
วิธีตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีระเบียบ

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจัดตั้งและดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล โดย

มีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนั้นๆ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ และมีงบประมาณ 20,000 บาท

สนับสนุนต่อปี เพื่อจัดประชุมและดำเนินโครงการเพื่อชุมชนของสภาเด็กและเยาวชนตำบล  

เงินทุนสนับสนุนดังกล่าวหลายพื้นที่อาจใช้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการให้สามารถสร้างผลกระทบ

ต่อสังคม เช่นเดียวกับศักยภาพและทักษะของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนในท้องที่ 

เนื่องจากโครงการหรือนวัตกรรมทางสังคม และทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชนนั้นจำเป็นจะ

ต้องทำซ้ำ ทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผล  

จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากองค์การ

บริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ต้องการหารูปแบบการระดมทุนเพื่อขับ

เคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ลองนำเครื่องมือหรือกระบวนการไปประยุกต์ใช้ดังต่อ

ไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลมีเครื่องมือหรือกระบวนการสร้าง

กองทุนเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมรอบข้างได้

อย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการ 

1. สำรวจประสบการณ์ด้านกองทุนภายในพื้นที่ 

2. ออกแบบกองทุนด้านเด็กและเยาวชนในฝัน 

3. องค์ประกอบกองทุนในฝัน 

จัดทำโดย    

ต้นฉบับเนื้อหา: Social Innovation & Youth   

พัฒนาเป็นเครื่องมือ: School of Changemakers 

All use, reproduction and distribution of this 
work is subject to a CC-BY-NC-ND license. Page 1



 

All use, reproduction and distribution of this 
work is subject to a CC-BY-NC-ND license. Page 2

1. สำรวจประสบการณ์ด้านกองทุนภายในพื้นที่

วิธีตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น

สํารวจกองทุนภายในพื้นที่

3

สำรวจ

1 2

ออกแบบ องค์ประกอบ

กองทุนโดยภาครัฐ กองทุนโดยหน่วยงานอื่น

กองทุนด้านเด็กและเยาวชน กองทุนด้านอื่นๆ กองทุนด้านเด็กและเยาวชน กองทุนด้านอื่นๆ

จากประสบการณ์ในพื้นที่ของท่าน มีกองทุนอะไรบ้าง ทั้งกองทุนด้านเด็กและเยาวชน และกองทุนอื่นๆ
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2.1 ออกแบบภาพกองทุนในฝัน

วิธีตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น

1. ภาพกองทุนในฝัน
ภาพฝันถึงกองทุนด้านเด็กและเยาวชนที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร 
โปรดใส่รายละเอียด อธิบายถึงความน่าสนใจของกองทุน เพื่อใช้ในการนำเสนอให้สมาชิกเลือกต่อไป

3

สำรวจ

1 2

ออกแบบ องค์ประกอบ

4. ระบุจํานวนเงินที่ได้รับ

3. ช่องวางเงินที่ได้รับ

2. ชื่อกองทุน
ตั้งชื่อกองทุนให้สอดคล้องหรือสะท้อนถึงภาพฝันตามข้อ 1 กระชับและจดจำได้ง่าย

Tips (กติกาการโหวตกองทุน) 

• เมื่อทุกคนทำข้อ 1 และ 2 เสร็จแล้ว

ให้นำเสนอคนละ 3 นาที 

• สมมุติให้สมาชิกมีเงินคนละ 500 บาท 

(100 จำนวน 5 ใบ) เพื่อใช้โหวตให้

กับกองทุนที่สนใจไปพัฒนาต่อ โดย

โหวตให้กับกองทุนตัวเองได้เพียง 100 

บาท เท่านั้น 

• กองทุนที่ได้รับเงินมากที่สุด จะได้รับ

เลือกไปพัฒนาก่อนทุนร่วมกันต่อไป

Print A4
Individual

สามารถใช้กระดาษ Post-it หรือ เศษกระดาษทำเป็นเงินสมมุติขึ้น
มา แล้วเขียนระบุตัวเลขใบละ 100 บาท
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2.2 ออกแบบและต่อยอดไอเดียกองทุนในฝันที่ได้รับเลือก

วิธีตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น

1. ชื่อกองทุนที่ได้รับเลือก

3

สำรวจ

1 2

ออกแบบ องค์ประกอบ

4. ระบุจํานวนเงินที่ได้รับ

5. ช่องวางเงินที่ได้รับ2. คําอธิบายกองทุน

3. ไอเดียและขั้นตอน
จากกองทุนที่เลือกและคำอธิบายกองทุน ลองอธิบายไอเดียและขั้นตอนการทำงานของกองทุน

Print A4
Individual

Tips (กติกาการโหวตกองทุน) 

• ใช้วิธีการและกติกาการโหวตเหมือน

กับหน้า 3 

• หากไอเดียไหนได้รับโหวตมากที่สุด 

ให้ทุกคนร่วมกันหารือในรายละเอียด

ต่างๆ ของกองทุน เพื่อเพิ่มเติมหรือ

ปรับปรุงเนื้อหา เนื่องจากกองทุนดัง

กล่าวจะเป็นกองทุนที่ถูกนำไปใช้

พัฒนาต่อในพื้นที่จริง

สามารถใช้กระดาษ Post-it หรือ เศษกระดาษทำเป็นเงินสมมุติขึ้น
มา แล้วเขียนระบุตัวเลขใบละ 100 บาท หรือใช้ของเดิมจากตอน
โหวตบน worksheet หน้า 3
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3. องค์ประกอบกองทุนในฝัน

วิธีตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น 3

สำรวจ

1 2

ออกแบบ องค์ประกอบ

องค์ประกอบกองทุนในฝัน
เพื่อให้กองทุนและไอเดียที่เลือกจากข้อ 2.2  

จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง เพื่อให้

กองทุนนี้เกิดขึ้นและดำเนินการได้จริง

1. คณะทํางานกองทุน 2. แหล่งที่มาของเงินทุน

3. ผู้รับทุน 4. การติดตามและประเมินผล

ทั้งจากภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการกองทุน ระบุและลำดับความสำคัญก่อนหลัง ทั้งจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ระบุและลำดับความสำคัญก่อนหลัง

ใคร หรือกลุ่มเป้าหมายใด จะเป็นผู้รับทุนจากกองทุนดังกล่าว กองทุนนี้จะมีวิธีการติดตามความคืบหน้าของผู้รับทุน
และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร
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