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“สังคมอยู่ดีมีสุข”  

ในท่ีน้ีหมายถึง สังคมที่ม ี

ความเท่าเทียม มีการแบ่งปัน  

เกื้อกูล และไม่มีความเหลื่อมลำ้า 

ในการเข้าถึงโอกาส เข้าถึงสิทธิ  

ที่ประชาชนทุกคนพึงมีพึงได้รับ 

ในฐานะพลเมือง

บทนำา

ปี	2558	นับเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายของ	“มูลนิธิเพื่อคนไทย”	

ฉากทัศน์ต่อเนื่องท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายปฏิรูปประเทศ	 ภายใต้สถานการณ์ของการร่วมสร้าง	

การเปลีย่นแปลงของผูค้นหลากหลายกลุม่ทัง้ประเทศ	มลูนธิเิพือ่คนไทยร่วมกบัศนูย์พยากรณ์	

เศรษฐกจิและธรุกจิ	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	เปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนทัว่ประเทศกว่า	50,000		

คนได้สะท้อนเสียงถึง	 “ประเทศไทยในฝัน”	 และ	 “สิ่งที่พร้อมลงมือท�า”	 ผ่านกลไกงานวิจัยชื่อ	

“ออกเสียงออกแบบประเทศไทย”	

ผลวิจัยพบว่า	 สิ่งที่คนไทยฝันอยากเห็นมากที่สุดอันดับ	 1	คือ	 คนไทยรู้รักสามัคคี	 บ้านเมือง	

สงบ	น่าอยู่	ปลอดภัย

ผลส�ารวจดังกล่าว	ไม่เพียงแต่สะท้อนประเทศไทยในฝันของประชาชนคนไทย		แต่ยังตอกย�้า	

ถึง	“คุณค่าหลัก”	และ	“พันธกิจ”	ของมูลนิธิเพื่อคนไทย	“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”	ว่า	ยังเป็น	

“ความต้องการ”		ของสังคม	

	“สงัคมอยูด่มีสีขุ”	ในทีน่ีห้มายถงึ	สงัคมทีม่คีวามเท่าเทยีม	มกีารแบ่งปัน	เกือ้กลู	และไม่มคีวาม	

เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงโอกาส	เข้าถึงสิทธิ	ที่ประชาชนทุกคนพึงมีพึงได้รับในฐานะพลเมือง

ขณะท่ีบริบทโลก	 ปีที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

หรือ	Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	17	ข้อ	ดังที่ทราบกันดีว่า	16	ข้อแรกเป็น	

การพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืนในมิติประเด็นปัญหา	ขณะที่ข้อสุดท้ายว่าด้วย	“หุ้นส่วนความ	

ร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล”	 (Partnership)	 นั้น	 สอดคล้องต้องกันกับการขับเคลื่อนงาน	

ของมูลนิธิเพื่อคนไทย	ทั้งในอดีต	ปัจจุบันและที่ก�าลังมุ่งหน้าอย่างมุ่งมั่นในอนาคต

ความท้าทายยิ่งส�าหรับมูลนิธิเพื่อคนไทย	คือ	การคิดค้นหาวิธีการสร้างความร่วมมือเพื่อตอบ	

โจทย์ท่ีเป็นเป้าหมายใหญ่และกว้างเฉกเช่นการสร้าง	 “สังคมอยู่ดีมีสุข”	 ด้วยการเชิญชวน	

“เพือ่นภาค”ี	ร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึง่ของ	“กลไก”	หรอื	“เครือ่งมอืแก้ปัญหาสังคม”	ด้านต่างๆ		

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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ปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทยและเพื่อนภาคี	สามารถสร้างความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน	

เกดิการตืน่ตระหนกัและพร้อมลงมอืท�าเพือ่ส่วนรวม		ผ่านกลไกหลอมรวมความร่วมมอื	5	กลไก	

หลกั	ประกอบด้วย	ออกเสยีงออกแบบประเทศไทย	คนไทยขอมอืหน่อย	ร้อยพลงัเปลีย่นประเทศ		

กองทุนรวมคนไทยใจดีและเทใจดอทคอม	 รายละเอียดและผลลัพธ์ของแต่ละกลไกมีปรากฏ	

ในเอกสารนี้

ทกุกลไกมจีดุร่วมทีก่ารสร้างความร่วมไม้ร่วมมอืรปูแบบต่างๆ	ตามความพร้อมของผู้เกีย่วข้อง	

ส�าคัญ	 และการบูรณาการทรัพยากรในการแก้ปัญหาสังคมที่วัดผลลัพธ์ได้	 โดย	 “ทรัพยากร”	

จะมีความหมายกว้างมากกว่า	“เงินทุน”	แต่ยังเป็น	“ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	เครือข่าย”	

ไม่เพียงเท่าน้ัน	 ในจ�านวนกลไกดังกล่าว	 มีกลไกท่ีสร้างสะพานความร่วมมือให้	 “ภาคธุรกิจ”	

ที่หมายถึง	 “นักธุรกิจ	 นักลงทุน”	 เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาความยั่งยืนให้กับสังคมได้	

ผ่านการจดัการทีเ่ป็นระบบ	ท้ายทีส่ดุจะน�ามาซึง่การยกระดบัมาตรฐานการท�างาน	ขององค์กร	

ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง	ได้แก่	“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”	และ	“กองทุนรวมคนไทยใจดี”

ท่ามกลางความพยายามในการรเิริม่สร้างกลไกใหม่ๆ	ให้ก้าวทนับรบิทของสังคมเพ่ือแก้ปัญหา	

ขนาดใหญ่	กลไกดังกล่าวถือเป็น	“ผลผลิต”	ที่เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายสร้าง	“ผลลัพธ์”	ทางสังคม	

และนับเป็นความภาคภูมิใจย่ิงเช่นเดียวกันท่ีมูลนิธิเพื่อคนไทยได้รับการสนับสนุนทรัพยากร	

จาก	“เพื่อนภาคี”	จนสามารถริเริ่มสร้างสรรค์กลไกเหล่านี้ไปหลอมรวมพลังความร่วมมือ	และ	

ยังสามารถต่อยอดการพัฒนางานร่วมกันกับองค์กรภาคีสู่ปี	2559	อย่างเข้มข้น

การสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการลงมือปฏิบัติร่วม	 (Collective	 Action)	 สู่การสร้างผลลัพธ	์

ร่วมทางสังคม	 (Collective	 Impact)	 ท่ีท่านจะได้รับทราบจากรายงานฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได	้

หากขาดความร่วมมอืจากเพือ่นภาคภีาคส่วนต่างๆ	และประชาชนคนไทย	จึงถอืโอกาสขอบคณุ	

ทุกท่านมา	ณ	ที่นี้

คณะทำางาน “มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“มูลนิธิเพ่ือคนไทย”	 องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2554	 ด้วยคุณค่าหลัก	 “ร่วม	

สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”	

จากคณุค่าหลกัทีม่เีป้าหมายกว้างและยิง่ใหญ่	ยงัผลให้การขบัเคลือ่นงานพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	

ของมูลนิธิเพื่อคนไทย	จ�าเป็นต้องอาศัย	“พลังการมีส่วนร่วม”	ของประชาชนคนไทยในทุกภาค	

ส่วน	 ด้วยความเชื่อมั่นใน	 “พลังพลเมือง”	 ว่า	 สามารถลงมือท�าแก้ปัญหาสังคม	 เป็นพลเมือง	

ที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	(Active	Citizen)	ชวนกันลงมือท�าให้สังคมไทยน่าอยู่	

เพือ่บรรลเุป้าหมายดงักล่าว	กลวธิกีารขบัเคลือ่นงานพฒันาสงัคมของมลูนธิเิพือ่คนไทย	จงึเน้น	

สร้าง	“เครือ่งมอื”	หรอื	“กลไก”	ทีม่เีป้าหมายแก้ปัญหาสงัคมทีห่ลากหลาย	ตลอดจนการออกแบบ	

กระบวนการหรอืรปูแบบการมส่ีวนร่วมทีส่อดรบักบัความสนใจทีแ่ตกต่างหลากหลายของผู้คน	

ในสังคม	รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทสังคมและสถานการณ์ของประเทศ	

“พนัธกจิ”	หรอืบทบาทของมลูนธิเิพือ่คนไทย	จงึท�าหน้าทีเ่ป็น	“องค์กรตวักลาง”	(Intermediary		

Organizations)	 ที่ไม่เพียงแต่สร้างกลไกเพื่อการมีส่วนร่วม	 แต่ยังหนุนเสริมสร้างศักยภาพ	

ให้ภาคีเครือข่ายให้ได้รับทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนงานตามความเชี่ยวชาญได้อย่าง	

ยั่งยืน	ในบทบาทของการเป็น	“ผู้เชื่อมต่อ”	และ	“ผสานความร่วมมือ”	
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กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุนกองทุนรวม คนไทยใจดี

การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน

BKIND

t a e j a i . c om

“พันธกิจ” ของมูลนิธิเพื่อคนไทย 

1.	สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

2.	สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวมความร่วมมือ

3.	บูรณาการทรัพยากรผ่านกลไกความร่วมมือเพื่อสร้างความยั่งยืน

สร้ำงเครือข่ำยพลเมือง 
ที่มีส่วนร่วม 
เพื่อส่วนรวม

งำนภำคีสัมพันธ์

งำนพัฒนำกลไก

งำนสื่อสำร

งำนจัดกำรควำมรู้

งำนประเมินผล

สร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วม 
เพื่อหลอมรวมควำม 

ร่วมมือ

บูรณำกำรทรัพยำกร 
ผ่ำนกลไกควำมร่วมมือ 
เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน

ภายใต้พันธกิจดังกล่าว	 มูลนิธิเพื่อคนไทยจึงมีระบบการจัดการภายในที่เป็นสายงาน	
สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ	 ประกอบด้วย	 งานสื่อสาร	 งานจัดการองค์ความรู้	 -		
ประเมินผล	งานพัฒนากลไก	งานภาคีสัมพันธ์และสร้างเสริมศักยภาพ
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นับจากปีแรกของการด�าเนินงาน	 ถึงปี	 2558	 มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ริเริ่ม	 สร้างสรรค์เคร่ืองมือ

หรอืกลไก	(Platform)	ร่วมกบัภาคภีาคส่วนต่างๆ	ทัง้ภาคธุรกจิและภาคสังคม	จนสามารถหลอม

รวมพลงัความร่วมมอืจากคนไทยทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมในการเป็นผูล้งมอืท�าแก้ปัญหาสงัคม	

ประกอบด้วย

• “คนไทยมอนิเตอร์” : กลไกรับฟังเสียงคนไทยอย่างเป็นระบบ	 100,000	 คน	 ท่ัวประเทศ		

ให้ผูม้เีกีย่วข้องส�าคญั	(Stakeholders)	ได้เข้าใจถงึ	“ความต้องการ”	ทีแ่ท้จรงิของประชาชน	

เพ่ือชีใ้ห้เหน็ถงึประเดน็ปัญหาส�าคญัทีค่วรร่วมกนัพฒันาแก้ไข	โดยความร่วมมอืของบรษิทั	

วจิยัการตลาดชัน้น�าซึง่เป็นสมาชกิของสมาคมวจิยัการตลาดแห่งประเทศไทย	ได้แก่	บรษิทั		

จีเอฟเค	 มาร์เก็ตไว้ส์	 จ�ากัด	 บริษัท	 ซี.	 เอส.	 เอ็น	 แอนด์	 แอสโซซิเอท	 จ�ากัด	 บริษัท	

เซ็นซอรี่	รีเสิร์ช	กรุ๊ป	จ�ากัด	บริษัท	ฟอร์ไซส์	รีเสิร์ช	จ�ากัด	บริษัทอินไซด์	เอเชีย	มาร์เก็ต	

รีเสิร์ท	จ�ากัด	บริษัท	อินเทจ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท	อินโฟเสิร์ส	จ�ากัด	

• “คนไทยขอมือหน่อย” : กลไกหลอมรวมเครือข่ายงานภาคสังคม	 ด้วยความร่วมมือกับ	

ภาคธุรกิจ	“บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)”	ผู้น�าในอุตสาหกรรมค้าปลีกร่วมลงขัน	

ให้พ้ืนที่	 การค้าท�าเลทองใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีเสริมสร้างและพัฒนาโอกาส	

ความร่วมมอื	ระหว่างภาคสงัคม	-	ภาคธรุกจิ	-	ภาครฐั	ในรปูแบบกจิกรรม	“ตลาดนัดสงัคม”	

ระดับประเทศ	 (Social	 Expo)	 เพื่อสร้างให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือขับเคล่ือนงาน	

พัฒนาสังคมต่อเนื่องระยะยาว

• “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย” : กลไกรับฟังเสียงที่เป็น	 “คุณค่าร่วม”	 และ	 “เป้าหมาย	

ร่วม”	 ท่ีแท้จริงของคนไทยระดับประเทศ	 52,947	 เสียง	 ถึงประเทศไทยในฝันและสิ่งที	่

พร้อมจะลงมือท�า	เพื่อขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องส�าคัญจากภาคส่วนต่างๆ	น�าผลวิจัยไปหนุน	

เสริมนโยบายการพัฒนาประเทศ	 เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญในการสร้างพลังพลเมืองที่มี	

ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมโดยความร่วมมือกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

• “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” : กลไกบูรณาการทรัพยากรระดับประเทศ	 ร่วมกับภาคีที่เป็น	

องค์กรตัวกลางและองค์กรธุรกิจรวม	11	ประเด็น	อันได้แก่	คน	เครือข่าย	แหล่งทุน	และ	

องค์ความรู้	เพื่อสร้าง	“โอกาส”	ในการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลโครงการและสร้างเสริม	

ศักยภาพให้กับองค์กรภาคสังคม	 ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ	 ได้อย่าง	

ยั่งยืน	โดยมีเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดผลได้	

• “กองทุนรวมคนไทยใจดี” : กลไกทรัพยากรทางการเงินที่นักลงทุนสามารถร่วมท�าดีได	้	

นับเป็นกองทุน	 ESGC	 (Environment	 –	 Social	 –	 Governance	 –	 Anti	 Corruption)	

กองแรกของประเทศ	ที่ก�าหนดให้มีการแบ่งเงินร้อยละ	0.8	ของผู้ลงทุน	โดยจ่ายผ่านส่วน	

แบ่งค่าบริหารจัดการร้อยละ	 40	 ของบลจ.	 บัวหลวง	 ไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที	่

มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทย	โครงการนี้เกิดจากการริเริ่มร่วมมือกันกับ	บลจ.	บัวหลวง		

และสถาบันเช้นจ์	ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ	

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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• “เทใจดอทคอม” www.taejai.com : เป็นเวบไซต์ระดมทุน	(Social	Crowd	Funding)	แห่ง	

แรกทีไ่ด้รบัความนยิมอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย	ท�าหน้าทีร่ะดมการบรจิาคให้กบัโครงการ	

เพื่อสังคมประเด็นต่างๆ		กับประชาชนทั่วไป	ส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อสังคมขนาดเล็กที่	

มีระยะเวลาด�าเนินการช่วงส้ันๆ	 โครงการนี้เกิดจากการริเริ่มร่วมมือกันกับสถาบันเช้นจ์	

ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ	

จะเห็นได้ว่า	 เครื่องมือหรือกลไกดังกล่าวท่ีเป็น	 “กุญแจ”	 ส�าคัญของการหลอมรวมพลังการมี

ส่วนร่วม	 ล้วนมาจากการคิดร่วม	 ท�างานร่วม	 และพัฒนาร่วม	 ระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยและ

ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ	 ผู้ขับเคล่ือนงานพัฒนาประเทศภายใต้ความเชื่อเดียวกันว่า	

“คนไทยเท่านั้นที่ท�าให้เมืองไทยน่าอยู่”



กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุนกองทุนรวม คนไทยใจดี

การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน

BKIND

t a e j a i . c om

“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”	
เน้นสร้างกลไกความร่วมมือที่แตกต่างหลากหลายให้คนจ�านวนมากสามารถ	
ร่วมแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ	เช่น	การศึกษา	พัฒนาเยาวชน	คุณธรรม		
ต่อต้านคอร์รัปชัน	ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน	ผู้สูงอายุ	สามจังหวัดชายแดนใต้		
พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	คนพิการ	สิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร		
สังคมสุขภาวะ	และเศรษฐกิจชุมชน

การบูรณาการ	
ความร่วมมือ	
และแบ่งปัน	
ทรัพยากรจาก	
ภาคส่วนต่างๆ		
แก้ปัญหาสังคม

จุดขายของ	
การแลกเปลี่ยน	
งานอาสาสมัคร	
ระหว่างคน	
ท�างาน	

ภาคสังคมกับ	
ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ	

กระบวนการ	
รับฟังเสียง	

ของประชาชน	
ระดับประเทศ	
อย่างเป็นระบบ	
ถึงประเทศไทย	

ในฝัน

	สังคมแห่งการ
แบ่งปันกับ
ประชาชนทั่ว
ไทยร่วมให้ทุน
สนับสนุน

โครงการเพื่อ
สังคมผ่านช่อง
ทางออนไลน์

แห่งนี้

สังคมแห่ง	
การแบ่งปันกับ	
นักลงทุนผ่าน	
กลไกกองทุน	
รวมนี้พร้อมกับ	
สนับสนุน	

กิจการที่มีส่วน	
รับชิดชอบ	

ต่อสังคม	4	ด้าน	
(E-S-G-C)

เป้าหมาย

กลไกหลัก

ผลลัพธ์

ผลจำกกลไก 
ควำมร่วมมือ 
ประเภทต่ำงๆ

ท�างานร่วมกับ	
ภาคีกลุ่มเป้าหมาย	

จ�านวน	
345	องค์กร

สร้างพลเมือง	
ที่มีส่วนร่วม	
เพื่อส่วนรวม	
อย่างน้อย	

691,	824	คน

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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สร้ำงเครือข่ำยพลเมือง 
ที่มีส่วนร่วม 
เพื่อส่วนรวม

5	กลไก

•	 ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	

•	 คนไทยขอมือหน่อย	

•	 ออกเสียงออกแบบประเทศไทย		

•	 เทใจดอทคอม	

•	 กองทุนรวมคนไทยใจดี

691,824	คน

•	 เงินทุน	53,088,731.37	บาท

•	 อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	59	คน

•	 เครือข่ายความร่วมมือ	

กว่า	345	องค์กร

•	 ภาคีท�างานใกล้ชิด	182	องค์กร

สร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วม 
เพื่อหลอมรวมควำม 

ร่วมมือ

บูรณำกำรทรัพยำกร 
ผ่ำนกลไกควำมร่วมมือ 
เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน

ผลลัพธ์ทำงสังคมในกำรขับเคลื่อนงำนของมูลนิธิเพื่อคนไทยในปี	2558	
พบว่า	สามารถสร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมจ�านวนไม่น้อยกว่า	691,824	คน	
ยังผลให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรผ่านกลไกพลังความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนดังกล่าว	
ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจ�านวนกว่า	 53,088,731.37	 บาท	 อาสาสมัครผู้ เชี่ยวชาญ	 59	 คน		
ความรู้	 และเครือข่ายความร่วมมือกว่า	 345	 องค์กร	 ในจ�านวนนี้มีองค์กรที่ท�างาน	 ในลักษณะ	
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจ�านวน	182	องค์กร

พันธกิจ ผลลัพธ์
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งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 

เพื่อหลอมรวมความร่วมมือ

ควำมท้ำทำย	 :	ระบบนิเวศการพัฒนาความยั่งยืนในสังคมไทยขาดโอกาสในการบูรณาการ	

“ความร่วมมือ”	ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งเป็นเพราะขาด	“กลไก”	ร้อยเรียงการมีส่วนร่วมหลอม	

รวมพลังความร่วมมือ

แนวคิดและวัตถุประสงค์	 :	สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ	 ที	่

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนคนไทย	โดยกลไกนั้น

1.	 สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับคนจ�านวนมากได้	

2.	 สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับองค์กรภาคีหรือโครงการ	

	 เพื่อสังคมต่างๆ	ที่มีอยู่แล้วได้

3.	 สามารถขยายผลได้	

4.	 สามารถวัดผลลัพธ์ทางสังคมได้

วิธีกำร	 :	ริเริ่ม	 ร่วมสร้างและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือที่มีเป้าหมายไปหนุนเสริมการแก้

ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ	5	กลไกหลัก	ประกอบด้วย

•	 กลไกด้ำนกำรบูรณำกำรทรัพยำกร	:	ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

•	 กลไกด้ำนกำรสร้ำงตลำดพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม	:	คนไทยขอมอืหน่อย

•	 กลไกด้ำนกำรลงทุนเพื่อสังคม	:	เทใจดอทคอม	และกองทุนรวมคนไทยใจดี

•	 กลไกด้ำนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ	:	ออกเสียงออกแบบประเทศไทย
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แผนผังแสดงพัฒนาการระบบนิเวศงานพัฒนาความย่ังยืนของสังคมไทย

ความท้าทาย

ท�าอย่างไรจึงจะสร้างการม	ี
ส่วนร่วม

ความท้าทาย

ไม่สามารถก�าหนดแผนการท�างาน	
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	
เพราะต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับ	
เครือข่ายหลากหลาย

พัฒนากลไกเพื่อเป็นพื้นที่กลาง	
ของการระดมความร่วมมือ	

สร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดผลได้

เมื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือกัน	
อย่างเข้มแข็งแล้ว	

ท�าให้คนทั่วไปได้รับประโยชน	์
เกิดระบบนิเวศการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ภาคีภาคสังคม	ต่างคนต่างท�า	
ไม่มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน

ความท้าทาย

การวางแผนการท�างานที่สามารถ	
วัดผลได้ทั้งก่อนและหลังการสร้าง	
การมีส่วนร่วมที่ขยายวงกว้าง	
จากภาคีเครือข่าย	องค์กรตัวกลาง	
สู่ระดับปัจเจก	เปิดพื้นที่ให้
ประชาชนเข้าร่วม

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ภาคี	/
โครงการ

กลไก กลไก

กลไก

ผลลัพธ์

กลไก

กลไก กลไก

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

กลไก กลไก

กลไก ผลลัพธ์ กลไก

กลไก กลไก

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ

ภาคี	/
โครงการ
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กลไกด้านการบูรณาการทรัพยากร 

“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”

โครงกำร

•	 จ�านวนโครงการที่เข้าร่วม	68	โครงการ

•	 จ�านวนโครงการที่พร้อมขยายผล	31	โครงการ	

•	 จ�านวนโครงการที่ประสบความส�าเร็จ	เชื่อมต่อทรัพยากร	14	โครงการ		

(รายละเอียดตามภาคผนวก	1)

ทรัพยำกร

•	 คน	/	องค์ความรู้	6	การเชื่อมต่อ

•	 เงิน	7,588,022	บาท

•	 เครือขา่ย	4	เครือข่าย

ผลลัพธ์ทางสังคม	เชิงปริมาณ	จ�านวนผู้รับผลประโยชน์	10,053	คน	

(ทางตรง	2,863	คน	ทางอ้อม	7,190	คน)

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		

งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวมความร่วมมือ	 13

ผลลัพธ์ทางสังคม

การบูรณาการความร่วมมือและแบ่งปัน	

ทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ	แก้ปัญหาสังคม



กลไกด้านการสร้างตลาดพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

“คนไทยขอมือหน่อย”

จ�านวนภาคีเข้าร่วม	152	องค์กร	ประกอบด้วย	กลุ่มภาคีภาคสังคม	ภาคประชาชน	

ภาคธุรกิจ	

	

ผลตอบรับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

•	 มาก	ร้อยละ	78

•	 ปานกลาง	ร้อยละ	19

•	 น้อย	ร้อยละ	3	

รูปแบบกิจกรรมที่เข้ำร่วม

•	 ลงแรง	ร้อยละ	30

•	 ลงขัน	ร้อยละ	37

•	 ลงสมอง	ร้อยละ	25

•	 อื่นๆ	ร้อยละ	8

ควำมพร้อมต่อกำรมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

•	 มาก	ร้อยละ	79

•	 ปานกลาง	ร้อยละ	18

•	 น้อย	ร้อยละ	3

ผลลัพธ์ทางสังคม

จุดขายของการแลกเปลี่ยนงานอาสาสมัครระหว่าง	

คนท�างานภาคสังคมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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กลไกด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 

“ออกเสียงออกแบบประเทศไทย”

•	 มีประชาชนคนไทยกว่า	52,947	เสียง	ร่วมออกแบบอนาคตของประเทศ	ที่อยากเห็น

•	 เผยแพร่ผลวิจัยผ่านการจัดเวทีสาธารณะ	สามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน	เข้าถึง

ประชาชนจ�านวน	กว่า	1.7	ล้านการมองเห็น

ผลวิจัยระบุ 7 เป้าหมายสูงสุด เรียงลำาดับสู่ “ประเทศไทยในฝัน”

คนไทยรูร้กัและสามคัค	ีบ้านเมอืงสงบ	น่าอยู	่ปลอดภยั	ไม่มปัีญหาอาชญากรรมและภยัสงัคมต่างๆ	ร้อยละ	28.3	

ประเทศก้าวหน้าทุกด้าน	เศรษฐกิจแข็งแกร่ง	พร้อมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน	ร้อยละ	25.7	

ประเทศไทยไร้คอร์รัปชันสิ้นเชิง	ร้อยละ	9.7	

ยุติธรรมไม่มีชนชั้น	ใครๆ	ก็ต้องได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	8.1	

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี	ร้อยละ	5.9	

ประชาชนมีอ�านาจเหนือนักการเมือง	ร้อยละ	5.7		

การศึกษาน�าไปสู่การสร้างปัญญาที่แท้จริง	ร้อยละ	3.8

ผลลัพธ์ทางสังคม

กระบวนการรับฟังเสียงของประชาชนระดับประเทศ

อย่างเป็นระบบถึงประเทศไทยในฝัน

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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กลไกด้านการลงทุนเพื่อสังคม 

“เทใจดอทคอม” (www.taejai.com)

ยังคงครองความเป็น	Social	 Crowd	 Funding	 อันดับ	 1	 ของประเทศ	สามารถสร้างผลลัพธ	์

ทางสังคมในเชิงปริมาณที่เป็นต้นทุนในการขยายผลโครงการในปีต่อไป	ดังนี้

•	 ระดมทุน	5,420,482.37	บาท

•	 ปิดโครงกำรได้	36	โครงการ	(รายละเอียดตามภาคผนวก	2)

•	 พัฒนำโครงกำรได้	52	โครงการ

•	 สมำชิก	/	ผู้ติดตำม	50,000	users

•	 สมำชิกเวบไซต์	10,500	users

•	 Follower Facebook 40,000	users

•	 ผู้บริจำค	1,824	คน

•	 เกิดควำมร่วมมือกับภำคเอกชน	ร่วมท�าแคมเปญ	รวม	4	องค์กร	

(ฟู้ดแพนด้า	สนุกดอทคอม	บริษัทอินเด็กซ์	ลิฟวิ่งมอลล์	และทรูปลูกปัญญา)

•	 สำมำรถช่วยเหลือคน	ประกอบด้วย	เด็ก	คนยากไร้	คนพิการ	กว่า	181,162	คน

•	 ช่วยเหลือสัตว	์เช่น	หมา-แมวจร	และพิการ	สัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์กว่า	3,175	ตัว

ผลลัพธ์ทางสังคม

สังคมแห่งการแบ่งปัน	กับประชาชนทั่วไทยร่วมให้ทุน	

สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์แห่งนี้

t a e j a i . c om

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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กลไกด้านการลงทุนเพื่อสังคม

“กองทุนรวมคนไทยใจดี” (BKIND)

•	 สามารถระดมเงินรวมทั้งสิ้น	12,080,022	บาท

•	 สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม	17	โครงการ	(รายละเอียดตามภาคผนวก	3)

•	 ร้อยละ	36	สนับสนุนโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส

•	 ร้อยละ	64	สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและคุณธรรม

•	 ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรงในปัจจุบัน	15,289	คน

ผลลัพธ์ทางสังคม

เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันกับนักลงทุนผ่านกลไกกองทุนรวม	

นี้ไปช่วยโครงการเพื่อสังคมพร้อมกับสนับสนุนการลงทุน	

ในกิจการที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม	4	ด้าน	(	E-S-G-C)

BKIND

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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งานภาคีสัมพันธ ์

และการสร้างเสริมศักยภาพภาคี

ควำมท้ำทำย	 :	แม้จะมีกลไกความร่วมมือเกิดขึ้น	 แต่ระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม	

ในนิยามของการผสานเป้าหมายร่วมของผู้เกี่ยวข้องส�าคัญจากภาคส่วนต่างๆ	 ในระบบนิเวศ	

งานพัฒนาความยั่งยืนในประเทศไทย	ยังมี	“ช่องว่าง”	ของการผนึกพลัง	

แนวคิดและวัตถุประสงค์	 :	 เพื่อให้เกิดการผสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องส�าคัญหรือองค์กร	

ภาคี	 มูลนิธิเพื่อคนไทยจึงก�าหนดบทบาทขององค์กรเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 (Facilitator)	

โดยมีวิธีบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบผ่านกลไกความ	

ร่วมมือประเภทต่างๆ

วิธีกำร	:	มี	4	รูปแบบดังนี้

วิธีกำร	 1	 :	 เชื่อมต่อกลไกความร่วมมือท่ีมีกับคุณค่าหลักขององค์กรภาคีเพื่อการม	ี

ส่วนร่วมในกลไกนั้นๆ

วธิกีำร	2	:	บรูณาการการมส่ีวนร่วมขององค์กรภาคทีีแ่ตกต่างหลากหลายในกลไกต่างๆ	

ให้เป็น	“เครือข่ายความร่วมมือ”	ขับเคลื่อนการท�างานพัฒนาสังคมเชิงประเด็น	

วธิกีำร	3	:	สนบัสนนุและพฒันาศกัยภาพ	“องค์กรตวักลาง”	(Intermediaries		Organiza-

tion)	 ท่ีสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและขยายผลการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ผ่านการจัด	

กระบวนการรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 Social	 Lab	 และการจัดกระบวนการเพื่อสร้างเสริม	

ศักยภาพภาคี	(Capacity	Building)

วิธีกำร	4	:	สนับสนุนทรัพยากร	4	ด้าน	ได้แก่	องค์ความรู้	คนหรืออาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	

พลังเครือข่ายและเงินทุน	ให้กับการขยายผลกลไกที่องค์กรภาคีด�าเนินการรายกิจกรรม	

(On-Demand	Activities)	

4



LEVEL 1
Information 

Sharing & Learning 
แลกเปลี่ยนเรียนรู	้
ข้อมูล	ต่างคน	

ต่างท�า

LEVEL 6 
Collaboration

ผนึกก�าลัง	ผสานความต่าง	
เกิดความร่วมมือต่อเนื่อง	

จนเห็นผลลัพธ์

LEVEL 5 
Synergy
ผนึกก�าลัง

ผสานความต่าง
สร้างความร่วมมือ
รายกิจกรรม

LEVEL 4
Resource  
Pooling 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

LEVEL 3
Common 
Direction
ร่วมกันท�า	

ในทิศทางเดียวกัน

LEVEL 2
Linking Operation

& Impact  
เชื่อมต่อการท�างาน	
เชื่อมต่อผลลัพธ์		
ต่างคนต่างท�า

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

กองทุนรวมคนไทยใจดี

คนไทยขอมือหน่อย

เทใจดอทคอม	

ออกเสียงออกแบบประเทศไทย			

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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ผลจากวิธีการการขับเคลื่อนงานภาคีสัมพันธ์ฯ  

4 วิธีดังกล่าว สามารถสะท้อนระดับการมีส่วนร่วม

ขององค์กรภาคี 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีผ่านกลไกต่างๆ	ที่มูลนิธิเพื่อคนไทยเป็นผู้อ�านวยความสะดวก
ให้เกิดการผสานความร่วมมือ	มีความเข้มข้นแตกต่างกัน		โดยกลไกที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม
กับองค์กรภาคีได้ทุกระดับ	 ได้แก่	 ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	 และกองทุนรวมคนไทยใจดี	 อย่างไร
ก็ตาม	ไม่ได้หมายความว่า	กลไกที่มีระดับของการมีส่วนร่วมสูงสุด	(Collaboration)	นั้น	จะต้องมี
องค์ประกอบความเข้มข้นการมีส่วนร่วมทุกระดับต่อเนื่อง	 เช่น	 กรณีของเทใจดอทคอม	 เพราะ
แต่ละกลไกมีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน

ที่มา	:	สถาบันเช้นจ์	ฟิวชันฯ,	2559



งานภาคีสัมพันธ์และการสร้างเสริมศักยภาพภาคี

วิธีกำร	1	:	เชื่อมต่อกลไกความร่วมมือที่มีกับคุณค่าหลักขององค์กรภาคีเพื่อการมีส่วนร่วมใน	

กลไกนั้นๆ

ผลลัพธ์ทำงสังคม	 :	 เกิดภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมเป็น	

จ�านวน	182	องค์กรภาคี

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

กลไก

จ�ำนวนภำคี
/	องค์กร 38 107

182

คนไทยขอมือหน่อย

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป	(RNN)

เทใจดอทคอม

ต่างใจไทยเดียว

Youth	2020

คนไทยขอมือหน่อย

ออกเสียงออกแบบประเทศไทย

กองทุนรวมคนไทยใจดี

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

คนไทยมอนิเตอร์

จาก	 5	 กลไกที่มูลนิธิเพื่อคนไทยขับเคลื่อนในปี	 2558	 สามารถสร้างความผูกพันกับภาคี	 โดย	
มีปริมาณองค์กรภาคีเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นจาก	38	องค์กรในปี	 2556	 เป็น	182	องค์กรใน	
ปี	2558

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		

งานภาคีสัมพันธ์และการสร้างเสริมศักยภาพภาคี 	 20



งานภาคีสัมพันธ์และการสร้างเสริมศักยภาพภาคี

วิธีกำร	2	 :	บูรณาการการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีที่แตกต่างหลากหลายในกลไกต่างๆ	 ให	้

เป็น	“เครือข่ายความร่วมมือ”	ขับเคลื่อนการท�างานพัฒนาสังคมเชิงประเด็น	

ผลลัพธ์ทำงสังคม	 :	 เกิดเครือข่ายความร่วมมือการท�างานพัฒนาสังคมเชิงประเด็น	 ทั้งหมด	

11	กลุ่ม

10
องค์กร

19
องค์กร

46
องค์กร

14
องค์กร

4
องค์กร

6
องค์กร

19
องค์กร

7
องค์กร

41
องค์กร

10
องค์กร

6
องค์กร

ระบบนิเวศ
อำหำรยั่งยืน

คนพิกำร

ผู้สูงอำยุ	

กำรศึกษำ	/	
พัฒนำเยำวชน

ต่อต้ำน
คอร์รัปชัน	/	
คุณธรรม

เศรษฐกิจ
ชุมชน

พลเมือง 
ที่มีส่วนร่วม 
เพื่อส่วนรวม

สุขภำวะ

สิง่แวดล้อม	/	
ฐำนทรพัยำกร	

สำมจังหวัด
ชำยแดนใต้

สิทธิมนุษยชน

	 	 	 ประเด็น	 จ�ำนวนองค์กรภำคี

	1.	 การศึกษา	/	พัฒนาเยาวชน	 41	องค์กร

	2.	 ผู้สูงอายุ	 	 4	องค์กร

	3.	 คนพิการ		 	 10	องค์กร

	4.	 ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน		 19	องค์กร

	5.	 ต่อต้านคอร์รัปชัน	/	คุณธรรม		 6	องค์กร

	6.	 พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม		 46	องค์กร

	7.	 เศรษฐกิจชุมชน		 10	องค์กร

	8.	 สิ่งแวดล้อม	/	ฐานทรัพยากร		 14	องค์กร

	9.	 สามจังหวัดชายแดนใต้		 7	องค์กร

	10.	 สิทธิมนุษยชน		 6	องค์กร

	11.	 สุขภาวะ	 	 19	องค์กร
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วิธีกำร	3	:	สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ	“องค์กรตัวกลาง”	(Intermediaries		Organization)	

ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและขยายผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ผ่านการจัดกระบวนการ	

รูปแบบต่างๆ	เช่น	Social	Lab	และการจัดกระบวนการเพื่อสร้างเสริมศักยภาพภาคี	(Capa-	

city	Building)	ร่วมกับวิทยากรกระบวนการระดับโลก	“REOS	Partners”	2	ครั้ง	ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาระบบตลาดเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ือสุขภาวะ 

 (Sustainable Food Ecosystem Development)

วันจัดงำน	:	วันเสาร์ที่	6	มิถุนายน		2558	ณ	อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	

วัตถุประสงค์	 :	 โครงการพัฒนาระบบตลาดเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสุขภาวะ	 ใช้กระบวนการ	

ปฏิบัติการทางสังคมหรือโซเซียลแล็บ	 เป็นเครื่องมือในการจัดสนทนา	 ผลักดันให้เครือข่าย	

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาคธุรกิจ	 องค์กรภาคสังคม	 และกลุ่มเกษตรกร	

เกดิขึน้ไดจ้รงิเพือ่บรรลเุปา้หมายในการพฒันาการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ใหก้บัระบบเกษตรกรรม	

ยั่งยืนเพื่อสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม

รูปแบบกระบวนกำร	:	Social	Lab

ภำคีร่วมจัด

1.	 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

2.	 มูลนิธิเพื่อคนไทย

3.	 นกฮูก	กรุ๊ป	

4.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

5.	 สถาบันเช้นจ์	ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

6.	 มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย

ผลลัพธ์ทำงสังคม	:	เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรตัวกลางในประเด็นระบบนิเวศ

อาหารยั่งยืน	จ�านวน	21	องค์กร	ได้แก่			

1.	 บริษัท	เซ็นทรัล	ฟู้ด	รีเทล	จ�ากัด	(ท็อปส์	ซูเปอร์มาร์เก็ต)	

2.	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	

3.	 บริษัท	นครหลวงค้าข้าว	จ�ากัด

4.	 เกรฮาวด์	คาเฟ่	(Greyhound	café)

5.	 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์

6.	 สหกรณ์กรีนเนท

7.	 บริษัท	บี	สไมล์	จ�ากัด

8.	 บริษัท	เอ-เบสท์	จ�ากัด

9.	 บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

10.	 บริษัท	ฟู้ดวิลล์	จ�ากัด	(Food	Ville)

11.	 บริษัท	สังคมสุขภาพ	จ�ากัด

12.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

13.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ)
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14.	 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

15.	 กลุ่มผูกปิ่นโตข้าว

16.	 กลุ่มสวนผักคนเมือง

17.	 เครือข่ายเกษตรทางเลือก	(ภาคตะวันออก-จันทบุรี)

18.	 เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน	

19.	 กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ

20.	 เครือข่ายเกษตรทางเลือก	(ภาคใต้)

21.	 สถาบันเช้นจ์	ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

2. โครงการการจัดกระบวนการสร้างเสริมศักยภาพภาคี 

วันจัดงำน	:	วันที่	15-18		ธันวาคม	2558		

วัตถุประสงค์	 :	การปฏิรูปภาคพลเมืองมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 เพื่อให้เห็นผลเชิง	

ประจักษ์จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการในอัตราเร่งเพื่อให้เกิดการประสานพลัง	(Synergy)	จากกลุ่ม	

ผู้น�าท่ีต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นกลุ่มผู้เข้าร่วม	

เป็นนักปฏิบัติ	 (Practitioners)	 หรือ	 กระบวนกรที่มาจากองค์กรตัวกลาง	 ให้มีความสามารถ	

เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาสังคม	เริ่มต้นจากงาน	4	ประเด็นทางสังคม	1)	ระบบนิเวศอาหาร	

ยั่งยืน		2)	การต่อต้านคอร์รัปชัน		3)	เยาวชนและการศึกษา	และ	4)	การจัดการอาสาสมัคร

รูปแบบกระบวนกำร	:	Capacity	Building		

ภำคีร่วมจัด

1.	 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

2.	 มูลนิธิเพื่อคนไทย

3.	 มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย

4.	 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

องค์กรเข้ำร่วม

				ด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

•	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

•	 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

•	 บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

				ด้ำนเยำวชนและกำรศึกษำ

•	 มูลนิธิสยามกัมมาจล

•	 มูลนิธิยุวสถิรคุณ

•	 ศูนย์นวัตกรรมสังคม	วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

				ด้ำนระบบนิเวศอำหำรยั่งยืน

•	 บริษัท	นกฮูก	กรุ๊ป	จ�ากัด
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				ด้ำนกำรจัดกำรอำสำสมัคร

•	 สภากาชาดไทย

•	 ธนาคารจิตอาสา

•	 เครือข่ายจิตอาสา

				ด้ำนอื่นๆ	(สื่อใหม่สร้ำงสรรค์สังคม)

•	 บริษัท	ครีเอทีฟมูฟ	จ�ากัด

				องค์กรตัวกลำง

•	 สถาบันเช้นจ์	ฟิวชัน	ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ	

•	 บริษัท	มาดีฮับ	จ�ากัด

ผลลพัธท์ำงสงัคม	:	เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืองคก์รตวักลางในประเดน็การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั	

จ�านวน	4	องค์กร	ได้แก่	

1.	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

2.	 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

3.	 มูลนิธิเพื่อคนไทย

4.	 บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

ผลลัพธ์ดังกล่าวกลายเป็นสารต้ังต้นท่ีน�ามาสู่การขยายผลความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน	

ประเด็นต่อต้านคอร์รัปชันท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพในระดับกลุ่ม	 (Capacity	 Building	

by	Sector)	ในปี	2559

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		

งานภาคีสัมพันธ์และการสร้างเสริมศักยภาพภาคี 	 24



แนวคิดรวบยอดการจัดกระบวนการ “Social Lab” เพื่อเป้าหมายการสร้างการมีส่วนร่วม 

โดย มร. อดัม คาเฮน และรีออส พาร์ทเนอร์ส

แนวคิดรวบยอดการจัดกระบวนการ “Capacity Building” เพื่อสร้างเสริมศักยภาพภาคี 

โดย มร. อดัม คาเฮน และรีออส พาร์ทเนอร์ส

กระบวนการ Social Lab เครื่องมือเช่ือมโยง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ทุกภาคส่วน

ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง “ขนาดใหญ่” (Big Impact)

ผู้รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติ		
(Practitioner	Team)	ท�าหน้าที่อ�านวย	
ความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ		
(Project	Team)

ผู้รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติจะ	
ได้รับการอบรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ	
ร่วมกัน	(ได้รับการอบรมครั้งละ	3	วัน	
ในทุก	3	เดือน)

ผู้รับผิดชอบโครงการมาพบกัน	
ในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ	
ในอัตราเร่ง	(Project	Accelerator)	เพื่อ	
เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณของงาน	
(พบกันครั้งละ	3	วันในทุก	6	เดือน)

•	 เริ่มจากการรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้อง	
ส�าคัญที่มีความแตกต่างหลากหลาย	
สร้างเป้าหมายร่วม

•	 จากนัน้	ขยายผลแนวคดิสูก่ารลงมอืท�า		
ด้วยการร่วมสร้างต้นแบบ	หรือ	
โครงการน�าร่อง

•	 คิด-ท�า-คิด-ท�าครั้งแล้ว...ครั้งเล่า	
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง	
จนกว่า...จะพบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน!

Organizing
Team

Capacity 
Building

Project 
Accelerator 
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วิธีกำร	4	 :	 สนับสนุนทรัพยากร	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 องค์ความรู้	 คนหรืออาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	

พลังเครือข่ายและเงินทุน	ให้กับการขยายผลกลไกที่องค์กรภาคีด�าเนินการรายกิจกรรม	(On-	

Demand-Activity)

ผลลัพธ์ทำงสังคม	:	เกิดการบูรณาการทรัพยากรให้กับองค์กรภาคี	15	องค์กรด้านต่างๆ	จน

งานบรรลุเป้าหมาย	ดังนี้

ในปี	 2558	 มูลนิธิได้สนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกภาคีรายกิจกรรม	 (On-Demand	

-Activity)	รวมทั้งสิ้น	15	โครงการ

องค์ควำมรู ้
23%

เงินทุน 
16%

คน 
28%

เครือข่ำย 
33%

นอกเหนือจากกลไกร้อยพลังเปลี่ยนประเทศที่ให้คุณค่าหลักกับการเชื่อมทรัพยากรเพื่อขยายผล
โครงการแล้ว	 ยังมีความต้องการ	 (Needs)	 ขององค์กรภาคีจ�านวนหนึ่งที่ต้องการการสนับสนุน
ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขยายผลโครงการ	 แต่มีความส�าคัญใน	
การสร้างการเปลี่ยนแปลง	 ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนรายกิจกรรมที่มูลนิธิเข้าไปหนุนเสริม	
ทรัพยากรในบางด้าน
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งานสื่อสารสังคม	 27

งานสื่อสารสังคม

ควำมท้ำทำย	:	การสือ่สารเพือ่การพฒันาสงัคมส่วนใหญ่มกัมเีป้าหมายสร้างการรบัรูถ้งึปัญหา

สังคมด้านต่างๆ	แต่ไม่ส่งต่อสู่การลงมือท�า	ดังที่งานวิจัยมากมาย	รวมทั้ง	“คนไทยมอนิเตอร์”	

ระบุไว้ว่า	 ประชาชนคนไทยพร้อมมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมแต่ขาดการรับรู้ถึงกลไกและช่อง

ทางการลงมือท�า

แนวคิดและวัตถุประสงค์	:	มูลนิธิเพื่อคนไทยใช้	“การสื่อสาร”	เป็น	“จุดคานงัด”	ในการสร้าง

โอกาสขยาย	“ผลลพัธ์ทางสงัคม”	โดยมุง่เน้นสือ่สาร	“ตวัอย่างความส�าเรจ็”	และคณุค่าหลกัของ

กลไกประเภทต่างๆ	ที่มีผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิธีกำร	:	มี	3	รูปแบบดังนี้

วิธีกำร	1	 :	ช่องทางหลัก	 :	 เน้นสื่อออนไลน์	 เพื่อเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน	 “ข้อมูล

ความเคลื่อนไหว”	ของกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ	

วิธีกำร	2	:	ช่องทางพิเศษ	:	เน้นสื่อออฟไลน์	การจัดเวทีสาธารณะรูปแบบต่างๆ	เพื่อเป็น	

พื้นที่ของการแลกเปลี่ยน	“ทรัพยากร”และ	“ผนึกผลลัพธ์ร่วม”	

วธิกีำร	3	:	ช่องทางพเิศษกลไกการสือ่สาร	“ตลาดนดัโอกาส”	:	เวทสีือ่สารเพือ่แลกเปลีย่น	

“ทรพัยากร”		ระหว่างผูเ้กีย่วข้องส�าคญัทีม่พีนัธะสญัญาร่วมในระดบัลกึและต่อเนือ่ง		โดย

มีเป้าหมายปลายทางเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม
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วิธีกำร	1	:	สื่อออนไลน์
ให้และแลกเปลี่ยนข้อมูล	
ความเคลื่อนไหว

วิธีกำร	2	:	สื่อออฟไลน์
งานเวทีความคิด	งานเวทีสาธารณะ
สร้างการมีส่วนร่วม	พันธะสัญญาร่วม	
ผนึกผลลัพธ์ร่วมเฉพาะกิจ

วิธีกำร	3	:	งำนตลำดนัดโอกำส
เวทีสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน	“ทรัพยากร”		
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องส�าคัญที่มีพันธะสัญญาร่วม	
ในระดับลึกและต่อเนื่อง

INFORM

One-way	
Communication
(Newsletters,	
Press	release,		
reports,	speeches,	
advertising,	etc.)

INTERACT

Accessible	
(Interviews,	
presentations,		
sponsored	events,		
focus	groups,	etc.)

PARTNER	(1:1)

Mutual	Impact	
(Joint	position	on	
issues,	partnership		
projects,	co-	
branding,	etc.)

RESPOND

Open	but		
guarded
(Correspondence,	
Hotline,	reactive	
meeting,	media	
briefings,	etc.)

DIALOGUE

Two-way	
communication	
(Face	to	face		
meetings,	advisory	
panel,	facilitated		
dialogue,	etc.)

COLLABORATE	(1:n)

Collective	Impact
(Coalitions,	multi-	
stakeholder	initiatives,		
deeper	engagement,	etc.)

Incr
eas

ing	
trus

t,			
cred

ibilit
y

Incr
eas

ing	
proa

ctivi
ty,	c

omm
itme

nt,	r
eso

urce
	and

	tim
e

ช่องทางการสื่อสารที่ส่งผลต่อระดับการสื่อสาร 

และการมีส่วนร่วม งานสื่อสารสังคม มูลนิธิเพ่ือคนไทย

หมายเหตุ	 :	 เปรียบเทียบช่องทางการส่ือสาร	 ระดับการส่ือสาร	 และการมีส่วนร่วม	 งานสื่อสาร
สังคม	มูลนิธิเพื่อคนไทย	กับรูปแบบการสื่อสารและระดับการมีส่วนร่วมจากรายงาน	Orchestra6ng	
Change	by	SustainAbility	

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		

ผลลัพธ์งานภาคีสัมพันธ์และสร้างเสริมศักยภาพ	 28



การบูรณาการช่องทางการสื่อสารและกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

คนไทยขอมือหน่อย

กองทุนรวมคนไทยใจดี

ออกเสียงออกแบบประเทศไทย

สื่อออนไลน์
•	www.Khonthaifoundation.org
•	www.Thailandcollaborationforchange.com
•	www.facebook.com	/	Khonthai	foundation
•	www.facebook.com	/	ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

สื่อออฟไลน์
•	หนังสือพิมพ์
•	วิทยุ
•	โทรทัศน์

•	งานเวทีความคิด
•	งานตลาดนัดโอกาส
•	เวทีการประชุมวิชาการ

เทใจดอทคอม

ช่องทำงพิเศษช่องทำงหลัก

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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งานส่ือสารสังคม

วิธีการ	 1	 :	 ช่องทางหลัก	 :	 เน้นสื่อออนไลน์	 เพื่อเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน	 “ข้อมูลความ

เคลื่อนไหว”	ของกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ	ภายใต้การด�าเนินการของมูลนิธิ	ประกอบ

ด้วย

•	 www.khonthaifoundation.org

•	 www.thailandcollaborationforchange.com

•	 Facebook:	Khonthaifoundation	

•	 Facebook	:	Thailandcollaborationforchange	

•	 Youtube

ผลลัพธ์ทางสังคมเชิงปริมาณ วิธีการ 1

Online

•		 www.khonthaifoundation.org	จ�านวนผู้เข้าชม	24,300	คน

•		 www.thailandcollaborationforchange.com	จ�านวนผู้เข้าชม	3,504	คน

•		 Facebook	:	Khonthaifoundation	:	Fanpage	32,031	คน

•	 Facebook	:	Thailandcollaborationforchange	:	Fan	page	:	1,239	คน

•		 Youtube	:	ผลิตสื่อวิดีโอรวม	23	ชิ้น	ยอดชมรวมทั้งสิ้น	35,332	ครั้ง



งานส่ือสารสังคม

วิธีการ	2	:	ช่องทางพิเศษ	:	เน้นสื่อออฟไลน์	การจัดเวทีสาธารณะรูปแบบต่างๆ	เพื่อเป็นพื้นที	่

ของการแลกเปลี่ยน	 “ทรัพยากร”	 และ	 “ผนึกผลลัพธ์ร่วม”	 ทั้งเพื่อเป้าหมายเฉพาะกิจและ	

เป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมระยะยาวของกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ	 กับองค์กรภาค	ี

และผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ	รายละเอียดดังตาราง

Offline
4	อีเวนท์ระดับประเทศ	รวมจ�านวน	126	ชิ้นข่าว	ผ่านการมองเห็น	(Eyeball)	36,608,200	การมองเห็น

•	 งานแถลงข่าวและเปิดโครงการ	 88	 27,645,261.50	
	 คนไทยขอมือหน่อยปี	2	 	
•	 เวทีสาธารณะ	“กองทุนรวมคนไทยใจดี”	 5	 864,580.00
•	 งานแถลงข่าวเปิดผลวิจัยออกเสียงออกแบบ	 17	 2,056,902.00	
	 ประเทศไทย	 	
•	 ตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	 16	 3,739,927.00

รวม	 126	 34,306,670.50

สร้ำงควำมผูกพันกับสื่อมวลชน

•	 มีฐานข้อมูลสื่อกว่า	500	คน	

•	 สื่อโทรทัศน์ทั้งอนาล็อกและดิจิตอล	35	สถานี

•	 สื่อหนังสือพิมพ์	25	สื่อ

•	 สื่อวิทยุ	5	สถานี

	 งำน	 จ�ำนวนชิ้นขำ่ว	 มลูค่ำประชำสมัพนัธ์	/	บำท

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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งานส่ือสารสังคม

กลไกการสื่อสารช่องทางพิเศษ “ตลาดนัดโอกาส”

วิธีกำร	3	:	เวทีสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน	“ทรัพยากร”		ระหว่างผู้เกี่ยวข้องส�าคัญที่มีพันธะสัญญา	

ร่วมในระดับลึกและต่อเนื่อง		โดยมีเป้าหมายปลายทางเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม

วิธีกำรด�ำเนินงำน	:

•	 ระบุประเด็น/ผลลัพธ์

•	 ระบุผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ

•	 เตรียมการล่วงหน้าสร้างเป้าหมายร่วมกับผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ

•	 เปิดและปิดการขาย

•	 ติดตามและประเมินผล	

ระบุ

ประเด็น	/

ผลลัพธ์

ระบ	ุ

ผู้เกี่ยวข้อง

ส�าคัญ

เตรยีมการ	
ล่วงหน้า	สร้าง	
เป้าหมายร่วมกบั	

ผูเ้กีย่วข้อง	
ส�าคญั

เปิดและปิด	

การขาย

ติดตาม	

และสรุป	

ประเมินผล

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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ผลลัพธ์ทางสังคมส่วนหนึ่ง จากกลไกการสื่อสาร 

“ตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”

จ้างงานคนพิการ	

เพื่อท�างานให้ชุมชน	

และองค์กรสาธารณประโยชน์

โดย	มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

หลักสูตรสุจริตไทย

โดย	บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตร	ี

โดย	มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล

สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้า	

วิทย์-คณิต

โดย	บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	

จ�ากัด

ชื่อโครงกำร	/	หน่วยงำน

มีการจ้างงานคนพิการที่โรงพยาบาล	

บ�ารุงราษฏร์	จ�านวน	30	ต�าแหน่ง

มีการเริ่มต้นหารือความเป็นไปได้ในการเชื่อม

ต่อกับ	โครงการสื่อดิจิทัล	วิทย์-คณิต	ในการ

รวมเสริมเนื้อหาเข้าด้วยกัน	และขยายช่อง

ทางเผยแพร่

เชื่อมต่อกับโค้ชจากสลิงชอท	กรุ๊ป

ในการออกแบบและจัดไลฟ์โค้ชชิ่งให้กับเด็ก

นักเรียน

มีการเชื่อมต่อกับโครงการช่วยเหลือและ

พัฒนาเยาวชนสตรี	มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล		

เพื่อลงสื่อดิจิทัลให้กับนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้

จ่าย

กำรเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจำกงำนตลำดนัด
โอกำส	เดือน	ธันวำคม	2558

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		

งานสื่อสารสังคม	 32



องค์กรทั่วไป

94.369%

ดอกเบี้ยรับ

0.011%ส�านักงานกองทุน	
สนับสนุนการ	
สร้างเสริมสุขภาพ

4.215%

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
(ประเทศไทย)

1.405%

รายรับและแหล่งที่มา ปี 2558

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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รายงานงบการเงิน

6

รายรับรวมทั้งสิ้น 35,588,227 บาท  

แหล่งที่มำของเงินทุน	 บำท		 %

องค์กรทั่วไป	 	33,584,391		 94.369

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 	1,500,000		 4.215

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
(ประเทศไทย)	 	500,000		 1.405

ดอกเบี้ยรับ	 	3,836		 0.011

รวม	 	35,588,227		 100



ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินงาน 

และเพื่อสาธารณประโยชน์ 

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น  37,120,106 บาท

แหล่งที่มำของเงินทุน	 บำท		 %

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ	 	8,761,068		 23.602

ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์	 	28,358,654		 76.397

ภาษีเงินได้	 	384		 0.001

รวม	  37,120,106  100

ภาษีเงินได้

0.001%

ค่าใช้จ่ายเพื่อ	
สาธารณประโยชน์

76.397%

ค่าใช้จ่ายเพื่อ	
การบริหารจัดการ

23.602%

รายจ่ายและการใช้งบประมาณ ปี 2558

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ 8,761,068 บาท

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำร	 บำท	 %

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ	 6,755,869		 77.11

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	 558,969		 6.38

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่	 357,222		 4.08

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์
และอินเตอร์เน็ต	 	348,757		 3.98

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 173,353		 1.98

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์	 	150,617		 1.72

ค่าสาธารณูปโภคและค่าโทรศัพท์	 147,947		 1.69

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	 	124,121	 1.42

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 108,040	 1.23

ค่าเสื่อมราคา	 36,173	 0.41

รวม		 8,761,068		 100

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
และสวัสดิการ

77.11%

ค่าเช่าและ
ค่าบริการพื้นที่
4.08%

ค่าสาธารณูปโภค	
และค่าโทรศัพท์	
1.69%
ค่าเครื่องเขียน	
และอุปกรณ์	
1.72%
ค่าใช้จ่าย	
ในการเดินทาง	
1.98%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	
คอมพิวเตอร	์
และอินเตอร์เน็ต
3.98%

ค่าใช้จ่ายใน	
การจัดประชุม
6.38%
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
1.42%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.23%

ค่าเสื่อมราคา
0.41%

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ ปี 2558

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ปี 2558

ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ 28,358,654 บาท 

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อสำธำรณประโยชน์	 บำท	 %

คนไทยขอมือหน่อย	 8,268,793		 29.16

สร้างเสริมศักยภาพภาคี	 7,618,548		 26.86

ออกเสียงออกแบบประเทศไทย	 2,953,674		 10.42

รายการสื่อเพื่อสังคม	 1,918,510		 6.77

หลักสูตรสุจริตไทย	 1,550,000		 5.47

เกมส์ออนไลน์ต่อต้านคอร์รัปชัน	 1,500,000		 5.29

งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์	 1,259,540		 4.44

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค	AIDS	 1,094,328		 3.86

งานวิจัยคนไทยมอนิเตอร์	 793,694		 2.80

กลไกระดมทุนออนไลน์	 510,000		 1.80

กลไกอื่นๆ	จากองค์กร
ภาคีร่วมแก้ปัญหาสังคม	 	372,026		 1.31

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	 319,438		 1.13

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล	 200,103		 0.71

รวม	 	28,358,654		 100

คนไทยขอมือหน่อย	

29.16%

รายการสื่อ	
เพื่อสังคม	

6.77%

สร้างเสริม	
ศักยภาพภาคี	

26.86%

หลักสูตรสุจริตไทย

5.47%

เกมส์ออนไลน	์
ต่อต้านคอร์รัปชัน

5.29%

ออกเสียงออกแบบ
ประเทศไทย

10.42%

ช่วยเหลือผู้ป่วย
โรค	AIDS

3.86%

งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

4.44%

งานวิจัย		
คนไทยมอนเิตอร์

2.80%

ร้อยพลัง	
เปลี่ยนประเทศ

1.13%

กลไกอื่นๆ		
จากองค์กรภาค	ี
ร่วมแก้ปัญหาสังคม

1.31%

กลไกระดมทุน	
ออนไลน์	

1.80%

ช่วยเหลือ	
ผู้ประสบภัยเนปาล	

0.71%
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ภำคผนวก	1	:	ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	:	รายชื่อโครงการที่ประสบความส�าเร็จ	เชื่อมต่อ

ทรัพยากร	14	โครงการ

ภำคผนวก	2	:	เทใจดอทคอม	:	รายชื่อโครงการที่สามารถระดมทุนได้ส�าเร็จ	36	โครงการ
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ภำคผนวก	7	:	กลไกอื่นๆ	จากองค์กรภาคีร่วมแก้ปัญหาสังคม
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ภาคผนวก 1

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ : รายช่ือโครงการที่ประสบความสำาเร็จ  

เชื่อมต่อทรัพยากร 14 โครงการ

1.	 จ้างงานคนพิการเพื่อท�างานให้ชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์	โดยมูลนิธ	ิ

	 นวัตกรรมทางสังคม

2.	 คนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน	โดยโรงพยาบาลล�าสนธิ

3.	 ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี	โดยมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล

4.	 เทใจดอทคอม	โดยสถาบันเช้นจ์	ฟิวชันฯ	

5.	 ส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี	โดยมูลนิธิยุวพัฒน์	

6.	 ร้านปันกัน	โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

7.	 คนกล้า	คืนถิ่น	โดยมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย	

8.	 นาแลกป่า	โดยศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้	เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน

9.	 ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของผู้หญิง	3	จังหวัดภาคใต้	โดยองค์การอ็อกแฟม		

	 ประเทศไทย

10.	 ห้องเรียน	MEP	(Mini	English	Program)	ส�าหรับเด็กด้อยโอกาส	

	 โดยโรงเรียนเยาววิทย์

11.	 สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้�าวิทย์-คณิต	โดยบริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

12.	 บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้	โดยบ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

13.	 จิตอาสากิจกรรมบ�าบัด	โดยคณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยมหิดล

14.	 สุจริตไทย	โดยบริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด



ภาคผนวก 2

เทใจดอทคอม : รายชื่อโครงการที่สามารถระดมทุนได้สำาเร็จ 36 โครงการ

	 โครงกำร	 เงินบริจำค

1.	 Fund	4	Fundraising	Events	เพิ่มทุน	4	เท่าให้โครงการเพื่อสังคม	 50,000	 บาท

2.	 Documentary	Club	คลับหนังสารคดีที่คนไทยควรได้ดู	 449,300	 บาท

3.	 Rice	Bucket	จากชาวนาถึงน้องท้องอิ่ม		 225,302	 บาท

4.	 สอนฟิสิกส์ออนไลน์ฟรี		 25,000	 บาท

5.	 ระดมทุนรักษา	3	เด็กพิการป่วย		 179,200	 บาท

6.	 กองทุนThe	voice	เสียงจากเราเพื่อสัตว์ยากไร้		 221,042	 บาท

7.	 เปลี่ยนนักเลงเป็นนักเรียนกับคุณยายNDR		 20,000	 บาท

8.	 หอศิลป์ชุมชนลาดพร้าว	ศิลปะส�าหรับทุกคน!		 16,217	 บาท

9.	 สร้างอนาคตใหม่ชุมชนคลองเตยด้วยบริการท่องเที่ยวยั่งยืน		 106,375	 บาท

10.	แผนที่รถเมล์	ง่ายไม่หลงทาง	แจ้งข่าวสารงานสังคม		 98,984	 บาท

11.	ยาเพื่อชาวบ้านชายแดน	อ�าเภออุ้มผาง	 126,328	 บาท

12.	กองทุนผู้พิทักษ์ป่า(มูลนิธิสืบนาคะเสถียร)เพื่อคนข้างหลัง		 224,451	 บาท

13.	ระดมทุนช่วยเหลือน�้าท่วมภาคใต้	 98,500	 บาท

14.	แบ่งกันกินเพื่อเครือข่ายสลัม		 23,100	 บาท

15.	แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจ�า	 85,694	 บาท

16.	สร้างอาชีพให้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรง		 41,117	 บาท

17.	วีลแชร์เพื่อสุนัขพิการ(2)		 41,212	 บาท

18.	ประปาภูเขาหมู่บ้านคลิตี้ล่าง	 163,653	 บาท

19.	แปลงร่างละอ่อนดอยให้เป็นพยาบาลรักษาผู้เฒ่า	 130,315	 บาท

20.	สระว่ายน�้าแบบถอดประกอบเพื่อสอนเด็กดอย		 58,850	 บาท

21.	P	L	A	Y	to	Share:	กิจกรรมเพื่อเด็กพิเศษได้แบ่งปัน		 22,000	 บาท

22.	สร้างเด็กให้เชี่ยวชาญผ้าทอมือแห่งอีสาน		 4,900	 บาท

23.	Street	Style	Thailand:	ตามติด	ชีวิตคนไร้บ้าน		 8,155	 บาท

24.	พาเด็กดอยลงมาเรียน-4DekDoi		 61,099	 บาท

25.	สร้างแปลงผัก	สร้างรายได้ให้น้องเรียน		 20,500	 บาท

26.	SavingNEPAL:	ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล		 1,919,100	 บาท

27.	พาน้องหูหนวกเที่ยวสวนสัตว์		 38,600	 บาท

28.	สร้างนักกีฬาน้อย	จากดอยสูง		 6,250	 บาท

29.	สร้างเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศของคนไทย	ลดวัณโรคปอดในเด็ก		 46,850	 บาท

30.	คืนอาชีพไกด์ด�าน�้าให้คนไทย	 23,850	 บาท

31.	ส่งหนังสือไปโรงเรียนชายแดน	 1,50,750	 บาท

32.	กล่องข้าวเพื่อเด็ก		 52,131	 บาท

33.	ส่งของขวัญปีใหม่ให้เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล	 20,000	 บาท

34.	จักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน		 132,600	 บาท

35.	 ใส่รองเท้าไปโรงเรียน	 51,889	 บาท

36.	 เข็มนี้พี่ให้น้องสี่ขา		 30,500	 บาท
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	 โครงกำร	 เงินบริจำค

1.	 หลักสูตรโตไปไม่โกง	 900,000	 บาท

2.	 กองทุนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แก้จน		 900,000	 บาท

3.	 สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต	 610,000	 บาท

4.	 Operation	Smile	 400,000	 บาท

5.	 ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี	3	จังหวัดภาคใต้	 300,000	 บาท

6.	 ป้องกัน	HIV	ที่ส่งผลกระทบต่อชายแดนไทย-ลาว	ไทย-กัมพูชา	 500,000	 บาท

7.	 คนกล้าคืนถิ่น		 900,000	 บาท

8.	 Peace	Please		 947,000	 บาท

9.	 กายอุปกรณ์		 200,000	 บาท

10.	หมอน�้าเงินขาวช่วยชาวบ้าน		 197,000	 บาท

11.	คนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน		 1,500,000	 บาท

12.	ขยายโรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบ		 1,090,000	 บาท

13.	ขุดนาแลกป่า		 889,100	 บาท

14.	 โรงเรียนเยาววิทย์		 825,000	 บาท

15.	บ้านพักเยาวชนสตรี	 1,001,700	 บาท

16.	จิตอาสากิจกรรมบ�าบัด		 222,222	 บาท

17.	สังคมอยู่ดีกับพลังตาพลเมือง	 698,000	 บาท

ภาคผนวก 3

กองทุนรวมคนไทยใจดี : รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 17 โครงการ



ล�ำดับ	 กิจกรรม

ภาคผนวก 4

รายชื่อกลไกภาคี 15 โครงการที่มูลนิธิร่วมสนับสนุนทรัพยากร
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1.	 ความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน	กับตลาดหลักทรัพย	์

แห่งประเทศไทย

2.	 เวทีสาธารณะงานตลาดนัด	SE:	ธุรกิจน�้าดีของนักลงทุนรักษ์โลก	(SE	Market	place)

3.	 งานเดิน	วิ่ง	สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา	ครั้งที่	5

4.	 เวทีสาธารณะงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสากล	(International	Open	data	Day)

5.	 เวทีสาธารณะงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย	ครั้งที่	9	ร่วมกับศูนย์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)

6.	 ร่วมจัดโครงการ	Play	for	Nepal

7.	 งานประชุมอาสาสมัครนานาชาติ	ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาและองค์กร

สาธารณประโยชน์	22	องค์กร

8.	 งานแถลงข่าวงานเปิดตัวกิจการเพื่อสังคม	Social	Giver

9.	 งานแถลงข่าวเปิดตัวพลเมืองเสวนา	(Citizen	Forum)	เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป		

และภาคีภาคประชาสังคม

10.	 ร่วมจัดโครงการ	1	เติม	100	ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอส

11.	 งาน	Bangkok	Forum	on	Well-Being	and	Sustainable	Development		

โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

12.	 กิจกรรมอบรมโตไปไม่โกง	ร่วมกับ	ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13.	 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	สลากเพื่อสังคม	ร่วมกับ	ส�านักงานสร้างเสริมกิจการ

เพื่อสังคมแห่งชาติ	(สกส.)

14.	 ร่วมจัดงาน	Creative	Citizen	Talk	2015:	Sustainable	Now	(สีเขียว...เดี๋ยวนี้)		

โดย	Creative	Move

15.	 กิจกรรมอบรมเยาวชนในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ		

ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ภาคผนวก 5

รายนามองค์กรภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น 11 กลุ่ม

1)	กำรศึกษำ	/	พัฒนำเยำวชน	41	องค์กร

1.	 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2.	 Asian	Leadership	Academy

3.	 มูลนิธิทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์

4.	 กลุ่ม	ซ.โซ่อาสา

5.	 Begin@home

6.	 WinPhysics

7.	 บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

8.	 มหาวิทยาลัยสยาม

9.	 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

10.	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

11.	 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย	

	 ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ

12.	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	

13.	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14.	 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

15.	 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

16.	 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

17.	 มูลนิธิยุวพัฒน์

18.	 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

19.	 บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

20.	 บริษัท	นานมีบุ๊คส์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด

21.	 สถาบันอาศรมศิลป์

22.	 สภาการศึกษาคาธอลิค	(ประเทศไทย)

23.	 โรงเรียนเยาววิทย์	อ�าเภอกะปง

24.	 คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25.	 บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพเกษตรธรรมชาติ

26.	 มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล

27.	 โครงการ	“ไฟ	ฟ้า”	ธนาคารทีเอ็มบี

28.	 มูลนิธิสยามกัมมาจล

29.	 ดรุณสิกขาลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี

	 พระจอมเกล้าธนบุรี

30.	 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน	(สสย.)

31.	 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

32.	 กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม	why	i	why

33.	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

34.	 สหทัยมูลนิธิ

35.	 บริษัท	ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท	จ�ากัด	(B.R.E.A.D)
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36.	 มูลนิธิรากแก้ว

37.	 มูลนิธิยุวรักษ์

38.	 บริษัท	สุรเสกข์	จ�ากัด

39.	 โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา

40.	 โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

41.	 มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น		

2)	ผู้สูงอำยุ	4	องค์กร

1.	 โครงการเพื่อผู้สูงอายุ-ForOldy

2.	 โรงพยาบาลล�าสนธิ

3.	 Hopewear

4.	 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

3)	คนพิกำร	10	องค์กร

1.	 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

2.	 บริษัท	กล่องดินสอ	จ�ากัด

3.	 มูลนิธิ	Will	Share	เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการไทย

4.	 มูลนิธิ	เดอะ	เรนโบว์	รูม

5.	 มูลนิธิซาย	มูฟเม้นท์

6.	 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

7.	 ศูนย์ญาณากร	แหล่งเรียนรู้คนพิการ	

8.	 สโมสรลูกเสือ	เพื่อคนพิการและผู้สูงวัย	

9.	 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

10.	 บริษัท	พีดับบลิวดี	เอาท์ซอส		เมเนจเมนท์	จ�ากัด

4)	ระบบนิเวศอำหำรยั่งยืน	19	องค์กร

1.	 เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่	(Folk	Rice)

2.	 บริษัท	นกฮูก	กรุ๊ป	จ�ากัด

3.	 สมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย									

4.	 บริษัท	Green	Growth	Organic	จ�ากัด

5.	 บริษัท	นวัตกรรมชาวบ้าน	จ�ากัด	

6.	 บริษัท	เอสซีอี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

7.	 ข้าวปันสุข

8.	 เพลินข้าวบ้าน

9.	 มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว	(องค์กรสาธารณประโยชน์)	

10.	 โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา

11.	 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์	

12.	 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง	สาขาเจ้าชายผัก

13.	 สวนผัก	Root	Garden	

14.	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย

15.	 เครือข่ายตลาดสีเขียวสวนเงินมีมา

16.	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	
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17.	 เครือข่ายสามัญชนเปลี่ยนโลก

18.	 ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้	เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน

19.	 โครงการบ้านโคกขี้เหล็ก

5)		ต่อต้ำนคอร์รัปชัน		/	คุณธรรม	6	องค์กร

1.	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

2.	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

3.	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

4.	 เครือข่ายพุทธิกา

5.	 มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

6.	 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

6)	พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	46	องค์กร

1.	 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

2.	 สถาบันเช้นจ์	ฟิวชัน	ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

3.	 มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย

4.	 Ma:D

5.	 มูลนิธิอโชก้า	ประเทศไทย

6.	 บริษัท	โลกแห่งแบบ	จ�ากัด

7.	 มูลนิธิชุมชนสงขลา	

8.	 องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม	iCARE

9.	 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

10.	 มูลนิธิกระจกเงา

11.	 สมัชชาสยามอารยะ

12.	 ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.	 มูลนิธิธรรมดี	

14.	 บริษัท	ดีซี	คอนซัลแทนส์	แอนด์	มาร์เก็ตติ้ง	คอมมูนิเคชั่นส์	จ�ากัด		

15.	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาว

16.	 ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา	(GenV)	

17.	 องค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ	(Peace	Gen)

18.	 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

19.	 สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	(กลุ่มก่อการดีเลย)	

20.	 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21.	 เครือข่ายทีวายพีเอ็น	

22.	 ลงขันความคิดปฏิรูปประเทศไทย

23.	 บริษัท	โอเพ่นดรีม	จ�ากัด

24.	 องค์กรนวัตกรรมสังคม	CreativeMOVE

25.	 บริษัท	WYN	Digital	Agency	จ�ากัด

26.	 Socialgiver

27.	 โครงการ	Food4Good	

28.	 เทใจดอทคอม

29.	 กองทุนรวมคนไทยใจดี	โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	
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30.	 กองทุนเวลาเพื่อสังคม

31.	 เครือข่ายจิตอาสา

32.	 ธนาคารจิตอาสา

33.	 ร้านปันกัน	โดยมูลนิธิยุวพัฒน์	

34.	 กระปุกดอทคอม

35.	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

36.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

37.	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 	

38.	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

39.	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)

40.	 บริษัท	แพรนด้า	จิวเวลรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

41.	 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

42.	 บริษัทหลักทรัพย์	ซีแอลเอสเอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

43.	 บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

44.	 ส�านักกฏหมาย	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี	ประเทศไทย

45.	 บริษัท	ไมเนอร์	โฮลดิ้ง	(ไทย)	จ�ากัด

46.	 บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด

7)	เศรษฐกิจชุมชน	10	องค์กร

1.	 ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ	(สกส.)

2.	 มูลนิธิสัมมาชีพ

3.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.	 บริษัท	โลเคิล	อไลค์	จ�ากัด		

5.	 บริษัท	ไฮวสเตอร์	จ�ากัด

6.	 บริษัท	แฮปปิโอ้	จ�ากัด

7.	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)

8.	 มูลนิธิมั่นพัฒนา

9.	 มูลนิธิปิดทองหลังพระ

10.	 ศูนย์นวัตกรรมสังคม	(GLab)	วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8)	สิ่งแวดล้อม	/	ฐำนทรัพยำกร	14	องค์กร

1.	 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

2.	 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ	

3.	 กรีนพีซ	เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

4.	 Begreening

5.	 Climate	Watch	Thailand	(เครือข่ายจับตาโลกร้อน)

6.	 กลุ่มบิ๊กทรี

7.	 มานะ	Energy	มานี	Power

8.	 มูลนิธิเอ็นไลฟ	

9.	 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง	(UddC)

10.	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ																										

11.	 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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12.	 ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

13.	 เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		

	 เมืองหาดใหญ่	(ACCCRN)

14.	 รวมมิตร	2011

9)	สำมจังหวัดชำยแดนใต้		7	องค์กร

1.	 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้		(Deep	South	Watch)

2.	 องค์การอ็อกแฟม	ประเทศไทย	

3.	 กลุ่มวูแมนิส	(WO-MANIS)	

4.	 มูลนิธิพระดาบส

5.	 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้	(กลุ่มลูกเหรียง)

6.	 มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

7.	 โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

10)	สิทธิมนุษยชน	6	องค์กร																	

1.	 มูลนิธิชุมชนไทย

2.	 มูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน	(LPN)	

3.	 Amnesty	International	Thailand

4.	 ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ

5.	 Center	for	Humanitarian	Dialogue	(CHD)

6.	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

11)	สุขภำวะ	19	องค์กร

1.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

2.	 มูลนิธิหัวใจอาสา

3.	 กลุ่มชีวีภิวัฒน์

4.	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)

5.	 United	Nations	Development	Programme	(UNDP)

6.	 CHORKOON	SE

7.	 บริษัท	Marimo	5	จ�ากัด

8.	 คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

9.	 คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยมหิดล

10.	 บริษัท	วิสาหกิจชุมชน	จ�ากัด	(SHE)

11.	 สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

12.	 มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	จังหวัดขอนแก่น

13.	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	(มพบ.)

14.	 มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์	(เอดส์เน็ท)	ส�านักงานภาคเหนือ

15.	 มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์	(เอดส์เน็ท)	ส�านักงานภาคอีสาน

16.	 ส�านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ	(สปพส.)

17.	 สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

18.	 มูลนิธิที่อยู่อาศัย

19.	 Pic	a	pet	4	Home



ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

ด�ำเนินกำรโดย	:	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิเพื่อคนไทย

งบประมำณ	:	319,438	ล้านบาท

ระยะเวลำ	:	มกราคม-ธันวาคม	2558

กลไกบูรณาการทรัพยากรระดับประเทศ	 ได้แก่	 คน	 เครือข่าย	 แหล่งทุน	 และองค์ความรู้	 ในการสร้าง	

“โอกาส”	 สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและองค์กรเพื่อสังคมให้สามารถเข้าถึง	 “โอกาส”	 เพื่อสร้างความ

ย่ังยืนขยายผลร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางสังคมที่วัดผลและจับต้องได้	 โดยมีกระบวนการ

ขยายผล	4	ต้นแบบ	ประกอบด้วย

1)	Expand	ท�างานวิธีการเดิมแต่เติมทรัพยากร

2)	Operation	Excellence	ท�างานด้วยทรัพยากรเดิม	แต่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

3)	Redesign	ท�างานวิธีการใหม่ด้วยทรัพยากรเดิม

4)	Innovate	ท�างานวิธีการใหม่ด้วยทรัพยากรใหม่

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วม	 (Collaboration)	 เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมประเภทต่างๆ	ที่

ชัดเจน	 ท�าได้จริง	 วัดผลได้	 โดยสร้างพื้นที่การระดมทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	 (Resource	

Mobilization)	 ทั้งเครือข่าย	 อาสาสมัครและเงินทุน	 ให้เป็นกลไกระดับชาติท่ีมีความต่อเนื่องและยั่งยืน	

สามารถสร้างการขยายผลและท�าซ�้า	(Scale	up	and	Leverage)

เชิงคุณภำพ	:	การบูรณาการความร่วมมือและแบ่งปันทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ	แก้ปัญหาสังคม

เชิงปริมำณ	:

•	 มี	148	โครงการ	จาก	100	องค์กรภาคสังคมที่แสดงความสนใจเข้าร่วม	

•	 มี	68	โครงการพร้อมด�าเนินงาน	โดย	31	โครงการที่พร้อมขยายผล

•	 ในงานตลาดนดัโอกาส	ร้อยพลงัเปลีย่นประเทศ	ครัง้ที	่1	กลไกลดความเหลือ่มล�า้ปัญหาเดก็	เกษตรกร		

คนชรา	 คนพิการและต่อต้านคอร์รัปชัน	 เมื่อ	 1	 ธันวาคม	 2559	 มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ		

เข้าร่วมงานรวม	178	ท่าน

•	 ขยายผลความร่วมมอืกบัภาคธรุกจิ	เพือ่สร้างการเชือ่มต่อทรพัยากรให้กบัองค์กรภาคสงัคมทีเ่ข้าร่วม	

ร้อยพลังฯ	สามารถขยายผลการด�าเนินโครงการให้มากขึ้น

•	 พัฒนากลไกใหม่ๆ	เพื่อน�ามาใช้ระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมต่างๆ

•	 จัดกระบวนการสร้างเสริมศักยภาพภาคีโดยใช้เครื่องมือ	 “Social	 Lab”	 ในการสร้างเป้าหมาย	

ร่วมและก�าหนดผลลัพธ์ร่วมของผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ	เพื่อน�าไปเป็นแผนปฏิบัติร่วม

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559

รายงานการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2558	มูลนิธิเพื่อคนไทย		
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รายละเอียดข้อมูลกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวมพลังความร่วมมือ 
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คนไทยขอมือหน่อย	ปี	2

ด�ำเนินกำรโดย	 :	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	 สสส.	 มูลนิธิเพื่อคนไทย	 มูลนิธิหัวใจอาสา	 เครือข่ายจิตอาสา		

ศนูยน์วตักรรมสงัคม	(GLab)	วทิยาลยัโลกคดศีกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์สกส.	องคก์รตอ่ตา้นคอร์รัปชนั	

(ประเทศไทย)	หอการค้าไทย	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	บลจ.บัวหลวง	โครงการ	Food4Good	และอีกกว่า	

ร้อยองค์กร

งบประมำณ	:	8,268,792.60	บาท

ระยะเวลำ	:	17-18	มกราคม	2558

กลไกหลอมรวมคนลงมอืท�าเพือ่สว่นรวมจากภาคสว่นทีห่ลากหลาย	ทัง้ภาคสงัคม	ภาคธรุกจิ	และภาครัฐ	

บนพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุง	ในรูปแบบกิจกรรม	“ตลาดนัดสังคม”	ระดับประเทศ		

(Social	Expo)

สรา้งพ้ืนทีใ่หป้ระชาชนทัว่ไปไดรู้จ้กัชอ่งทางการลงมอืท�าเพือ่สงัคม	และรวมพลคนลงมอืท�าเพือ่สงัคมทีใ่หญ	่

ท่ีสุดระดับประเทศให้มีความต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมจริงในระยะยาว	 รวมถึงยกระดับ	

งานพัฒนาสังคมทั้งวงการผ่านการเชื่อมต่อ	 การสร้างพื้นท่ีร่วมของภาคส่วนต่างๆ	 ท้ังภาคธุรกิจ		

ภาคประชาสังคม	 และภาครัฐ	 ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ที่ไม่ได้จ�ากัดแค่การให้	 “ทุน”	 ที่เป็นตัวเงิน		

แต่เป็นการให้ด้านอื่นๆ	เช่น	ความเชี่ยวชาญ	ความรู้	เครือข่าย	ในระหว่างภาคีผู้ร่วมจัดงาน	ฯลฯ

เชิงคุณภำพ	:	เกิดต้นแบบของเทศกาลรวมพลคนลงมือท�าสิ่งดีๆ	ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศและท�าให้

ภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	และภาครัฐ	มีพื้นที่ลงมือท�าร่วมกัน	รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน	

ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

เชิงปริมำณ	:

•	 เกิดพื้นที่การเชื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 ได้มีโอกาสท�าความรู้จัก	 และร่วมลงมือท�าร่วมกัน	

ทั้งภาคีภาคสังคมและภาคธุรกิจ	รวม	152	องค์กร

•	 เกิดการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปมากกว่า	 303,000	 คน	 ได้รับรู้ถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม		

ผ่านสื่อและการเข้าร่วมกิจกรรม

•	 ขยายผลความร่วมมือกับภาคธุรกิจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น	 เช่น	 ความ	

ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์

•	 พฒันาเนือ้หาการน�าเสนอเชงิลกึมากขึน้	เชน่	การแบง่โซนกจิกรรมตามประเด็นเพือ่กระตุ้นความสนใจ	

ให้ประชาชนทั่วไปต้องการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559



ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559

ออกเสียงออกแบบประเทศไทย

ด�ำเนินกำรโดย	:	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และมูลนิธิเพื่อคนไทย

งบประมำณ	:	2,953,674	บาท

ระยะเวลำ	:	มกราคม-มิถุนายน	2558

กลไกรบัฟงัเสยีงคนไทยระดบัประเทศกวา่	50,000	คน	ใหม้ารว่มออกแบบอนาคตของประเทศทีอ่ยากเหน็	

และร่วมแสดงความคิดเห็นว่าตนเองจะสามารถท�าอย่างไรเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงประเทศได้	

อย่างเป็นรูปธรรม

ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความฝนัของประเทศไทยทีอ่ยากเหน็	รวมทัง้ขอ้เสนอทางเดนิ	

ไปสู่ฝันท่ีเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับใช้เป็นแนวทางน�าเสนอต่อภาครัฐ	

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้น�าไปขยายผลพัฒนาสังคม	รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดวิสัยทัศน	์

ในการพัฒนาเพื่อให้ความฝันของคนไทยเป็นจริง

เชิงคุณภำพ	:

•	 นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้มีส่วนร่วมเสนอความฝันที่อยากเห็นพร้อมบอกสิ่งที่จะลงมือท�า	 ร่วม	

ก�าหนดทางเดินสู่ประเทศในฝัน	โดย	7	ความฝันแรก	ได้แก่	1)	คนไทยรู้รักสามัคคี	2)	เศรษฐกิจแกร่ง	

3)	 ประเทศไทยไร้คอร์รัปชัน	 4)	 ยุติธรรมไม่มีชนชั้น	 5)	 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี	 6)	 ประชาชน	

มีอ�านาจเหนือนักการเมือง	7)	การศึกษาน�าไปสู่การสร้างปัญญาที่แท้จริง

•	 มูลนิธิฯ	 ได้ต่อยอดจากผลวิจัย	 หลังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พร้อมจะลงมือท�า	 แต่ยังขาดช่องทาง	

การลงมือปฏิบัติ	 โดยแนะน�ากลไกที่ประชาชนสามารถร่วมลงมือท�าได้ในหลากหลายรูปแบบ	 เช่น		

กองทุนรวมคนไทยใจดี	เวบไซต์เทใจดอทคอม	ร้านปันกัน	เป็นต้น

เชิงปริมำณ	 :	สร้างการมีส่วนร่วมและให้ความรู้กับประชาชนจ�านวน	 52,947	 คนทั่วประเทศ	 ผ่าน

แบบสอบถามกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทของ	 “พลเมือง”	 ในการร่วมกันพัฒนา	

ประเทศ

พัฒนาโครงการ	 “ออกแบบประเทศไทย..เริ่มที่เรำ”	 เพื่อให้ความรู้ประชาชนว่าจะร่วมออกแบบ	

ประเทศไทยได้ด้วยวิธีใดบ้าง	โดยการน�าเสนอประเด็นปัญหา	ทางแก้	และตัวอย่างความส�าเร็จ	ผ่านชุด	

สื่อต่างๆ	เช่น	อินโฟกราฟฟิก	คลิปวิดีโอ	เป็นต้น

รายงานประจ�าปี	มูลนิธิเพื่อคนไทย	2558	 58
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เทใจดอทคอม	(www.taejai.com)

ด�ำเนินกำรโดย	:	สถาบันเช้นจ์	ฟิวชันฯ	โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อ	“คนไทย”

งบประมำณ	:	510,000	บาท

ระยะเวลำ	:	มกราคม-ธันวาคม	2558

กลไกระดมทุนออนไลน์ผ่านเวบไซต์	 เพื่อน�าทุนมาสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ	 ท่ีผู้ริเริ่มโครงการ	

เสนอเข้ามา	ให้เทใจเป็นตัวกลางและเป็นเครื่องมือระดมการบริจาคให้โครงการ

ช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีอยากท�าเรื่องดีๆ	 เพื่อสังคม	 ซึ่งมีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงก�าไร	 เอ็นจีโอ	 กลุ่มคน		

และกิจการเพ่ือสังคม	 ให้สามารถท�าเรื่องดีๆ	 ให้เกิดขึ้นจริง	 และขยายผลได้	 โดยไม่จ�ากัดประเภทหรือ

ขนาดของโครงการ

เชิงคุณภำพ	:

•	 เกิด	Social	Crowd	Funding	แห่งแรกและได้รับความนิยมอันดับ	1	ของประเทศไทย	ที่สร้างสังคม	

แห่งการแบ่งปันกับประชาชนทั่วไทยมาร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์

แห่งนี้

•	 พื้นที่การช่วยเหลือครอบคลุมทุกภาค

•	 เกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจ	 และภาคีในโครงการต่างๆ	 ท่ีหลากหลาย	 อาทิ	 โครงการฟู้ดแพนด้า		

ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ	 ในเทใจ	 เวบไซต์สนุกดอทคอทร่วมท�าแคมเปญวันสงกรานต์	 บริษัท	

อินเด็กซ์	ลิฟวิ่งมอลล์	จ�ากัด	ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว	โครงการทรูปลูกปัญญา	

ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	ในเทใจ

เชิงปริมำณ	:

•	 ปี	2558	ระดมทุนได้	5,420,482.37	บาท	รวมทั้งสิ้น	36	โครงการ

•	 ผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงจากโครงการ	ประกอบด้วย	เด็ก	คนยากไร้	คนพิการ	กว่า	181,162	คน	และ	

ช่วยเหลือสัตว์	เช่น	หมา-แมวจรและพิการ	และสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์	จ�านวน	3,175	ตัว

•	 ขยายฐานผู้บริจาคให้ถึง	 100,000	คน	ภายใน	 3	ปี	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถระดมทุนได้		

100,000,000	 บาท	 ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท�าแคมเปญต่างๆ	 และการ	

เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการซีเอสอาร์กับภาคเอกชน

•	 พัฒนาการระดมทุนโครงการเชิงประเด็น	 3	 ประเด็น	 คือการศึกษา	 การพัฒนาเด็กและเยาวชน		

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่สามารถสร้างผล	

กระทบในวงกว้างได้

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559



กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน

กองทุนรวมคนไทยใจดี	(BKIND)

ด�ำเนินกำรโดย	:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	สถาบันเช้นจ์	ฟิวชันฯ	และมูลนิธิ	

เพื่อคนไทย

งบประมำณ	:	1,040,000	บาท

ระยะเวลำ	:	พฤศจิกายน	2557-ธันวาคม	2558	

กลไกการลงทนุในกองทนุ	ESGC	กองแรกของประเทศ	เพือ่เปน็เครือ่งมอืสรา้งการมสีว่นรว่มใหน้กัลงทนุ	

สามารถเข้าถึงโอกาสในการแก้ปัญหาสังคม

ระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	4	ด้าน	ได้แก่	สิ่งแวดล้อม	สังคม	

บรรษทัภบิาล	และตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั	โดยเนน้การลงทนุในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์	

อีกท้ังยังก�าหนดให้มีการแบ่งเงินร้อยละ	 0.8	 ของผู้ลงทุน	 โดยจ่ายผ่านกลไกส่วนแบ่งค่าบริหารจัดการ	

ร้อยละ	40	ของบลจ.บัวหลวง	ไปสนับสนุนโครงการที่มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทย

เชิงคุณภำพ	:	 เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันกับนักลงทุนผ่านกลไกกองทุนรวมนี้พร้อมกับสนับสนุนกิจการ	

ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม	4	ด้าน	(E-S-G-C)

เชิงปริมำณ	:

•	 สามารถระดมเงินมาสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมใน	1	ปีนี้	รวมทั้งสิ้น	12,080,022	บาท	

•	 สามารถสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมได้	 17	 โครงการ	 ภายใต้	 2	 แนวคิดการสนับสนุนคือ	

1)	 ต่อชีวิตให้คนไทย	 ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	 ด้อยโอกาสให้พ้นจาก	

ภาวะทุกข์ยาก	 สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ	 สัดส่วนร้อยละ	 36	 (4,345,922	 บาท)	 และ	 2)	 สร้าง	

อนาคตให้คนไทย	ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างเสริมคุณธรรม	ความรู้	ความเป็นอยู่	ความรับผิดชอบ	และ	

ความมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น	

สัดส่วนร้อยละ	64	(7,734,100	บาท)

•	 ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์างตรงในปจัจบุนั	15,289	คน	เนือ่งจากทัง้	17	โครงการมรีะยะเวลาการด�าเนินงาน	

ต่างกัน	 เมื่อโครงการต่างๆ	 ด�าเนินงานเสร็จสิ้นจะมีผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงอย่างน้อย	 85,396	 คน	

ครอบคลุมทั้งเยาวชน	ผู้ยากจน	ผู้ป่วย	ผู้พิการ	และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบสามจังหวัด	

ชายแดนใต้และประชาชนทั่วไป

โครงการเพื่อสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก	 BKIND	 เป็นจุดเริ่มต้น	 สามารถต่อยอดการท�างานและ	

หาแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม	เป็นการบ่งบอกถึงความส�าเร็จของกองทุนที่เป็นผู้จุดประกายและกระตุ้นให้เกิด	

การขยายผล

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559
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หลักสูตรสุจริตไทย

ด�ำเนินกำรโดย	:	บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

งบประมำณ	:	1,550,000	บาท

ระยะเวลำ	:	กันยายน	2557-ธันวาคม	2558

กลไกการให้ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการทุจริตต่างๆ	 รวมถึงเรื่องคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่านิยม	 และการ	

ต่อต้านคอร์รัปชัน	 ผ่านหลักสูตรออนไลน์	 โดยมีระบบการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นรูปธรรม	

รวมทั้งมีวุฒิบัตรรับรองแก่ผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร

ใหค้วามรูเ้รือ่งคอรร์ปัชนัผา่นหลกัสตูรออนไลนท์ีเ่หมาะสมส�าหรบันกัเรยีน	/	นกัศกึษา	ขา้ราชการ	นกัธรุกจิ	

และประชาชนท่ัวไป	 โดยพัฒนาขึ้นจากกรณีศึกษาซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงและตัดสินแล้ว	 และทดสอบ	

ความรู้จากเหตุการณ์สมมติที่จัดท�าเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียน	พร้อมค�าอธิบายให้ศึกษา	

ทันทีหลังตอบค�าถาม	 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางปฏิบัติเม่ืออยู่ในสถานการณ์จริง	 เพื่อลดความเสี่ยง	

และโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน	และปลูกฝังค่านิยมการไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน

เชิงคุณภำพ	:

•	 เกิดหลักสูตรบทเรียนออนไลน์	 (E-Learning)	 ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตต่างๆ	คุณธรรม		

จริยธรรม	 และการต่อต้านคอร์รัปชัน	 ท่ีมีระบบการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่ีชัดเจนเป็น	

รูปธรรม

•	 เกิดเวบไซต์ที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการต่อต้านคอร์รัปชันที่เชื่อถือได้

•	 เกิดเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจากความร่วมมือของชุมชน	 ท้องถิ่น	 สถานศึกษา	หน่วยงานของรัฐ	

และเอกชนและภาคธุรกิจที่น�าหลักสูตรไปใช้

เชิงปริมำณ	:

•	 มีผู้เข้าใช้เวบไซต์แล้วกว่า	33,557	คน

•	 มีผู้สนใจเรียนหลักสูตร	5,031	คน	และเรียนจนจบ	2,502	คน

เชื่อมต่อขยายผลผู้เรียนให้เข้าถึงหลักสูตรสุจริตไทย	โดยมีเป้าหมายที่	200,000	คน	โดยท�างานเชื่อมต่อ	

กับภาคีเครือข่ายท้ังภาคธุรกิจ	 ภาครัฐ	 ภาคการศึกษา	 เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน	

คอร์รัปชัน	และเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559

ภาคผนวก 7

กลไกอื่นๆ จากองค์กรภาคีร่วมแก้ปัญหาสังคม



CORRUPT

เกมออนไลน์	“The	Corrupt”

ด�ำเนินกำรโดย	:	บริษัท	โอเพ่นดรีม	จ�ากัด

งบประมำณ	:	3,500,000	บาท

ระยะเวลำ	:	กันยายน	2557-ธันวาคม	2559	

กลไกการสร้างความตระหนักและเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชัน	ผ่านเกมออนไลน์	“The	Corrupt”	โดยให้ผู้เล่น	

เข้าถึงต้นเหตุและผลกระทบของการทุจริต	 ด้วยการสร้างให้เห็นถึง	 “ค่าเฉลี่ยของการคอร์รัปชัน”	 ที่เพิ่ม	

ขึ้นเสมอ	 เม่ือมีการละเลยให้เกิดการคอร์รัปชันเล็กๆ	 น้อยๆ	 และท�าให้การคอร์รัปชันที่ใหญ่เป็นเรื่อง	

ธรรมดาลงไป	 เนื้อหาของเกมอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ	 เมนูคอร์รัปชัน	 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ	

พัฒนาประเทศไทย	โดยมีเนื้อหาทั้งหมด	6	ตอน

พัฒนาเกมเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเรียนรู ้ปัญหาคอร์รัปชันผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่ายรวมถึง	

ศึกษาพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกม	เพื่อเรียนรู้มุมมองทางด้านปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ

เชิงคุณภำพ	 :เกมยังอยู่ระหว่างการพัฒนา	 จึงยังไม่ได้น�าเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย	 คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จ	

จะเป็นเครื่องมือท่ีท�าให้เยาวชนตลอดจนผู้ที่ได้เล่นเกมเกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการ	

ไม่ละเลยต่อปัญหาคอร์รัปชันเล็กๆ	น้อยๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

เชิงปริมำณ	:	คาดว่าจะมีผู้เล่นเกม	“The	Corrupt”	ไม่ต�่ากว่า	15,000	คน	ในปีแรก	ประเมินจากผลงาน	

ในการพัฒนาระบบไอทีมาสร้างเครื่องมือส่ือสารเพื่อรณรงค์โครงการที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาสังคม	

ระดับประเทศอย่างต่อเน่ืองกว่า	 7	 ปี	 เช่น	 การแปลงเรื่องเพศศึกษาให้เป็นเกมในรูปแบบแอพพลิเคชั่น	

บนสมาร์ทโฟน	 Love	 not	 Yet	 (ภาคภาษาไทย)	 มีผู้เข้าใช้แอพลิเคชั่นจ�านวน	 380,000	 คน	 ในระยะ	

เวลา	3	ปี	และเกมสายฟ้าตะลยุน�า้ท่วม	(ภาคภาษาไทย)	ทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้เรยีนรูว้ธีิการใช้ชวีติเมือ่เกดิอทุกภยั	

มีผู้ดาวน์โหลด	47,000	คนในระยะเวลา	2	ปี

เกมจะมีเน้ือหาท้ังหมด	 6	 ตอนซึ่งได้พัฒนาและมีแผนน�าเสนอตอนที่	 1-2	 ภายในเดือนเมษายน	 2559	

และน�าเสนอตอนใหม่ต่อเนื่อง	 เดือนละตอนจนครบภายในปี	 2559	นอกจากนี้	 จะสื่อสารประชาสัมพันธ	์

ให้เกิดการใช้งานในวงกว้างเพื่อให้เป็นเครื่องมือท่ีสร้างความตระหนักรู ้เก่ียวกับปัญหาคอร์รัปชัน	

กับกลุ่มเยาวชน

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559
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ทีวีออนไลน์	WOF	WOF

ด�ำเนินกำรโดย	:	บริษัท	โลกแห่งแบบ	จ�ากัด

งบประมำณ	:	2,822,960	บาท	

ระยะเวลำ	:	พฤษภาคม	2558-ธันวาคม	2558

รายการทีวีออนไลน์ผ่านช่องทางเวบไซต์	www.Hellowofwof.com	น�าเสนอรายการเพื่อสังคม	2	รายการ	

คือ	 The	Change	Makers	น�าเสนอเรื่องราวของคนที่ท�างานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ	และช่องทางการมี	

ส่วนร่วมช่วยเหลือ	และ	Exam	Nation	น�าเสนอการทดลองวัดพฤติกรรมและความตระหนักรู้ถึงคุณธรรม	

ของผูค้นในสงัคม	โดยการสรา้งสถานการณส์มมตเิพือ่ทดสอบและมกีารอธบิายทีม่าและผลของพฤตกิรรม	

โดยผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ

สรา้งสือ่ทางเลอืกออนไลน	์ทีเ่ขา้ใจวธิกีารน�าเสนอทีส่ามารถดงึดดูผูค้นได	้ทัง้ยงัสามารถสะทอ้นและน�าไปสู	่

การแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ	 เนื่องจากส่ือออนไลน์ในปัจจุบันมีผู้ชมสนใจเพิ่มขึ้น	 แต่การน�าเสนอ	

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเน้ือหาท่ีสร้างความบันเทิงเป็นหลัก	 หรือหากมีเนื้อหาด้านสะท้อนสังคม	 ก็มักจะไม่มี	

การน�าเสนอที่น่าดึงดูดผู้คนได้

เชิงคุณภำพ	:	 เกิดทีวีออนไลน์ที่น�าเสนอรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคมสู่ประชาชน	ที่สามารถสร้างความ	

ตระหนกัถงึปญัหาทางสงัคมทีต่อ้งการแกไ้ข	แตไ่มค่อ่ยไดร้บัความสนใจจากคนไทย	หรอืไดร้บัความสนใจ	

แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เชิงปริมำณ	:

•	 มีรายการ	The	Change	Makers	จ�านวน	12	ตอน	บางตอนมียอดชมสูงสุด	11,698	ครั้ง

•	 มีรายการ	Exam	Nation	จ�านวน	6	ตอน	บางตอนมียอดชมสูงสุด	18,163	ครั้ง

•	 เวบไซต์มียอดผู้เข้าชมรายการและข่าวสารอื่นๆ	เช่น	บทความ	รวม	45,134	ครั้ง

•	 มียอดผู้เข้าชมรายการทาง	Youtube	รวม	111,305	ครั้ง	และยอดผู้ติดตาม	2,907	คน

•	 ยอดผู้ติดตามทาง	Facebook	33,214	คน

พัฒนารายการต่างๆ	 ในช่องทีวีออนไลน์	 ให้มีเนื้อหาที่สนุก	 กระชับ	 แต่ส่ือสารอย่างชัดเจนและดึงดูด	

ความสนใจมากขึ้น	 เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 โดยเปิดพื้นท่ีให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น	

และการมีส่วนร่วมมากขึ้น	 เช่น	 เมื่อดูแล้วผู้ชมต้องท�าอย่างไรต่อไป	 โดยก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา	

รายการให้มีผู้เข้าชมรายการต่างๆ	 อย่างน้อย	 10,000	 ครั้ง/ตอน/คลิป	 ยอดผู้เข้าชมเวบไซต์เฉลี่ยอย่าง	

น้อย	500	ครั้งต่อสัปดาห์

ข้อมูลโครงการ

รูปแบบโครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทางสังคม

ก้าวต่อไป

ในปี 2559
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คณะกรรมการมูลนิธิ 

1.	 นายวิเชียร	พงศธร	 ประธานกรรมการ	

2.	 นางดวงทิพย์	เอี่ยมรุ่งโรจน์	 รองประธานกรรมการและเหรญัญกิ

3.	 นางดารณี	เจริญรัชต์ภาคย์	 ที่ปรึกษา

4.	 นางสาววีณา	อ่องจริต	 กรรมการ

5.	 นางกฤตินี	ณัฏฐวุฒิสิทธิ์	 กรรมการ

6.	 นางสาววรรณา	คลศรีชัย	 กรรมการ

7.	 นางสินี	จักรธรานนท์		 กรรมการ

8.	 นางสาวเอด้า	จิรไพศาลกุล		 กรรมการ

9.	 นางณฤดี	คริสธานินทร์		 กรรมการ

10.	 นายสุนิตย์	เชรษฐา		 กรรมการ

11.	 นายธวัชชัย	แสงธรรมชัย		 กรรมการ

12.	 นางสาวปิยาวันทน์	ประยุกต์ศิลป์	 กรรมการและเลขานุการ

คณะทำางานมูลนิธิ

1.	 นางสาวปิยาวันทน์	ประยุกต์ศิลป์	 ผู้อ�านวยการ	
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2.	 นางสาวพัดชา	มหาทุมะรัตน์		 รองผู้อ�านวยการ	

	 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

3.	 นางสาวพจนีย์	บุญเจริญสุข	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคม

4.	 นายสถาพร		จิรฐาชฎายุ		 ผู้จัดการโครงการ

5.	 นายกฤดินันท์	โสมะนันทน์	 หัวหน้าโครงการ

6.	 นางสาวกิ่งกาญจน์	จันทร์สกาวรัตน์	 เจา้หนา้ทีพ่ฒันาโครงการเพือ่สงัคม

7.	 นางอภิชา	ทองธีรกุล		 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

8.	 นายชัยภัทร์	ทรงลิลิตชูวงศ์	 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

9.	 นางสาวปุณยนุช	ศิริกุลวสุ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

10.	 นางสาวพรนภา	เชื้อทอง	 เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม	
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ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

เลขที่	1	อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค		ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์	:	0-2301-1038	เวบไซต์	:	www.khonthaifoundation.org

เฟสบุค	:	www.facebook.com/khonthaifoundation	อีเมล์	:	khonthaifoundation@gmail.com


