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แนวทางการสนับสนุน

ในปี 2554 สสค. สนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัดที่มีความพร้อมประมาณ เพื่อดำเนินโครงการส่ง
เสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีพื้นที่
ปฏิบัติการในท้องถิ่นที่จังหวัดคัดเลือก หากมีจังหวัดแสดงความจำนงมากเกินกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้
สสค. จะพิจารณาข้อมูลจังหวัดและข้อมูลท้องถิ่นในแบบแสดงความจำนงที่แสดงศักยภาพที่จะดำเนิน
โครงการบรรลุความสำเร็จตามเกณฑ์ ได้แก่
• ความสอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชนท้องถิ่นและสภาพปัญหาในพื้นที่เป็นสำคัญ
• แนวทางพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีอันดีของชุมชนร่วมไปกับ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
• แสวงหาความร่วมมือขององค์กรในท้องถิ่น
• การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ส ามารถจะนำไปใช้ ใ นประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ
ผู้ประกอบการได้
• การจัดกิจกรรมหรือปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่มุ่งบรรลุผลได้จริง
• การสมทบงบประมาณของจังหวัดและท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ | 

ขั้นตอนการดำเนินงาน
สสค. จัดดำเนินการ 3 ระยะดังนี้
• คณะกรรมการฯ จังหวัด คัดเลือกท้องถิ่น (เทศบาลหรืออบต.) ไม่เกิน 4 แห่ง
ระยะที่ 1
เตรียมความพร้อม • คณะกรรมการฯ จังหวัด แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย
ผู้แทนท้องถิ่นตามจำนวนที่คัดเลือกไว้ และกรรมการฯ จังหวัด 1 คน
(พฤษภาคม 54)
• จัดทำข้อมูลตามแบบแสดงความจำนง (ตามเอกสารแนบ) เสนอให้คณะ
กรรมการฯ จังหวัด เห็นชอบ
• คณะกรรมการฯ จังหวัด ส่งแบบแสดงความจำนง (Pre-Proposal) ไปยัง
สสค.
ระยะที่ 2
พัฒนาโครงการ
(มิถุนายน 54)
(กรกฎาคม 54)

• สสค. คัดเลือกจังหวัดที่แสดงความจำนง ประมาณ 10-20 จังหวัด
• สสค.เชิญคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดเข้าร่วมกระบวนการ
พัฒนาโครงการเพื่อให้ได้โครงการที่มีความสมบูรณ์
• สสค. โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อปรับแก้ให้
สมบูรณ์
• สสค. สรุปผลการพิจารณาและอนุมัติโครงการ

• สสค. จัดทำข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณโครงการให้แก่จังหวัด
ระยะที่ 3
สนับสนุนโครงการ • ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเริ่มดำเนินโครงการ
• สสค.สนับสนุนการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ (Downstream)
(สิงหาคม 54)
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการต่างๆ
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แนวทางการสนับสนุนทุนโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงาน
ที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ความเป็นมา

จากข้อมูลของสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่
15 ปีขึ้นไปที่ยังขาดทักษะและต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม
ทั้งด้านวิชาการและ ซึ่งมีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2551 มีประชากรที่มีความต้องการพัฒนาขีดความ
สามารถของตนเองจำนวน 8.2 ล้านคน เพิ่มเป็น 8.8 ล้านคน ในปี 2552 ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีจำนวน
ไม่น้อยที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการเรียนต่อและพัฒนาความสามารถของตนในการทำงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสและช่องทางการประกอบอาชีพได้ดีขึ้น และยังมีความต้องให้ภาครัฐรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องช่วย
เหลือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และแหล่งทุนสำหรับประกอบอาชีพอิสระ
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนับว่ากลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับคุณภาพการศึกษาและฝีมือแรงงานของประเทศ ซึ่งตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะทำให้อนาคตคนไทยมีความเท่าเทียมและเป็นธรรม
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มประชากรใน
วัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่มีจำนวนมากถึง 8.8 ล้านคนนั้น
จำเป็นต้องจัดลำดับของการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในระดับชุมชนท้องถิ่นจึงเป็น
และสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้มีการปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการ สสค. จึงจัดให้มี “โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ต้องการ
เรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ” เพื่อให้เกิดต้นแบบการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่เหมาะสม
กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถขยายผลไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ได้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ | 

วัตถุประสงค์การสนับสนุน

1. เพื่อเป็นการลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในกาพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การประกอบการ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นที่มีความพร้อมผ่านการทำโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
ประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐ
และเอกชน และผู้นำชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานระดับจังหวัดในการพัฒนาประชากรวัยแรงงานและเป็นต้นแบบที่
สามารถขยายผลยังพื้นที่อื่นๆ ได้

หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะใน
การประกอบอาชีพนี้ สสค. จะให้ความสำคัญกับข้อเสนอโครงการที่มีองค์ประกอบครอบคลุมหลักการ
สนับสนุนโดยรวม 5 ข้อ ดังนี้
1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ข้อเสนอโครงการควรมีการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานได้ตามความต้องการของ
แต่ละบุคคลหรือทิศทางพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การสร้างงานใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบ
อาชีพเดิมในชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับต้นทุนที่มีในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะต้องไม่มีผล
กระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ซึ่งควรมีหลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอาชีพประกอบ
2. การปรับทัศนคติการดำเนินชีวิต
ข้อเสนอโครงการควรมีกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนตามวิถีอันดีของชุมชน เช่น มีการคิดริเริ่มเพื่อลดรายจ่ายหรือ
เพิ่มรายได้ การหาแนวทางลดหนี้สิน การประหยัดอดออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรักถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตน และรู้จักการวางแผนเพื่อสวัสดิการชีวิตที่มั่นคงในอนาคตเมื่อสูงวัย เป็นต้น
3. ความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน
ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพ
และการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เช่น การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การใช้ทรัพยากรร่วม
กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทักษะประชากรในชุมชนท้องถิ่น ทั้ง อาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม หรือบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ เป็นต้น
4. สนับสนุนการเพิ่มทักษะบริหารจัดการ
ข้อเสนอโครงการควรมีการสนับสนุนทักษะพื้นฐานด้านการบริหารจัดการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบการได้หลังจากผ่านการฝึกอบรม อาทิเช่น
การจั ด ทำบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น บั ญ ชี ก ารค้ า การประกอบธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์

 | แนวทางสนับสนุนจังหวัดตามแผนปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา ปี 2554

การตลาดและการจัดจำหน่าย และการเพิ่มเติมเทคนิควิธีการทำงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึง
การหาโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิต
5. รูปแบบและวิธีการเรียนรู้
ข้อเสนอโครงการควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อ
ให้เกิดการขยายผล ซึ่งนอกจากรูปแบบการฝึกอบรมแล้วควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
ระดับพื้นที่และระหว่างชุมชนท้องถิ่นที่จะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างหรือขยายผลการดำเนินงาน
ในพื้นที่อื่นๆ ได้

กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพและความรู้เพิ่มเติม เช่น ผู้ที่เพิ่งจบ
การศึกษาและยังว่างงาน ผู้ที่มีงานรายได้ต่ำ และผู้ว่างงานหรือกำลังจะถูกเลิกจ้าง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
7,500 - 10,000 คน ในจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทำโครงการ 10 - 20 จังหวัด ซึ่งจะมีท้องถิ่น
ที่ร่วมดำเนินงานในแต่ละจังหวัดประมาณ 50 - 100 ท้องถิ่น (เทศบาล หรือ อบต.)

ผู้เสนอโครงการ

จังหวัดที่สมัครใจและมีความพร้อมจะเป็นผู้เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อ
การคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานอาจ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล หรือ อบต. ในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 4 ท้องถิ่น
นอกจากข้างต้นแล้ว สสค. อาจเชิญท้องถิ่นที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม

งบประมาณสนับสนุนโครงการ

สสค. จัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการไว้ 30 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนโครงการ
แก่จังหวัดละประมาณ 1 - 1.5 ล้านบาท เป็นจำนวน 10 - 20 จังหวัด

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 12 เดือน
คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

สสค. พิจารณาโครงการหลังจากประกาศรับสมัครพื้นที่หรือจังหวัดที่มีความพร้อมและแสดงความ
จำนงเพื่อส่งข้อเสนอโครงการต่อ สสค. เพื่อพิจารณากลั่นกรองพื้นที่ดำเนินงานจากเอกสารข้อเสนอ
โครงการที่เป็นไปตามหลักการสำคัญประกอบกับข้อมูลพื้นที่หรือจังหวัดที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ | 

จากนั้นจะจัดให้มีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อให้มีคุณภาพ ความชัดเจน และความเป็นไปได้
ในการดำเนินงานจนได้ข้อเสนอโครงการที่มีความสมบูรณ์ จากนั้นจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนต่อไป

การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

สสค. จะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและสนับสนุนวิชาการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างโครงการในระดับพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง

กำหนดการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
รับสมัครจังหวัด หรือ อปท. ที่สนใจ
จัดกระบวนการกลั่นกรองพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงการและรับข้อเสนอโครงการ
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
จัดทำข้อตกลงโครงการ
โครงการเริ่มดำเนินงาน
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 ครั้ง)

ระยะเวลา(โดยประมาณ)
พฤษภาคม 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
ราวเดือนกรกฎาคม 2554

วิธีการขอรับทุน

จัง หวัด ที่มีค วามสนใจสามารถแสดงความจำนงได้โดยส่งเอกสาร (Pre-Proposal) เพื่อรับการ
พิจารณาตามกำหนดการมายัง สสค. (หน่วยประสานงาน)
1. แบบแสดงความจำนงในการส่งเอกสารเพื่อรับการพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
2. ข้อมูลจังหวัดครบถ้วนทุกรายการ
3. ข้อมูลระดับท้องถิ่น (เทศบาล หรือ อบต.) ตามจำนวนพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
โทรศัพท์ 02-619-1811 โทรสาร 02-619-1812
website : www.QLF.or.th
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กรกฎาคม 2554

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ
จังหวัดปรับปรุงโครงการ

พฤษภาคม 2554

จังหวัดเตรียมความพร้อม
คัดเลือกท้องถิ่น
(เทศบาล/อบต.)
ตั้งคณะทำงาน
จัดทำข้อมูลตามแบบ
แสดงความจำนง

จังหวัดที่สนใจ
และมีความพร้อม

6

2

ท้องถิ่น

วิธีสนับสนุนงบประมาณ
สสค.
จังหวัด

กรกฎาคม 2554

อนุมัติให้การสนับสนุน
จัดทำข้อตกลงสนับสนุน
งบประมาณ

พฤษภาคม 2554

ส่งแบบแสดงความจำนง
ข้อมูลจังหวัดมายัง สสค.
(ผ่านคณะกรรมการฯ
จังหวัด)

ภาพแสดงลำดับและขั้นตอนการสนับสนุนโครงการ
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สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

เริ่มดำเนินโครงการ
ในระยะเวลา 12 เดือน
(เริ่มสิงหาคม 54)

พฤษภาคม-มิถุนายน 2554

คัดเลือกจังหวัด
ที่มีความพร้อม
ข้อมูลจังหวัด
แนวทางการทำโครงการ
งบประมาณสมทบ

4

ตลอดระยะเวลาโครงการ

การสนับสนุนทางวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ติดตามและประเมินผล
ให้คำปรึกษาและ
ถอดบทเรียน

มิถุนายน 2554

กระบวนการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการให้มีความสมบูรณ์

แบบแสดงความจำนง
เพื่อเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ
พัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
จังหวัด ..........................................................
จังหวัดที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงโดยกรอกรายละเอียดทำเอกสารใน
หัวข้อตามแบบนี้

ส่วนที่ 1 ระดับจังหวัด
คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบ
คัดเลือกท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) ที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ จำนวน...................ท้องถิ่น
(.........เทศบาล และ ......... อบต.) (จังหวัดละไม่เกิน 4 ท้องถิ่น)
ข้อมูลจังหวัด (รวมทุกท้องถิ่น)
• กลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา		
จำนวน....................................................คน
• งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน		
จำนวน..................................................บาท
• งบประมาณที่จังหวัดคาดว่าจะให้การสมทบ		
จำนวน..................................................บาท
• ผู้ประสานงานหลักในระดับจังหวัด คือ ..........................................................................................
หน่วยงาน....................................................................โทรศัพท์ติดต่อ.............................................
• ประสบการณ์ของจังหวัดในการพัฒนาประชากรวัยแรงงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา) มีหลักสูตรใดบ้าง ได้ดำเนินการอย่างไร โปรดสรุปบทเรียน (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
• คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด มีนโยบาย
หรือเป้าหมายในการพัฒนาประชากรประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะใน
การประกอบอาชีพอย่างไร (โปรดระบุแนวคิดสำคัญที่คณะกรรมการฯ จังหวัด มีมติเห็นชอบ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 ระดับท้องถิ่น (ตามจำนวนท้องถิ่น)
พื้นที่ดำเนินโครงการ (ระบุชื่อเทศบาล หรือ อบต.) ......................................................................
• จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา…………………คน
• หลักสูตรที่ต้องการจัดในครั้งนี้ ได้แก่
1.......................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
• งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน................................................................................... บาท
• ผู้ประสานงานหลักในระดับท้องถิ่น คือ...........................................................................................
หน่วยงาน........................................................................โทรศัพท์ติดต่อ.........................................
• ระยะเวลาดำเนินงาน ........................................................................................(ไม่เกิน 12 เดือน)
หลักสำคัญในการดำนินโครงการ
โปรดอธิบายแนวคิดเบื้องต้นของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ท้องถิ่นมีเป้าหมายการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้าอย่างไร เกี่ยวข้องกับการจัดพัฒนาความรู้
ทักษะแก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างไร
..................…………………………………………………………………………………….…………....
…………………………………………………………………………………………………………….....
..................…………………………………………………………………………………….…………....
2. แนวทางสร้างแรงบันดาลใจและทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเป็นอย่างไร มีวิทยากรหรือ
หน่วยงานใดร่วมโครงการบ้าง จำเป็นต้องขอการสนับสนุนวิทยากรหรือไม่
..................…………………………………………………………………………………….…………....
…………………………………………………………………………………………………………….....
..................…………………………………………………………………………………….…………....
3. องค์กรหน่วยงานใดบ้างจะเข้ามาร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ (อาทิ การจัดหา
ตลาดแรงงาน การให้สถานที่ฝึกงาน สนับสนุนบุคลากร)
..................…………………………………………………………………………………….…………....
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
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4. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการ (อาทิ การทำบัญชีครัวเรือน การทำแผนธุรกิจ การ
ทำบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์) ที่เตรียมไว้เป็นอย่างไร จะใช้วิทยากรจากแหล่งใด ต้องการ
วิทยากรจากภายนอกหรือไม่
..................…………………………………………………………………………………….…………....
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
5. ท้องถิ่นวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไร และมีแนวทางเพื่อขยายผลในพื้นที่
อื่นๆ อย่างไร
..................…………………………………………………………………………………….…………....
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
6. งบประมาณสมทบที่คาดว่าจะร่วมให้การสนับสนุนในโครงการ
จาก อบจ.
จำนวน .................................................บาท
จากท้องถิ่น จำนวน ...............................................บาท

ลงนามรับรอง........................................................
(....................................................)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
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การส่งเอกสาร
จังหวัดที่มีความสนใจสามารถแสดงความจำนงได้โดยส่งเอกสารไปยัง สสค. ตามรายการ
• หนังสือแสดงความจำนง (จดหมายนำ) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
• แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่
ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
หน่วยประสานงาน
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
โทรศัพท์ 02 - 619 - 1811 โทรสาร 02 - 619 - 1812
Website : www.QLF.or.th
หมายเหตุ : แนวทางการทำข้อเสนอโครงการ (แบบแสดงความจำนง) ควรมีความชัดเจนพอที่จะนำ
ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ได้ตามขั้นตอน (สามารถเพิ่มเติมหน้ากระดาษได้) หากมีข้อ
สงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่หน่วยประสานงาน (สสค.) ในกรณีที่มีจังหวัดแสดงความจำนง
จำนวนมาก สสค. จะพิจารณาข้อมูลจากแบบแสดงความจำนงนี้ ประกอบในการคัดเลือก
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