
รายงานการเงนิ
(มกราคม – มีนาคม 2565)

เงินบริจาครับและแหล่งท่ีมา

สนับสนุนสนิค้าเพื่อการกุศล

ร้านอาหารและภัตตาคาร

องค์กรท่ัวไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

บุคลลทั่วไป

ร้านปันกัน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

0.09

1.3

1.9

4.2

11.0

13.7

34.1

รวม

66.3
ล้านบาท

แหล่งที่มา ล้านบาท



22%

27%

51%

เพือ่งานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

17.9 ล้านบาท      

เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ และการท างานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาค
สังคมในประเด็นด่างๆ

66.3
ล้านบาท

เงินบรจิาครบัแบง่ตามวตัถปุระสงค์
(มกราคม – มีนาคม 2565)

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 16.3

3. งานโครงการ ร้อยพลังการศึกษา 1.6

4. งานพัฒนาเยาวชน 0.02

รวม 17.9

รายละเอียด ล้านบาท

งานโครงการอืน่ๆ ภายใตม้ลูนธิยิวุพฒัน ์

1. เพื่อช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการในเด็ก “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.4
2. เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย “โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Integrated Child – Centered    

Active Learning project (ICAP) 0.4

สนบัสนุนการท างานเพือ่สงัคมรว่มกบัภาคภีาคสงัคมในประเดน็ดา่งๆ 

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม          

1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 3.3
- กองทุนรวมคนไทยใจดี 0.9

2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม “Socialgiver” 0.3
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ 0.1

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.2
2. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand” 4.4
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา” 0.1
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ “มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร”์ 0.2

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 
“มูลนิธิ ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต” 0.03

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย 

- ชีวามิตร 1.2
- เยือนเย็น                                   1.2

3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด      

งานสนับสนุนสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ

1. โครงการ ดรุณศึกษา 0.6

รวม 14.2

สนับสนุนงานโครงการอ่ืนๆ ภายใต้มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ และการท างานงานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด้นต่างๆ 

14.2 ล้านบาท 

สนับสนุนโครงการและการ
ด าเนินงานของมูลนิธิ

34.1 ล้านบาท      



รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 60.2 95%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 3.4 5%

รวม 63.6 100%

เพื่อสาธารณประโยชน์
60.2 ล้านบาท     

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
3.4 ล้านบาท          

95%

5%

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน
(มกราคม – มีนาคม 2565)



รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการร้อยพลังการศึกษา 18.0

2. งานทุนการศึกษา 6.9

3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม 1.2

4. งานดูแลนักเรยีนทุน 1.1

5. สนับสนุนกจิกรรมระดมทุน 0.01

รวม 27.2

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์
และการท างานงานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคม
ในประเดน็ต่างๆ 33 ล้านบาท

เงินบรจิาคออกเพ่ือธารณประโยชน์
(มกราคม – มีนาคม 2565)

60.2
ล้านบาท

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
27.2 ล้านบาท

เพือ่สนบัสนนุงานโครงการอืน่ๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ และการท างานเพื่อสังคมร่วมกับภาคี
ภาคสังคมในประเด็นด่างๆ ต่างๆ

รายละเอยีด ล้านบาท

งานโครงการอืน่ๆ ภายใตม้ลูนธิยิวุพฒัน ์

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน” 11.9
2. เพื่อช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการในเด็ก “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 1.7
3. . เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย “โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Integrated Child 

– Centered Active Learning project (ICAP) 0.6

สนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมรว่มกบัภาคภีาคสงัคมในประเดน็ดา่งๆ 

งานสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 7.3
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

– กองทุนธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

0.2
0.1
0.1

3. เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกันของส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอ็นไลฟ” 0.6
4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม Socialgiver 0.4
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 0.1

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์” 1.0
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.5

3. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “ทีชฟอร์ไทยแลนด”์ 4.4
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์” 1.5

- โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส   
“มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา” 

0.9

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด 

2. โครงการเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย

- ชีวามิตร 1.0
- เยือนเย็น 0.4

โครงการร่วมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1. โครงการ ดรุณศึกษา 0.4

รวม 33.0

55%
45%



(มกราคม – มีนาคม 2565)

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  

รายการ ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการ 2.6

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ส านกังาน 0.2

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.1

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.08

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 0.06

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน 0.03

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.1

ค่าสาธารณูปโภค 0.05

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็ปไซต์ 0.05

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.02

ค่ารักษาความสะอาด 0.006

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.09

รวม 3.4

รวม

3.4
ล้านบาท


