
 

แบบข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า ปี 2565 

☐ โครงการใหม่    ☐ โครงการต่อยอดและขยายผล 

 
 

 

 

แบบเสนอโครงการ 

  ข้อมูลทั่วไป     รายละเอียดโครงการ     ค ารับรอง 
 

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

 
 

 
 

แบบเสนอข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า ปี 2565 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 
 
ค้าอธิบาย 
 

1. ก่อนจัดท าแบบเสนอโครงการ หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดควรศึกษาประกาศส านักงานกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า ปี 2565 อย่างละเอียด และยื่นแบบเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์ 
www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามก าหนดให้ครบถ้วน  

2. แบบเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
    ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
    ส่วนที่ 3 ค้ารับรอง  

3. หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือประโยชน์
ต่อการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 
การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่ 

เว็บไซต์ www.EEF.or.th หรือ abe.application.eef.or.th 
ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 เมษายน 2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 079 5475 กด 8 
เบอร์มือถือ 06 5969 1354 ในวันและเวลาราชการ อีเมล ABE@EEF.or.th 

 

http://www.eef.or.th/
mailto:ABE@EEF.or.th
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 
1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส าคัญของโครงการ)  
โครงการ………..……………………………………………….………………..………………………ปี 2565 จังหวัด …………………… 
2. ประเภทโครงการ 
☐ เป็นโครงการใหม่   
☐ โครงการต่อยอดและขยายผล (โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาทีเ่คยได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ กับ กสศ.)  
โปรดระบุชื่อโครงการที่เคยรับทุน………………..………………………………………………………ปี..................................... 

3. งบประมาณโครงการจ้านวนรวม  จ านวน......................บาท  
งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กสศ.  จ านวน...................บาท (งบประมาณไม่เกิน 3.5 ล้านบาท)
งบประมาณสมทบจากองค์กรที่เสนอโครงการ  จ านวน......................บาท  
งบประมาณสบทบจากแหล่งทุนอื่น ๆ ชื่อแหล่งทุน..............จ านวน......................บาท  

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ 
 บุคลากรและหน่วยงานในพื้นที่  
 เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่สุดร้อยละ 15 ของประเทศทั้งในระบบ

การศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมถึงประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส   

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ระยะเวลาด้าเนินงาน : มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 (12 เดือน)  
6. ข้อมูลหน่วยที่เสนอโครงการ 
ชื่อองค์กร ………………………………………………………………………………….………….………………………………..……………….. 
ที่อยู่องค์กร เลขที่ ....................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... .................................... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................ ..............
โทรศัพท…์…..…………………………………………………..………..โทรสาร………………………………………………………………….. 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
7. ลักษณะหน่วยที่เสนอโครงการ  

 7.1 สถานะของหน่วยเสนอโครงการ  
  เป็นนิติบุคคล 
  ไมเ่ป็นนิติบุคคลแต่มีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานต้นสังกัด 
*** กรณีท่ีหน่วยงานของท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานตามที่ก าหนด 
  7.2 ประเภทของหน่วยงาน 
 องค์กรปกครองท้องถิ่น (เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 สถาบันการศึกษา (เช่น วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย) 
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   หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ศึกษาธิการจังหวัด) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………….. 
   หน่วยงานภาคเอกชน/ กิจการเพ่ือสังคม โปรดระบุ...................................................  
   องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs)/ มูลนิธิ/ สมาคม) โปรดระบุ....................................................    
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 
8. ข้อมูลผู้บริหารองค์กร/ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมท้าโครงการ/ คณะท้างาน 

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

8.3 ผู้ประสานงานหลักของโครงการ (ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานการด้าเนินการกับ กสศ. 
อาทิเช่น การน้าส่งผลงงานประกอบการเบิกเงินงวด การนัดหมายการประชุม การจัดกิจกรรม ฯลฯ)  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในหน่วยงาน....... ................................ ................................ ........................................................ 
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เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..…………….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน เหมือนกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน (หากไม่ตรงกับบัตรประชาชนโปรดกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม) 
     เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ............... ....................................    
     ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................  
     จังหวัด ................................................. ........................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 

8.4 เจ้าหน้าที่การเงินประจ้าโครงการ (ผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดท้าบัญชี รายงาน
การเงิน โดยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น)  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในหน่วยงาน.................. .............................................................................................................................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……...…….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน เหมือนกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน (หากไม่ตรงกับบัตรประชาชนโปรดกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม)
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณี ย์ ................................. 
  8.5 ผู้ร่วมด้าเนินโครงการ/คณะท้างาน (ทีมงานขับเคลื่อนหลักของโครงการมีบทบาทร่วมผลักดัน
โครงการให้ประสบความส้าเร็จ โดยมีองค์ประกอบของคณะท้างานไม่น้อยกว่า 3 ภาคส่วน อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ (ส่วนจังหวัด หน่วยงานด้านการศึกษา) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล) ภาควิชาการ ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ
ภาคประชาสังคม)  
ระบุผู้ร่วมด้าเนินโครงการ/คณะท้างาน (อย่างน้อย 6 คน) 
1.ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
สังกัดหน่วยงาน  



 

5 

 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนหรือกิจการเพ่ือสังคม 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………....... 
ต าแหน่งในหน่วยงาน............................................................................................  ……………....…………………………..... 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..………………………………………………………............................ 
ระบุบทบาทในการด าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………........ 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………………….. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………….. 
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................................................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ..........................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................... ................... 
 
2.ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………………. 
สังกัดหน่วยงาน  

 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนหรือกิจการเพ่ือสังคม 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………....... 
ต าแหน่งในหน่วยงาน.......................................................................................... . ..…………………………......................  
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..………………………………………………………............................ 
ระบุบทบาทในการด าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………….… 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………………….. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………….. 
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................... ...........................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... .................................... 
 
3.ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………………. 
สังกัดหน่วยงาน  

 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนหรือกิจการเพ่ือสังคม 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………....... 
ต าแหน่งในหน่วยงาน............................................................................................ .......................................................  
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..………………………………………………………............... 
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ระบุบทบาทในการด าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..…………………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..…………. 
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... .................................
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................ .........
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ... ..................................... 
 
4.ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………………. 
สังกัดหน่วยงาน  

 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนหรือกิจการเพ่ือสังคม 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....………………………….......
ต าแหน่งในหน่วยงาน............................................................................................  …………....…………………………......... 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..………………………………………………………............... 
ระบุบทบาทในการด าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………………….. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………….. 
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ................. .......ถนน ............................................................
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ...............................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... .................. 
 
5.ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………………. 
สังกัดหน่วยงาน  

 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนหรือกิจการเพ่ือสังคม 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....………………… 
ต าแหน่งในหน่วยงาน............................................................ ............................................................................ 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..………………………………………………………............... 
ระบุบทบาทในการด าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..…………………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..…………. 
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ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ............................................................
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ...............................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... .................................... 
 
6.ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
สังกัดหน่วยงาน  

 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชนหรือกิจการเพ่ือสังคม 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....………………… 
ต าแหน่งในหน่วยงาน........................................................................................... ............................................. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..………………………………………………………............... 
ระบุบทบาทในการด าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..…………………………………………... 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………….. 
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................................ ....................
 จังหวัด ................................................................................................... รหั สไปรษณีย์ ........................................ 
(สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมคณะท างานได้) 
 
เอกสารแนบ (หากมี) คณะท้างานความร่วมมือของจังหวัด  

ขอให้แนบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานความร่วมมือระดับจังหวัดที่หน่วยงานของท่านอยู่ใน
องค์ประกอบของคณะท างาน โดยค าสั่งแต่งตั้งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออ่ืนๆ  

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ หรือคณะท างาน อาจประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษาท่ีจะให้การสนับสนุนคณะท างานในด้านวิชาการ 

 
9. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
  ตามท่ีอยู่องค์กร  
  ตามท่ีอยู่ผู้บริหารองค์กร 
  ตามท่ีอยู่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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10. ตัวอย่างผลงานหรือโอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาทางการศึกษา  

ระบุข้อมูลผลงานของจังหวัดทีแ่สดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด เช่น 
(1) การมีเครือข่ายความร่วมมือของจังหวัดในรูปแบบองค์กรนิติบุคคลหรือภาคีเครือข่าย เช่น สมัชชา

การศึกษา/ สภาการศึกษา/ ภาคีความร่วมมือ เป็นต้น 
(2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในประเด็นร่วมของจังหวัด 
(3) การมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายในพ้ืนที่ และผลการจากขับเคลื่อน

แผนร่วมกันในระยะที่ผ่านมา 
(4) ตัวอย่างความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการ

ศึกษาเพ่ือการมีงานท า การแก้ปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา การพัฒนาครู การจัดการปัญหา
ความเหลื่อมล้ าระดับพ้ืนที่ เป็นต้น 

หรือการระบุศักยภาพหรือโอกาสในการพัฒนาการศึกษาหรือทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด เช่น การเป็นพ้ืนที่
การศึกษาพิเศษ หรือการได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากรัฐบาล เป็นต้น 

 
10.1 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดมีประสบการณ์ การพัฒนากลไกที่ดึงการมีส่วนร่วมจากภาค

ส่วนต่าง ๆ และจะสามารถเป็นต้นทุนในการท้างานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า หรือไม่/
อย่างไร  
โปรดระบุข้อมูล หน่วยงานที่มีส่วนร่วม และผลส าเร็จ/ ผลการด าเนินงานเชิงรูปธรรม กรุณาแนบเอกสารและ
หลักฐาน  
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  

10.2 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด  มีประสบการณ์/ การจัดท้าฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา และความเหลื่อมล้้าด้านอ่ืน ๆ และน้ามาพัฒนาเป็นโครงการ
กิจกรรมลดความเหลื่อมล้้าในพื้นที่ หรือไม่  
โปรดระบุชื่อฐานข้อมูลที่น ามาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ และระบุ ชื่อโครงการ 
กิจกรรมที่มีการด าเนินงาน ที่ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน (หากมี) 

1) ชื่อฐานข้อมูล...............................................................................  
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ...............................................................................  
2) ชื่อฐานข้อมูล...............................................................................  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม......................................................... ......................  
3) ชื่อฐานข้อมูล...............................................................................  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม...............................................................................  
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10.3 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด  มีประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ / งานวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่นกับประเด็นความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ หรือไม่ 
โปรดระบุประเด็นที่ศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน (หากมี) 

1. ประเด็น..............................................................................  ........................................................................... 
หน่วยงาน.............................................................................. ........................................................................  
โปรดอธิบาย................................................................................................................... ................................ 
..................................................................................................................................................... .......... 
....................................................................................................................................................................... 

2. ประเด็น.............................................................................. ........................................................................... 
หน่วยงาน......................................................................................................................................................  
โปรดอธิบาย................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

3. ประเด็น..............................................................................  ........................................................................... 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ................................. 
โปรดอธิบาย........................................................................................................................................ ........... 
............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
10.4 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด มีการรณรงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้้าด้านการศึกษา หรือลด

ความเหลื่อมล้้าด้านอ่ืน ๆ หรือไม่/ อย่างไร   
โปรดระบกุลุ่มเป้าหมาย ประเด็นวิธีการ ผลที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน (หากมี) 
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. .... 
..................................................................................................................................................................................... 

10.5 หน่วยเสนอโครงการ ได้มีการพัฒนารูปแบบ/ นวัตกรรมในการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าทั้งด้านการศึกษา และความเหลื่อมล้้าด้านอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร 
โปรดระบุรูปแบบ/นวัตกรรมในการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทั้งด้านการศึกษา และความเหลื่อม
ล้้าด้านอ่ืน ๆ กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................. ....................................  
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11. องค์กรของท่านเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม่ 

 ไม่เคยรับทุน กสศ. 
 เคยรับทุน กสศ. 
โปรดระบุชื่อโครงการ ส านักท่ีรับทุน และความส าเร็จของโครงการโดยย่อ 

ชื่อโครงการ ได้รับทุนจาก
ส้านักฯ ของ กสศ. 

งบประมาณ
รวม 

จ้านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ
โครงการ 
(ปี พ.ศ.) 

ความส้าเร็จของ
โครงการโดยย่อ 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการเหตุผล  

หมายเหตุ กรุณาระบุหลักการ เหตุผล แนวคิดและข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สภาวการณ์การศึกษาของจังหวัด ตัวอย่างเช่น  

1) ข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (การศึกษาภาคบังคับ การเรียนต่อและการมีงานท า)  
2) การแก้ปัญหาและการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัด  
3) โอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษา 
4) คุณภาพของการศึกษา 
5) การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณเพ่ือการศึกษาของจังหวัด  
6) บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและการศึกษา 
7) ศักยภาพหรือทุนทางสังคมท่ีมีนัยต่อการปฏิรูปการศึกษา (เช่น โครงการดี ๆ ที่ริเริ่ม ฯลฯ) 
8) หากเป็นโครงการต่อยอดและขยายผลจากโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จาก กสศ. ต้องแสดง

เหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพ่ิมคุณค่าและต่อยอดหรือขยายผลจากโครงการเดิมอย่างไร 
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญของการจัดการศึกษาของจังหวัด น าไปสู่ประเด็นการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า  มีเป้าหมายปลายทางเพ่ือให้จังหวัดมีขีด
ความสามารถที่จะด าเนินการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้เองในระยะยาว 
โดยมุ่งผลลัพธ์ส าคัญ ได้แก่ 1) การเข้าถึงการเรียนรู้(Learning Access) 2) ผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning 
Outcome) 3) การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) และ 4) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 
(Systems Change) โดยมีโจทย์การท้างาน 4 ด้าน ได้แก่  
(1) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่ให้มีการท างานร่วมกันโดยยึดเป้าหมายเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาหรือการดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในจังหวัดเป็นตัวตั้ง 
โดยมีโจทย์ย่อยที่ส าคัญที่เชื่อมโยงไปยังโจทย์อ่ืนๆ ได้แก่ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และทุนความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ตลอดจนทรัพยากรในการดูแล
และให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
(2) พัฒนาฐานข้อมูลระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนคณะท างานในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส 
(3) พัฒนารูปแบบและแนวทางการรณรงค์ขับเคลื่อน โดยสนับสนุนให้จังหวัด และภาคีความร่วมมือในจังหวัด
เป็นเจ้าของเรื่องและมีบทบาทน าในการสื่อสาร สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อสถานการณ์ความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษา 
(4) การค้นหานวัตกรรมการบูรณาการทรัพยากรเพื่อการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาส ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ให้ครอบคลุมประเภทของกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมพ้ืนที่ระดับ
จังหวัด 
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1.1 โครงการมีหลักการ เหตุผลหรือแนวคิดที่ส้าคัญ ในการส่งเสริมด้านการศึกษาหรือการด าเนินงานด้าน
ปฏิรูปทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าให้แก่เด็กและเยาวชนในระยะยาว 

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

1.2 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด้าเนินโครงการ (บริบทของพ้ืนที่ จ านวนประชากร จ านวนเด็กนอกระบบฯลฯ 
ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา) 

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

2. ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์การศึกษา สถานการณ์เด็กและ
เยาวชนของจังหวัด (หน่วยเสนอโครงการสามารถพิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล
สารสนเทศเด็กยากจน และยากจนพิเศษ ของ กสศ. (ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
https://isee.eef.or.th/) ดัชนีความก้าวหน้าคน (Human Achievement Index - HAI) ของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือตอบเป้าประสงค์ด้าน Systems change ระดับพ้ืนทีใ่นประเด็นต่อไปนี้ 

1. พัฒนารูปแบบและกระบวนการ (platform) ในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเหลื่อมล้ าระดับจังหวัด
ต่อยอดจากประสบการณ์การด าเนินงานในช่วงปี 2562 – 2564 หรือค้นหา/ ทดลองรูปแบบใหม่ที่
เหมาะสมยิ่งขึ้นในการตอบโจทย์เฉพาะของพ้ืนที่ 

2. พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดที่จะด าเนินการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
ได้เองในระยะยาวโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

3. พัฒนาเครื่องมือบูรณาการระดับจังหวัด เช่น ฐานข้อมูล เทคโนโลยี ที่แสดงสถานะโอกาสและความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา รวมถึงแผนที่ทรัพยากรที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย  

4. วัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการ (ของหน่วยเสนอโครงการ).................................................................. 
5. วัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการ (ของหน่วยเสนอโครงการ)..................................................................  

 
4. พื้นที่ด้าเนินการระดับจังหวัด และพื้นที่ระดับย่อยในจังหวัด ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มเป้าหมาย  
 1) เด็กปฐมวัยทั้งในและนอกระบบ (อายุ 3 – 5 ปี) 
 2) เด็กวัยเรียนในและนอกระบบการศึกษา (อายุ 6 - 14 ปี) 
 3) เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 15 - 24 ปี) 
 4) เยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบการศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 
 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 1) - 4) 
 

5. แนวทาง/ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

- ระบุแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน  
-  ระบุกระบวนการหรือวิธีที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด 
- บุคคลที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

5.1 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นแนวโน้มของความส้าเร็จในการด้าเนินงานการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า แนวทางระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการพัฒนากลไก
การจัดการในพื้นที่และเวทีบูรณาการระดับจังหวัด  

5.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
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5.1.2 การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ให้มีการท างานร่วมกันโดยยึด
เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
 
5.1.3 กลยุทธ์ วิธีการ และ/หรือแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการ
ท างานกับภาคส่วนอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ เช่น การสร้างการรับรู้ใน
จังหวัด การใช้ข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาและจัดการความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
.................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
5.1.4 อ่ืน ๆ (ถ้ามี).............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  
 

5.2 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลไกการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาการศึกษารวมถึงระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ในระยะยาว โดย 
 5.2.1 แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ด้อยโอกาส  
............................................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
 5.2.2 แนวทางการพัฒนาให้เกิดการแบ่งปัน (sharing) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 

  5.2.3 เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านข้อมูลระดับจังหวัด เพ่ือร่วมพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ
จัดการความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภายใน และภายนอกจังหวัด 
ตลอดจนข้อมูลของ กสศ. 
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      ……………………………………………………………………………………………………………....................................... 
      ……………………………………………………………………………………………………………....................................... 
      ……………………………………………………………………………………………………………....................................... 

5.3 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการรณรงค์ขับเคลื่อน โดยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง และมีบทบาทในการ
สื่อสาร สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและข้อมูลความรู้จากการท างานในพ้ืนที่ให้เกิดแนวร่วมท างาน
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
 5.3.1 แนวความคิด/ กลยุทธ์การรณรงค์ขับเคลื่อนโดยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง น าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 5.3.2 แนวทางในการสื่อสารรณรงค์เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่และสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษา 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 5.3.3 แนวทางการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักสื่อสารเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระดับ
พ้ืนที ่
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 5.4 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบ
สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยโจทย์ของพ้ืนที่และระบบข้อมูลเป็นตัวตั้งที่สามารถค้นหา ชี้เป้า 
ช่วยเหลือ และติดตามดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยให้ความส าคัญกับ
ระบบการจัดการที่น าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
 5.4.1 แนวคิด/ กลยุทธ์ ในการพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบเพ่ือจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า  
...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 5.4.2 ต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบเพ่ือจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
เช่น ประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ต้นทุนภาคีเครือข่ายที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
และรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

ในกรณีที่หน่วยเสนอโครงการ เป็นจังหวัดที่เคยร่วมด้าเนินงานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ ของ กสศ. ในปี 2562 - 
2564 ของ กสศ. กรุณาแสดงต้นทุนการด้าเนินงานดังต่อไปนี้  

 5.4.3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของการพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบในการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า (แนวทางการท างานที่ประสบความส าเร็จ ผลงานในการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย) 

   5.4.3.1 กลไกการท างานเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ และรูปธรรมความร่วมมือ เช่น การ 
  บูรณาการบุคลากรในการท างาน การบูรณการงบประมาณ 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
 

 5.4.3.2 แนวทางในการสื่อสารรณรงค์เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่และสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการลดความเหลื่อมทางการศึกษา 

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

 5.4.3.3 รูปธรรมของการรณรงค์ขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  

  .........................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
   5.4.3.4 รูปธรรมนวัตกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายระดับพ้ืนที่  
  .........................................................................................................................................................  
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  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
 

  5.4.4 ทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายการต่อยอดโครงการ  

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

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

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

 
6. กลไกการด้าเนินงาน   
- ระบุกลไกการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด (อย่างน้อย 3 ภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเพ่ือสังคม และภาคประชาสังคม) หรือกลไกที่มีอยู่ที่จะ
รองรับการด าเนินโครงการเพื่อให้โครงการนี้ส าเร็จและยั่งยืน  

ภาคส่วนภาคีความ
ร่วมมือ 

โปรดระบุชื่อ
หน่วยงาน/ องค์กร 

บทบาท 
(เช่น แนวทางการด้าเนินงาน 

การสมทบทรัพยากร การ
ติดตามประเมินผล) 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ 

ตัวอย่าง ภาครัฐ /
เอกชน 

   

    
    
    

ขอให้หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดน้าเสนอแผนภาพกลไกการด้าเนินงานที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
กรุณาแนบเอกสารแผนภาพกลไกฯ 

 

 

 

 

7. ระยะเวลาโครงการ  

โครงการมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ระหว่าง มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566



 

 
  

8. แผนปฏิบัติการโครงการ (ต้องแสดงแผนการด้าเนินงานโครงการที่ตอบวัตถุประสงค์ โจทย์การท้างานและเป้าหมายตอบข้อ 5.2 และโปรดแสดงแผนการ
ด้าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อ 9 รายละเอียดงบประมาณโครงการ)  

 
ล้าดับ ผลลัพธ์ 

(การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการให้เกิดกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
*ไม่ควรน้ากิจกรรมที่

จะท้ามาระบุ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

และ
จ้านวน 

(เช่น เด็ก
และ

เยาวชน
นอกระบบ 
จ้านวน ... 

คน) 
 

ชื่อ
กิจกรรม 

 

รายละเอียด
กิจกรรม 

วิธีการด้าเนินงาน ภาคี
ด้าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

การวัด
ประเมินผล 

วันที่
ด้าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการ
จัดกิจกรรม

กรณี
ด้าเนินงาน

ได้ปกติ 

รูปแบบการจัด
กิจกรรมกรณี
ต้องท้างาน

ภายใต้
สถานการณ์ 
COVID-19 

1           
2           
3           
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9. รายละเอียดงบประมาณโครงการ (อัตราเป็นไปตามที่ กสศ. ก าหนด โปรดแจกแจงรายละเอียดงบประมาณโดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ในข้อ 8 โดยเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในเอกสารคู่มือการด าเนินงานโครงการของ กสศ.)   

ล้าดับที่ 

รายการงบประมาณ/ 
ชื่อกิจกรรม 

 
(1) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

 
(2) 

ระยะเวลา 
(จ้านวน) 

 
(3) 

หน่วยนับ 
(ชั่วโมง/วัน/มื้อ) 

 
(4) 

จ้านวน 
(ครั้ง) 

 
(5) 

งบประมาณ
(บาท) 
(6) 

[รวม (2-5)] 

 
งบประมาณ

สมทบ 
(บาท) 
(7) 

 
แหล่งที่

สนับสนุน
งบประมาณ

สมทบ 
(บาท) 

การ
สนับสนุบ 
รูปแบบอ่ืน
ที่ไม่ใช่ตัว

เงิน 
(8) 

รวมทั้งสิ้น
(บาท) 

 
[รวม (6-8)] 

1     
 

           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

งบประมาณรวม   



 

 
10.  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ผลผลิตที่ส่งมอบ (ระบุผลผลิตที่โครงการทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการและจะส่งมอบต่อ กสศ.) 

1. รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์/รายงานการเงินของโครงการ 
 2. เกิดกลไกการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด โดยประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

..................................................................................................................................................  
3. บุคลากรและหน่วยงานในพ้ืนที่มีสมรรถนะในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย...... คน 

 4. ฐานข้อมูลระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนคณะท างานในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส 
5. เครือข่ายนักสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ อย่างน้อย.....คน 
6. นวัตกรรมและการบูรณาการทรัพยากรเพ่ือดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
7………………………. 
8……………………………………. 

ผลลัพธ์ (ระบุการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับ
ประโยชน์ สอดคล้องกับผลผลิตที่ส่งมอบ)  

 1.  
 2. 
  
  

11. ตัวช้ีวัด (ระบุตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ) และการติดตามประเมินผล  
 

ผลผลิต ตัวอย่างแนวทางการจัดท้าตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัด  

(โปรดระบตุัวชี้วัดใน
การด าเนินงานของ
ท่านในเบื้องต้น) 

แนวทางติดตามและประเมินผล  
(โปรดระบุ วิธีการของการติดตาม
และประเมินผล ความก้าวหน้า 
และการบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ใ นก าร
ด าเนินงานของท่านในเบื้องต้น) 

1) เกิดกลไกบูรณาการ
การจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าในระดับจังหวัด ที่มี

ตัวช้ีวัดของกลไก เกิดขึ้นได้ทั้ง ระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น  
ระยะสั้น 
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ภาคส่วนต่างๆ เข้า
มาร่วม  
 

1) เกิดการก้าหนดประเด็นปัญหาและ
เป้ าหมายร่ วม  ผ่ าน  “แผนการ
ด้าเนินงานร่วม” (แผนระยะสั้น) 
2) เกิดก้าหนดโครงการตามแผนงาน
และจัดล้าดับความส้าคัญ และระบุ
โครงการที่จะต้องขับเคลื่อนในระยะปี
ที่ 1 – 2 – 3 ภายใต้การอุดหนุนจาก 
กศส. 
3) ผลผลิตและผลลัพธ์ขั้นต้นจาก
โครงการที่เกิดจากการด้าเนนิงาน
ร่วมกัน 
ระยะกลาง 
4) แผน กิจกรรม และรูปแบบการ
สานเสวนาความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย (ความถี่/ ความสม้่าเสมอ/ 
ความเป็นสถาบัน) 
ระยะยาว 
5) แผนการบูรณาการทรัพยากรใน
การด้าเนินงานร่วมกัน (เช่น 
งบประมาณ ข้อมูล ความรู้ ความ
ช้านาญ บุคลากร ฯลฯ) 
6) แผนการจัดการและส่งต่อความรู้
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย (KM) 
7) การน้าเอาแผนงานและโครงการ
เข้าไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานประจ้าในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2) เกิดแผนลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ระดับพ้ืนที่ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ใช้ข้อมูลสถานการณ์
ระดับพ้ืนที่เป็นฐาน  

 โปรดระบุ ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น เกิดแผนการ
ด้าเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษาทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว การน้าแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติโดยภาคีเครือข่าย  
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3) บุคลากรของหน่วย 
งานในพ้ืนที่มีสมรรถนะ
ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลือกลุ่ม 
เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตามที่
ระบุผลผลิตที่ส่งมอบใน
ข้อ 10.3) 

โปรดระบุ ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น 
1)  บุ คลากรของหน่ วยงานภาคี  
สามารถเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อการวาง
แผนการท้างานได้  
2) บุคลากรของหน่วยงานภาคี มี
ทักษะ สามารถใช้ เครื่ อง มือการ
ท้างานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  

  

4) ฐานข้อมูลระดับ
จังหวัดเพ่ือสนับสนุน
คณะท างานในการดูแล
และให้ที่น าไปสู่ความ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โปรดระบุ ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น การแปลง
ตัวฐานข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ 
เช่น น้าไปสู่การสื่อสาร น้าไปสู่การ
ออกแบบการท้างาน ก้าหนดโจทย์ 
หรือตัวแบบในการแก้ไขปัญหา ใช้
เพื่อติดตามและช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

  

5) เครือข่ายนักสื่อสาร
สร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดับพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ  

โปรดระบุ ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น 
1)  เ กิ ด นั ก สื่ อ ส า ร ที่ ส ร้ า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ จ้านวน....คน 
2) เกิดช่องทางการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจจ้านวน . . . .ช่องทาง ได้แก่
อะไรบ้าง   
3) จ้านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการ
สื่อสาร จ้านวน ...คน (ภาคีเครือข่าย 
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการช่วยเหลือ) 
  

  

6) ตัวแบบนวัตกรรม
และการบูรณาการ
ทรัพยากรเพ่ือดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่ขาดแคลน

โปรดระบุ ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ขอ งท่ า น ใ น เ บื้ อ ง ต้ น  เ ช่ น  เ กิ ด
น วั ต ก ร ร ม ที่ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ทรัพยากร เพื่ อดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ และด้ อยโอกาส 
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ทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส 

จ้านวน .... นวัตกรรม ได้แก่นวัตกรรม
อะไรบ้าง (โปรดระบุ) 

7) 
 …………………………
……….(ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ) 
………………… 

   

8) 
…………………………………
.(ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
โครงการ)………………..... 

   

 

12. แผนการรับมือความเสี่ยงโครงการ  ระบุประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (เช่น ทางโครงการจะต้องด าเนินงานอย่างไรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในพ้ืนที่ คณะท างานของโครงการโยกย้าย โครงการขาดการก ากับติดตามและ
ประเมิน ฯลฯ)  

ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางรับมือกับความเสี่ยงของการด้าเนินงาน 

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อ COVID-19 
ภายในพ้ืนที่ 

  

   

   

 

13. ความต่อเนื่องและการขยายผล (ระบุแนวทางการด าเนินงานเมื่อโครงการสิ้นสุดลง) 
................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 ค้ารับรอง 

หนังสือรับรองการด้าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้้า ปี 2565 
จังหวัด ............................................................ 

ข้าพเจ้า.............ระบุชื่อหน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด ...............................ได้ศึกษาประกาศ
ส านักงาน กสศ. เรื่อง เปิดรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ปี 2565 รวมถึงแนวทางและ
เงื่อนไขการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการของ กสศ. โดยละเอียดแล้ว และขอรับรองว่า 

(1) ข้อความ ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบเสนอโครงการเป็นความจริงทุก
ประการ ซึ่งหากระหว่างการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการนี้ กสศ. ตรวจพบว่ามีข้อความ ข้อมูล หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ อ่ืนใดเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา 
และในกรณีมีการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว ข้าพเจ้าจะช าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ กสศ. เต็มจ านวน 

(2) แบบข้อเสนอโครงการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือขอรับทุนการสนับสนุนจาก กสศ . เป็นการเฉพาะ ไม่ได้ท า
ขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะรายการของบประมาณ
ซ้ าซ้อน  

(3) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใด ๆ 
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

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

(5) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อน าส่งแบบเสนอโครงการตามรายการ
เอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว 

(6) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ . และยอมรับว่าการพิจารณาตัดสิน
ของ กสศ. ถือเป็นที่สุด 

(7) ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูล และใช้
ข้อมูลของข้าพเจ้าในการท าธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ข้าพเจ้า 
และ/หรือ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ กสศ. รวมถึงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอให้ใช้ 
และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอ่ืน นอกจากนี้ กสศ. อาจใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าเพ่ือการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ของ กสศ. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า กสศ. ได้รับความยินยอมจาก
ข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผลก าไรจากการ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวและ กสศ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ได้แก่ บุคลากรในส่วนงานของ กสศ.  
- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการสอบสวนหรือการด าเนินการทาง

กฎหมาย 
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- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามค าสั่งของ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานก ากับ
ดูแล กสศ. 

- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ . ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผลก าไร  

(8) การยื่นข้อเสนอตามโครงการนี้ ไม่ก่อให้ข้าพเจ้ามีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด 

 

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

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

(...............................................................) 
              ผู้บริหาร 

 
___________________________________________________________________________________ 
ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (   ) รับทราบ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติม ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 

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

(วันที่..........เดือน............ปี...............) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด .................... 

 


