1. แรงงานนอกระบบ  
 เกษตรกร จ านวน............คน 
 ค้าขาย    จ านวน............คน 
 บริการ    จ านวน............คน 
 อุตสาหกรรม จ านวน............คน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........ จ านวน.......คน 

 2. ผู้สูงอายุ จ านวน..............คน  

 3. ผู้ว่างงาน จ านวน.............คน 

 

 4. ผู้พิการ จ านวน............คน 
       ทางการเห็น จ านวน............คน 
       ทางการได้ยิน จ านวน............คน 
       ทางสติปัญญา จ านวน............คน 
       ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จ านวน
..........คน 
 5. ผู้เร่ร่อน จ านวน............คน 
 6. ผู้พ้นโทษ จ านวน............คน 
 7. ผู้ต้องขัง จ านวน............คน 
 8. ผู้ติดเชื้อ HIV หรือครอบครัวผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ จ านวน............คน 
 9. ผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
จ านวน............คน 
 10. เยาวชนนอกระบบการศึกษา (อายุ 15 - 
24 ปี) จ านวน............คน โปรดระบุ............. 
(เช่น เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน 
หรือเยาวชนที่จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ หรือพ่อ
แม่วัยใส เป็นต้น) 
 

  
***สามารถเลือกประเภทกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 1 ประเภท 

 
 

 5.1.2 ระดับครัวเรือน (ไม่เกิน 2 คน ต่อครัวเรือน ประกอบด้วย แรงงานนอกระบบ 1 คน 
(หมายถึงประเภทกลุ่มเป้าหมายระดับบุคคล ข้อ 1-9) เยาวชนนอกระบบการศึกษา 1 คน (หมายถึงประเภท
กลุ่มเป้าหมายระดับบุคคล ข้อ 10))  

 ไม่มี   มี  
จ านวน………........ครัวเรือน x จ านวน 2 คน รวม……........คน (ระบบค านวนให้) 
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โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินงานทั้งหมดเป็นกลุ่มที่มีบุตร/ธิดาก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินการศึกษาภาค
บังคับ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน........... คน 
 
 

 
 

6. แนวทางการด าเนินงานเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) 
(แสดงแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันแก่กลุ่มเป้าหมายที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม)  

 
6.1 แนวทางการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่างๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
6.2 แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแก่กลุ่มเป้าหมาย  

 ทักษะการดูแลสุขภาพจิต (หน่วยเสนอโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริม
ชุมชนเข้าสู่วิถีสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความเข้าใจระดับชุมชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ
พ้ืนฐานกายและใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน) 

หน่วยพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากเลือกด าเนินงานดังนี้ 
1) สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนนอกระบบการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2) กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบมีบุตรหรือธิดาก าลั งศึกษาอยู่ ไม่ เกินการศึกษาภาคบังคับหรือ  

ม.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 
3) สามารถด าเนินงานพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ 

ในลักษณะครัวเรือน  
หมายเหตุ คุณสมบัติของแรงงานนอกระบบ เยาวชนนอกระบบการศึกษา และครัวเรือนนอกระบบ เป็นไปตามประกาศ

เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี  2565 

เอกสารแนบท้าย 1 ข้อ 4 และเอกสารแนบท้าย 2 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……… 

 

 ทักษะอาชีพและการประกอบการ (หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น (เช่น การอ่าน การค านวณ) 
และการเน้นการประกอบการเองหรือรวมกลุ่ม การยกระดับมาตรฐานฝีมือ ตามความต้องการของผู้ที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส และทิศทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น การเพ่ิมมูลค่าให้แก่การ
ประกอบอาชีพสอดคล้องกับต้นทุนที่มีในชุมชนเป็นส าคัญ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทักษะในศตวรรษที่ 21 (หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางท าให้เกิดการคิดแบบ
เติบโต ปรับตัวได้  (Growth Mindset & Adaptability)  คิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และ
ความรู้พ้ืนฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และการหาโอกาสการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะด้านความสัมพันธ์ การสื่อสารและการยอมรับส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
และทักษะด้านจิตวิญญาณ การเป็นมนุษย์ที่ตระหนักรู้อย่างมีสติ เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
ธรรมชาติ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทักษะชีวิตด้านการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน (หน่วยเสนอโครงการต้อง
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การวางแผนการออกแบบวิธีการจัดการการเงินในระดับครัวเรือนเพ่ือ
การมีชีวิตที่มั่นคง การท าบัญชีครัวเรือน การออม การจัดการรายรับรายจ่าย รวมถึงการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อลดค่าจ่ายใช้ในครัวเรือน)  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3 หน่วยพัฒนาทักษะอาชีพมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่น าไปสู่การส่งเสริมการมีงานท า
ของกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมให้สามารถยกระดับ
การศึกษาเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือแรงงานฝีมือในชุมชนที่เป็นไปตาม
ศักยภาพและความต้องการ และสามารถให้เกิดการมีงานท า การเพ่ิมรายได้ ซึ่งนอกจากรูปแบบการ
ฝึกทักษะแล้วต้องมีกิจกรรมปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการและการพิจารณาสนับสนุน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีท่ียากไร้และด้อยโอกาส) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.4 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนอย่างไร (โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป็นกระบวนการทางความคิด ที่มี
ความสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ และสร้างโอกาส หรือสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมได้ในวง
กว้าง อาจจะอยู่ในรูปแบบของระบบการจัดการ ทรัพยากร การสื่อสาร รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้มีคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดี
ขึ้น) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.5 การสร้างพื้นที่กลางและการเสริมสร้างพลังกลุ่มเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

การปฏิบัติ (Active Learning) (หน่วยเสนอโครงการต้องอธิบายให้เห็นถึงแผนการด าเนินโครงการ 
โดยมีเวทีในการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเงิน และเวที
ถอดบทเรียนในพื้นที่ด าเนินงาน) 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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6.6 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินโครงการนี้ 
 (โปรดให้ข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมด าเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มี

บทบาทในการร่วมคิดและร่วมด าเนินโครงการ) 
 

ชื่อหน่วยงาน บทบาทท่ีจะด าเนินงานร่วมกัน
ในโครงการนี้ 

พ้ืนที่ร่วมด าเนินงาน 
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7. แผนการด าเนินโครงการ (โปรดอธิบายให้เห็นแผนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาทักษะที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการด ารงชีวิต ที่สอดคล้องความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย บนฐานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับข้อ 8 รายละเอียดงบประมาณโครงการ) 

 

ผลลัพธ์ 
(การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

ให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม กิจกรรมย่อย 

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรมที่เน้นการ

ปฏิบัติ Active 
Leaning) 

การวัด
ประเมินผล 

วันที่ด าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการจัด
กิจกรรมกรณี
ด าเนินงานได้

ปกต ิ

1. การพัฒนาทักษะชีวิตและการดูแลสุขภาพพื้นฐาน (กายและใจของบุคคล ครอบครัว และชุมชน) 
 
 

        

2. การพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
 

        

3. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน 

 
 

        

4. การสร้างพ้ืนที่กลางและการเสริมสร้างพลังกลุ่ม 
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8. รายละเอียดงบประมาณโครงการ (อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี กสศ. ก าหนด โปรดแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตาม

เงื่อนไขในเอกสารกรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ.)   

ล าดับที่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

ระยะเวลา 
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
(ชั่วโมง/วัน/มื้อ) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

อัตราเบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 เวทีชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการในพื้นที่ด าเนินงาน (ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อ 7 แผนการด าเนินโครงการ) 
1.1        

1.2        

1.3        
1.4        

งบประมาณรวมกิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมที่ 2 ... 

2.1        

2.2        
2.3        

งบประมาณรวมกิจกรรมที่ 2  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
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9. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญของโครงการ (*หากเป็นโครงการที่มีการด าเนินงานมาก่อน ต้องแสดงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าจะเพ่ิมคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร) 

 
9.1 ตัวช้ีวัด (ระบุตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ) 
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะสูงขึ้นและมีแผนประกอบอาชีพของตนเอง ร้อยละ.... 
2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก/แรงงานฝีมือหลังจบโครงการ ร้อยละ.... 
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ว่างงานสามารถมีงานท าหลังจบโครงการ ร้อยละ.... 
4. ………………………………………………………………………………ร้อยละ.... 

  
9.2 ผลผลิต (ระบุผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติและจะส่งมอบต่อ กสศ.) 

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

  9.3 ผลลัพธ์ (ระบุการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ สอดคล้องกับผลผลิตที่ส่งมอบ) 

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

 
10. การบริหารความเสี่ยง  

- ระบุประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(เช่น ทางโครงการจะต้องด าเนินงานอย่างไรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภายใน
ชุมชน  
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11. แนวทางในการติดตามกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย (เพ่ือเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์)  

ประเด็น/กิจกรรม เครื่องมือและวิธีการ ช่วงเวลา 
(เดือน/ปี) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง 
1. การติดตามสนับสนุน 

   

2. ....    

 
 

12. แนวทางในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย  (เพ่ือเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)  
รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง 
การประเมินผล 

   

 
13. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ (บาท) สนับสนุนรูปแบบอ่ืน 

(ถ้ามีให้ระบุ) 
1    

2    

 

14.  ความต่อเนื่องย่ังยืนหรือแนวทางการขยายผล เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเม่ือทุนของ กสศ. หมดลง ท่านมี

ความตั้งใจอย่างไร 

 คิดว่าจะด าเนินการต่อเนื่องโดยชุมชนได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 คิดว่าจะด าเนินการได้ต่อเนื่องถ้ามีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาร่วมกันสนับสนุน ไม่สามารถด าเนินการ

โดยชุมชนได้เอง  

 ไม่แน่ใจ เพราะมีภารกิจงานหลัก และมีปัจจัยอ่ืนๆ  
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15. ระบคุวามต่อเนื่องยั่งยืน วิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชนหรือผู้อ่ืนจะใช้ประโยชน์จากผล

ของโครงการนี้อย่างไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

16. กรณีโครงการต่อยอดและขยายผล 

16.1 ข้อมูลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
(1) ชื่อโครงการเดิม………………..……………………………………………………… 
(2) กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ………………..……………………………………………………… 
(3) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ………………..……………………………………………………… 
(4) ผลการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายและชุมชม (ตัวอย่างรูปธรรม)   

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

16.2 ผลเชิงระบบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ (โปรดแสดงให้เห็นถึงระบบการเรียนรู้, ระบบการดูแล
ตัวเอง, ระบบข้อมูล และระบบเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
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16.3 การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย (โปรดแสดงให้เห็นการท างานที่มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่าย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 

16.4 การขยายกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................………………..………........ 
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ส่วนที่ 3 ค ารับรอง 
 

หนังสือรับรองการด าเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 

ข้าพเจ้า.............ระบุชื่อหน่วยเสนอโครงการ...........................ได้ศึกษาประกาศส านักงาน กสศ. 
เรื่อง โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี  2565 รวมถึง
แนวทางและเงื่อนไขการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการของ กสศ. โดยละเอียดแล้ว และขอรับรองว่า 

(1) ข้อความ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบเสนอโครงการเป็นความจริง
ทุกประการ ซึ่งหากระหว่างการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการนี้ กสศ. ตรวจพบว่ามีข้อความ ข้อมูล หรือ
รายละเอียดต่างๆ อ่ืนใดเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา 
และในกรณีมีการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว ข้าพเจ้าจะช าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ กสศ. เต็ม
จ านวน 

(2) แบบข้อเสนอโครงการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือขอรับทุนการสนับสนุนจาก กสศ. เป็นการเฉพาะ ไม่ได้
ท าขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะรายการขอ
งบประมาณซ้ าซ้อน  

(3) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ 
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(4) ผลงาน เอกสาร และข้อมูลอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าส่งมอบให้แก่ กสศ . ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายโดยชอบของ กสศ. 

(5) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพ่ือน าส่งแบบเสนอโครงการตาม
รายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว 

(6) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ . และยอมรับว่าการพิจารณา
ตัดสินของ กสศ. ถือเป็นที่สุด 

(7) ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูล 
และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการท าธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ
แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ กสศ. รวมถึงเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล เสนอให้ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอ่ืน นอกจากนี้ กสศ. อาจใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า
เพ่ือการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของ กสศ. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า กสศ. 
ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็น
การแสวงหาผลก าไรจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวและ กสศ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคล และ/หรือ 
นิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ได้แก่ บุคลากรในส่วนงานของ 
กสศ.  

- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการสอบสวนหรือการด าเนินการ
ทางกฎหมาย 

- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามค าสั่งของ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงาน
ก ากับดูแล กสศ. 

- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ . ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้า
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผล
ก าไร  

(8) การยื่นข้อเสนอตามโครงการนี้ ไม่ก่อให้ข้าพเจ้ามีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 

 

ลงชื่อ ............................................................... 
(...............................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ ............................................................... 

(...............................................................) 
              ผู้บริหารองค์กร 

 
 
 


