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จะนำเสนอโครงการโดยให้ผู้บริจาคที่มีศักยภาพสนใจได้อย่างไร?
จะเตรียมใบสมัครขอทุนกับภาคเอกชน ภาครัฐและองค์กร
การกุศลสำหรับโครงการที่ทำเพื่อความสามัคคีของสังคมและ
ความยืดหยุ่นในชุมชนได้อย่างไร?
โครงการชุมชนจะสามารถช่วยภาคเอกชน ภาครัฐและภาค
องค์การกุศลให้ปฏิบัติตามความ · รับผิดชอบด้านหน้าที่พลเมือง
และหน้าที่ต่อชุมชนได้อย่างไร?

1.
2.

3.

วัตถุประสงค์

ทัศนคติและความคาดหวังสามารถเป็นอิทธิพลที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ต่อความสัมพันธ์ได้
ทัศนคติและความคาดหวังสามารถเป็นอิทธิพลที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ต่อความสัมพันธ์ได้
ความสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ
การได้รับเงินอนุมัติที่มาจากการขอทุนนั้น มีค่าเท่ากับคนที่ใช้จ่าย
เงินก้อนนั้นเท่านั้น
จงเตรียมพร้อมที่จะได้ยินคำว่า ไม่และหาวิธีทำที่เหมาะกับคุณโดย
ปรับปรุงจากผลตอบรับที่ได้มา
ยิ่งคุณให้มากเท่าไร คุณก็ยิ่งจะได้รับกลับมามากขึ้นเท่านั้น

1.

2.

3.
4.

5.

6.

ข้อสมมติฐาน 
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ช้รูปแบบที่เรียบง่ายและ
ห้ข้อมูลที่ครบถ้วน ให้

คำอธิบายภาษาทางวิชาการ
ด้วย

ความประทับใจครั้งแรก
สำคัญที่สุด ข้อเสนอ
ของคุณน่าประทับใจ
และน่าจดจำหรือไม่

ตอบสนองส่วนประกอบ
ทั้งหมดของข้อกำหนด

ด้านการขอทุนและ
รวมข้อมูลที่ร้องขอมา

ทั้งหมด
ทำให้สั้นกระชับ

ได้ใจความ

ส่งเสริมผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จาก

งานชิ้นนี้

ระบุอย่างชัดเจนว่า  การขอ
ทุนนี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์

อะไร

มุ่งเน้นแง่บวกของโครง
การ นำเสนอโครงการใน

แนวของ การลงทุนเพื่อ
สังคม

ทำให้ข้อมูลของคุณง่าย
ต่อการเคลื่อนย้าย

วิธีการทั่วไปในการเตรียมข้อเสนอ
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แต่ในขั้นแรก…
นำเสนอโครงการของคุณ ในกรณีต่าง ๆ คุณจะมีโอกาสที่จะ 
'นำเสนอ' โครงการของคุณต่อผู้บริจาคที่มีศักยภาพรายหนึ่ง
การนำเสนอแบบนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีและต้อง
ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ๆที่ทั้ง ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและ
ทำให้พวกเขาเห็นว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้และมี
บางสิ่งที่พวกเขาควรสนใจที่จะให้การสนับสนุน
           
            So how do we do this?
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วิธีการนำเสนอโครงการภายใน  
- 5 นาที

คุณต้องเริ่มต้นด้วยการให้คำอธิบายและกำหนดขนาดของ
ปัญหาทางสังคม เนื่องจากผู้บริจาคมีความสนใจ

ปัญหาใหญ่หลวงขนาดไหน? ใครบ้างที่ได้รับความเดือนร้อน?
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อสังคมมีอะไรบ้าง?

ปัญหาสังคม1. 

คุณต้องเจาะลึกเพื่ออธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือการบริการ
ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

แนวทางแก้ไขปัญหา2.
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ผู้คนมักมีส่วนร่วมในองค์กรมากจนพวกเขาลืมที่จะให้รายละเอียดขั้นพื้นฐาน
ที่สุดที่จะช่วยให้ผู้บริจาคเข้าใจในธุรกิจได้ดีกว่านี้ คุณต้องสามารถสร้างภาพ
นวัตกรรมของคุณให้ผู้บริจาคเห็น · ใช้แผนผังเพื่อแสดงภาพจะช่วยได้

คุณจะทำอะไร3. 

คุณกำลังแข่งขันกับองค์กรอื่นหลายองค์กร คุณต้องอธิบายได้ว่า ทำไมคุณ
ถึงดีกว่า คุณมีข้อได้เปรียบอะไร คุณมีวิธีตอบสนองกับปัญหาได้
ดีกว่าอย่างไร ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะจะอธิบายเกี่ยวกับความยั่งยืน
อีกด้วย

ทำไมถึงต้องเป็นคุณ?4. 

คุณต้องพูดถึงการขอความช่วยเหลือด้านการเงินในตอนท้ายของการนำ
เสนอเท่านั้น คุณต้องมีความชัดเจนในเรื่องจำนวนเงินที่คุณกำลังขอและ
มีเงื่อนไขอะไรบ้าง แต่พูดเรื่องการเงินหลังจากที่คุณใช้เวลาอย่างเพียงพอ
ในการอธิบายถึงปัญหา เสนอแนวทางแก้ปัญหาและตอบสนองปัญหา
เหล่านี้ได้ดีเพียงใดแล้วเท่านั้น

คุณกำลังมองหาอะไร?5. 
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จดหมาย
แนะนำตัว

ความเป็นมา
และเหตุผล

องค์กรสรุปใจความสำคัญ

ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ สิ่งที่แนบมา
(ขึ้นอยู่กับข้อเสนอ) 

แผนการดำเนินงาน

การเตรียม
ใบสมัคร

จดหมาย
แนะนำตัว
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จดหมายแนะนำตัว
แนะนำโครงการและบอกผู้บริจาคว่า ทำไมโครงการนี้
ถึงมีความสำคัญ

อ้างอิงจดหมายโต้ตอบล่าสุดหรือการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ

ให้รายละเอียดการติดต่อเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถ
ติดต่อองค์กรได้ หากพวกเขามีคำถามใดๆ

การเตรียม
ใบสมัคร

Pengantar
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สรุปใจความสำคัญ

สรุปใจความสำคัญของข้อเสนอโครงการ

ความจำเป็น/เหตุผลสำหรับโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณ

ใครเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ

งานสำคัญ ตารางกิจกรรมสำคัญ และวันที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญในหนึ่งหน้ากระดาษ ควรรวมเรื่องดังนี้

Mempersiapkan 
permohonan
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ความเป็นมาและเหตุผล

มีการระบุความจำเป็นและศักยภาพอะไรบ้าง?

มีปัญหาอะไรที่ได้รับการตอบสนองบ้าง?

มีสถิติ/ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่แล้วหรือไม่?

จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการนี้บ้าง

ภาพรวมของบริบทและสถานการณ์ที่ทำให้โครงการนี้
สมเหตุสมผล

Mempersiapkan 
permohonan



วิธีการทั่วไปในการเตรียมข้อเสนอ |  10
ชุดเครื่องมือการขอทุนและเงินช่วยเหลือ

องค์กร

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

ชุมชนที่องค์กรให้บริการ

โครงการที่สำคัญและความสำเร็จขององค์กร

ประวัติความร่วมมือกับพันธมิตรใน
อุตสาหกรรม (ถ้ามี)

คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

แนะนำองค์กรและให้รายงานสรุปขององค์กร

Mempersiapkan 
permohonan
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ข้อเสนอโครงการ

สรุปวัตถุประสงค์ กิจกรรมและความจำเป็น
ของโครงการ

อธิบายถึงวิธีจะใช้เงินที่หาทุนมาได้

ใครจะได้ประโยชน์จากโครงการและทำไมโครง
การถึงมีความสำคัญ

มีขอบเขตสำหรับความยั่งยืนหรือการถ่ายโอน
หรือไม่?

โครงการจะมีการควบคุมดูแลและสำเร็จลงได้
อย่างไร

โครงการนี้คืออะไร?

Mempersiapkan 
permohonan
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การปรับภาษาให้ตรงเป้าหมาย – CVE
คำศัพท์ เช่น 'ลัทธินิยมความรุนแรงสุดขั้ว' (Violent extremism) หรือ
‘ลัทธิการเปลี่ยนแปลงทางรากฐาน’ (Radicalisation) หรือ CVE อาจ
ไม่เหมาะสมนักที่จะใช้กับใบสมัครการขอทุนกับภาคเอกชนหรือองค
การกุศลเนื่องจากความเข้าใจผิดที่มีเกี่ยวกับสิ่งที่CVEประสบผลได้จริง

แทนที่จะทำเช่นนั้น การใช้คำศัพท์ เช่น ความสามัคคีของสังคม โอกาสใน
การมีส่วนร่วมของพลเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสร้างความเข้าใจ
ระหว่างชุมชน การป้องกันพฤติกรรมต่อต้านสังคมเป็นต้น อาจเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาให้ใบสมัครเน้นเรื่อง CVE ได้โดยไม่ต้อง
กล่าวถึงลัทธินิยมความรุนแรงสุดขั้วอย่างโจ่งแจ้ง

ใบสมัครการขอทุนที่มีประสิทธิภาพนั้น ตามจริงแล้ว จะเกี่ยวข้อง กับ
การเน้นสิ่งที่มีคุณค่าและความสามารถขององค์กรและบุคลากรของคุณ
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แผนการดำเนินงาน

วันสำคัญ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผลลัพธ์และกิจกรรม

ระยะเวลาและรายการกำหนดของงาน ควรรวมถึง

Mempersiapkan 
permohonan
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การวัดผลลัพธ์
หน่วยงานด้านการขอทุนจะมองหาโครงการที่จะให้การ
สนับสนุน พิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงได้ว่า
พวกเขาจะวัดผลกระทบของโปรแกรมของพวกเขา
ได้อย่างไร นั่นหมายความว่า  จะต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อวิธีการใช้เงินทุนอย่างไร

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลหลังโครงการใน
ส่วนหนึ่งของใบสมัครด้วยโดยอธิบายว่า จะมีการวัด
ผลจากผลกระทบอย่างไรและจะมีการแบ่งปัน
ผลลัพธ์ของโครงการกับผู้บริจาคอย่างไร

สถาบันวิจัย ช่น RAND และ RAN มีการตีพิมพ์ชุด
เครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรชุมชนทำการ
ประเมินตนเอง หาชมได้ที่เว็บไซต์ 
(http://impact.itti.com.pl และ 
http://rand.org/pubs/tools/TL243)

การประเมินตนเองไม่ควรจะนำมาทดแทนการประเมิน
จากภายนอก แต่ควรเป็นส่วนเสริมให้กับการ
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งบประมาณ
จะมีการใช้เงินจากการจัดหาทุนนี้อย่างไร?

ระบุเน้นจำนวนเงินที่ขอจากผู้บริจาคและให้ราย

ละเอียดระบุรายการที่คาดการณ์สำหรับค่าใช้จ่าย
ไว้ทั้งหมดจำนวนเงินก้อนอื่นที่จัดหาทุนเข้ามา
สำหรับโครงการด้วย

จัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ
โครงการ
ถ้ามีความเกี่ยวข้อง ห้กำหนดวันสำหรับการชำระ
เงินก้อนสำคัญ ๆ ไว้

Mempersiapkan 
permohonan
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สิ่งที่แนบมา (ขึ้นอยู่กับข้อเสนอ)

รายงานงบการเงินหรือรายงานประจำปีล่าสุด

จดหมายรับรองหรือจดหมายให้การสนับสนุน

เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานะ

การยกเว้นภาษี ใบรับรองการจัดตั้งบริษัท)

คุณอาจยังถูกขอให้จัดเตรียมรายการต่อไปนี้

Mempersiapkan 
permohonan
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วิธีการหาแหล่งขอทุน
แนะนำโครงการและบอกผู้บริจาคว่า ทำไมโครงการนี้ถึงมีความสำคัญ อ้างอิงจดหมายโต้ตอบ
ล่าสุดหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึง รายละเอียดการติดต่อเพื่อให้ผู้บริจาค
ติดต่อองค์กรได้ หากมีคำถามใดๆ

ทรัสต์หรือสถาบันการเงิน 
มูลนิธิ
กองทุนส่วนบุคคล 

โปรแกรมนี้ ช่วยบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางสังคมขององค์กร
หรือไม่?

โปรแกรมของคุณสอดคล้องกับกรอบ
นโยบายและกลยุทธ์ในปัจจุบันอย่างไร?

โปรแกรมสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ในความต้องการของชุมชนได้หรือไม่?

โปรแกรมของคุณสามารถช่วย
สร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจใน
ชุมชนได้อย่างไร?

โปรแกรมสอดคล้องกับความสนใจ
ของชุมชนหรือไม่?

รัฐบาลกลาง
รัฐบาลรัฐ
รัฐบาลท้องถิ่น

บริษัทข้ามชาติ
ธุรกิจในท้องถิ่น

องค์กรการกุศล

ภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน
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วิธีการหาแหล่งขอทุน

เงินช่วยเหลือ
จากองค์กร
การกุศล

$
$ $

$
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ความท้าทายใน
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลได้มีการจำกัด
มากขึ้นต่อการเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศและระดับชาติโดย
องค์กรที่ปฏิบัติงานกับภาคประชาสังคม (Civil Society 
Organization – CSO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสนับสนุน
การเรียกร้องสิทธิ์ จากกิจกรรมที่อิงความถูกต้องและการเพิ่ม
ขีดความสามารถ

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศต้นกำเนิดของผู้ให้
บริจาคยังก่อให้เกิดอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคที่
กี่ยวข้องกับมาตรการสร้างความมั่นคงเพื่อต่อต้าน 
การก่อการร้าย

มูลนิธิเอกชนนานาชาติ เช่น มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation)
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) เป็นต้น ก่อตั้ง
สำนักงานประจำประเทศทั่วภูมิภาค อย่างไรก็ตามในตอนนี้ สำนักงาน
มูลนิธิฟอร์ดแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่ยังคงเปิด
ทำการอยู่ในอินโดนีเซีย มีการขอทุนโดยตรงที่น้อยลงกับ
องค์กรท้องถิ่นโดยเฉพาะ CSO เนื่องจากไม่มีพนักงานที่จะระบุกลุ่มท
เล็กและเป็นที่รู้จักน้อยกว่าี่
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องค์กรการกุศลในทุกวันนี้

แหล่งที่มาของการให้บริจาค ปี 2014

72%
15%

5%

8%

Corporate

Foundations

Bequests

Individual 
giving strategy
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มูลนิธิองค์กรการกุศล

มูลนิธิครอบครัวหรือ
มูลนิธิส่วนบุคคล

มูลนิธิภาคเอกชน

Community 
Foundation

มูลนิธิอิสระ

มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Bill and 
Melinda Gates Foundation)
มูลนิธิเหลียนฟาวน์เดชันสิงคโปร์ (Lien 
Foundation Singapore)

มูลนิธิดีบีเอส (DBS Foundation)
มูลนิธิฟอร์ด

Phuket Community Foundation

มูลนิธิเวอร์ลานีฟาวน์เดชันฟิลิปปินส์ (Virlanie 
Foundation Philippines)
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การเข้าหาและการค้นหามูลนิธิต่าง ๆ

พวกเขาให้บริจาค
เป็นจำนวนเงิน
เท่าใด?

พวกเขาเป็นมูลนิธิคน
รุ่นใหม่หรือเป็น
มูลนิธิใหม่หรือไม่?

เพราะเหตุใดพวกเขา
ถึงสนใจคุณ?

พัฒนาโพรไฟล์ขึ้นมา
/โทรศัพท์หาพวกเขา
อย่างไม่เป็นทางการ

ใครเป็นคณะกรรมการ/
ผู้บริหารสูงสุดของ 
พวกเขา

ลำดับความเร่งด่วน
ของพวกเขามีอะไรบ้าง

พวกเขาบริจาคให้ใครและ
ที่ไหน?

พวกเขาเป็นใคร?
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เป็นชุมชนองค์กรการกุศลระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศต่าง ๆ กว่า 
70 ประเทศ

เชื่อมโยงคนหนุ่มสาวให้เข้าถึงผู้ให้บริจาคและนักลงทุนเพื่อ
พัฒนาหาทางออกด้านการเมือง สังคมคนส่วนใหญ่ 
การเงิน สิ่งแวดล้อมและความยุติธรรม

มุ่งเน้นด้านการศึกษา บทสนทนาและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

ได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้กับการก่อตั้งโครงการต่าง ๆ เช่น 
Good Super, Forge Nano, Fabric Aid เป็นต้น

เน็กซัสโกเบิล 
(Nexus Global)

http://nexusglobal.org  
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ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2015 ประกอบด้วยผู้ให้บริจาค 32 คนใน
ทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ความริเริ่มในการให้ทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ ชุมชน ที่ไม่
แบ่งแยก มีความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืน
ซึ่งรวมถึง โปรแกรม CVE

ตัวอย่างโครงการ ปัจจุบันกำลังทำงานในอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ในโปรแกรมต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลัทธิ
การเปลี่ยนแปลงทางรากฐานของวัยรุ่นผ่านบทสนทนาและ
การเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีความหมาย

เอเชียฟิแลนทรอพีเซอร์คัล
(Asia Philanthropy Circle)

http://asiaphilanthropycircle.org
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ดิเอเซียฟาวน์เดชัน 
(The Asia Foundation)

เป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 
1954

เงินอุดหนุนมีตลอดทั้งปีและมีการเปิดรับการสมัครขอทุน
อย่างต่อเนื่อง

เป็นผู้พิเคราะห์หาวิธีการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กับ 
CVE ได้

ตัวอย่างโครงการ ปัจจุบันกำลังทำงานกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยของรัฐอิสลาม (State Islamic 
University Network) เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมด้าน
ความอดทน พหุนิยม สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศใน
สถาบันอุดมศึกษาอิสลามในอินโดนีเซีย

http://asiafoundation.org
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มูลนิธิดีบีเอส 
(DBS Foundation)

โปรแกรมเงินช่วยเหลือให้ศักยภาพแก่กิจการ
เพื่อสังคมในการพัฒนาต้นแบบของความคิด
ของพวกเขา ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เดิม
หรือเพิ่มขีดความสามารถที่สำคัญเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนได้อย่างสำเร็จ หรือขยายธุรกิจที่
มีอยู่เดิมของพวกเขาที่นำไปสู่ผลกระทบต่อ
สังคมในทางที่ดียิ่งขึ้น

การทะนุบำรุงกิจการเพื่อสังคมที่มีแนวโน้มผ่าน
การให้ทุนเป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนการ
เสริมสร้างศักยภาพและการเป็นพี่เลี้ยงให้
คำแนะนำ

การสร้างการรับรู้และการสนับสนุนการเรียกร้อง
สิทธิ์ให้กิจการเพื่อสังคมผ่านโครงการริเริ่ม เช่น
โซเชียลเวนเจอร์ชาเลนจ์เอเชีย (Social Venture 
Challenge Asia) ค่ายฝึกอบรม (bootcamps) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและกลุ่มสนทนาเพื่อ
การเรียนรู้

ดีบีเอส เป็นมูลนิธิภาคเอกชนในเอเชียที่อุทิศตน
เพียงเพื่อการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่
ยอดเยี่ยมเท่านั้น

มูลนิธิดีบีเอส ประกาศตัวเมื่อ ค.ศ. 2014 ด้วย
เอสจีดีมิลเลียน SGD million

มูลนิธิดีบีเอส ทำงานร่วมกับกิจการเพื่อสังคม
และผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศสิงคโปร
อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ต้หวันและ์ฮ่องกงโดยมี
โปรแกรมต่างๆ ตั้งแต่ ความท้าทายด้าน
การลงทุน กลุ่มสนทนาเพื่อการเรียนรู้ 
การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือ การจัดหาเงินทุน
และการเป็นพี่เลี้ยงโดยอาสาสมัครที่มีความ
ชำนาญ
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วิธีการหาแหล่งขอทุน

วิธีการหาแหล่งขอ
ทุนเงินช่วยเหลือ
จากภาครัฐบาล
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กองทุนความขัดแย้ง เสถียรภาพ และความมั่นคง

บริหารงานโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติสหราชอาณาจักร
(UK National Security Council) และสำนักงาน
ต่างประเทศและเครือรัฐ (Foreign & Commonwealth 
Office)

เป็นโปรแกรมกองทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงของความขัดแย้ง
และการขาดเสถียรภาพในประเทศต่าง ๆ ที่
สหราชอาณาจักรมีผลประโยชน์สำคัญอยู่

มีการจัดสรรเงิน 1.2 พันล้านปอนด์ สำหรับปี ค.ศ. 
2017-2018

มีขอบเขตที่ให้การสนับสนุนกับโปรแกรมต่างๆ เป็นเวลา
หลายปีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

https://bit.ly/2JMZO2h 
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วิธีการหาแหล่งขอ
ทุนเงินช่วยเหลือ
จากภาคเอกชน

วิธีการหาแหล่งขอทุน
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ตัวอย่าง

ดีบีเอส เป็นมูลนิธิภาคเอกชนในเอเชียที่อุทิศตน
เพียงเพื่อการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่
ยอดเยี่ยมเท่านั้น

มูลนิธิดีบีเอส ประกาศตัวเมื่อ ค.ศ. 2014 ด้วย
เอสจีดีมิลเลียน SGD million

มูลนิธิดีบีเอส ทำงานร่วมกับกิจการเพื่อสังคม
และผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศสิงคโปร
อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ต้หวันและ์ฮ่องกงโดยมี
โปรแกรมต่างๆ ตั้งแต่ ความท้าทายด้าน
การลงทุน กลุ่มสนทนาเพื่อการเรียนรู้ 
การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือ การจัดหาเงินทุน
และการเป็นพี่เลี้ยงโดยอาสาสมัครที่มีความ
ชำนาญ

การศึกษา

เทคโนโลยี

ไอบีเอ็ม (IBM)
ไมโครซอฟต์ 
(Microsoft) ซิตี้กรุป (Citigroup) 

การพัฒนาชุมชน

การเคหะราคาไม่แพง

การศึกษา

ความปลอดภัย
ทางออนไลน์
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เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมให้ความน่าสนใจในโครงการความริ
เริ่มที่ให้การสนับสนุนคนหนุ่มสาวและจัดแคมเปญเพื่อส่ง
เสริมความสามัคคีทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบ
ความรับผิดชอบขององค์กรภาคเอกชนทั้งสอง

เมื่อเร็วๆ ประกาศตัวโครงการผู้นำชุมชนของเฟซบุ๊ก มูลค่า 10 
ล้านเหรียญ

ตัวอย่างโครงการ  เอเอ็มเอฟAMFทำงานร่วมกับอินสตาแกรม
ในโครงการเพื่อความสามัคคีทางสังคมที่สร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างคนหนุ่มสาวในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันผ่าน
การถ่ายภาพ ภาพบุคคลที่ถ่ายผ่านโครงการความริเริ่มนี้ได้ถูก
จัดแสดงที่เฟดเดอเรชันสแควร์ (Federation Square) และมี
การประชาสัมพันธ์บนอินสตาแกรมซึ่งมีผู้เข้าชมถึง 140 ล้าน
คน

เฟซบุ๊กและ
อินสตาแกรม 

http://communities.fb.com 
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แหล่งการขอทุนเพิ่มเติม

เดเวกซ์ (Devex)
เคาน์เซิลออฟฟาวน์เดชัน 
(Council of Foundations)

เป็นแพลตฟอร์มกิจการเพื่อสังคมแห่งหนึ่ง
สำหรับชุมชนการพัฒนา มีแผนกที่ให้ทุนซึ่ง
คุณสามารถค้นหาเงินช่วยเหลือที่เปิดกว้าง
และคัดกรองทุนตามหัวข้อที่เน้น
ให้ความสำคัญและภูมิภาค

http://www.cof.org http://devex.com/funding 

สมาคมผู้นำที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการก่อตั้ง
มูลนิธิและองค์กรเอกชนต่างๆ แหล่งข้อมูล
รวมถึงคู่มือส่วนบุคคลเพื่อสมัครขอทุนและ
การจัดการกองทุน
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X_

https://www.peakproposals.com/asia-funding-sources

https://asianngo.org/funds/search

https://foundationcenter.org/products/foundation-directory

https://www.newmandala.org/weilding-purse-strings/

http://sdgfunders.org/reports/philanthropic-foundations-in-asia-insights
-from-singapore-myanmar-and-china/

https://www.dbs.com/iwov-resources/images/dbs-foundation/reports/ 
events/DBSFSESummitReport2017-lowres.pdf

And others...
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How will your 
application be 

assessed?
How will your 
application be 

assessed?

ใบสมัครขอทุน
ของคุณจะได้รับ
การประเมิน
อย่างไรบ้าง ความแข็งแกร่ง

ขององค์กร

บุคลากรสภาพทางการเงินวัตถุประสงค์
ของโปรแกรม

ภาษาและรูปแบบศักยภาพและ
ความยั่งยืนในอนาคต

การประเมินผล

การมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน



Sources |  35
ชุดเครื่องมือการขอทุนและเงินช่วยเหลือ

Giarts 
Genevieve Timmons – Hobson Bay
Berry Street

Sources:


