มอบโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาเยาวชน
สร้างการมีสว่ นร่วมของสังคม
รายงานรายไตรมาสที่ 4/2562

สารบัญ
หน้า

มูลนิธย
ิ วุ พัฒน์
การดาเนินงาน
เพื่อเยาวชนขาดโอกาส

งานเพื่อการศึกษา

1

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน

5

งานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

13

น้าใจจากสังคมทีเ่ กิดขึ้น

16

ปฏิทินกิจกรรม

17

รายงานการเงิน

18

ทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น

70.5 ล้านบาท

งานเพือ
่ การศึกษา
เยาวชนขาดโอกาส

มีจานวนนักเรียนทุน
ที่อยู่ในความดูแล

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน

79%

10,082 คน*

*รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียน

*มีนักเรียนที่เริ่มรับทุนเทอม

อยู่จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

2/2562 จานวน 1,600 คน

ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการ ทุนการศึกษา
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”
ช่ วย เหลื อ เ ยา วช นข า ด
โอกาสให้ได้รับารศึกษาขั้น
พ ื ้ น ฐ า น ม . 1- 6 ห ร ื อ
เทียบเท่า

จานวนนักเรียนทุนทีไ่ ด้รับโอนทุน ปีการศึกษา 2562
เทอม 2/2562

7,638
8,482

90.5%

8,338

เทอม 1/2562

8,551

97.5%

จานวน (คน)
โอนทุนได้

จานวนนักเรียนทุน

1

จานวนนักเรียนทุนทีอ
่ ยูใ่ นความดูแล 10,082 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวน (คน)

2,393

ม.1

2,610

ม.2

1,667

ม.3

1,156

ม.4
ม.5
ม.6

291

ภาคกลาง
22%

717

ภาคตะวันออก
เฉียงหนือ
30%

324
497

ปวช. 3
อื่นๆ

จานวนนักเรียนทุน
แยกตามชั้นเรียน

363

ปวช. 1
ปวช. 2

ภาคเหนือ
21%

64

ภาคตะวันตก
8%

ภาคตะวันออก
6%

จานวนนักเรียนทุน
แยกตามภูมิภาค
ภาคใต้
14%

2

การได้รบ
ั “โอกาส”
คือ การต่อยอดชีวต
ิ

“โอกาส” จากการได้รับทุนการศึกษาทาให้ เด็กๆ ที่ขาดโอกาสสามารถต่อยอดชีวต
ิ
และหลุดพ้นจากระบบความยากจน
ได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน
้
กลายเป็นพลเมืองคุณภาพและได้ตอบแทน
กลับคืนสู่สังคมที่ให้โอกาสพวกเขาต่อไป

ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน
84%

76%

17%

12% 3%

5%

อายุ 26 - 30 ปี

อายุมากกว่า 30 ปี

ปวส. /อนุปริญญา/ ปริญาตรี - โท

6 ปีที่ได้รบ
ั “โอกาส”
(คลิกชม)

“ขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาให้
หนู เพราะทาให้หนูเห็นคุณค่า
ของการเรียนต่อ ทาให้รู้สึกว่า
ชีวิตยังไปได้อีกไกล”

ตอบแทน
กลับสู่สังคม

ม. 3 และต่ากว่า

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 3 ลาดับแรก
34%
14%

20% 19%
9%

อายุ 26 - 30 ปี

กนินี ถาริยะ
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
จ. น่าน

ม.6 / ปวข.

11%

ภาพรวม

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั่วไป
จัดหา/บริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ
อาสาช่วยเหลือเด็ก/ เป็นครูอาสา/ช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆ

ข้อมูลจากผลสารวจอดีตนักเรียนทุน ช่วงอายุ 26-30 ปี จานวน 179 คน และ ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี จานวน 122 คน

3

ประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว

39%

39%

35%

41%

20%

5%

สถานะและอาชีพ
ณ ปัจจุบัน

18%

2% 0%

1%

อายุ 26 - 30 ปี

อายุมากกว่า 30 ปี

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชนรายเดือน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชนรายวัน

นักเรียน นักศึกษา
อื่นๆ

54%
32%

17%

รายได้ของ
อดีตนักเรียนทุน

22%

21%

30%
15%

“ทุนการศึกษาทาให้มีโอกาสได้
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
และระดับที่สูงขึ้นไป ทาให้ฉันมี
งานทา สามารถดูแลช่วยเหลือ
ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี ข ึ ้ น แ ล ะ ส าม า ร ถ แบ ่ ง ป ั น
ช่วยเหลือสังคมได้ตามกาลัง”

4%
อายุ 26 - 30 ปี

อายุมากกว่า 30 ปี

มากกว่า 30,000 บาท

20,0001-30,000 บาท

15,001- 20,000 บาท

15,000 บาท และต่ากว่า

อรยา ชวาเขต
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
คุณครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง
จ. เชียงใหม่

ข้อมูลจากผลสารวจอดีตนักเรียนทุน ช่วงอายุ 26-30 ปี จานวน 179 คน และ ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี จานวน 122 คน

4

ภาพรวมการใช้เครือ
่ งมือของโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังฯ
จานวนโรงเรียนที่ใช้ในแต่ละเครื่องมือ ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระบบ Learn Education 44

งานเพื่อพัฒนา

เยาวชนขาดโอกาส

ระบบ Winner English 33

ครู Teach for Thailand 34
โครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 58

ทุนการศึกษา
มูลนิธิยุวพัฒน์ 81

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ 26

โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ 7
จานวน (โรงเรียน)

ความก้ า วหน้ า ของ
การใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ใน
โครงการ “ร้อยพลัง
การศึกษา” เพื่อการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

84

รวม
โรงเรียน ใน 30 จังหวัด

มีนักเรียน
ได้รับประโยชน์
มากกว่า 15,000 คน

จานวนเครือ
่ งมือทีอ
่ ยูใ่ นโรงเรียน

จานวนโรงเรียน

1 เครื่องมือ

6

2 เครื่องมือ

14

3 เครื่องมือ

26

4 เครื่องมือ

23

5 เครื่องมือ

12

6 เครื่องมือ

2

7 เครื่องมือ

1

5

สรุปสถิตผ
ิ ลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโรงเรียนภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา
เทอม 1 ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

วิชาคณิตศาสตร์
คะแนนก่อนและหลังการเรียนผ่านระบบ Learn Education
เปรียบเทียบกับคะแนนของ Teach for Thailand

35
%
27
%

58%

45% 43%
36%

ม.1

21
%

31
%
51%
38%

55%

34
%

49
%

64%

54%

45%

48%

36%

ม.2

วิชาภาษอังกฤษ

การวัดผล
ด้านวิชาการ

คะแนนก่อนและหลังการเรียนผ่านระบบ Winner English
เปรียบเทียบกับคะแนนของ Teach for Thailand

24
%

62
%

44%

24
%
42%

39%

35%

17
%

34%

40%

34%

24%

ม.3

ม.1

66
%

5
%

37%

36%
34%

22%

ม.2

คะแนนก่อนเรียน LE
คะแนนหลังเรียน LE

คะแนนก่อนเรียน WE
คะแนนหลังเรียน WE

คะแนนก่อนเรียน TFT
คะแนนหลังเรียน TFT

คะแนนก่อนเรียน TFT
คะแนนหลังเรียน TFT

ม.3

6

การเปลีย
่ นแปลงโดยเฉลีย
่ ของผลจาก แบบสอบถามทัศนคติของนักเรียน
โดย มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

การวัดผล
ด้านทัศนคติ

เทอม 2/60

ความพยายาม

เทอม 1/ 61

เทอม 2/61

กรอบความคิดแบบเติบโต

การริเริ่ม

เทอม 1/62

ภาพรวม

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562
* จานวนนักเรียนทีต
่ อบแบบสอบถามในแต่ละเทอมมีการเปลี่ยนแปลงตามชั้นเรียนทีค
่ รูทช
ี ได้รับมอบหมายให้สอน

7

โครงการสร้าง
ครูแนะแนวรุน
่ ใหม่

จานวนครูแนะแนว 51 คน
จาก 26 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด

มีนักเรียนได้เรียนกับครูแนะแนว
ที่เข้าร่วมในโครงการ

12,240 คน
โดยธุรกิจเพื่อสังคม
อาชีฟ (a-chieve)

เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพและรับหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนวิชาแนะแนวไปใช้

ความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
ระยะสั้น

• เกิดครู และเพื่อนในห้องที่ไว้วางใจได้ รับฟัง ไม่ตัดสิน
• เกิดพื้นที่ปลอดภัย มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของการเรียนรู้
• มีกระบวนการปูพื้นฐานทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน
• วิชาแนะแนวมีตัวตน และสนุก

ระยะยาว

• นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการมาเรียน
• นักเรียนรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร
• นักเรียนรู้จักตัวเอง เห็นทางเลือก
• เกิดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพในโรงเรียน

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 โดยการประเมินผลในครั้งต่อไปจะสรุปในเดือนธันวาคม 2562
*รวมคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนนอกเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาจานวน 3 โรงเรียน

8

ครูรุ่น 2 รู้สึกว่าตัวเองเปลีย
่ นแปลงอย่างไร?

การใช้งานหลักสูตร a-chieve
เปรียบเทียบครูแนะแนว รุ่น 1 และรุ่น 2

“ปรับพฤติกรรมตนเอง จนเพื่อนครูร่วมสอน
เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสังเกตได้”
“เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเห็นได้ชัด พอใจกับ
การเปลี่ยนแปลงของตนเอง และการทาแผน
ไปใช้มาก”

จานวน (คน)
7

นาไปใช้ผสมผสาน กาลังปรับให้เข้ากับ
บริบทโรงเรียน/ มีเวลาสอนน้อย

นาไปใช้ต่อได้อย่างดี

11

ส่งเสริมกับระบบ

7

โรงเรียน
3

8

ขยายผลครูในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด

ครูรุ่น 2 รู้สึกว่านักเรียนเปลีย
่ นแปลงอย่างไร?
จานวนครูรุ่น 2

จานวนครูรุ่น 1

เด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลง กระตือรือร้น อยาก
เรียนวิชาแนะแนวมากขึ้น”
“สามารถปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษให้เปิดรับ
ตนเอง และมีแนวทางในการดูแล พัฒนา
พฤติกรรมเด็กได้ดีขึ้น”

ผลการประเมินจากครูที่เข้าร่วมอบรมรุ่น 1 จานวน 15 คน และครูรุ่น 2 จานวน 21 คน ที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังฯ
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

9

ทุนการศึกษา

จานวนนักเรียนทุนในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”
แยกตามชั้นเรียน
1,835

อัตราคงอยู่
ของนักเรียนทุน

1,637

นักเรียนทุน
ในโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

81 โรงเรียน

286

98.7%
จานวนที่ยังคงเรียนอยู่
ทั้งหมด 3,860 คน

ม. 1

ม. 2

ม. 3

69

20

13

ม. 4

ม. 5

ม. 6

จานวน (คน)

ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562

10

Pen Pal
Day #6

งานเพือ
่ สร้างการมีส่วนร่วม
อาสาสมัคร

รวมจานวนอาสาสมัคร
(ม.ค. – ธ.ค.62)

รวม

177

คน

แบ่งเป็น

พี่เลี้ยงอาสา 40 คน
อาสาผู้ให้กาลังใจ (Pen Pal) 119 คน

Student Volunteer 18 คน
โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง
ให้คาแนะนา ให้กาลังใจนักเรียนทุน

รวม

8,246 คน

11-12 ตุลาคม 2562: กิจกรรม Pen Pal Day
ครั้งที่ 6 จัดขึ้นใน งาน Good Society Expo
2019
เซ็ น ทรั ล เวิ ร ลด์ ระหว่ า งวั น ที ่ 10-13
ตุลาคม 2562 โดยมีอ าสาผู้ให้ก าลังใจผ่า นการ
ตอบจดหมายน้ อ ง จ านวน 53 คน และสามารถ
ตอบจดหมายได้ทั้งหมด 353 ฉบัน

11

Student
Volunteer #4
Student Volunteer
อาสาติดตามนักเรียนทุน
รุ่นที่ 4
ปิ ด ท้ า ยปี 2562 กั บ อาสาสมั ค ร
รุ่ นเยาวชนในโครงการ Student
Volunteer รุ่นที่ 4 โดยมีน้องๆ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั ้ น
สนใจเ ข้ า มาส มั ค รเ ข้ ามาเ ป็ น
จ านวนมาก และมี น ้ อ งๆ ที ่ ผ ่ า น
การคั ด เลื อ กให้ ม าท างานอาสา
ติ ด ตามนั ก เรี ย นทุ น จ านวน 10
คน ผ่า นขั้นตอนการท ากิจกรรม
อาสาดังนี้
•

•
•

3 และ 7 ตุ ล าคม 2562. :
ปฐมนิเทศอาสาเพื่อท า
ความรู้จัก และรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ทุนการศึกษาก่อน
ปฏิบัติงานจริง
ตลอดเดือนตุลาคม:
ปฏิ บั ต ิง านติ ด ตามนั ก เรี ย น
ทุนทางโทรศัพท์
29 ตุ ล าคม 2562. : ถอด
บทเรียนและการมอบ
ประกาศนียบัตรอาสาสมัคร

พี่เลี้ยงอาสา #9
14 ธันวาคม 2562: ปฐมนิเทศ พี่เลี้ยงอาสา
รุ่นที่ 9 มีพี่ๆ อาสาสมัครผ่านการคัดเลือกเพื่อ
ดูแลน้องๆ นักเรียนทุนผ่านช่องทางออนไลน์
Facebook กลุ่มปิด และการติดตามทาง
โทรศัพท์ จานวน 15 คน โดยจะปฏิบัติงาน
เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม
2562 – 17 เมษายน 2563

12

สร้างความร่วมมือ
องค์กรร่วมสนับสนุน

น้าใจจากคนในสังคมและองค์กรต่างๆร่วมสนับสนุนและ
สมทบทุนการศึกษา ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี
•

สมทบทุนการศึกษา โดย
 Time Machine มานีมานะพาวิง
่ ชวนนักวิ่งวิ่ง
ย้อนเวลาวัยเด็กกับมานี้แอนด์มานะ
เพื่อมอบ
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก
ขาดโอกาส
 บริษท
ั มิน
้ อิมเมจ จากัด จัดงานสัมมนา Minted
Academy Alumni “ชวนเพื่อนเก่ามาอัพเดทเท
รนด์ใหม่ 2020” ของการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ
โดยได้บริจาคเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน
สัมมนา มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนใน
มูลนิธิยุวพัฒน์
13

•

ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้


•

10-13 ตุลาคม 2562: มูลนิธิยุวพัฒน์ หนึ่งใน
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาโครงการ “ร้ อ ยพลั ง
การศึกษา” ร่วมกิจกรรม Good Society Expo
2019 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซนเด็ก
และเยาวชน CHANCE / CHANGE / CHILD
ชวนผู ้ ใ หญ่ ใ จดี ม าช่ ว ยกั บ ลดช่ อ งว่ า งความ
เหลือมล้าด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ Limited
Education ปีที่ 3 ความร่วมมือของแบรนด์ดัง
เพื่อผลิตสินค้าและบริการ ลิมิเต็ดสร้างการรับรู้
และระดมทุนเพื่อเด็กขาดโอกาส

องค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาหรับเยาวชน
 11 ตุลาคม 2562: ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บีอีซี- เทโร เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ สนับสนุนบัตรละครเวทีระดับโลก The
Lion King เดอะมิวสิคคัล ให้กับน้องๆ นักเรียนทุน
ยุวพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าชมการแสดง ณ
โรงละคร
เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์

15
14

แคมเปญเพื่อการระดมทุน “ให้ไปต่อ”
ชวนผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสให้น้องๆ ได้ไปต่อ

มู ล นิ ธ ิ ฯ จั ด ท าคลิ ป นั ก เรี ย นทุ น ยุ ว พั ฒ น์
จานวน 4 คลิป ในแคมเปญระดมทุน “ให้ไปต่อ”
เพื่อชักชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี แก่เด็กขาดโอกาส 410 คน จาก
82 โรงเรียนใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อต่อ
ยอดปัญญาและทักษะที่มีในการสร้างอนาคตที่
ดี แ ละเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ของครอบครั ว และ
ประเทศต่อไป โดยผ่านช่องทางการบริจาคของ
มูลนิธิฯ และ platform ระดมทุนออนไลน์ เทใจ
ดอทคอม ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.62
โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3 ล้านบาท

3,703,000 บาท
(คลิกเพื่อชม)

ผ่านเทใจดอทคอม

15

น้าใจจากสังคมทีเ่ กิดขึน
้
ระดมทุนเพื่อโครงการทุนการศึกษา
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

71.2

องค์กรและบุคคลทั่วไป
5.9 ล้านบาท

ล้านบาท

ร้านปันกัน
65.3 ล้านบาท

16

ปฏิทิน
กิจกรรม
กิจกรรมยุวพัฒน์

ม.ค.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทุนใหม่เทอม 2/ 2562

7

ยุวพัฒน์สาร ฉบับที่ 4/2562

15

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563

ก.พ.

มี.ค.

15

ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุน
Focus Group ชมรมนักเรียนทุนยุวพัฒน์
คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการร้อยพลังการศึกษา ปีการศึกษา 2563
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโรงเรียนแบบอย่างร้อยพลังการศึกษา
Midterm review พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9
รับสมัคร “Student Volunteer” รุ่นที่ 5

15
31

26
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รายงานการเงิน
แหล่งที่มา

เงินบริจาครับ
และแหล่งทีม
่ า

ล้านบาท

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

125.5

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย…

51.4

ประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

รวม

319.7
ล้านบาท

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

31.5

บุคคลทั่วไป
องค์กรทั่วไป

(มกราคม – ธันวาคม 2562)

65.3

34.4
8.7

ร้านอาหารและภัตตาคาร

2.1

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

0.8
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เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

สนับสนุนงานที่เป็น
platform เพื่อการขยาย
ผลและงานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ
68.7 ล้านบาท

22%

ดอกเบี้ยรับ
0.2 ล้านบาท

0%

319.7
ล้านบาท

55%

23%

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
74.7 ล้านบาท

สนับสนุนโครงการและ
การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
176.1 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคม
อื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ
รายละเอียด
งานทีเ่ ป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด”
งาน สร้างการมีสว่ นร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสา
3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ”
4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

ล้านบาท
2.1
27.3
6.0
4.2
3.4
0.8
2.0

งานเพือ
่ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อชนกลุ่มน้อยผุด
้ อ
้ ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ
่
การศึกษา”
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School
งานสนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ
่ ผู้ปว่ ยด้อยโอกาสในพืน
้ ที่ห่างไกล “มูลนิธิ
ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและดูแลผูส
้ ูงอายุ “คนลาสนธิไม่
ทอดทิ้งกัน”
รวม

3.1
0.3
6.7
1.3
0.6
9.3
1.3
0.3
68.7

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา

71.2

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

0.9

3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

1.3

4. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา

1.2

รวม

74.7
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เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
12.2 ล้านบาท

4%
96%

เพื่อสาธารณประโยชน์
275.5 ล้านบาท

รายละเอียด

เพื่อสาธารณประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
รวม

ล้านบาท

%

275.5

96%

12.2

4%

287.7

100%
20

เพื่อสนับสนุน งานทีเ่ ป็น platform เพือ
่ การขยายผลและงานภาคสังคมอืน
่ ๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์

รายละเอียด
งานทีเ่ ป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน”
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด”

(มกราคม – ธันวาคม 2562)

137.5 ล้านบาท

275.5

ล้านบาท

58.2
4.5

งานสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย”
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
– กองทุนธรรมาภิบาลไทย
– กองทุนสื่อ เพื่อความยุติธรรมของสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสา
4. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ”
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

สนั บ สนุ น งานที ่ เ ป็ น Platform
เพื่ อการขยายผลและการท างาน
เพื่อสังคมร่วมกับภาคีต่างๆ

50%

ล้านบาท

50%

24.7
7.4
4.1
5.2
2.0
7.5
1.3

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์”
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand
- โครงการ โรงเรียนวันเสาร์ Saturday School

1.0
2.8
0.7
6.6
0.6

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ
สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและดูแลผู้สูงอายุ “คนลาสนธิไม่ทอดทิ้งกัน”

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

138 ล้านบาท

รวม

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด
1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลัง
การศึกษา)
2. งานทุนการศึกษา
3. งานดูแลนักเรียนทุน
4. ยุวพัฒน์สาร & ฯลฯ

8.7
1.8
0.4

137.5

ล้านบาท

รวม

78..7
52.8
5.3
1.2

138
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เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

2%
2%
2%

รายละเอียด

4%

3%
3%

3%
3%
3%
7%

12.2

ล้านบาท

68%

ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ

8.3

2 ค่าเช่าและค่าบริการพืน
้ ที่

0.9

3. ค่าเครือ
่ งเขียนและอุปกรณ์

0.4

4 ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

0.4

5. ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

0.3

6. ค่าใช้จา่ ยเพือ
่ การประชาสัมพันธ์

0.4

7. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ย

0.4

8.ค่าสาธารณูปโภค

0.2

9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

0.2

10.ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

0.2

11. ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ

0.5

รวม

12.2

22

สถานะทางการเงิน

ยอดคงเหลือ

รายละเอียด
เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562)

ล้านบาท
43.6

รับบริจาค

319.7

บริจาคออก

287.7

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2562

75.6
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