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งานเพือ
่
การศึกษา
ม.1

โครงการ ทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”
ความคืบหน้าในการทางานเพื่อช่วยเหลือ เยาวชนขาดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1- 6 หรือเทียบเท่า ร่วมถึงการดูแลติดตาม
นักเรียนทุน มีดังนี้
จานวน (คน)

6

2,356
2,562

ม.2
ม.3
ม.5

349

ม.6
ปวช.2

305
52

เหนือ
1,920 คน

ตะวันตก
729 คน

แบ่งตาม
ชั้นเรียน

731
659

ปวช.1

ทุนพิเศษอื่นๆ

ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2563

1,101
1,091

ม.4

ปวช.3

นักเรียนทุนทัง
้ หมด

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,768 คน

กลาง
2,028 คน

ใต้
1,256 คน

ตะวันออก
511 คน

แบ่งตาม
ภูมิภาค

รวม 9,212 คน
“...หนูขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่สอนให้
หนูเป็นคนดี ให้โอกาส ให้ทุนการศึกษา ท า
ให้เด็กคนนี้มีการศึกษา ถ้าไม่มีมูลนิธิฯ หนู
คงจะไม่มีโอกาสแบ่งปันความสุขให้ทุกคน
ได้ขนาดนี้ เงินทุนที่ได้หนูน ามาใช้จ่ายเล่า
เรียนและนามาแบ่งเบาภาระในครอบครัวค่ะ”
น.ส. อภิษฐา นักเรียนทุนชั้น ปวช. 2
จ.สุราษฎร์ธานี
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งานเพื
อ
่
“...หนูอยากจะบอกว่
าในปัจจุบันนี้
หรื อ ในอนาคตข้ า งหน้ า หนู อ าจ
การศึ
กษา
ไม่ได้ตอบแทนพี่ๆ และทุนยุวพัฒน์

ด้วยเงินทองหรืออะไรก็ตามที่เป็น
สิ่งของ แต่หนูจะตอบแทนโดยการ
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นเด็กที่ดี
ของสังคม แม้จะไม่มีใครเห็นก็ตาม
แต่ จ ะไม่ ส ร้ า งความเดื อ นร้ อ นให้
พ่อแม่และสังคม จะท าอาชีพที่ดีที่
สุ จ ริ ต ไม่ ค ดโกงผู ้ อ ื ่ น จะตั ้ ง ใจ
เรีย นไปให้ถึ ง ฝั ่ง จะไปให้ถึง ความ
ฝั น ของตั ว เอง ...ขอขอบคุ ณ
มูลนิธิยุวพัฒน์และพี่ๆ ทุกคนเป็น
อย่างมากที่ให้โอกาสหนู”

การโอนทุนการศึกษาและการติดตามดูแลนักเรียนทุน
ทุนการศึกษาที่มอบให้
(ณ กันยายน 2563)

42.1 ล้านบาท
•

•
น.ส. อภิญญา นักเรียนทุนชั้น ม. 3
จ.แม่ฮองสอน

เรียนต่อ
15.0%

ทางาน
ทางานและเรียนไปด้วย
อยู่บ้านยังไม่ได้ทาอะไร

21.4%
2.1%
5.0%
7.5%
5.0%

นร.ที่จบม. 6

นร. ที่จบปวช. 3

นักเรียนทุนทั้งหมด
โอนทุนได้

1,687 1,558

•

74.7%
68.2%

7,392 7,127

•

สายสามัญ

ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่ได้รับการ
โอนทุ น การศึ ก ษาแล้ ว จ านวน 8,772
คน คิดเป็น 95.2% จากจานวนนักเรียน
ทุน ทั้งหมด 9,212 คน คิด เป็นเงิน
ทุนการศึกษา 42.1 ล้านบาท
นัก เรีย นทุน ได้รับการติด ตามโดยการ
ติดตามผ่านทางโทรศัพท์ / การเยี่ยม
ติดตามที่โรงเรียน จานวน 4,184 คน
อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน 79.27%
(รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่จนถึง
ม. 6/ ปวช. 3)

สายอาชีพ

133 87

จานวน (คน)

ทุนพิเศษอื่นๆ

42%

โทรพูดคุย ให้คาแนะนา
3,913 คน

3%

เยี่ยมติดตามทีโ่ รงเรียน
271 คน

55%

อยู่ระหว่างการติดตาม
5,028 คน

แบบสารวจนักเรียนทุนรุ่นทีเ่ พิ่งสิ้นสุดการรับทุนเมือ
่ มีนาคม 2563 มีนักเรียน
ตอบกลับ 505 คน (68% ของนักเรียนทีจ
่ บ)
เรียนต่อปริญาตรี
คณะที่นิยม
• ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
• มนุษยศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจและบัญชี

เรียนต่อ ปวส./ อนุปริญญา
สาขาที่นิยม
• พาณิชยกรรม บริหาร
• อุตสาหกรรม
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กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ YBF Club ใน
โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยร้ อ ยพลั ง การศึ ก ษา เพื ่ อ สร้ า งการรั บ รู้
เกี่ยวกับวัต ถุประสงค์ เป้า หมาย ประโยชน์ที่จะได้รับจากชุมนม
ร่ว มถึง พั ฒ นาศัก ยภาพนั กเรี ยนและคุ ณ ครู แกนน าในการเป็ น
ผู้น ากระบวนการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัย การดูแลนักเรียน
ทุน ฯลฯ เพื่อนาไปพัฒนาระบบการดูแลประคับประคองนักเรียน
ทุ น ยุ ว พั ฒ น์ ใ ห้ ม ี เ ป้ า หมายในการเรี ย นและด าเนิ น ชี ว ิ ต สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์
(YBF CLUB)

พื้นที่มาเรียนรู้ มาเล่น พร้อมพัฒนา
ศักยภาพและเติบโตไปด้วยกัน

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้
• 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 63 โรงเรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ มีตัวแทน
นักเรียนและครูแกนนาเข้าร่วมจานวน 25 คน
• 7-8 ส.ค. 63 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ นนทบุรี มี
ตัวแทนนักเรียนและครูแกนนาเข้าร่วมจานวน 46 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2PlAR2V
5
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งานเพื่อพัฒนา
เยาวชน

พัฒนาการเรียนการสอน
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

โครงการร้อยพลังการศึกษา

การลงนามบันทึกข้อตกลง ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี เมื่อ
วั น ที ่ 29 กั น ยายน 2563 โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มลงนามได้ แก่ ร้ อ ยพลั ง การศึ ก ษา,
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ธารปุญญ์เมล่อนฟาร์ม และ
สุวิทย์การยาง

เครือ
่ งมือ

จานวนโรงเรียน

• ร้อยพลังการศึก ษาร่วมลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลง
(MOU) กับโรงเรียนและองค์กรต่างๆ ในโครงการ
การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
เพื่อบูรณาการการเรียนรูส
้ ก
ู่ ารพัฒนาทักษะอาชีพ
(Community
Engagement) โดยขณะนี ้ มี
โรงเรียนที่ได้ท า MOU แล้วจ านวน 3 โรงเรีย น
ได้แก่ 1. โรงเรียนห้วยกระเจาพิยาคม จ.กาญจบุรี
2. โรงเรียนแม่วินสามัคคี จ. เชียงใหม่ 3. โรงเรียน
รวมมิตรวิทยา จ. บุรีรัมย์

รวม
84 โรงเรียน 30 จังหวัด

จานวนเครือ
่ งมือทีอ
่ ยู่ในโรงเรียน

จานวนโรงเรียน

1

7

ทุนการศึกษายุวพัฒน์

81

Learn Education

39

2

16

Winner English

34

3

23

Teach for Thailand

32

4

20

โครงการแนะแนวครูรุ่นใหม่

34

5

16

โรงเรียนคุณธรรม

60

6

2

จานวนโรงเรียนทีใ่ ช้เครือ
่ งมือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: นักเรียนที่ใช้เครื่องมือจะทับซ้อนกันและเป็นกลุ่นนักเรียนมัธยมต้นเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเครื่องมือ Winner English ที่มีนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ที่ ได้ใช้เครื่องมือด้วย
*จานวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีทั้งหมด 60 โรงเรียน โดยมี มี 9 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมก่อนปี 2562
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งานเพือ
่ สร้าง
การมีส่วนร่วม

“ให้นอ
้ งไปต่อ”
จนจบม. 3

แคมเปญ “ให้ไปต่อ” ปี 2 ร่วมส่งน้องเรียนจบมัธยมต้น
จากแคมเปญ “ให้ไปต่อ” เมื่อปี 2562 ระดมทุนผ่านเทใจ.คอมในช่วงปลายปีเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน สามารถระดมทุนได้ถึง 3,711,200 บาท ส่งน้องเรียนได้ถึง
530 คน

530 คน

โดยในปี 2563 นี้ ในปีนี้มูลนิธิยุวพัฒน์ชวนผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมสนับสนุนอีก ครั้ง
เพื่อช่วยให้น้องๆ ได้ไปต่อด้วยการศึกษาจนจบมัธยม 3 โดยได้เริ่มระดมทุนแล้ว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ...ร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/haipaitor2/
5

องค์กร
มีส่วนร่วม

ศิลปินตัดกระดาษ ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา

(คลิกชมรายการ)

กษิต บุญนาค หัตถ์เทพประทานกรีดกระดาษ ศิลป์ประณีต ได้บริจาคเงินรางวัลจานวน 40,000 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ จากการไปร่วมรายการ Super100 อัจฉริยะเกินร้อย ทางช่อง 23 เวิร์คพ้อยท์ โดย
ได้แสดงความสามารถในการกรีดกระดาษเป็นชิ้นงานศิลปะ “ยักษ์สยาม” ออกอากาศไปเมือ
่ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

สร้างการรับรู้ “50 บาท ส่งน้องเรียน”
ร่ว มรายการถ่ายทอดสด “บ่ายนี้มีค าตอบ” ทางช่อง 9 อสมท เพื่อ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเด็กขาดโอกาสและประชาสัมพันธ์แคมเปญ “50
บาท ส่งน้องเรียน” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563
ชมรายการ
https://www.facebook.com/watch/?v=315514682953301&ex
tid=jdkLh6TnlJ1qm2lp
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อาสาผู้ให้กาลังใจ
Pen Pal Day รุ่นที่ 7

งานอาสาสมัคร

อาสาผู้ให้ก าลังใจร่วมกิจกรรมเขียน
จดหมายส่งกาลังใจในการเรียน/การ
ใช้ชีวิตวัยรุ่น ฯลฯ เพื่อให้น้องๆ ได้มี
ที่พึ่งทางใจ ไม่หลุดจากระบบ
การศึกษากลางคัน
กิ จ กรรมได้ จ ั ด ขึ ้ น ในวั น เสาร์ ท ี ่ 3
ตุ ล าคม 2563 ณ อาคารพรี เ มี ย ร์
คอร์เปอเรทปาร์ค โดยมีอาสาทั้งหมด
จานวน 27 คน ตอบจดหมายน้องๆ
ได้ 258 ฉบับ
ชมภาพกิจกรรมและอ่านเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/yuvabadh
ana/posts/3854174437948352

พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 10
มีอาสาที่ผ่านการคัดเลือกและร่วม
ปฏิบัติงาน จานวน 11 ท่าน โดยมูลนิธิฯ ได้
จัด ให้มีก ารปฐมนิเทศอาสาเมื่อ วัน เสาร์ ที่
22 สิ ง หาคม เพื ่ อ ให้ พ ี ่ ๆ อาสาได้ เ ตรี ย ม
ความพร้ อ ม พบปะ พู ด คุ ย และได้ ว าง
แผนการท างานการเป็ น พี ่ เ ลี ้ ย งอาสา
ร่ ว มกัน ทั ้ง การให้ ค าแนะน าทางออนไลน์
(กลุ่มปิดนัก เรียนทุน) และการให้ค าแนะน า
ทางโทรศั พ ท์ เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการ
ท างานของอาสาอี ก 4 เดื อ นต่ อ จากนี้
ระหว่าง 24 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 2563
ชมภาพกิจกรรมและอ่านเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/yuvabadhana
/posts/3796156360416827
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น้าใจจาก
สังคมทีเ่ กิดขึน
้

ระดมทุนเพื่อ
โครงการทุนการศึกษา
(มกราคม – กันยายน 2563)

44.2 ล้านบาท

องค์กรและบุคคลทั่วไป
9.6 ล้านบาท

ร้านปันกัน
34.6 ล้านบาท

8

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

19-20

7,14

ธ.ค.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทุนใหม่เทอม 1/2563
ชุมนุนนักเรียนทุน – ติดตามโรงเรียน/ midterm review
ยุวพัฒน์สาร 3/2563
กิจกรรม student volunteer รุ่นที่ 6

15-30

กิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 7

3

พี่เลี้ยงอาสา รุน
่ 10 - Midterm Review/ ถอดบทเรียน

17

19

ติดตามโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์/โทรศัพท์ และการลงพื้นที่
โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในโครงการร้อยพลังการศึกษา ติดตาม
กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และลงพื้นที่ / ถอดบทเรียน เทอม 1/63
Corporate Donor Engagement “เป็นนักเรียน 1 วัน กับร้อยพลังการศึกษา”
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รายงานการเงิน

เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
(มกราคม – กันยายน 2563)

แหล่งที่มา

ล้านบาท

59.7

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

49.8

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

34.6

ร้านปันกัน

เงินบริจาครับ
และแหล่งทีม
่ า

55.3

บุคลลทั่วไป

25.2

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

236.6
ล้านบาท

9.4

องค์กรทั่วไป
สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล
ร้านอาหารและภัตตาคาร

0.9
1.7

1

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคม
อื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ
รายละเอียด

เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์

ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด”

1.7

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ
่ สังคม “Socialgiver”
3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

17.7
2.6
12.3
1.1

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อชนกลุ่มน้อยผูด
้ อ
้ ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ
่
การศึกษา”
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ
่ ผู้ปว่ ยด้อยโอกาสในพืน
้ ที่ห่างไกล “มูลนิธิ
ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”

0.8
0.2

(มกราคม – กันยายน 2563)

สนับสนุนโครงการและ
การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
109.5 ล้านบาท

46%

ดอกเบี้ยรับ
0.1 ล้านบาท

236.6

0%

7.6
5.9
0.1
10.2

ล้านบาท
22%

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
51.7 ล้านบาท

1.5

3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพือ
่ ใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
โครงการร่วมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1. โครงการ Negative Pressure Chamber
2. โครงการ Negative Pressure Cohort
3. โครงการ Covid-19 สนับสนุนอาหารเด็ก
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
5. สนับสนุนโครงการต่างๆ อันเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19
5. โครงการรู้ทันฝุ่น PM 2.5
รวม

2.4

2.9
1.6
1.2
0.09
5.0
0.4
75.3

32%

สนับสนุนงานที่เป็น
platform เพื่อการขยายผล
และงานเพื่อสังคมร่วมกับ
ภาคีต่างๆ 75.3 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา

44.2

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

1.0

3. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา

6.5

รวม

51.7
11

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน
(มกราคม – กันยายน 2563)

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
10.6 ล้านบาท

4%
96%

เพื่อสาธารณประโยชน์
226.2 ล้านบาท

รายละเอียด

เพื่อสาธารณประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

รวม

ล้านบาท

%

226.2

96%

10.6

4%

236.8

100%
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เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ
ร่วมกับภาคีต่างๆ
รายละเอียด

ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน”
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด”

(มกราคม – กันยายน 2563)

38.5
3.5

งานสร้างการมีส่วนร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมส
ี ุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย”
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
– กองทุนธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
107.8 ล้านบาท

8.8
20.3
2.5
0.4

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ”
4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ
่ สังคม Social Giver
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

5.8
6.3
3.0

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์”
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand

52%

226.2
ล้านบาท

48%

1.0
1.2
1.9
6.2
3.4

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ
่ ผู้ปว่ ยด้อยโอกาสในพืน
้ ที่ห่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ
สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวต
ิ ระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพือ
่ ใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
โครงการร่วมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1. โครงการ Negative Pressure Chamber
2. โครงการ Negative Pressure Cohort
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก covid
5. โครงการรู้ทันฝุ่น

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์

รวม

5.6
1.9
2.2

2.6
1.7
0.09
0.4

118.4

สนับสนุนงานที่เป็น Platform เพื่อการ
ขยายผลและการท างานเพื ่ อ สั ง คม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 118.4 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(โครงการร้อยพลังการศึกษา)
2. งานทุนการศึกษา
3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม
4. งานดูแลนักเรียนทุน
5. กิจกรรมพัฒนาและดูแลเยาวชน

69.2
24.2
10.7
3.4
0.3
107.8

รวม
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เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
(มกราคม – กันยายน 2563)

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.2

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

0.1

รวม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

0.07

ค่าสาธารณูปโภค

0.2

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย

0.3

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

0.06

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

0.2

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

0.3

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

0.3

ค่าเช่าและค่าบริการพืน
้ ที่

เงินเดือนและสวัสดิการ

10.6

ล้านบาท

0.6
8.3
ล้านบาท
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สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ

รายละเอียด

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2563)

ล้านบาท

75.5

รับบริจาค

236.6

บริจาคออก

236.8

คงเหลือ 30 กันยายน 2563

75.3
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