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กรอบการสนับสนุนทนุในการด าเนินงาน 
 

การขับเคลื่อนงาน โครงการ หรือนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 

สนบัสนนุโดย  กองทนุภาคประชาสงัคม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2563 
 

 

 
 
1)  ความเป็นมา 
 

การขบัเคล่ือนงานขององค์กรภาคประชาสงัคมได้รับความร่วมมือและการสนบัสนนุในหลายลกัษณะ เชน่ 
การสนบัสนนุทางวิชาการ  การเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร  เงินบริจาค  รวมไปถึงการได้รับทนุสนบัสนนุจากหน่วยงาน
ในและตา่งประเทศผา่นการเสนอโครงการพฒันาตา่ง ๆ  แม้วา่ท่ีผา่นมาจะมีช่องทางการสนบัสนนุการขบัเคล่ือน
งานอยา่งหลากหลาย  แตก็่พบวา่มีองค์กรภาคประชาสงัคมจ านวนไมน้่อยท่ีไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่ทนุ  หรือ
กิจกรรมการขบัเคล่ือนงานในประเดน็เฉพาะซึง่ยากตอ่การได้รับการสนบัสนนุ  รวมถึงองค์กรภาคประชาสงัคมรุ่น
ใหมท่ี่ต้องการ การริเร่ิมสร้างสรรค์ก็มกัจะมีอปุสรรคตอ่การเข้าถึงแหลง่ทนุ  เป็นต้น 

ด้วยเหตดุงักลา่ว  ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560  องค์กรภาคประชาสงัคมมากกว่า 50 องค์กร ได้ร่วมกนั
จดัตัง้ “กองทุนภาคประชาสังคม” ขึน้  โดยระดมเงินทนุตัง้ต้นจากการบริจาคขององค์กรตา่งๆ  และคนท างาน
ภาคประชาสงัคมอีกจ านวนหนึง่  กองทนุภาคประชาสงัคมเสมือนกองทนุสาธารณะท่ีองค์กรภาคประชาสงัคม
สามารถมาใช้ประโยชน์และเป็นเจ้าของร่วมกนั  เพ่ือมุง่หวงัให้กองทนุนีส้ง่เสริมความเข้มแข็งให้กบัภาคประชา
สงัคมเพ่ือไปขบัเคล่ือนงานตา่ง ๆ  และกระตุ้นให้เกิดความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง   

ในการเร่ิมต้นนีไ้ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) ซึง่เป็นหนึง่ใน
องค์กรก่อตัง้ อนญุาตให้กองทนุภาคประชาสงัคมอยูภ่ายใต้การด าเนินงานของมลูนิธิ  เพ่ือเอือ้อ านวยสะดวกตอ่
การรับบริจาค   เน่ืองจากมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตามมาตรา 46 (7) (ข) แหง่
ประมวลรัษฎากร  ผู้บริจาคสามารถน าเงินไปลดหย่อนภาษีได้   ในการบริหารจดัการกองทนุภาคประชาสงัคม  ได้
จดัท าระเบียบกองทนุ  และมีโครงสร้างการบริหารจดัการ ได้แก่ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารกองทนุ  และมี
สถาบนัสง่เสริมภาคประชาสงัคม (สสป.) เป็นส านกังานเลขานกุารในการด าเนินการ    

ดงันัน้  เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทนุบรรลวุตัถปุระสงค์  จงึขอเชิญชวนคณะบคุคล  เครือขา่ย หรือ
องค์กรภาคประชาสงัคมท่ีมีความตัง้ใจมุง่มัน่ในการขบัเคล่ือนงานพฒันาสงัคม  สามารถเสนอโครงการเพ่ือรับทนุ
สนบัสนนุการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป    
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2)  วัตถุประสงค์การสนับสนุนทุน 
  

เพ่ือสนบัสนนุการขบัเคล่ือนงาน  โครงการ  หรือนโยบายด้านการพฒันาสงัคมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
สาธารณะ  และสง่เสริมให้เกิดนกัพฒันาสงัคมรุ่นใหมท่ี่สนใจหรือเร่ิมต้นเข้ามาท างานด้านพฒันาสงัคม  โดยไม่
จ ากดัเพศ วยั หรือประเด็นท างาน 
 

3)  จุดเน้นของโครงการที่สนับสนุน 
 

3.1) เกิดผลลพัธ์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ไมใ่ชเ่พ่ือประโยชน์เฉพาะกลุม่ 
3.2) สร้างการมีสว่นร่วม  สนบัสนนุให้เจ้าของปัญหาและชมุชนเป็นผู้ ริเร่ิม  ลงมือปฏิบตักิาร  และมีสว่น

ร่วมตลอดกระบวนการด าเนินงาน 
3.3) มีการเช่ือมประสานคน  ทรัพยากรจากท่ีตา่ง ๆ  เพ่ือมาสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ของเจ้าของปัญหา

และชมุชน 
3.4) มีการด าเนินงานเป็นรูปธรรม   และใช้เวลาด าเนินงานระยะสัน้ 
3.5) มีการสงัเกต  เก็บข้อมลู และวดัผลการเปล่ียนแปลงของกลุม่เป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการวา่เกิดการ

เปล่ียนแปลง 
3.6) สามารถใช้ผลลพัธ์ของงานเพ่ือส่ือสารสาธารณะกบัสงัคมได้  ให้สงัคมเห็นความส าคญัและสนบัสนนุ

การด าเนินงานของกองทนุภาคประชาสงัคมตอ่ไป 
 

4)  ประเด็นและวงเงินสนับสนุน 
 

4.1) การสง่เสริมสวสัดิการกลุม่คนด้อยโอกาสท่ีเข้าไมถ่ึงสวสัดกิารจากรัฐ (ทนุพฒันาอาชีพ  พฒันาเดก็  
และพฒันาการศกึษา) 
สนบัสนนุทนุละ 10,000 บาท  จ านวน 15 ทนุ   รวม   150,000  บาท 

4.2) การเฝ้าระวงั  ติดตาม  และส่ือสารปัญหาคอรัปชัน่ในพืน้ท่ี   
สนบัสนนุโครงการละ 50,000 บาท  จ านวน 7 โครงการ   รวม  350,000  บาท 

4.3) การตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบจากการพฒันาทัง้ภาครัฐและเอกชน 
สนบัสนนุโครงการละ 50,000 บาท  จ านวน 2 โครงการ   รวม 100,000  บาท 

4.4) การพฒันานวตักรรมของเยาวชนคนหนุม่สาวในการแก้ไขปัญหาสงัคม 
สนบัสนนุโครงการละ 50,000 บาท  จ านวน 2 โครงการ   รวม 100,000  บาท 

 

5)  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

6 - 12 เดือน 
 

6)  แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 

ให้จดัท าข้อเสนอโครงการให้กระชบัตรงประเดน็   ความยาวไมเ่กิน 5 หน้า  ขนาด A4   ประกอบด้วย
รายละเอียดตา่ง ๆ ตามหวัข้อ  ดงันี ้
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1) สาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ และความส าคญัท่ีต้องด าเนินการ   
2) วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
3) กิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ 
4) กลุม่เป้าหมายของโครงการ 
5) รายละเอียดงบประมาณ 
6) ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัอย่างเป็นรูปธรรม  (พร้อมแนวทางในการเผยแพร่ผลลพัธ์สูส่าธารณะ - ถ้ามี) 
7) ผู้ รับผิดชอบโครงการ  (องค์กรและบคุคลท่ีรับผิดชอบโครงการ) 
8) ข้อมลูประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ  (ถ้ามี) 

 

7)  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิเสนอโครงการ 
 

7.1) เป็นองค์กรภาคประชาสงัคม (คณะบคุคล  เครือขา่ย  หรือองค์กร)  ไมใ่ชปั่จเจกบคุคล   
(“องค์กรภาคประชาสงัคม” หมายถึง องค์กรทีไ่ม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบคุคลหรือไม่ก็
ตาม   ซ่ึงจดัตัง้ข้ึนโดยมีวตัถปุระสงค์ดา้นพฒันาสงัคมและไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกนั  แต่ไม่รวมถึงนิติ
บคุคล องค์กรหรือคณะบคุคลทีจ่ดัตัง้หรือด าเนินการโดยพรรคการเมือง  องค์กรภาคธุรกิจ  หน่วยงานของรฐั)    

7.2) มีประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญในการด าเนินงานด้านพฒันาสงัคม 
7.3) มีทีมงาน และความพร้อมในการด าเนินงาน  โดยสามารถจดัสรรเวลา จดัทีมงานในการบริหาร

จดัการงานให้บรรลตุามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

8)  เกณฑ์การพจิารณาสนับสนุนโครงการ 
 

8.1) หากมีโครงการประเภทเดียวกนัเสนอรับทนุสนบัสนนุเข้ามาหลายโครงการ  คณะกรรมการกองทนุจะ
พิจารณาเปรียบเทียบโดยยึดผลท่ีจะเกิดขึน้กบัสาธารณะและกลุม่เป้าหมายเป็นส าคญั 

8.2) คณะกรรมการกองทนุสามารถยตุิโครงการได้ทนัที หากพบวา่ผู้ รับผิดชอบโครงการไมใ่ชผู่้ด าเนินการ
จริง และพบปัญหาธรรมาภิบาล  

8.3) การพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการกองทนุถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

9)  กรอบระยะเวลาการเสนอโครงการ 
 

9.1) เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ตัง้แตว่นันี ้– 31 มีนาคม 2562   
9.2) แจ้งผลการสนบัสนนุภายใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับข้อเสนอโครงการ 

 

10)  สอบถามเพิ่มเตมิ และส่งข้อเสนอโครงการ  
 

ผู้ ท่ีสนใจให้จดัสง่ข้อเสนอโครงการตามหวัข้อท่ี 6)  สง่มาท่ี 
นางสาวกญุชรี  พลูวิวฒัน์ชยัการ 
ฝ่ายเลขานกุารกองทนุภาคประชาสงัคม   สถาบนัสง่เสริมภาคประชาสงัคม (สสป.)  
เลขที่ 169  หมูบ้่านมงคลนิเวศน์  ซอยวิภาวดีรังสติ 44  ถนนวิภาวดีรังสติ   
แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
 

มือถือ  081-2564529     อีเมล์  kuncharee@familynetwork.or.th     ไลน์ไอดี  0812564529 


