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“ระบบนิเวศทางสังคม”  
ที่สมบูรณ์ ย่อมต้อง
มีความหลากหลาย 

ของผู้เกี่ยวข้องสำ คัญ
มีทรัพยากรเพียงพอ 

แก่ความต้องการ
และมีระบบความสัมพันธ ์

ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เราต่างตระหนักกันดีว่า	 “กำรเปลี่ยนแปลง”	 ไม่สามารถเกิดข้ึนในช่วงเวลาข้ามคืน	 

หากจะค่อยเป็นค่อยไป	 แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นเลย	 หากขาดซึ่ง	 “กำรมี 

ส่วนร่วม”		

ยิง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีมุ่ง่สูผ่ลลพัธ์ขนาดใหญ่	ยิง่ต้องอาศยัความร่วมไม้ร่วมมอืของ 

คนจ�านวนมากถึงจะได้	“มวลสำร”	ที่ก่อให้เกิดพลัง		

“มูลนิธิเพ่ือคนไทย”	 เลือกเดินบนเส้นทางงานพัฒนาความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้าง 

การมีส่วนรวม	 ด้วยเพราะภารกิจนี้เป็นส่ิงที่	 “ระบบนิเวศ”	 งานพัฒนาสังคมไทย 

ยังขาด	 วงจรงานสร้างการเปล่ียนแปลงของมูลนิธิฯ	 เร่ิมจากการเชิญชวนผู้คนกลุ่ม 

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างหลากหลาย	 มาร่วมกันพัฒนา	 “เครื่องมือ” 

หรือ	“กลไก”	ที่สามารถหลอมรวมพลังของคนจ�านวนมากแก้ปัญหาสังคมด้วยตัวเอง 

ผ่านกลไกนั้นๆ	 พร้อมกับสนับสนุนให้	 “องค์กรตัวกลำง”	ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา 

สังคมประเด็นต่างๆ	 น�าเครื่องมือนี้ไปใช้ประโยชน์ในการขยายผล	 ขับเคลื่อนงาน 

และยังต่อเนื่องไปถึงการเชื่อมต่อผู้คนกลุ่มที่สามารถสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ 

ทั้งทุนเงิน	 ทุนความรู้	 ทุนเครือข่าย	 ให้กับ	 “นักปฏิบัติ”	 หรือ	 “นักพัฒนำสังคม” 

ขององค์กรตัวกลางนั้นๆ	สามารถท�างานบรรลุเป้าหมาย	

ท้ายที่สุดในภาพรวมย่อมเท่ากับว่า	 ทุกคนล้วนสามารถช่วยกันสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ให้กับสังคมได้

จะเห็นได้ว่า	 ในทุกกระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการที่มูลนิธิเพื่อคนไทย 

ด�าเนินการ	 ไม่ได้อาศัยเพียง	 “กลไกควำมร่วมมือ”	 แต่ส�าคัญยิ่งท่ีจะต้องมี 

“ทุนมนุษย์”	 ซึ่งหมายถึง	 “พลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) 

01
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ที่มีความแตกต่างหลากหลาย	 มาร่วมเป็นผู้ขับเคล่ือนงานพัฒนาสังคม	 ในบริบทท่ี 

แตกต่างกัน	นั่นเอง

ในช่วงปลายปี	 2559	 คณะท�างานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ	 ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน 

หารือถึงความท้าทายท่ีพวกเราได้เผชิญ	 บนเส้นทางการท�างานแบบมุ ่งเน้น 

การมีส่วนร่วม	 ภายใต้พันธกิจ	 3	 ประการของมูลนิธิฯ	 อันได้แก่	 (1)	 การร่วมสร้าง 

กลไกหลอมรวมความร่วมมือ	 (2)	 การร่วมสร้างพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม 

(3)	 การร่วมสร้างฐานงานสนับสนุนทรัพยากร	 นั้น	 พบว่า	 มีจุดร่วมส�าคัญ	 คือ	 การ 

สร้างความผูกพันเชิงลึก	 (Engagement)	 กับพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	 หรือ 

“ทุนมนุษย์”	 ที่เกี่ยวข้องในงานสามด้านยังไม่เข้มแข็งพอ	 นอกจากประเด็นการ 

จัดการภายในของมูลนิธิฯ	 ที่ยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก	 ยังมีปัจจัยภายนอก 

ด้วยเหตุเพราะในบริบทงานพัฒนาสังคมไทยแบบสร้างการมีส่วนร่วมยังเป็นแนวคิด 

ใหม่	 มีตัวอย่างความส�าเร็จน้อย	 แม้หลายองค์กรจะมีแนวโน้มเริ่มเปิดทางท�างาน 

แบบมีส่วนร่วม	แต่ด้วยข้อจ�ากัดหลายๆ	ประการ	ท�าให้ขาดพันธสัญญาในการให้เวลา 

กับกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง	สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขส�าคัญของความส�าเร็จ			

อย่างไรกต็าม	บนความท้าทายนัน้	กล่าวได้ว่า	สงัคมยงัพอมคีวามหวงัจากการทีห่ลาย 

องค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเริ่มตระหนักถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์	พร้อม 

กบัการสร้างการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน	ตัง้แต่ภาพใหญ่	การขบัเคลือ่นระดบัประเทศ 

ที่มีการร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัด	SDGs	(Sustainable	Development	Goals)	และตัวชี้วัด 

อื่นๆ	ในระดับชุมชน	ไปจนถึงภาพย่อยที่ทยอยเกิดขึ้นจากองค์กรภาคประชาชน	รวม	 

ทัง้องค์กรวชิาการหลายแห่ง	เริม่สร้างบทสนทนาผ่านงานวชิาการและงานพฒันาสงัคม 

โครงการต่างๆ	ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์	 หรือสามารถแก้ปัญหาถึง	 “ผู้รับประโยชน์”	ได้จริง	 

ว่า	เป็น	“กำรลงทุนทำงสังคม”	หรือ	Social	Investment	แทนค�าว่า	“กำรบริจำค” 

ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้	 ยังคงเป็นความท้าทายที่มูลนิธิเพื่อคนไทยมุ่งมั่นตั้งใจจะท�า 

หน้าที่เป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	 ด้วยความเช่ือว่า	 เราทุกคน 

ต่างเป็นส่วนหนึง่ของระบบนเิวศ	และการเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ได้	หากทกุคนในสงัคม	 

“มีส่วนร่วม”	

พร้อมกันนี้	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อุทิศทั้งทุนเวลา	 ทุนความรู้	 ทุนเครือข่าย	 และ 

ทุนเงิน	 เข้ามามีส่วนร่วมในกลไกหลอมรวมความร่วมมือที่แตกต่างหลากหลาย	ดัง 

ปรากฏในรายงานประจ�าปีนี้	ด้วยหวังว่า	ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา	 

จะเป็นจุดคานงัดส�าคัญให้สามารถขยายผลการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้ 

ยิ่งขึ้นในปี	2560	และปีต่อๆ	ไป	

คณะทำงานมูลนิธิเพื่อคนไทย 
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“มูลนิธิเพ่ือคนไทย”	 องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ 

(Collaborative	Platform)	 เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	 (Active	Citizen)	 

สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม	ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย	โดยมุ่งเน้น 

การท�างานร่วมกับองค์กรตัวกลาง	 (Intermediary	Organization)	ผสานความร่วมมือ	 

อ�านวยความสะดวก	และเชือ่มต่อทรัพยากรด้านต่างๆ	ทัง้ทีเ่ป็นทุนมนษุย์	อนัหมายถงึ	 

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	ทุนเครือข่าย	ทุนความรู้	และทุนเงิน	แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือ 

ปฏิบัติ	อันน�าไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

วิสัยทัศน์
“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ
เพื่อมุ ่งสู ่การร่วมสร้างสังคมอยู ่ดีมีสุข	 หรือ	 “ประเทศไทย”	 ที่	 “ดีกว่า”	 มูลนิธิ 

เพื่อคนไทยจึงมุ่งเน้นด�าเนินงาน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 กลไกความร่วมมือ	 พลเมืองท่ีมีส่วน 

ร่วมเพื่อส่วนรวม	โดยมีทรัพยากรเป็นจุดร่วมที่จะท�าให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม	ทั้งหมด 

นี้	จะน�าไปสู่การสร้างเสริมระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง..ยั่งยืน

•	 สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

•	 สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

•	 ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์

02
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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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

งานภาคีสัมพันธ์

งานพัฒนากลไก

งานสื่อสาร

งานจัดการความรู้

งานประเมินผล

สร้างกลไก 
การแก้ปัญหาสังคม 

ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ผสานทรัพยากรร่วม 
ผ่านกลไกความร่วมมือ 

สู่ผู้รับประโยชน์

ภายใต้พันธกิจดังกล่าว มูลนิธิเพื่อคนไทยจึงมีระบบการจัดการภายในที่เป็นสายงานสนับสนุน 
การขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ประกอบด้วย งานสื่อสาร งานจัดการความรู้ งานประเมินผล 
งานพัฒนากลไก งานภาคีสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายพลเมือง 

ที่มีส่วนร่วม 

เพื่อส่วนรวม
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ (Stakeholders)
ระดับบุคคล

•	 ผู้รับประโยชน์

•	 ผู้บริจาค

•	 นักปฏิบัติ/ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

•	 อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ

•	 อาสาสมัครทั่วไป

ระดับองค์กร
•	 องค์กรสาธารณประโยชน์	 (รัฐ/เอกชน/ประชาสังคม)	 ทั้งระดับชุมชน	 ระดับ 

ประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก

•	 องค์กรก�ากับด้านนโยบาย

•	 องค์กรวิชาการ

•	 องค์กรสื่อมวลชน
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ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
นิยำม	 :	 กลไกบูรณาการทรัพยากรระดับประเทศ	อันได้แก่	คน	เครือข่าย	ความรู้	 

	 	 เงิน	เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม

ผลลัพธ์	 :	 ความเข้มแข็งของ	“ระบบนิเวศ”	งานพัฒนาสังคมไทยที่มาจากการผสาน	 

	 	 “ทรัพยากรร่วม”	สู่ผู้รับประโยชน์

คนไทยขอมือหน่อย
นิยำม	 :	 กลไกกลางเช่ือมโอกาสของงานอาสา	 กิจกรรมเพื่อสังคมของภาคีองค์กร 

	 	 ภาคสังคม	 เช่ือมเข้ากับคนท่ีสนใจ	 ทั้งประชาชนทั่วไป	 ภาคธุรกิจ	 และ 

	 	 ภาครัฐ

ผลลัพธ์	 :	 ตลาดนัดงานอาสาสมัคร	 กิจกรรมเพื่อสังคม	 หลอมรวมคนทุกภาคส่วน	 

	 	 ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

เทใจดอทคอม
นิยำม	 :	 กลไกการระดมทุนออนไลน์	 www.taejai.com	 ที่โครงการเพื่อสังคม 

	 	 ประเภทต่างๆ	สามารถใช้บริการได้*

ผลลัพธ์	 :	 สังคมแห่งการแบ่งปัน	 “เงินบริจาค”	 จากประชาชนทั่วไปสู่ผู้รับประโยชน์ 

	 	 ผ่านการท�างานของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 
เพื่อหลอมรวมความร่วมมือ
(Platforms & Impacts)
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
นิยาม	 :	 กลไกการระดมทุนส�าหรับโครงการเพื่อสังคมผ่านรูปแบบการจัดการของ	 

	 	 “กองทุนรวม	 BKIND”	 ที่เน้นลงทุนในกิจการที่มีเกณฑ์ด�าเนินงานด้าน 

	 	 ESG(C)	*

ผลลัพธ์	 :	 สังคมแห่งการแบ่งปัน	 “เงินบริจาค”	 จากนักลงทุนผู้ถือหน่วยร้อยละ	 0.8	 

	 	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)	ของกองทุนนี้สู่ผู้รับประโยชน์

ผลผลิต (Outputs & Results)
ตลอดปี	 2559	 กลไกความร่วมมือทั้งสี่สามารถสร้างผลทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของการพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมสู่ความยั่งยืน	ดังสะท้อนผ่านตัวเลขต่อไปนี้

•	 เข้าถึงผู้รับประโยชน์	186,058	คน

•	 เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย	372	องค์กร

•	 เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	4,000	คน

•	 เข้าถึงอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	25	คน

•	 เข้าถึงเงินทุน	67,462,701.29	บาท*

* ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ
* คนไทยขอมือหน่อย	เป็นความร่วมมือเริ่มต้นระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทย	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	
(มหาชน)	 สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	(สสส.)	และภาคีเครือข่าย

* เทใจดอทคอม	เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยกับสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	ภายใต้มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

* กองทุนรวมคนไทยใจดี	 เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทย	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุนรวม	 บัวหลวง	 จ�ากัด	 และสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	 ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ
*	จ�านวนเงินที่ระดมทุนได้ผ่านมูลนิธิเพื่อคนไทยโดยผู้สนับสนุนกลุ่มต่างๆ	จ�านวน	45,761,512.77	บาท	 
ส�าหรับใช้ในการบริหารจัดการและจ�านวนเงินที่ระดมผ่านโครงการร้อยพลังเปล่ียนประเทศ	 เวบไซต์ 
เทใจดอทคอม	กองทุนรวมคนไทยใจดี	รวม	21,701,188.52	บาท	ส�าหรับใช้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
ต่างๆ
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มุง่เนน้สรา้งกลไกความรว่มมอื	(Collaborative	Platform)	เพือ่ใหพ้ลเมอืงทีม่ส่ีวนรว่ม 
เพื่อส่วนรวม	 (Active	 Citizen)	 สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไก 
ที่แตกต่างหลากหลาย	โดยมุ่งเน้นการท�างานร่วมกับองค์กรตัวกลาง	(Intermediary	 
Organization)	 ผสานความร่วมมือ	 อ�านวยความสะดวก	 และเช่ือมต่อทรัพยากร 
ด้านต่างๆ	 ทั้งท่ีเป็นทุนมนุษย์	 อันหมายถึง	 อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	ทุนเครือข่าย 
ทุนความรู้	 และทุนเงิน	 แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ	 อันน�าไปสู่การสร้างผลลัพธ์ 
ทางสังคม

ความเข้มแข็งของ 
“ระบบนิเวศ” 

งานพัฒนาสังคมไทย 
ที่มาจากการผสาน 
“ทรัพยากรร่วม” 
สู่ผู้รับประโยชน์

ตลาดนัดอาสาสมัคร 
กิจกรรมเพื่อสังคม 
หลอมรวมคน 
ทุกภาคส่วน	 

ร่วมสร้างสังคม 
เเห่งการเเบ่งปัน	

t a e j a i . c om

สังคมแห่งการแบ่งปัน 
“เงินบริจาค”	จาก 
ประชาชนทั่วไปสู่ 
ผู้รับประโยชน์ผ่าน 

การท�างานของนักสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง	

กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุนกองทุนรวม คนไทยใจดี

การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน

BKIND

สังคมแห่งการแบ่งปัน 
“เงินบริจาค”	จาก 
นักลงทุนผู้ถือหน่วย 
ร้อยละ	0.8	ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ	(NAV) 

ของกองทุนนี้ 
สู่ผู้รับประโยชน์	

กลไกหลัก

พลเมือง 
ที่มีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม 
4,000	คน

ภาคีกลุ่ม 

เป้าหมาย

372	องค์กร

ทุนที่ระดมได้

67,462,701.29 
บำท

อาสาสมัคร 
ผู้เชี่ยวชาญ

25	คน

เป้าหมาย

ผลจากกลไก 
ความร่วมมือ 
ประเภทต่างๆ

ผู้รับประโยชน์ 

186,058	คน
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กลไกด้านการบูรณาการทรัพยากร 
“ร้อยพลังเปล่ียนประเทศ”
(Thailand Collaboration for Change)

ผลลัพธ์ทำงสังคม

ความเข้มแข็งของ	“ระบบนิเวศ”	งานพัฒนาสังคมไทย

ที่มาจากการผสาน	“ทรัพยากรร่วม”	สู่ผู้รับประโยชน์

ผลผลิต

•	 เข้าถึงผู้รับประโยชน์	5,135	คน

•	 เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย	78	องค์กร

•	 เข้าถึงอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ	25	คน

•	 เข้าถึงเงินทุน	500,000.00	บาท
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ร้อยพลังเปล่ียนประเทศ
“ร้อยพลังเปลีย่นประเทศ”	เป็นกลไกสร้างความร่วมมอื	(Collaborative	Platform)	ระดบั

ประเทศเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม	ด้วยการบูรณาการทรัพยากร	 อันได้แก่	

คน/อาสาสมัคร	เครือข่าย	ความรู้	และเงิน	ให้แก่โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมต่างๆ	

ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมประเด็นต่างๆ

  

ปัญหาและความท้าทาย
ระบบนิเวศทางสังคมของประเทศไทย	ยังไม่มี	“องค์กรตัวกลาง”	ที่ท�าหน้าที่บูรณาการ

ทรพัยากรให้ผูข้บัเคล่ือนงานภาคสงัคมอย่างเป็นระบบและมคีวามต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 การหาองค์กรตัวกลางเป็นหน่วยผลิตทรัพยากรที่มีความหมายนอกเหนือไป

จากเงนิทนุนัน้แทบจะไม่มเีลย	เพราะความจริงแล้วยงัมทีนุด้านอืน่ๆ	ทีส่�าคญัไม่แพ้กนั	

ไม่ว่าจะเป็น	“ทุนมนษุย์”	ซึง่หมายถงึอาสาสมคัรทีม่าพร้อมความรูแ้ละความเชีย่วชาญ	

ตลอดจนบริการที่องค์กรหรือบุคคลนั้นๆ	มี	 ดังนั้น	 “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”	 จึงถูก

ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว	

ในการท�างานขบัเคล่ือนนี	้ความท้าทายหลกัคอื	การท�างานร่วมกบัหน่วยงานหรือองค์กร

จ�านวนมากโดยหวงัให้เกดิผลลพัธ์ทางสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม	ในขณะทีห่น่วยงานหรอื

องค์กรต่างๆ	เหล่านี้	มีพื้นฐาน	ทักษะ	องค์ประกอบที่มา	และความคาดหวังที่ต่างกัน	

จึงท�าให้การท�างานร่วมกันในบางครั้งเป็นไปได้ช้าและไม่ทั่วถึง

อกีหนึง่ความท้าทายคอื	ประเทศไทยมคีวามเหลือ่มล�า้หลากหลายประเดน็	ไม่ว่าจะเป็น

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	คนพิการ	ผู้สูงอายุ	ปัญหาคอร์รัปชัน	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	

และอ่ืนๆ	 อีกมากมาย	 ดังนั้นการท�างานของคณะท�างานจึงต้องมีการจัดล�าดับความ

ส�าคัญเร่งด่วน	และความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
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วิธีการทำงาน
ปีที่ผ่านมา	 ถือเป็นปีที่ร้อยพลังเปล่ียนประเทศได้ขยายเครือข่ายทั้งในด้านผู้รับ

ประโยชน์	โครงการเพือ่สงัคม	และแหล่งทรพัยากรในด้านต่างๆ	โดยนบัจากการเร่ิมต้น

โครงการฯ	 เม่ือกลางปี	 2558	 มีโครงการเพื่อสังคมเข้าร่วมจ�านวน	 78	 โครงการ	 ใน 

จ�านวนนี้มี	 41	 โครงการที่พร้อมด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 (รายละเอียดตาม 

ภาคผนวก	2)	และจากจ�านวนนั้น	มี	24	โครงการที่มีพันธกิจการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

พร้อมขยายผล	ด้วยวิธีการท�างานในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่

1.	 ใช้วิธีการท�างานแบบเดิม	และเติมทรัพยากร	(Expand)

2.	 ใช้วธิกีารท�างานแบบเดมิ	และใช้ทรพัยากรเดมิทีม่อียู	่(Operation	Excellence)

3.	 ใช้วิธีการท�างานแบบใหม่	โดยใช้ทรัพยากรเดิม	(Redesign)

4.	 ใช้วิธีการท�างานแบบใหม่	และเพิ่มทรัพยากร	(Innovate)	

อย่างไรก็ตามยังมีบางโครงการที่ไม่เข้าข่ายพร้อมด�าเนินการ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

โครงการที่มีระยะเวลาด�าเนินงานจ�ากัด	 และมีการก�าหนดเวลาสิ้นสุดกิจกรรมชัดเจน	

นอกเหนือจากนั้นยังเน้นความร่วมมือแบบเป็นคร้ังคราวมากกว่าจะเป็นการพัฒนา 

ต่อเนื่องระยะยาว	

ผลผลิต
ในปีที่ผ่านมาคณะท�างานร้อยพลังเปล่ียนประเทศได้เช่ือมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ	 ไม่

ว่าจะเป็น	คนหรืออาสาสมัคร	 เครือข่าย	และทุน	 ให้แก่โครงการเพื่อสังคมจ�านวน	24	

โครงการตามรายละเอียดดังนี้

ที่มา : รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, 2558

แผนภาพ : 4 ต้นเเบบกระบวนการขยายผล 
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ

1.	 จ้างงานคนพิการเพื่อท�างานให้ชุมชน 
และองค์กรสาธารณประโยชน์

2.	 โครงการ	ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด

3.	 ร้านปันกัน	โดย	มูลนิธิยุวพัฒน์

4.	 ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี

5.	 เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น*

6.	 ส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี

7.	 ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์	-	ครูผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลง

8.	 ฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์เพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้เรื่องแนะแนวอาชีพ*

9.	 ForOldy	ส่งเสริมกลไกการจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องใช้มือสองส�าหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย*

10.	บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

11.	โลเคิล	อไลค์	(Local	Alike)

12.	อบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้านและ	 
สตรีหม้ายในจังหวัดปัตตานี	และ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์	วู้-มานิส	(WO-MANIS)

13.	กลไกพัฒนาสื่อพลเมืองสร้างสันติภาพ 
ชายแดนใต้*

14.	สุจริตไทย*

15.	พัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียน	 
ต้นแบบจิตศึกษา	2559-2560*

16.	นาแลกป่าระยะที่	2* 

17.	เทใจดอทคอม 
 

18.	พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กและเยาวชน	 
3	จังหวัดชายแดนใต้	(Peace	Please)*

19.	ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

 
ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด

มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล

บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

มูลนิธิยุวพัฒน์

ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์

 
บริษัท	อาชีฟ	โซเชียล	เอนเทอไพรส์	 
จ�ากัด	(a-chieve)

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ	-	ForOldy

 
บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

บริษัท	โลเคิล	อไลค์	จ�ากัด

วู้-มานิส	(WO-MANIS) 
 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 

บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

มูลนิธิล�าปลายมาศพัฒนา

 
ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้	 
เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน

สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	ภายใต้มูลนิธิ 
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ 
ชายแดนใต้	(กลุ่มลูกเหรียง)

มูลนิธิ	ซาย	มูฟเม้นท์

	 1	 2

 
 1 1

 1 3

	 22	 2

	 	 2	 246,000

	 1	 1	 500,000

  1 

	 	 	 1,000,000

 
	 	 1	 660,000

 
  1

  1

  1 
 

	 	 	 1,000,000

 
	 	 	 1,000,000

	 	 	 1,301,000

  
	 	 	 1,019,650

  
  1 
 

	 	 	 1,000,000

 
  1

โครงกำร องค์กรด�ำเนินงำน
ทรัพยำกร

คน	/
ควำมรู้

เครือ
ข่ำย ทุน	(บำท)
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20.	กิจการเพื่อสังคมเอ็ดวิงส์ 

21.	เดอะ	ไกด์ไลท์	(The	Guidelight)*

22.	มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย	
(ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ)

23.	แซทเทอร์เดย์	สคูล	(Saturday	School) 

24.	สัมมนา	Facebook	Causes	Day

บริษัท	วิสาหกิจเพื่อสังคม 
เอ็ดวิงส์	เอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด

เดอะ	ไกด์ไลท์

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล 
แห่งประเทศไทย

แซทเทอร์เดย์	สคูล 
(Saturday	School)

เฟซบุค

รวม

  1

  
	 	 1	 590,985

  1

 
  1

 
 1

 27 22 6,571,635

หมายเหตุ
*	ทรัพยากรเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนจากกองทุนรวมคนไทยใจดี	

โครงกำร องค์กรด�ำเนินงำน
ทรัพยำกร

คน	/
ควำมรู้

เครือ
ข่ำย ทุน	(บำท)

ตารางแสดงแหล่งที่มาของทรัพยากรด้านต่างๆ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศปี 2559

คน	/	ความรู้ อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์โค้ช	(รายกลุ่ม)	:	โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี	 
เพื่อท�ากิจกรรมเวิร์คชอปทักษะชีวิตและกิจกรรมไลฟ์โค้ชให้เยาวสตรี

เครือข่ายจิตอาสา	:	โครงการส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี	โครงการร้านปันกัน	โครงการจ้างงานคนพิการ 
เพื่อท�างานให้ชุมชนฯ	เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการอาสาสมัคร

อาสาสมัครที่ปรึกษาจากบริษัท	สลิงชอท	กรุ๊ป	จ�ากัด	(รายบุคคล)	:	โครงการส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี	 
โครงการร้านปันกัน	โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟฟิค	:	โครงการส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี	 
เพื่อช่วยออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้โครงการ	

แฮนด์อัพ	เน็ตเวิร์ค	(Hand	Up	Network)	:	โครงการ	ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด 
เพื่อช่วยระดมอาสาสมัครมาพัฒนาศักยภาพองค์กร

อาสาสมัครร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	:	โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี 
เพื่อขอทุนจากกองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร	(UNFPA)	

อาสาสมัครร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	:	โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี	 
เพื่อขอทุนจากมูลนิธิ	Vogelgezang

ทรัพยำกร โครงกำร

ทุน กองทุนรวมคนไทยใจดี	

กลุ่มบริษัท	บี.กริม	
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เครือข่าย งานคนไทยขอมือหน่อย	:	โครงการร้านคุณตาคุณยาย	บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้	โลเคิล	อไลค์	อบรมงานปักผ้า 
แก่สตรีแม่บ้าน	และสตรีหม้ายฯ	วู้-มานิส	(WO-MANIS)	และนาแลกป่า

กลุ่มบริษัทในเครือพรีเมียร์	:	โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อท�างานให้ชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์

บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	:	โครงการส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี	ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์–ครูผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง	สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต	และแซทเทอร์เดย์	สคูล	(Saturday	School)

มูลนิธิยุวพัฒน์	:	โครงการกิจการเพื่อสังคมเอ็ดวิงส์	(EdWINGS)	ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์-ครูผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลง	สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต	กิจการเพื่อสังคมอาชีฟ	(a-chieve)

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	:	โครงการมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย	(ส่งเสริมการจ้างงาน 
คนพิการ)

บริษัท	ไทยสเตนเลส	สตีล	จ�ากัด	:	โครงการฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	:	โครงการเทใจดอทคอม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	:	โครงการโลเคิล	อไลค์	(Local	Alike)

สหภาพยุโรป	(EU)	:	โครงการสื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต	

โครงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ	(YEC)	:	โครงการร้านปันกัน 
และสุจริตไทย

บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	:	โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี

งานตลาดนักปัน	:	โครงการร้านคุณตาคุณยาย	บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้	

บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	:	โครงการจ้าง
งานคนพิการฯ	สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต	เดอะ	ไกด์ไลท์	

งานตลาดน�้าใจ	:	ร้านคุณตาคุณยาย	ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต	โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี

งานสัมมนา	Facebook	Causes	Day	:	ภาคีร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	37	องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทรัพยำกร โครงกำร

ดังจะเห็นว่าทรัพยากรในแต่ละด้านนั้นมาจากหลากหลายแหล่ง	 ไม่ว่าจะเป็น	 บุคคล	

องค์กร	 และเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่ล้วนแต่มีเจตนามุ ่งหวังให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมขนาดใหญ่
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จากการเช่ือมต่อทรัพยากรกับโครงการเพื่อสังคมเหล่าน้ี	 ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม

เชิงปรมิาณ	แบ่งตามจ�านวนผูรั้บประโยชน์ทางตรง	(ผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบจากการด�าเนิน

การนัน้ๆ	เช่น	ผูพ้กิารทีไ่ด้รับการจ้างงานจากโครงการจ้างงานคนพกิารในชมุชนฯ)	และ

ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม	 (บุคคลแวดล้อมซ่ึงได้รับผลกระทบ	หลังจากที่ผู้รับประโยชน์

ทางตรงได้รับการเชือ่มต่อทรัพยากร	เช่น	สมาชกิครอบครัวของผูพ้กิารทีไ่ด้รบัการจ้าง

งาน)	เป็นต้น	

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางตรงมีจ�านวน	10,707	คน	มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงจำนวนผู้รับประโยชน์ทางตรง
จากการเชื่อมต่อทรัพยากรแต่ละโครงการ

ผู้รับประโยชน์ทำงตรง	(คน)โครงกำร

จ้างงานคนพิการเพื่อท�างานให้ชุมชนฯ	

ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี	

สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต

ส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี

กิจการเพื่อสังคม	อาชีฟ	(a-chieve)

ร้านคุณตาคุณยาย

บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

สื่อสารความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

สุจริตไทย

ขยายโรงเรียน	“จิตศึกษา”	ต้นแบบ

พีซ	พลีส	(Peace	Please)

เดอะ	ไกด์ไลท์	

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

งานสัมมนา	Facebook	Causes	Day	Seminar

รวม

5,000

80

205

12

N/A

100

100

N/A

5,150

N/A

N/A

17

6

37

10,707

ในปีที่ผ่านมา	 พบว่า	 มีอาสาสมัครจ�านวนหนึ่งที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ	

และเป็นผู้บริหารในสถาบันเอกชน	รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เช่น	การตลาด	การ

วางแผนกลยุทธ์	การประชาสัมพันธ์	ได้อาสาเข้ามาเป็นคณะกรรมการก�ากับทิศทางให้

กับคณะท�างานและองค์กรต่างๆ	 ของมูลนิธิเพื่อคนไทย	 ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ

ให้แก่โครงการเพื่อสังคมอีกมากมาย
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ส�ำหรับทรัพยำกรด้ำนเครือข่ำย	 ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนหรือองค์กรที่มุ่งเน้นแก้

ปัญหาทางสังคมเชิงประเด็น	หรือกลุ่มคนที่ท�างานสร้างกลไกเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม	

ซึง่เครอืข่ายเหล่านีม้แีนวโน้มทีจ่ะท�างานร่วมกนัมากขึน้ในอนาคต	เนือ่งจากเล็งเหน็ถงึ

ประโยชน์ของการบูรณาการความร่วมมือ	 โดยภาคีเครือข่ายที่ได้ท�างานร่วมกันในปี	

2559	ที่ผ่านมา	 ได้แก่	 แฮนด์อัพ	 เน็ตเวิร์ค	 (Hand	Up	Network)	 เครือข่ายจิตอาสา	

มูลนิธิสดศรี	 สฤษดิ์วงศ์	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 องค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	บริษัท	แฮนด์	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด	และมูลนิธิอโชก้า 

ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม	(ประเทศไทย)

ส่วนทรัพยำกรด้ำนเงินทุนนั้น	นอกจากการท�างานเพื่อเชื่อมต่อแหล่งทุนให้กับ

โครงการต่างๆ	 เพื่อการขยายผลแล้ว	คณะท�างานร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	ยังมุ่งเน้น

การระดมทุนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกลไก	 เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเช่นกัน	

ปัจจุบันแหล่งทุนสนับสนุนโครงการของร้อยพลังเปล่ียนประเทศ	 ส่วนใหญ่มาจาก 

เทใจดอทคอม	(www.taejai.com)	และกองทนุรวมคนไทยใจด	ี(BKIND)	ส่วนในอนาคต	

ทรัพยากรด้านเงินทุนอาจมาจากแหล่งทุนในท้องถิ่นอันเกิดจากการเห็นคุณค่าของ

โครงการเพื่อสังคมของคนในท้องถิ่นเอง	 ซึ่งแหล่งทุนจากท้องถิ่นนี้จะก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงเป็นที่มาของวิธีการท�างานของคณะท�างาน 

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศในปี	2559	ที่ผ่านมา	โดยคณะท�างานได้มุ่งเน้นการท�างานกับ	

“องค์กรตัวกลาง”	 เพื่อให้องค์กรตัวกลางที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในประเด็นทาง 

สงัคมนัน้ๆ	เป็นผูเ้ชือ่มต่อคณะท�างานหรือเจ้าของโครงการเพือ่สงัคมต่างๆ	เข้าด้วยกนั	 

ในกรณทีีอ่งค์กรตวักลางยงัไม่สามารถพฒันาศกัยภาพภายในได้	คณะท�างานร้อยพลงั 

เปล่ียนประเทศจะท�าการเชือ่มต่อองค์กรตัวกลางดงักล่าวกบัแหล่งทรพัยากรต่างๆ	เพือ่

พัฒนาศักยภาพภายในองค์กรตัวกลางด้วยเช่นกัน	

เพือ่ให้เกดิระบบนเิวศองค์กรตวักลางอย่างมนียัส�าคญั	ร้อยพลงัเปลีย่นประเทศเน้นการ

ท�างานใน	 3	 ประเด็นใหญ่ๆ	 คือประเด็นการศึกษาและพัฒนาเยาวชน	 การต่อต้าน

คอร์รปัชัน	และคนพกิาร	ขณะเดียวกนัยงัคงให้ความส�าคญักบัประเดน็การดแูลผูส้งูอาย	ุ

เพือ่รองรบัการก้าวสูส่งัคมสงูวยัของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้นี	้โดยนอกเหนอืจาก

การท�างานกับภาคีและองค์กรตัวกลางในเชิงประเด็นแล้ว	คณะท�างานร้อยพลังเปลี่ยน

ประเทศ	 ยังท�างานร่วมกับองค์กรตัวกลางที่ระดมอาสาสมัครระดับชาติ	 ส�าหรับเป็น

แหล่งระดมทุนมนุษย์	ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอีกแหล่งหนึ่งด้วย

นอกจากนี้	 คณะท�างานฯ	 ยังท�างานร่วมกับองค์กรประสานงานที่ท�าหน้าที่เป็นหน่วย

งานกลางในการติดต่อโครงการเพื่อสังคมต่างๆ	 ให้มาร่วมท�างานกันในประเด็นนั้นๆ	

องค์กรประสานงานจงึถอืเป็นแรงหนนุส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานให้เป็นไปตามแผนท่ี

ตั้งไว้	
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บทบาทของร้อยพลังเปลี่ยนประเทศในการท�างานกับองค์กรตัวกลาง	 ส่วนใหญ่จะ

เป็นการร่วมกันวางแผนการพัฒนาองค์กรในเครือข่ายขององค์กรตัวกลางไม่ว่าจะ

เป็นการจัดการสัมมนาทางวิชาการ	หรือกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ	โดยในปี	2559	ได้มี

การจัดเวิร์คชอป	 ส�าหรับประเด็นการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยมีวิทยากร

กระบวนการจากต่างประเทศ	คอื	รอีอส	พาร์ทเนอร์	(Reos	Partners)		มาช่วยออกแบบ

และจดักระบวนการให้แก่องค์กรเพือ่สงัคมต่างๆ	ทีเ่ข้าร่วม	นอกจากนีค้ณะท�างานร้อย

พลังฯ	 ยังมีบทบาทในการประสานงานกับองค์กรตัวกลางอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิด

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้	 ในขณะเดียวกันก็ท�างานร่วมกับองค์กรประสานงานด้วย	 เพื่อให้

เกิดความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

ข้อสังเกต
ในปีที่ผ่านมา	 คณะท�างานร้อยพลังเปล่ียนประเทศ	 มีข้อสังเกตว่าการท�างานร่วมกับ

องค์กรตวักลางนัน้	มปีระโยชน์อย่างยิง่	เนือ่งจากองค์กรตวักลางมคีวามสามารถในการ

เข้าถงึข้อมลูและข้อคดิเหน็โดยตรงจากองค์กรเพือ่สงัคม	ท�าให้คณะท�างานฯ	ได้มโีอกาส

รับรู้ข้อมูลในเชิงลึก	 ซึ่งหากไม่มีองค์กรตัวกลางแล้ว	 จะไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อย

มากที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

ด้วยเหตุผลและปัจจัยข้างต้น	ในปี	2560	นี้	คณะท�างานร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	จะยัง

คงมุ่งมั่นท�างานร่วมกับองค์กรตัวกลาง	 ในขณะเดียวกันจะท�างานโดยตรงกับองค์กร

เพ่ือสังคมควบคู่ไปด้วย	 นอกจากนี้ยังคงมุ่งเน้นการขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน 

 
 
ร้อยพลังการศึกษา 
 

การจ้างงานคนพิการ

การจัดการอาสาสมัคร

องค์กรต่อต้าน 
คอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย)

 
มูลนิธิยุวพัฒน์ 
 

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เครือข่ายจิตอาสา

บริษัท	แฮนด์	วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม	จ�ากัด 
มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบ 
อนาคตประเทศไทย

บริษัท	วิสาหกิจเพื่อสังคม 
เอ็ดวิงส์	เอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด 
มูลนิธิสดศรี	สฤษดิ์วงศ์

ประเด็นปัญหา องค์กรตัวกลาง องค์กรประสานงาน

ภาคีองค์กรตัวกลางและองค์กรประสานงาน 
ที่ทำงานร่วมกับร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ณ ปี 2559
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กลไกด้านการสร้างตลาดนดัพลเมืองทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม 
“คนไทยขอมือหน่อย”
(Our Hands for a Better Thailand)

ผลผลิต

•	 เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมายได้	222	องค์กร	

•	 เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้	200,000	คน	
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คนไทยขอมือหน่อย
“คนไทยขอมือหน่อย”	 เป็นกลไกกลางเช่ือมโอกาสของงานอาสา	 กิจกรรมเพื่อสังคม 

ของภาคีองค์กรเพื่อสังคม	 เช่ือมเข้ากับคนที่สนใจทั้งประชาชนท่ัวไป	ภาคธุรกิจ	 และ 

ภาครัฐ	 ซึ่งเป็นความร่วมมือเร่ิมต้นระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทย	บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์	 ส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ	 กว่า	 200 

องค์กร	 โดยปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่	 3	 ซึ่งงาน	 “คนไทยขอมือหน่อย”	 ได้จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่	14-17	มกราคม	2559	

  

ปัญหาและความท้าทาย
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมกับประชาชนจ�านวนมาก	จึงมีความจ�าเป็นต้อง

สร้างช่องทางให้เหน็ว่า	คนทัว่ไปสามารถลงมอืท�างานเพือ่สงัคมอะไรได้บ้าง	ดงัจะเหน็

ได้จากผลวิจัย	“คนไทยมอนิเตอร์”	เมื่อปี	2555	ที่ระบุว่า	ประชาชนจ�านวนร้อยละ	97	

ให้ความส�าคัญในเร่ืองการพัฒนาสังคมและมีความเห็นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ	แต่ไม่ทราบว่าต้องท�าอย่างไร	

ขณะที่องค์กรพัฒนาสังคมต่างๆ	 ในประเทศไทย	 ล้วนมีอุปสรรคในการดึงความสนใจ

และความร่วมมือจากประชาชน	 ให้มาเป็นก�าลังสนับสนุนในภารกิจท่ีองค์กรนั้นๆ 

ด�าเนินการอยู่

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดงาน	 “คนไทยขอมือหน่อย”	 เทศกาลรวบรวมงานอาสา 

งานเพื่อสังคมจากทั่วประเทศ	มาไวท้ี่ใจกลางเมืองอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	เพื่อ 

ให้องค์กรภาคสังคมเหล่านั้นได้มาออกร้าน	น�าเสนอ	และเชิญชวนให้คนในเมืองหลวง 

ได้	ลงแรง	ลงขัน	ลงสมอง	กับงานพัฒนาสังคม

วิธีการทำงาน 
“คนไทยขอมือหน่อย”	ครั้งที่	3	จัดขึ้นโดยใช้แนวคิด	“Ratchaprasong	-	the	sharing	 

street”	 เน้นการดึงผู้เล่นส�าคัญๆ	ที่มีศักยภาพในการเชิญชวนคนมามีส่วนร่วม	 ได้แก่	

สมาคมผูป้ระกอบวสิาหกจิในย่านราชประสงค์	(RSTA)	ประกอบด้วยธรุกจิโรงแรม	ห้าง

สรรพสนิค้า	อาคารส�านกังาน	ซึง่เป็นธรุกจิทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กบัคนหลายแสนคนต่อวนัอยู่

แล้ว	 ดังนั้นหากสามารถท�าให้ภาคธุรกิจเหล่านี้เข้ามาร่วมเปิดพื้นท่ีให้แก่ลูกค้า	 ผู้เช่า	

และพนกังาน	ได้มส่ีวนร่วมท�างานเพือ่สงัคมแล้ว	ผลลัพธ์กจ็ะขยายผลออกไปในวงกว้าง	

เพราะฉะนั้นรูปแบบกิจกรรมของ	“คนไทยขอมือหน่อย”	ครั้งที่	3	นั้น	จึงได้ขยายพื้นที่

ออกจากเดิมที่จัดแต่เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	 ไปท่ีลานด้านหน้าศูนย์การค้า

อัมรินทร์	 พลาซ่า	 และ	 เดอะแพลทินัม	 แฟชั่นมอลล์	 นอกจากนี้	 โครงการของฟู้ด 

ฟอร์	กู๊ดยังได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารต่างๆ	ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและศูนย์การค้า

ย่านราชประสงค์	อาท	ิห้องอาหารในโรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	แพลทนิมั	ประตนู�า้	ร้าน

อาหารนารา	 ค�าพูน	 เฮโรคุ	 ซูชิ	 หุงเส้น	 สวัสดี	 และภัตตาคารหูฉลามสกาล่า																															
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เข้าร่วมโครงการในช่วงของการจดังาน	โดยมอบรายได้ส่วนหนึง่จากการจ�าหน่ายอาหาร

เมนูพิเศษทุกการสั่ง	 1	 คร้ัง	 ร้านเหล่าน้ีจะร่วมมอบเงินบริจาคสูงสุด	 10	 บาท	 ให้กับ

เยาวชนด้อยโอกาสได้มีภาวะโภชนาการที่ดี

ยังมีความร่วมมือกับร้านค้าหลายแห่งเปิดให้คนทั่วไปร่วมบริจาคเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร

เครดิต	กรุงศรี	รวมถึงร้านเสื้อผ้าในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล	มาร์เก็ตติ้ง	กรุ๊ป	(CMG)	ได้ให้

ส่วนลดพิเศษกับผู้ที่ลงทะเบียนในงาน	“คนไทยขอมือหน่อย”	ปีที่	3	อีกด้วย

ผลผลิต
ผลผลิตเชิงปริมาณของงาน	“คนไทยขอมือหน่อย”	มีดังนี้	

1.	 มีผู้เข้าชมงานเฉลี่ยวันละ	50,000	คน	รวมทั้งหมด	200,000	คน	ตลอด	4	วัน

2.	 ประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนโดยใช้ระบบเวบไซต์เทใจดอทคอม	 มี 

จ�านวนทัง้สิน้	2,172	คน	ขณะทีป่ระชาชนทีล่งทะเบยีนผ่านการกรอกแบบฟอร์ม 

หน้าบูธลงทะเบียน	มีจ�านวน	1,324	คน	

3.	 มีภาคีเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ	 จ�านวน	 222	 องค์กร	 (รายละเอียดตามภาค

ผนวก	3)

4.	 ตัวอย่างภาคีที่เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการที่สามารถระดมทรัพยากรจากงาน	

“คนไทยขอมือหน่อย”	

•	 ร้านปันกัน	 สามารถระดมทุนผ่านการขายสินค้าที่ได้รับปันจากบุคคลที่มี 

ชือ่เสยีง	ศลิปินนกัแสดง	และบคุคลทัว่ไปประมาณ	510,000	บาท	(ขายสินค้า

ได้	420,000	บาทและได้รบัการบรจิาคจากศนูย์การค้าเดอะแพลทนิมั	แฟชัน่

มอลล์จ�านวน	90,000	บาท)	ส่วนนี้แปลงไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผ่าน

มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ทั้งสิ้น	12	ทุน	(ทุนละ	42,000	บาท/คน/ต่อเนื่อง	6	ปี)

•	 มูลนิธิยุวพัฒน์	 ซ่ึงให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสช่วงวันจัด

งาน	ได้สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ	ส่งผลให้โรงแรมเพนนินซูลาติดต่อมาเพื่อ

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนขาดโอกาสจ�านวน	 25	 คน	 (ทุนละ	

42,000	บาท/คน/ต่อเนื่อง	6	ปี)	เป็นเงิน	1,050,000	บาท

•	 โครงการฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	สามารถระดมทุนได้	132,285.70	บาท	เพื่อน�าไปช่วย

เหลอืเดก็ด้อยโอกาสให้ได้รับประทานอาหารทีม่โีภชนาการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง	

(โดยมาจากร้านอาหารในโครงการที่มาร่วมออกบูธจ�าหน่ายอาหารในงาน 

คนไทยขอมือหน่อย	 100,569.50	 บาท	 และมาจากร้านอาหารในย่าน 

ราชประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงการจัดงาน	31,689.20	บาท)

•	 โครงการวิง่ด้วยกนัมนิมิาราธอน	ทีม่กีารโปรโมทก่อนการจดังานเชญิชวนให้

คนทั่วไปมาสมัครเป็นอาสาพาคนพิการทางสายตาวิ่งในงานนี้	พบว่า	 เพียง	

2	วันก็มีอาสามาสมัครเต็มโควต้า	500	คน	และมีคนมาลงชื่อเป็นรายชื่อรอ

อีกเกือบร้อยคน

5.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของภาคีที่ร่วมออกบูธนิทรรศการต่อการจัดงาน

มีระดับความพึงพอใจมาก	และความพึงพอใจของประชาชนที่มาเดินในงานอยู่

ในระดับมากเช่นกัน



รายงานประจำาปี 2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”

งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวมความร่วมมือ 23

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย 
ที่มาร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016”

สถานที่จัดมีความเหมาะสม	 3.71	 มาก

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดงานมีความเหมาะสม	 3.57	 มาก

สิ่งอ�านวยความสะดวกมีความเหมาะสม	 3.93	 มาก

การประชาสัมพันธ์งาน	 3.47	 มาก

การแบ่งโซนของมูลนิธิ	มาเริ่ม	มาลุย		 3.73	 มาก 
มาลอง	มาปัน	มากิน	มาเที่ยว	

การได้มีส่วนร่วมของงาน	 3.64	 มาก

 	 รวม	 3.74	 มำก

ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดงำน 
คนไทยขอมือหน่อยครั้งที่	3

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)

ระดับ
ควำมพึงพอใจ

หมายเหตุ 
*	ระดับความพึงพอใจ
	 1.00-1.80		 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 	 	
	 1.81-2.60		 มีความพึงพอใจน้อย		
	 2.61-3.40	 มีความพึงพอใจปานกลาง
	 3.41-4.20	 มีความพึงพอใจมาก
	 4.21-5.00	 มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน
“คนไทยขอมือหน่อย 2016” ในภาพรวม

ข้อสังเกต 
แม้งาน	 “คนไทยขอมือหน่อย”	 จะสร้างผลลัพธ์ได้ดีในแง่จ�านวนคนเข้าร่วม	 และความ

ประทบัใจของผูเ้ขา้รว่ม	แตย่งัขาดการรวบรวมขอ้มลูวา่คนทีม่าเดนิงานไดล้งแรง	ลงขนั	

ลงสมองรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย	ซึง่มวีตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนั	ดงันัน้จงึควรจดัฐานขอ้มลู

ของภาคีเหล่านี้ให้เป็นตัวเลขเดียวกัน	 เพื่อวัดผลว่าภาคีที่มาออกนิทรรศการกับงาน	

“คนไทยขอมือหน่อย”	 สามารถระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น	 คน/อาสาสมัคร	 เงิน 

เครือข่าย	หรือสามารถด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่	 ซึ่งข้อมูล 

ดังกล่าวสามารถน�ามารวบรวมเพื่อแสดงผลลัพธ์ด้านการระดมทรัพยากรของเวที 

“คนไทยขอมือหน่อย”	ในภาพรวมต่อไป

แนวทางการพัฒนาในอนาคต	 แม้งาน	 “คนไทยขอมือหน่อย”	 ปีที่	 3	 จะสามารถสร้าง

ความสนใจให้กับคนจ�านวนมากถึง	200,000	คนก็ตาม	แต่ควรจะเพิ่มความเข้นข้นให้

กับคนทีส่นใจ	ใหส้ามารถมชีอ่งทางของตนเองในการชว่ยเหลือสงัคม	ตลอดจนมแีนวคดิ

ที่จะลงมือแก้ปัญหาสังคมได้มากขึ้นด้วยตัวเอง

แรงบันดาลใจด้านสังคม	 3.79	 มาก 
หรือแนวความคิดใหม่ๆ	ที่ได้รับจากงาน

คุณภาพของการจัดงานในด้านสถานที่	 3.85	 มาก 
และสิ่งอ�านวยความสะดวก

คุณภาพของเจ้าหน้าที่ในการอ�านวยความสะดวก	 4.00	 มาก 
และการให้บริการ

คุณภาพของเนื้อหา	ข้อมูล	และสาระ	 3.88	 มาก 
ที่น�าเสนอในงาน

ความพร้อมที่จะร่วมและเป็นส่วนหนึ่ง	 3.99	 มาก 
ของกิจกรรมเพื่อสังคม	หรือร่วมกับองค์กร 
ทางสังคมหรือสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม 
หลังจากมาเที่ยวชมงานนี้

	 	 รวม	 3.90	 มำก

ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดงำน 
คนไทยขอมือหน่อยครั้งที่	3

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)

ระดับ
ควำมพึงพอใจ

หมายเหตุ 
*	ระดับความพึงพอใจ
	 1.00-1.80		 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 	 	
	 1.81-2.60		 มีความพึงพอใจน้อย		
	 2.61-3.40	 มีความพึงพอใจปานกลาง
	 3.41-4.20	 มีความพึงพอใจมาก
	 4.21-5.00	 มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ผลลัพธ์ทำงสังคม

สังคมแห่งการแบ่งปัน	“เงินบริจาค”	จากประชาชนทั่วไป

สู่ผู้รับประโยชน์ผ่านการท�างานของนักสร้างการ

เปลี่ยนแปลง
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กลไกด้านการลงทุนเพื่อสังคม 
“เทใจดอทคอม”
(www.taejai.com)

ผลผลิต

•	 เข้าถึงผู้รับประโยชน์	180,000	คน

•	 เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย	57	องค์กร/โครงการ

•	 เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	4,000	คน

•	 เข้าถึงเงินทุน	6,762,303.52	บาท
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เทใจดอทคอม
(www.taejai.com)

“เทใจดอทคอม”	เป็นกลไกการระดมทนุออนไลน์	www.taejai.com	ทีโ่ครงการเพือ่สังคม

ประเภทต่างๆ	 สามารถใช้บริการได้	 โดยเป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับ

สถาบนัเช้นจ์ฟิวชนั	ภายใต้มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

ปี	2559	ถือเป็นปีที่	5	ของการด�าเนินงานเวบไซต์เทใจดอทคอมท่ามกลางการเปลี่ยน 

แปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกออนไลน์	 ท�าให้คณะท�างานเวบไซต์เทใจดอทคอม 

ต้องมกีารปรบักลยทุธ์การท�างานอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ให้รองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว	

อย่างไรก็ตามในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 เวบไซต์เทใจดอทคอมยังสามารถครองความเป็น

กลไกการระดมทุนจากมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศ	

  

ปัญหาและความท้าทาย
กำรเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริจำค	 ให้หันมาใช้ระบบออนไลน์	 ในการสนับสนุน

โครงการเพือ่สงัคมต่างๆ	รวมท้ังการสร้างความคุน้เคยในการบรจิาคเงนิผ่านบตัรเครดติ

นั้น	 ต้องใช้เวลา	 นอกจากนี้การบริจาคเงินผ่านกลไกออนไลน์ยังเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับ

สังคมไทย	ดังนั้นแคมเปญการตลาด	(Marketing	Campaign)	จึงมีความจ�าเป็น	รวมทั้ง

การสร้างผูน้�าการระดมทนุ	ในทีน่ีข้อเรยีกว่า	“แชมเป้ียน”	เพือ่ท�าหน้าทีส่ือ่สาร	และขาย

ตรงกบัผูบ้รจิาค	รวมทัง้ชกัชวนหรอืกระตุน้ให้เกดิการสนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคมผ่าน

เวบไซต์เทใจดอทคอมจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

ควำมซับซ้อนของระบบเวบไซต์	 และไม่รองรับกับโทรศัพท์มือถือ	 เป็นอุปสรรค

ต่อการเข้าถงึเวบไซต์ของผูบ้รจิาค	จงึด�าเนนิการปรับปรงุเวบไซต์ให้มคีวามเสถียรและ

ใช้งานง่ายมากขึน้	ลดขัน้ตอนการบริจาคให้เหลือน้อยท่ีสดุ	รวมทัง้ไม่บงัคบัให้ผู้บรจิาค

สมัครเป็นสมาชิก	 นอกจากน้ียังปรับปรุงเวบไซต์ให้รองรับการใช้งานผ่านระบบมือถือ

มากขึ้นเพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าว	

กำรท�ำให้เกิดกำรบริจำคซ�้ำ	จะต้องเตรียมสร้างระบบความสัมพันธ์กับผู้บริจาคเพื่อ

น�าไปสู่การบริจาคซ�้า	 ขณะเดียวกันจ�ำนวนโครงกำรเพื่อสังคมที่ดีมีจ�ำนวนจ�ำกัด 

ดังนั้นต้องเตรียมโครงการรายประเด็นให้มากขึ้น

วิธีการทำงาน 

เพ่ือรักษาแบรนด์เทใจให้ยังคงเป็นกลไกการให้ออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย	

คณะท�างานได้พัฒนาและปรับปรุงเวบไซต์เทใจดอทคอมดังนี้

1.	 พัฒนาต้นแบบเวบไซต์เทใจ	 2.0	 ที่มีระบบการช�าระเงินบริจาค	 ระบบข้อมูลผู้ใช้	

ระบบโครงการรับทุน	ระบบความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ	ระบบการตลาด	และระบบ

หลังบ้าน	 ให้สามารถรองรับทั้งผู ้บริจาคที่เพิ่มข้ึนและผู ้ดูแลระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.	 พฒันาโครงการเพือ่สงัคมทีด่�าเนนิการโดยคนท�างานภาคสงัคมจากองค์กรต่างๆ	ที่
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สามารถขยายผลได้	 และมีความหลากหลายด้านการระดมทุนท่ีเน้นสร้างผลลัพธ	์

ทัง้จากผูบ้รจิาคและผูส้นบัสนนุระดบัองค์กร	นอกจากนีย้งัได้พฒันาชดุโครงการเพือ่

สังคมด้านการศึกษา	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 เยาวชน	 คนพิการและผู้สูงวัยท่ี

แสดงผลลัพธ์ทางสังคมได้	

3.	 ขยายช่องทางการเข้าถึงผู้ใช้งานจ�านวนมากผ่านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

และความร่วมมือผ่านภาคีเครือข่ายที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์	 ตลอด

จนการจัดแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านเวบไซต์เทใจดอทคอม

ให้มากขึ้น	

ตัวอย่ำงแคมเปญกำรตลำดผ่ำนเทใจดอทคอมที่ประสบควำมส�ำเร็จ	

ในปีทีผ่่านมา	โครงการพเิศษทีม่ชีือ่ว่า	“100	Lives	Challenge”	ซึง่เป็นโครงการระดม

ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสชั้น	 ม.1	 -	 ม.3	 ใน	 3	 จังหวัดภาคเหนือ 

คือ	เชียงใหม่	เชียงราย	และแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	100	ทุน	(ทุนละ	21,000	บาท/3	ปี)	 

ถอืเป็นโครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างสงูในการระดมทนุผ่านเวบไซต์เทใจดอทคอม	 

โดยสามารถระดมทนุได้ถึง	2.562	ล้านบาท	ส�าหรับเดก็นกัเรียนจ�านวน	122	คน	ภายใน 

ระยะเวลา	2	สัปดาห์	ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่	100	คน	

ทั้งนี้ก่อนหน้าการเปิดตัวแคมเปญการตลาด	“100	Lives	Challenge”	เครือข่ายทีวาย

พเีอน็	(TYPN)	ซึง่เป็นเจ้าของแคมเปญได้หารอืกบับรษิทั	โอเพ่นดรมี	จ�ากดั	ท่ีท�าระบบ

หลังบ้านให้กบัเทใจดอทคอม	รวมทัง้คณะท�างานเวบไซต์เทใจดอทคอม	เพือ่สร้างระบบ

การบรจิาคทีเ่ป็นมติรกบัผูบ้รจิาค	สร้างแคมเปญการตลาดตามทีท่วีายพเีอน็ได้ออกแบบ

และวิเคราะห์ไว้	โดยได้ตั้ง	“แชมเปี้ยน”	ของแคมเปญนี้ประมาณ	3-4	คน	ซึ่งมีหน้าที่ไป

ชักชวนเพือ่นหรอืเครือข่ายให้เข้ามาบรจิาคเงนิในโครงการนีผ่้านเวบไซต์เทใจดอทคอม	

มีการเฝ้าติดตามผลการบริจาค	และการวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา	

ทมีงานได้เตรียมงานประมาณสองสปัดาห์ล่วงหน้าก่อนเปิดตวัแคมเปญ	มกีารวเิคราะห์

ว่าวิธกีารไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมส�าหรับระดมเงนิบริจาคจากกลุม่เป้าหมาย	และ

ให้แชมเป้ียนเป็นผู้ประสานงาน	หรือท�าแคมเปญกบัเครือข่ายของตนเอง	ใช้กลยทุธ์ขาย

ตรงกบักลุม่เป้าหมายผ่านการคยุทางโทรศพัท์	อเีมล	เฟซบคุ	และไลน์	หรอืการพบกลุม่

เป้าหมายตัวต่อตวั	นอกจากนีย้งัใช้เครือข่ายทวีายพเีอน็	ในการช่วยระดมทุนจากเครอื

ข่ายของตนเอง	และขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆ	
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 ปัจจัยควำมส�ำเร็จของแคมเปญ	“100	Lives	Challenge”

1.	 แคมเปญการตลาดทีช่ดัเจน	รวมทัง้ข้อความหลกัในการสือ่สาร	(Key	Message)	

ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	

2.	 แชมเปี้ยน	หรือคนที่ไปขายแคมเปญ

3.	 ใช้สมาชิกทีวายพีเอ็น	 ที่มีเครือข่ายของคนที่เป็นผู้ม่ังคั่ง	 (High	 Networth)	

จ�านวนมากมาช่วยระดมทุน

ผลผลิต 
•	 ระดมทุนได้	6,762,303.52	บาท

•	 ปิดโครงการได้	45	โครงการ	(รายละเอียดตามภาคผนวก	4)

•	 พัฒนาโครงการได้	57	โครงการ

•	 สมาชิก	/	ผู้ติดตาม	73,000	คน

-	 สมาชิกเวบไซต์	15,500	คน

-	 ผู้ติดตามเฟซบุค	58,000	คน

•	 ผู้บริจาค	4,000	คน

-	 บริจาค	1	ครั้ง	2,047	คน

-	 บริจาค	2	ครั้ง	369	คน

-	 บริจาค	3-5	ครั้ง	266	คน

-	 บริจาค	6-10	ครั้ง	86	คน

-	 บริจาคมากกว่า	10	ครั้ง	32	คน

•	 เกิดความร่วมมือในการท�าแคมเปญ	ร่วมกับองค์กรต่างๆ	รวม	6	องค์กร	ได้แก่	

บรษิทั	โอมเิซะ	จ�ากดั	ไลน์	ประเทศไทย	บรษิทั	อะโพจ	ีเวร์ิลดไวด์	จ�ากดั	ส�านกังาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และเครือข่ายทีวายพีเอ็น

•	 สามารถช่วยเหลือผู้รับประโยชน์ที่เป็นคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	กว่า	430,000	ชีวิต

ข้อสังเกต 
จากตัวอย่างความส�าเร็จของแคมเปญ	 “100	 Lives	 Challenge”	 พบว่าในการระดม 

ทุนออนไลน์นั้นจะต้องมีการน�าแคมเปญการตลาดมาช่วย	 โดยมี	 “แชมเปี้ยน” 

(Champion)	ทีม่เีครอืข่ายของคนทีเ่ป็นผูม้ัง่คัง่จ�านวนมากมาช่วยระดมทนุและติดต่อ

สือ่สารโดยตรงกบักลุม่เป้าหมาย	นอกจากนีต้้องมคีนมาบริหารเพือ่สร้างความสมัพนัธ์

ที่ดีกับลูกค้า	 (Customer	Relationship	Management	–CRM)	และสื่อสารการตลาด

อย่างต่อเนื่อง	 ติดตามระดมทุนอยู่ตลอดเวลา	 รวมถึงช่วยตอบค�าถามและช่วยเหลือ 

ผู้บริจาคในกระบวนการบริจาคผ่านเวบไซต์เทใจดอทคอม	 ขณะเดียวกันจะต้องมีการ

สือ่สารและประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางอืน่ๆ	หรอืสือ่ต่างๆ	นอกเหนอืจากการใช้วธิกีาร

ขายตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
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ผลลัพธ์ทำงสังคม

สังคมแห่งการแบ่งปัน	“เงินบริจาค”	จากนักลงทุน 

ผู้ถือหน่วยร้อยละ	0.8	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)	

ของกองทุนนี้สู่ผู้รับประโยชน์
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กลไกด้านการลงทุนเพื่อสังคม 
“กองทุนรวมคนไทยใจดี”
(BKIND)

ผลผลิต

•	 เข้าถึงผู้รับประโยชน์	13,683	คน

•	 เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย	16	องค์กร	

•	 เข้าถึงเงินทุน	14,438,885.00	บาท

กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุนกองทุนรวม คนไทยใจดี

การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน

BKIND
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
(BKIND)

กลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ	 “กองทุนรวม”	 เพื่อสร้าง 

สังคมแห่งการแบ่งปัน	 “เงินบริจาค”	 ของนักลงทุน	 ในการต่อชีวิต	 สร้างอนาคตแก ่

ผู้มีความต้องการ	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

บัวหลวง	 จ�ากัด	 สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	 ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์	 และมูลนิธิเพื่อคนไทย	 โดยกองทุนฯ	 ได้ด�าเนินงานสนับสนุน 

โครงการเพื่อสังคมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 2557	 และได้สนับสนุนโครงการเพื่อ 

สังคมรวมทั้งสิ้น	33	 โครงการแบ่งเป็นการสนับสนุนในปี	2558	จ�านวน	17	 โครงการ	 

และปี	2559	จ�านวน	16	โครงการ	ครอบคลมุประเดน็การเกษตร	การศกึษา	การต่อต้าน 

คอร์รัปชัน	 เด็กและเยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล	 สิ่งแวดล้อม	 

และสามจังหวัดชายแดนใต้		

  

ปัญหาและความท้าทาย
BKIND	เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจการ/โครงการเพื่อสังคม	ในรูปแบบ

ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย	จึงไม่มีต้นแบบการด�าเนินงานท่ีใกล้

เคียงให้ศึกษามากนัก	 นอกจากนี้ยังเป็นกลไกความร่วมมือจากหลายภาคส่วนผสาน

พลังร่วมระหว่างภาคธุรกิจ	ตลาดทุน	และภาคสังคม	ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึง

อยูใ่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันา	ด�าเนนิการ	และต่อยอดกลไกนีใ้ห้มคีวาม

ยั่งยืน	เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม	และขยายผลได้ต่อไป	นอกจากนี้	BKIND	ยังเป็น

เครื่องมือทางการเงินท่ีมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ	 จึงควรพัฒนาเคร่ืองมือ

ทางการเงนิและกลไกการสนบัสนนุกจิการ/โครงการเพือ่สงัคมทีห่ลากหลายเพือ่อดุชอ่ง

ว่างที่เกิดขึ้นจากการมีเครื่องมือทางการเงินที่จ�ากัด

วิธีการทำงาน
ต้นทำงแหล่งทุนสนับสนุนโครงกำร มาจากเงินของนักลงทุนร้อยละ	0.8	ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	(Net	Asset	Value	–	NAV)	หรือเทียบเท่าร้อยละ	40	

ของค่าบริหารจัดการกองทุน	ทั้งน้ีเกณท์ในการคัดเลือกกลไกหรือโครงการเพื่อสังคม

นั้น	จะยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	ธรรมาภิบาล	และการต่อต้านคอร์รัปชัน	

(ESGC)	 โดยมีองค์กรตัวกลาง	 คือสถาบันเช้นจ์ฟิวชันฯ	 และมูลนิธิอโชก้า	 ผู้ริเริ่ม

สร้างสรรค์เพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 และภาคีเครือข่ายอื่นๆ	 เช่น	 มูลนิธิเพื่อคนไทย	

โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	 เป็นต้น	 ท�าหน้าที่เสาะหาโครงการที่น่าเชื่อถือ 

มียุทธศาสตร์	 เป้าหมาย	 และการด�าเนินงานที่ชัดเจน	 เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก 

กองทุนฯ	

ขณะเดยีวกนัสถาบนัเช้นจฟ์วิชนัฯ	และมลูนธิอิโชกา้ฯ	จะมหีนา้ทีโ่ดยตรงในการพฒันา

ขอ้เสนอโครงการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่องทุนฯ	ก�าหนด	ร่วมกบัเจา้ของ

โครงการ	กอ่นทีจ่ะน�าเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาสนบัสนนุโครงการเพ่ือสังคมของ
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กองทุนฯ	พิจารณาต่อไป	ซึ่งคณะกรรมการฯ	ประกอบด้วย	

1.	 คุณวิเชียร	พงศธร	 ประธานกรรมการ

2.	 คุณวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ	 กรรมการ

3.	 คุณสินี	จักรธรานนท์	 กรรมการ

4.	 คุณสุนิตย์	เชรษฐา	 กรรมการ

5.	 คุณวรวรรณ	ธาราภูมิ	 กรรมการ

6.	 คุณหรรสา	สุสายัณห์	 กรรมการ

เกณฑ์ในกำรคัดเลือกโครงกำร	เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา	มีดังนี้

1.	 เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	ธรรมภิบาล	และการต่อต้านคอร์รัปชัน	(ESGC	

Guideline)	ที่กองทุนฯ	พัฒนาขึ้นมา

2.	 เกณฑ์เบื้องต้น	(ข้อใดข้อหนึ่ง)	

2.1		ความจ�าเป็น	เช่น	เป็นโมเดลใหม่	ยังไม่มีองค์กรไหนท�า

2.2			กลยทุธใ์นการสร้างผลกระทบมปีระสทิธภิาพ	สามารถสร้างผลกระทบทาง 

			สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	และสามารถขยายผลได้	(Leverage)

2.3		สามารถยกระดับผลกระทบผ่านการสร้างเครือข่าย	(Platform)

ยุทธศำสตร์กำรสนับสนุน โครงการที่ผ่านการคัดเลือก	จะต้องมีความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์การสนับสนุนของกองทุนฯ	ซึ่งมีแก่นคิดหลัก	“ต่อชีวิต	สร้ำงอนำคต”	

“ต่อชีวิต”	หมายถึง	 โครงการที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน	ด้อยโอกาส	 ให้พ้น

จากภาวะทุกข์ยาก	สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

“สร้ำงอนำคต”	หมายถึง	โครงการที่สร้างเสริมคุณธรรม	ความรู้	ความเป็นอยู่	ความ

รบัผดิชอบ	และความมสีว่นรว่มของคนในสงัคมเพือ่การแกไ้ขปญัหาทีส่�าคญัและพฒันา

สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ไม่เพียงเท่าน้ัน	 กลยุทธ์การสนับสนุนยังสามารถแบ่งเป็น	 3	 มิติในแง่การขยายผล

โครงการ	ได้แก่

1. กำรช่วยเหลือเห็นผลเร็ว	 (Quick	Win)	 :	 โครงการที่เน้นให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ที่เดือดร้อน	 ด้อยโอกาส	 ให้พ้นจากภาวะนั้นอย่างรวดเร็ว	 เห็นผลในเวลา 

อันสั้น	ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

2. กำรสร้ำงเชื้อไฟขยำยผลได้	 (Leverage)	 :	 โครงการที่เน้นการสนับสนุนใน 

จุดคานงัด	(Leverage	point)	เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่กระจายตัวออก

และเพิ่มระดับผลลัพธ์เป็นทวีคูณได้ด้วยตนเองภายหลังได้รับการสนับสนุน

3. กำรสร้ำงพื้นที่กลำง	(Platform)	:	โครงการที่เน้นการสร้างพื้นที่	ระบบ	หรือ

การเชื่อมโยง	 ที่เป็นกลไกกลางให้ประชาชน	 และ/หรือ	 หน่วยงานต่างๆ	 มา 

ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ขยายผลได้
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กระบวนกำรติดตำมประเมินผล ด�าเนินการโดยองค์กรตัวกลาง	 ได้แก่	 สถาบัน

เช้นจฟ์วิชนัฯ	และมลูนธิอิโชก้าฯ	มหีนา้ทีว่างแผน	ประสานงาน	และด�าเนนิการประเมนิ

ผล	 โดยจะมีการก�าหนดตัวช้ีวัดความส�าเร็จ	 (KPI)	 ในข้อเสนอโครงการทุกโครงการ

ตั้งแต่เริ่มแรก	 และเมื่อเริ่มด�าเนินงาน	 เจ้าของโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้า

ตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้	 ทุกๆ	 6	 เดือน	 เน้นกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 ทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส�าเร็จ	รวมทั้งอุปสรรค	ความท้าทาย	

และแผนการด�าเนินงานในระยะถัดไป	 หลังจากนั้นองค์กรตัวกลางจะรวบรวมข้อมูล

รายงานโครงการ	และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการพจิารณาโครงการฯ	ในการประชมุแตล่ะ

ครัง้	โดยจะจัดท�ารายงานสรุปผลกระทบทางสงัคมโดยรวมทัง้ป	ีในชว่งเดอืนพฤศจิกายน

ของแต่ละปี

ผลผลิต
ในปี	2559	สามารถระดมเงินทุนรวมทั้งสิ้น	14,438,885	บาท	เข้าถึงผู้รับประโยชน์ทาง

ตรงได	้13,683	คน	สนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคมจ�านวน	16	โครงการ	(รายละเอยีดตาม

ภาคผนวก	5)	ใน	7	ประเด็น	ดังนี้

•	 ร้อยละ	11	สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา

•	 ร้อยละ	14	สนับสนุนโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน	

•	 ร้อยละ	37	สนับสนุนโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

•	 ร้อยละ	5	สนับสนุนโครงการผู้สูงอายุ	

•	 ร้อยละ	4	สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับผู้พิการและสวัสดิภาพส่วนบุคคล

•	 ร้อยละ	15	สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

•	 ร้อยละ	14	สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้

โดยแบ่งตามกลยุทธ์การสนับสนุน	3	มิติในแง่การขยายผลโครงการ	ดังนี้
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ตารางแสดงผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจำแนกตามกลยุทธ์การสนับสนุน

พัฒนาประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์

ส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาทักษะชีวิตแรงงานเด็ก 
ต่างชาติและเด็กกลุ่มเสี่ยง

บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้	

กลไกพัฒนาสื่อพลเมืองสร้างสันติภาพชายแดนใต้

น�าหนังสือสู่มือน้อง

กล้าท�าดี

ฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์	 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องแนะแนวอาชีพ

เดอะ	ไกด์ไลท์	(The	Guidelight)

การผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

สุจริตไทย

เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	สื่อวิทย์คณิตรูปแบบใหม่เพื่อโรงเรียน 
บ้านเกาะรัง	จังหวัดลพบุรี	ปีการศึกษา	2559

พัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบ 
จิตศึกษา	2559-2560

พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กและเยาวชน	 
สามจังหวัดชายแดนใต้	(Peace	Please)	ปี	2

สร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 
ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	(LD) 
จังหวัดลพบุรี

ForOldy	ส่งเสริมกลไกการจัดหา 
อุปกรณ์เครื่องใช้มือสองส�าหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย

โครงการนาแลกป่าระยะที่สอง

1.

2.

 
3.

4.

5.

6.

7. 

8.

9.

10.

11.

 
12. 

13.

 
14.

 
 
15.

 
16.

โครงกำร

คิดเป็นสัดส่วนกำรสนับสนุน

ล�ำดับ

กำรช่วยเหลือ
เห็นผลเร็ว
	(Quick	Win)

1	โครงกำร

กำรสร้ำง 
เชื้อไฟขยำยผลได้

(Leverage)
12	โครงกำร

กำรสร้ำง 
พื้นที่กลำง	
(Platform)

11	โครงกำร

6% 75% 69%

หมายเหตุ
แต่ละโครงการอาจมียุทธศาสตร์การสนับสนุนหลายยุทธศาสตร์	จึงไม่สามารถค�านวนสัดส่วนเงิน
สนบัสนนุรายยทุธศาสตร์เนือ่งจากผลรวมจะเกนิยอดรวมของการสนบัสนนุ	อย่างไรกต็ามสามารถ
แสดงสัดส่วนที่บ่งบอกถึงการกระจายการสนับสนุนโดยประมาณจากจ�านวนและสัดส่วนของ
โครงการที่อยู่ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์
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ข้อสังเกต
เพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่	 โครงการเพื่อสังคมควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อ

เนื่องทั้งในด้านทุนด�าเนินการ	 การวางแผนการด�าเนินงาน	 และการประเมินผล	 โดย

โครงการท่ีต้องการสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

อาจจะมากกว่า	 1	 ปี	 และได้รับทุนสนับสนุนมากกว่าเกณฑ์เฉล่ียที่	 1	 ล้านบาทต่อ

โครงการ	

ส�าหรับการประเมินผลลัพธ์นั้น	 สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการก�าหนดตัวช้ีวัดการ

ประเมินผลไว้ในแผนการพัฒนาโครงการไว้ตั้งแต่เริ่มแรก	ครอบคลุมทุกมิติของการ

ด�าเนนิงาน	นอกจากนีเ้มือ่มกีารน�าเคร่ืองมือการประเมินผลใดๆ	มาใช้	จะต้องประยกุต์

ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่จริง	 เพื่อวางระบบการประเมินผลลัพธ์ให ้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ทั้งนี้	 คณะท�างานจะน�าเสนอนโยบายการสนับสนุนโครงการใหม่	 รวมทั้งแนวทาง 

การประเมินผลกระทบทางสังคมแก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการในเดือนมีนาคม	 

2560	นี้
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•	 งำนสื่อสำรสังคม 

(Social	Communication)

•	 งำนภำคีสัมพันธ์ 

(Stakesholders	Engagement)

•	 งำนจัดกำรควำมรู้และประเมินผลลัพธ์ทำงสังคม 

(Knowledge	Management	and	Social	Impact	Measurement)

งานสนับสนุน 
งานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 
เพื่อหลอมรวมความร่วมมือ
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งานสื่อสารสังคม
(Social Communication)

งานสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม	 มุ่งเป้าหมายไปสู่การเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ	 รวมทั้ง

ประชาชน	 ร่วมลงมือท�า	 แก้ปัญหาสังคม	 ดังที่งานวิจัยมากมายรวมทั้ง	 “คนไทย

มอนิเตอร์”	 ระบุไว้ว่า	 ประชาชนคนไทยพร้อมมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมแต่ขาดการรับรู ้

ถึงกลไกและช่องทางการลงมือท�า	 ดังนั้นมูลนิธิเพื่อคนไทยจึงใช้	 “กำรส่ือสำร”	 เป็น 

“จุดคำนงัด”	 ในการสร้างโอกาสขยาย	 “ผลลัพธ์ทางสังคม”	 โดยมุ ่งเน้นส่ือสาร 

“ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ”	และคุณค่าหลักของกลไกประเภทต่างๆ	 ที่มีผลต่อการสร้าง 

การเปลี่ยนแปลง

  

ปัญหาและความท้าทาย 
“งานสื่อสารสังคม”	นับเป็นกลไกส�าคัญกลไกหนึ่ง	 ในการไปหนุนเสริมให้เกิดขีดความ

สามารถแก่กลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ	ทั้งที่มูลนิธิฯ	เป็นแกนหลักในการด�าเนิน

การ	 และท่ีมูลนิธิฯ	 เป็นภาคีสนับสนุนทรัพยากร	 ดังน้ัน	 เป้าหมายหลักของงานจึง

เป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม	 บอกเล่าเนื้อหาความร่วมมือผ่านกลไกต่างๆ	

เพื่อระดมทรัพยากรไปมีส่วนร่วมในกลไกนั้นๆ		 โดยโจทย์ส�าคัญคือ	 จะต้องเป็นการ

สื่อสารที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ความส�าเร็จ	ตัวอย่างความส�าเร็จ	ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างการรับรู้	

หรือเพิ่มการตระหนักรู้	ทั้งนี้	แต่ละกลไกต่างมีแผนสื่อสารของตัวเอง	ประกอบกับการ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนของแต่ละกลไก		 มุ่งเน้นท�างานกับองค์กรตัวกลาง

มากกว่ามุ่งเน้นไปที่องค์กรภาคี	 ดังนั้น	 งานสื่อสารของมูลนิธิจะท�าหน้าที่สร้างมูลค่า

เพ่ิมในส่วนทีก่ลไกต่างๆ	หรือตามทีอ่งค์กรตวักลางมีความต้องการ	และร่วมกนัวางแผน

งานสื่อสาร	ตลอดจนบูรณาการช่องทางการสื่อสารร่วมกัน	ด้วยหวังว่าจะสามารถร่วม

สร้าง	“พลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม”สู่การลงมอืแก้ปัญหาสงัคมผ่านกลไกต่างๆ	ได้	

อย่างไรกต็าม	ในแง่ผลผลติของงานสือ่สารโดยภาพรวม	ยงัองิไปกบัการขบัเคลือ่นงาน

ของแต่ละกลไก	ทีต่่างใช้เวลาในกระบวนการท�างานให้เกดิผลลพัธ์ถึงจะหยบิมาสือ่สาร

ได้	 หรือบางกลไกยังมีข้อจ�ากัดในการวางแผนการส่ือสารเชิงรุก	 ขณะเดียวกัน	 การ

สนับสนุนงานสื่อสารให้กับองค์กรตัวกลางส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

เชิงนโยบาย	หรือไม่ก็เป็นการขยับขับเคล่ือนงานตามแผนหรือนโยบายภายใน	ท�าให้

เกิดช่องว่างในการสื่อสารถึง	“ผู้รับประโยชน์”	ของแต่ละกลไกความร่วมมือ	ทั้งๆ	ที่คน

กลุ่มนี้	คือ	ภาพสะท้อนหลักของผลลัพธ์		
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วิธีการทำงาน
ในปี	2559	มลูนธิเิพือ่คนไทยได้ตัง้เป้าหมายการส่ือสารเพือ่	“การสร้างพลเมอืงทีม่ส่ีวน

ร่วมเพื่อส่วนรวม”	(Active	Citizen)	น�าเสนอเนื้อหาผ่าน	3	ช่องทางหลักที่แตกต่างกัน

ตามกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาการน�าเสนอ	ดังนี้	

1. ช่องทำงออนไลน์	 (Online	Platform)	 พื้นที่หลักเพื่อสื่อสารความก้าวหน้า 

การขับเคลื่อนงานกลไกต่างๆ	

2. กิจกรรมกำรสื่อสำรเวทีสำธำรณะ	(On-Site	Platform)	กิจกรรมการสื่อสาร

ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานผ่านองค์กรตัวกลางเชิงประเด็น

3. กำรพัฒนำเนื้อหำเฉพำะส�ำหรับสื่อกระแสหลัก	 (Exclusive	Contents) 

ทัง้สือ่สิง่พมิพ	์วทิยุ	โทรทศัน	์โดยน�าเสนอตัวอยา่งความส�าเร็จของการเชือ่มตอ่

ทรัพยากร	รวมถึงการน�าเสนอความเคลือ่นไหวขององคก์รหรือกลไกทีต่อ้งการ

สนับสนุนทรัพยากร

แผนภาพแสดงช่องทางการสื่อสารเพื่อเป้าหมายสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 
เเละระดับความเข้มข้นของผลลัพธ์

Exclusive	
Contents

On-Site	Platform

Online	Platform

Impact

Degree	of	Public	Engagement
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1.	 	ช่องทำงออนไลน	์(Online	Platform) 
พื้นที่แลกเปล่ียนเน้ือหาข้อมูลความเคล่ือนไหวของกลไก	 และความร่วมมือต่างๆ	

ประกอบด้วย	งานเชื่อมต่อทรัพยากรของร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	กลไกเทใจดอท

คอม	กลไกงานคนไทยขอมอืหน่อยปีท่ี	3	กลไกกองทุนรวมคนไทยใจด	ีและข่าวสาร

การขบัเคลือ่นงานภาคสงัคมของหน่วยงานอ่ืนๆ	เพือ่น�าเสนอให้เหน็ถงึระบบนเิวศ

ของการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ	ที่หลากหลาย	ผ่าน	4	ช่องทางประกอบด้วย

•	 เวบไซต์มูลนิธิเพื่อคนไทย	www.khonthaifoundation.org	

•	 เฟซบุคมูลนิธิเพื่อคนไทย	Facebook	:	Khonthaifoundation

•	 เวบไซต์ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ		www.thailandcollaborationforchange.com

•	 เฟซบคุร้อยพลังเปลีย่นประเทศ	Facebook	:	Thailandcollaborationforchange

ผลผลิต : ในที่นี้หมายถึง	จ�านวนผู้เข้าชม	ติดตาม	รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานของมูลนิธิเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง	 ในช่วงเวลาต่างๆ	 ผ่านช่องทาง

ต่างๆ	ดังนี้	

•	 www.khonthaifoundation.org	 เวบไซต์หลักของมูลนิธิเพื่อคนไทย	 ซ่ึงได้มี

การพัฒนาดีไซน์ในปี	 2559	 ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานผ่าน

อุปกรณ์สื่อสาร	(Device)	รูปแบบต่างๆ	ที่หลากหลาย	เริ่มใช้งานเวบไซต์ในรูป

แบบใหม่เมือ่เดอืนสงิหาคม	2559	สรุปผลการวเิคราะห์ผูเ้ข้าชมเวบไซต์	(	ข้อมลู	

ณ	สิงหาคม	–	ธันวาคม	2559)	มีรายละเอียดดังนี้

-	 จ�านวนผู้เข้าชมเวบไซต์	3,614	ครั้ง

-	 สัดส่วนคนเข้าชมซ�้า	(Returning	Visitors)	คิดเป็นร้อยละ	25.1

-	 สัดส่วนคนเข้าชมเวบไซต์ใหม่	(New	Visitors)	คิดเป็นร้อยละ	74.9

•	 Facebook	:	Khonthaifoundation	

-	 จ�านวนแฟนเพจ	รวม	31,954	คน

◌	 อายุระหว่าง	 18-24	 ปี	 แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ	 28	 และเพศชาย 

ร้อยละ	21

◌	 อายุระหว่าง	 25-34	 ปี	 แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ	 14	 และเพศชาย 

ร้อยละ	14	

-	 เนื้อหาที่ได้รับความสนใจสูงสุด	5	ประเด็นแรก	คือ	1.	การศึกษาและพัฒนา

เยาวชน	2.	การต่อต้านคอร์รัปชัน	3.	การสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วน

รวม	 4.	 งานอาสาสมัครทั้งเชิงความรู้	 การจัดการและกิจกรรมที่เปิดให้คนมี

ส่วนร่วมในงานอาสาสมัคร	และ	5.	การพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยรูปแบบการน�าเสนอ

ผ่านวิดีโอหรือภาพอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย

•	 www.thailandcollaborationforchange.com	เวบไซต์หลกัของกลไกร้อยพลงั

เปล่ียนประเทศ	 ที่รวบรวมข้อมูลความต้องการเช่ือมต่อทรัพยากรขององค์กร

ภาคสงัคมและความก้าวหน้าการเชือ่มต่อทรัพยากรจากร้อยพลงัเปลีย่นประเทศ	

โดยสรุปผลการวิเคราะห์ผูเ้ข้าชมเวบไซต์	(ข้อมลู	ณ	มกราคม	–	ธนัวาคม	2559)	

มีรายละเอียดดังนี้
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-	 จ�านวนผู้เข้าชมเวบไซต์	5,125	ครั้ง

-	 สัดส่วนคนเข้าชมซ�้า	(Returning	Visitors)	คิดเป็นร้อยละ	53.9

-	 สัดส่วนคนเข้าชมเวบไซต์ใหม่	(New	Visitors)	คิดเป็นร้อยละ	46.1

•	 Facebook	:	Thailandcollaborationforchange	

-	 จ�านวนแฟนเพจ	รวม	1,375	คน	

◌	 อายุระหว่าง	 25-34	 ปี	 แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ	 16	 และเพศชาย 

ร้อยละ	21

◌	 อายรุะหว่าง	35-44	ปี	แบ่งเป็นเพศหญงิร้อยละ	13	และเพศชายร้อยละ	16	

-	 เนื้อหาที่ได้รับความสนใจของเพจร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	คือ	 การน�าเสนอ

ความก้าวหน้าการเชือ่มต่อทรพัยากรด้านต่างๆ	ทีร้่อยพลงัเปลีย่นประเทศท�า

หน้าทีพ่ฒันา	ทัง้งานอาสาสมคัร	การเชือ่มต่อทนุให้กบัองค์กรภาคสงัคม	หรอื

กจิกรรมต่างๆ	ทีเ่พือ่นภาคจีดัขึน้	เพ่ือหนนุเสรมิให้งานภาคสงัคมมคีวามเข้ม

แข็งมากขึ้น

2.	 	กิจกรรมกำรสื่อสำรเวทีสำธำรณะ	(On-Site	Platform)	
กิจกรรมการสื่อสารที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานขององค์กรตัวกลาง	โดยมูลนิธิเพื่อ

คนไทยท�าหน้าทีส่นบัสนนุงานสือ่สาร	เช่น	พฒันาเนือ้หาการสือ่สารร่วมกบัองค์กร

ตัวกลาง	 เพื่อร่วมก�าหนดสารส�าคัญ	 (Key	Message)	 รวมถึงการเชิญสื่อมวลชน	

การจัดท�าและส่งข่าวประชาสัมพันธ์หลังงานกิจกรรมเวทีสื่อสารเพื่อขยายผลงาน

ภาคสังคมในวงกว้างผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	โดยสรุปในปี	2559	มูลนิธิเพื่อคนไทย

ได้มส่ีวนร่วมการขยายผลงานสือ่สารให้กบัองค์กรหรือกลไก	รวมท้ังสิน้	5	งาน	โดย

มีรายละเอียดดังนี้

2.1 งำนแถลงข่ำวและเปิดโครงกำร	“คนไทยขอมือหน่อย	2016	:	Ratcha- 

prasong	The	Sharing	Street”	งำนตลำดนัดอำสำสมัครระดับประเทศ	

ด�ำเนนิกำรโดยมลูนิธเิพือ่คนไทยร่วมกบัภำคภีำคสังคม	222	หน่วยงำน	

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนำจ�ำกัด	(มหำชน)	และสมำคมผู้ประกอบวิสำหกิจ

ในย่ำนรำชประสงค์

กิจกรรมงานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่	7	มกราคม	2559	และกิจกรรมงานเปิด

ตัวจัดขึ้นวันที่	14	มกราคม	2559	ณ	ห้างเซ็นทรัลเวิลด์และย่านราชประสงค์	

เปิดพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครจัดงานตลาดนัดอาสาสมัคร	ที่หลอมรวม

ผูค้นทกุภาคส่วน	ร่วมสร้างสงัคมแห่งการแบ่งปัน	โดยกจิกรรมมท้ัีงการแถลง

ข่าวก่อนงานและงานเปิดตัวและงานกิจกรรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลา	4	วัน

คือ	14-17	มกราคม	2559

ผลผลิต : จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่	รวม	48	ชิ้นข่าว	คิดเป็นมูลค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์	8,732,638.50	บาท
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2.2 งำนแถลงข่ำว	“สำนพลงัประชำรฐัสร้ำงงำน	สร้ำงอำชีพคนพิกำร	10,000	

ต�ำแหน่ง”	ด�ำเนินกำรโดยมูลนิธินวัตกรรมทำงสังคม

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2559	เวลา	09.30-11.30	น.	ณ	ห้อง

ประสงค์	รณะนนัทน์	ชัน้	5	อาคารกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน	ดนิแดง	

กรุงเทพฯ	 มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการรูปแบบใหม่	 ที่ 

ได้รับการสนับสนุนแนวคิดและการผลักดันจากภาครัฐ	คือ	กระทรวงแรงงาน	

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	กระตุน้ให้ภาคเอกชนเหน็ความส�าคญั

ในการเปิดมิติใหม่ของการจ้างงานคนพิการเพื่อท�างานในชุมชนและองค์กร

สาธารณประโยชน์	

ผลผลิต : จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่รวม	16	ชิ้นข่าว	คิดเป็นมูลค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์	2,429,238.00	บาท

2.3 งำนประกำศควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	 “สำนพลังสู่มิติ

ใหม่	สร้ำงงำน	สร้ำงอำชพีคนพกิำร	10,000	อัตรำ”	ด�ำเนนิกำรโดยมลูนธิิ

นวัตกรรมทำงสังคม

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2559	เวลา	9.00	-	12.30	น.	ณ	หอ

ประชุม	ศ.สังเวียน	อินทรชัย	ชั้น	7	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ถนนรัชดาภเิษก	มเีป้าหมายเพือ่สร้างความต่อเนือ่งและกระตุน้การขบัเคล่ือน

การจ้างงานคนพิการกับองค์กรภาคเอกชน	 โดยมีรูปแบบคือการน�าเสนอ

ตวัอย่างความส�าเร็จการเชือ่มต่อการจ้างงานคนพกิารขององค์กรภาคเอกชน

และคนพิการในชุมชน	และการน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงของคนพิการเมื่อได้

ท�างานในชมุชนพืน้ทีข่องตนเอง	ซึง่นอกจากจะมอีาชพีทีส่ามารถเลีย้งดตูนเอง	

จุนเจือครอบครัวได้	 และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนแล้ว	 ยังสร้างความ

เปลีย่นแปลงทีค่นพิการเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง	ผ่านอาชพีต่างๆ	ท่ีหลาก

หลาย

ผลผลิต : จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่	รวม	43	ชิ้นข่าว	คิดเป็นมูลค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์	7,333,201.00	บาท

2.4 งำน	 “Thailand	Strategic	Giving”	Changing	 Tomorrow	 through 

Philanthropy	ด�ำเนินกำรโดยศูนย์นวัตกรรมสังคม	วิทยำลัยโลกคดี 

ศึกษำ	 (G-Lab)	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 สนับสนุนโดยมูลนิธิร็อคกี้ 

เฟลเลอร์

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2559	เวลา	10.00-12.00	น.	ณ	โรงแรม

อินเตอร์คอนติเนนตัล	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
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การให้และการบริจาคอย่างมีกลยุทธ์	 ที่มุ่งหวังผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงใน 

ระบบการศึกษาของประเทศไทย	ด้วยการน�าเสนองานวจิยัและการขบัเคล่ือน 

งานด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนขององค์กรภาคสังคม	

ผลผลิต : จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่	รวม	20	ชิ้นข่าว	คิดเป็นมูลค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์	4,149,374.00	บาท

2.5 งำนประชุมระดับชำติด้ำนกำรอำสำสมัคร	 ครั้งที่	 2	 ด�ำเนินกำรโดย 

เครอืข่ำยจติอำสำและองค์กรภำคสงัคม	สถำบนักำรศกึษำทีขั่บเคลือ่น 

งำนด้ำนกำรจัดกำรอำสำสมัคร 

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่	28-29	กันยายน	2559	ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ท่าพระจันทร์	 โดยมีเป้าหมายเพื่อน�าเสนอกระบวนการจัดการอาสาสมัครใน

รูปแบบต่างๆ	และกรณีศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนางานอาสาสมัครที่จะช่วยขับเคลื่อน

งานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมผ่านกลไกงานอาสาสมัครจากคนหลาย

ภาคส่วนที่ลงมือท�าแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ	

ผลผลิต : จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่	รวม	16	ชิ้นข่าว	คิดเป็นมูลค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์	1,133,989.00	บาท

โดยสรุป	 มูลนิธิเพื่อคนไทยได้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือน 

งานขององค์กรตัวกลาง	รวม	5	งาน	โดยมีการน�าเสนอข่าวรวมทั้งสิ้น	143	ชิ้นข่าว 

คิดเป็นมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์รวม	23,778,440.50	บาท

ตารางเเสดงผลผลิตงานสื่อสารเพื่อสังคมกลุ่ม On-Site Platform

งำนล�ำดับ จ�ำนวน
ชิ้นข่ำว

มูลค่ำสื่อ 
ประชำสัมพันธ์	/	บำท

งานแถลงข่าวและเปิดโครงการ	“คนไทยขอมือหน่อย	2016	 48	 8,732,638.50	 
:	Ratchaprasong	The	Sharing	Street”

งานแถลงข่าว	“สานพลังประชารัฐสร้างงาน	 16	 2,429,238.00 
สร้างอาชีพคนพิการ	10,000	ต�าแหน่ง”

งานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 43	 7,333,201.00 
“สานพลังสู่มิติใหม่	สร้างงาน	สร้างอาชีพคนพิการ	10,000	อัตรา”

งาน	“Thailand	Strategic	Giving”		 20	 4,149,374.00 
Changing	Tomorrow	through	Philanthropy

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร	ครั้งที่	2		 16	 1,133,989.00

	 รวม	 143	 23,778,440.50
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3.	 	กำรพัฒนำเนื้อหำเฉพำะส�ำหรับสื่อกระแสหลัก	(Exclusive	Contents)	
การน�าเสนอตวัอย่างความส�าเรจ็ของการเชือ่มต่อทรพัยากรและกระบวนการท�างาน
ของกลไกความร่วมมอืต่างๆ	รวมถึงความเคลือ่นไหวขององค์กร	/	กลไกทีต้่องการ
สนบัสนนุทรพัยากร	ซึง่มกี�าหนดเวลาต้องการการสนบัสนนุทีช่ดัเจน	โดยมรีปูแบบ
การท�างานใน	2	ลักษณะคือ
3.1	 พัฒนาเนื้อหาสกู๊ปข่าวเพื่อน�าเสนอต่อบรรณาธิการข่าวที่ตรงกับเนื้อหาข่าว 

นั้นๆ	ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	และสื่อออนไลน์	
3.2	 พฒันาประเดน็และน�าเสนอต่อสือ่มวลชนเพือ่การขยายผลการสมัภาษณ์ผ่าน

สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์	

ผลผลิต : มูลนิธิเพ่ือคนไทยได้น�าเสนอเนื้อหาข่าวต่อบรรณาธิการและได้รับ 
การน�าไปขยายผลผ่านสื่อกระแสหลักรวมทั้งสิ้น	 6	 ชิ้นข่าว	 คิดเป็นมูลค่าส่ือ
ประชาสัมพันธ์รวม	620,924.50	บาท

ตารางเเสดงผลผลิตงานสื่อสารเพื่อสังคมกลุ่ม Exclusive Contents

งำนล�ำดับ สื่อ มูลค่ำสื่อ 
ประชำสัมพันธ์	

สกู๊ปข่าวเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น	–	ยุวพัฒน์	การขยายผลโอกาสการศึกษา 
ผ่านทุนยุวพัฒน์และการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์

เชื่อมต่อการสัมภาษณ์คุณธานินทร์	ทิมทอง	โครงการเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น	 
ระบบการเรียนรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยครูจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

เชื่อมต่อการสัมภาษณ์คุณแสงเพลิน	จารุสาร	กลุ่ม	Respite	Care 
ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการภายใต้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
 

เชื่อมต่อการสัมภาษณ์	คุณพัดชา	มหาทุมะรัตน์	โครงการร้อยพลังเปลี่ยน
ประเทศ

สกู๊ปข่าว	“Coach	for	Change	เมื่อที่ปรึกษาธุรกิจ	ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม”	
การสัมภาษณ์คุณจิรโรจน์	ติกกะวี	อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ทักษะความ
สามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาตนเองให้กับเยาวสตรีใน
มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล	

เชื่อมต่อการสัมภาษณ์	คุณเอด้า	จิรไพศาลกุล	โครงการ	“100	Lives	
Challenge”	การระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสใน
มูลนิธิยุวพัฒน์

หนังสือพิมพ์ 
ประชาชาติธุรกิจ

 
วิทยุ	FM	96.5	คลื่น
ความคิด 
 

รายการอุ่นรัก 
วาไรตี้	สถานีวิทยุ 
โทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง	5

เวบไซต์ปลุกพลัง 
เปลี่ยนไทย

หนังสือพิมพ์ 
โพสต์ทูเดย์ 
 

วิทยุ	FM	96.5 
คลื่นความคิด 

รวม

250,735.50 

 
35,000.00 

 
 

35,000.00 
 
 

10,000.00 

255,189.00

 
 
 

35,000.00 
 

620,924.50
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ข้อสังเกต
เนื่องด้วยแต่ละกลไกจะมีแผนการสื่อสารของตนเอง	 จึงท�าให้งานสื่อสารของมูลธิเพ่ือ

คนไทยจะท�าหน้าที่หนุนเสริม	 และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรหรือกลไกท่ีมีความ

ต้องการเท่านัน้	รวมถงึการขบัเคล่ือนกลไกนัน้ต้องอาศยัระยะเวลาในการสร้างผลลัพธ์

ความส�าเร็จ	 จึงเป็นข้อจ�ากัดและความท้าทายของงานสื่อสารสังคมในการน�าเสนอค่า

ความส�าเร็จระหว่างทางที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับสาร	 นอกเหนือจากนี้	

องค์กรตวักลางทีมู่ลนธิเิพือ่คนไทยสนบัสนุนงานสือ่สารนัน้	อาจมเีป้าหมายการสือ่สาร

เพือ่การขบัเคล่ือนเชงินโยบาย	แต่ไม่สามารถสือ่สารไปถงึระดบัของผูร้บัประโยชน์หรือ

การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการลงมือท�าได้	

ความท้าทายต่อไปของการสือ่สารสงัคมในปี	2560	ทีจ่ะวางแผนการด�าเนนิงานสือ่สาร

สงัคมให้สามารถท�าหน้าทีส่ร้าง	“พลงัพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม”	ผ่านการเชือ่ม

ต่อทรพัยากรด้านต่างๆ	ทัง้เงนิทนุ	องค์ความรู้	คน/อาสาสมคัรและเครือข่าย	ผ่านกลไก

ต่างๆ	เพราะเมื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้	ความตระหนัก	และมีความเข้าใจ

บทบาทการท�างานขององค์กรตวักลาง	ทีท่�าหน้าทีผ่สานความร่วมมอืมากขึน้แล้ว	การ

สือ่สารในระดบัต่อไป	คอื	การสือ่สารเพือ่กระตุน้ให้เกดิการลงมอืปฏบิติั	(Call	to	Action)	

ผ่านการพฒันาเนือ้หาเชงิประเดน็ของสงัคมทีมุ่ง่เน้นการสือ่สารถงึผูร้บัประโยชน์	(Ben-

eficiaries)	ทีเ่กดิผลลพัธ์การเปลีย่นแปลง	อนัเกดิจากการลงทุนทางสังคมของคนจ�านวน

มาก	ผ่านกลไกต่างๆ	ที่มูลนิธิและภาคีด�าเนินการและเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

ต่อสังคม	

นอกจากนี้	กระบวนการสื่อสาร	ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	ยังไม่ได้ถูก

ออกแบบเพื่อเป้าหมายการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมท่ีสามารถติดตาม	

วัดผลได้ว่า	เมือ่มส่ีวนร่วมในกลไกหรอืกจิกรรมการสือ่สารทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้ว	เกดิการ

ลงมอืปฏบัิตจิริงหรือไม่	เพราะนยิามของการเป็นพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวมไม่ใช่

แค่การเชื่อมต่อ	 (Connect)	หรือการแบ่งปันข้อมูล	 (Share)	แต่จะต้องเป็นผู้ลงมือท�า	

(Action)	 อันจะน�าไปสู ่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม	 (Impact)	 ซึ่งนับเป็นความ																												

ท้าทายอย่างยิ่ง	

ทั้งนี้	 กลไกการสื่อสารมีความส�าคัญอย่างย่ิงในการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วน

รวม	ในเมื่อการสื่อสารอาจไม่ใช่ตัวสร้างผลลัพธ์ทางสังคมโดยตรงแต่ไปหนุนให้เกิดสิ่ง

นี้	ดังนั้น	ทิศทางการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นควรเน้นการสื่อสารเชิงลึกที่จะช่วยให้คนทั่วไป

เข้าใจแก่นแท้ของงานพฒันาสงัคมในอกีระดบั	เช่น	แทนการคดิว่าตวัเองได้บรจิาคเงนิ

ให้ทุนการศึกษา	แต่ตระหนักว่าได้สร้างอนาคตให้เด็ก	ที่ผ่านมาทิศทางการสื่อสารนั้น

เห็นว่ายังมีโอกาสอีกมาก	

ก้าวต่อไปในปี	2560	คอืการออกแบบแผนการสือ่สารหลกัทีค่รอบคลมุพลเมอืงทีม่ส่ีวน

ร่วมเพื่อส่วนรวมระดับต่างๆ	โดยสามารถใช้ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยหรือศึกษา

เรือ่งพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวมมาเป็นกรอบในการพฒันาแผนการสือ่สารให้ตรง

กบักลุ่มเป้าหมาย	นอกจากนัน้	ควรมุง่เน้นสือ่สารต้นแบบความส�าเร็จของโครงการเพ่ือ
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สังคม	หรือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น	เพื่อกระตุ้นย�้าให้สังคมเห็นคุณค่าของ

พลังการมส่ีวนร่วม	แล้วเกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะเข้ามาเป็นพลเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม

ผ่านกลไกต่างๆ	ในสังคม



รายงานประจำาปี 2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”

งานสนับสนุนงานพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวมความร่วมมือ 45

งานภาคีสัมพันธ์
(Stakeholders Engagement)

ด้วยบทบาทองค์กรของมลูนธิเิพือ่คนไทยทีมุ่ง่เน้นการเป็น	“กลไก”	หรอื	“พืน้ท่ีแห่งการ

สร้างความร่วมมือ”	งานบริหารความสัมพันธ์เครือข่ายยิ่งมีความส�าคัญยิ่ง	ทั้งในระดับ

การค้นหา	 สู่การระบุองค์กรภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ	

ที่มูลนิธิฯ	 เป็นแกนหรือริเร่ิม	 แต่ละกลไกมีความต้องการภาคีที่แตกต่างกันตาม

วัตถุประสงค์	 เช่นเดียวกับองค์กรภาคีที่มีความสนใจหรือความต้องการมีส่วนร่วมใน

แต่ละกลไกแตกต่างกัน	 ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อวิธีการจัดการระดับความสัมพันธ	์

เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ปัญหาและความท้าทาย 
ปีที่ผ่านมา	ระบบนิเวศ	“งานภาคีสัมพันธ์”	มีการขยายมากขึ้น	ตามกลไกความร่วมมือ

ที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย	สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้มากขึ้น	ซึ่ง

รวมถึงเกิดการขยายกลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคีจาก	 “ภาคประชาสังคม”	 สู่องค์กร

ภาคจีาก	“ภาคธรุกจิ”	รวมทัง้	“ภาคตลาดทนุ”	และเริม่มอีงค์กรระหว่างประเทศแสวงหา

ความร่วมมือในประเทศไทยผ่านทางมูลนิธิฯ	 มากข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 การผสานความ

ร่วมมือกับองค์กรภาคีร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในระดับลึกที่เป็นการผนึกพลังเพื่อ

เป้าหมายร่วม	 (Collaboration)	 ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันในระยะยาวจนกว่าจะเห็น

ผลลัพธ์นั้น	 ยังมีช่องว่างที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่อง	 เมื่อเทียบกับการผสานความร่วมมือ

กับภาคีที่มีเป้าหมายเดียวตามความต้องการรายกิจกรรมเป็นครั้งคราว	 (Synergy)	

อย่างไรก็ตาม	 ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี	 ดังตัวอย่างของกลไกร้อยพลังเปลี่ยนประเทศท่ีมุ่ง

เน้นพัฒนางานร่วมกับองค์กรตัวกลาง

วิธีการทำงาน 
เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบผ่านกลไกความร่วมมือ

ประเภทต่างๆ	ด้วยการค้นหา	ระบ	ุและสนบัสนนุการเชือ่มต่อภาคเีครอืข่ายในแนวกว้าง

ให้กับกลไกเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์พร้อมกับสนับสนุนทรัพยากรให้องค์กรภาคีตาม

ความต้องการนั้น	คณะท�างานภาคีสัมพันธ์มีวิธีการท�างานดังนี้	

วิธีกำร	 1	 : ค้นหา	 ระบุ	 และเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายกับกลไกความร่วมมือหลักท่ี 

มูลนิธิฯ	 เป็นแกนริเร่ิม	 อันประกอบด้วย	 กลไกร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	 กลไก 

คนไทยขอมือหน่อย	กลไกเทใจดอทคอม		กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดี	ตลอดจน 

กลไกความร่วมมืออื่นๆ	 เช่น	 ยุวพัฒน์	 เอ็นไลฟ	 ปันกัน	 ฟู้ด	 ฟอร์	 กู๊ด	 เพื่อมี 

ส่วนร่วมในกลไกนั้นๆ	

ผลผลิต : ในปี	2559	มูลนิธิเพื่อคนไทยมีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาค
ธุรกิจและภาคสังคม	รวมทั้งสิ้น	286	องค์กร	 เพิ่มขึ้นจาก	182	องค์กรในปี	2558	

โดยกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีได้จ�านวนมาก	ได้แก่	“คนไทยขอมือหน่อย”	
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ด้วยแนวคดิของกลไกทีถู่กออกแบบให้เป็น“เทศกาลงานอาสาสมคัรระดบัประเทศ”	

เปิดกว้างให้องค์กรภาคีภาคสังคมผู้สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ได้ใน

บทบาททีห่ลากหลาย	และเปิดกว้างให้ประชาชนทัว่ไปเข้ามามีส่วนร่วม	พบปะ	เรยีน

รู้งานอาสาสมัคร

กล่าวได้ว่า	 โดยภาพรวม	 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีผ่านกลไกความ

ร่วมมือประเภทต่างๆ	 แบ่งได้เป็น	 3	 ระดับ	 ในสัดส่วนต่างกันจากจ�านวนภาคีท่ีมี

ประสบการณ์ร่วมในปีที่ผ่านมาจ�านวน	286	องค์กร	ประกอบด้วย	

•	 ระดับ	1	กำรเชื่อมต่อในมิติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (Connect)	หรือเชื่อม

ต่องานของแต่ละฝ่ายเพื่อสนับสนุนการท�างานของอีกฝ่าย	 เช่น	 การเชื่อมต่อ

ภาคทีีท่�างานด้านคณุธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัร่วมงานสมัชชาคณุธรรม	

ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม	การสนับสนุนงานเดิน	วิ่ง	สังคมสดใส	ด้วยหัวใจอาสา	

ที่จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา	ฯลฯ	เป็นต้น	คิดเป็นร้อยละ	15	ของจ�านวนองค์กร

ภาคีทั้งหมด

•	 ระดับ	2	กำรผนึกก�ำลัง	(Synergy)	โดยการท�างานร่วมกับภาคีรายกิจกรรมที่

มีเป้าหมายระยะสั้นและมีทิศทางการท�างานเดียวกัน	ใช้ทรัพยากรร่วมกัน	เช่น	

การเชื่อมต่อภาคีภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้าร่วมกิจกรรมงานคนไทยขอมือ

หน่อย	 การเช่ือมต่อภาคีผู้เช่ียวชาญในวงการการศึกษามาแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย	 ฯลฯ	 

เป็นต้น	 ระดับความสัมพันธ์กับภาคีกลุ่มน้ีมีมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 55	 ของ 

จ�านวนภาคีทั้งหมด

•	 ระดับ	3	กำรร่วมลงมือปฏิบัติ	 (Collaboration)	 คือการผสานความร่วมมือ

และบรูณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคเีครือข่าย	ภายใต้เป้าหมายร่วม	กระทัง่เกดิ

ความร่วมมอืต่อเนือ่งจนเหน็ผลลัพธ์ว่าสามารถสร้างผลกระทบทางสงัคมได้แตก

ต่างจากการท�างานแบบมุ่งเป้าเดียวอย่างมีนัยยะส�าคัญ	เช่น	การเชื่อมต่อภาคี

เข้าร่วมโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศในประเด็นต่างๆ	เช่น	การศึกษา	การ

ต่อต้านคอร์รัปชัน	อาสาสมัคร	หรือกลไกอื่นๆ	ที่อยู่ระหว่างการริเริ่ม	เช่น	การ

เชื่อมต่อผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนจากองค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นอาสาสมัคร

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย	 ระดับความ

สัมพันธ์กับภาคีกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ	30	ของจ�านวนภาคีทั้งหมด	
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ตารางแสดงสัดส่วนระดับความสัมพันธ์ของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับ 
องค์กรภาคี คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนองค์กรภาคีทั้งหมด

ระดับความสัมพันธ์กับภาคี จ�นวนภาคี สัดส่วน

ระดับ	1	Connection	 	 44	 15%

ระดับ	2	Synergy	 	 157	 55%

ระดับ	3	Collaboration		 	 85	 30%

	 รวม	 286	 100%

วิธีกำร	2	 :	 เชื่อมต่อทรัพยากรได้แก่	 เครือข่าย	องค์ความรู้	 คนหรืออาสาสมัครผู้

เชี่ยวชาญ	และเงินทุนให้กับองค์กรภาคี	เช่น	เชื่อมต่อแหล่งทุน	เช่น	จาก	“กองทุน

รวมคนไทยใจดี”	หรือองค์กรอื่นให้องค์กรภาคี	หรือเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับองค์กร

ภาคีทีท่�าหน้าทีอ่งค์กรประสานงานเชงิประเดน็	หรือเชือ่มต่ออาสาสมัครผู้เชีย่วชาญ

ให้กบัภาค	ีโดยส่วนใหญ่ทรพัยากรทีเ่ชือ่มได้จะส่งต่อให้กบัโครงการร้อยพลงัเปลีย่น

ประเทศซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองการเช่ือมต่อทรัพยากรเพื่อให้การขยายผลขององค์กรภาคี

เห็นผลลัพธ์

ผลผลิต : มูลนิธิเพื่อคนไทยได้สนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ	ให้กับองค์กรภาคีที่
แตกต่างหลากหลาย	 จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อหรือด�าเนินกิจกรรม

ทัง้หมด	179	กจิกรรม/โครงการของภาค	ีพบว่า	ทรพัยากรทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุมาก

ที่สุดเป็นทรัพยากรเครือข่ายคิดเป็นร้อยละ	 48	 ของกิจกรรม/โครงการของภาค ี

ที่มูลนิธิฯ	 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งหมด	 รองลงมาร้อยละ	 29	 เป็นทรัพยากรด้าน 

องค์ความรู้	 หรือความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจากมูลนิธิฯ	 เช่น	 การสื่อสาร	 

เป็นต้น	 และสามารถเชื่อมต่อทรัพยากรคนหรืออาสาสมัคร	 รวมทั้งทรัพยากร 

เงินทุน	คิดเป็นร้อยละ	11	เท่ากัน

วธิกีำร	3	:	สนบัสนนุทรพัยากรด้านอืน่ๆ	ตามความต้องการให้แก่ภาครีายกจิกรรม	

ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตระดับรองแต่มีความจ�าเป็นและอยู่ในวิสัยที่ให้การ

สนับสนุนได้เพราะเป็นทรัพยากรที่มูลนิธิฯ	มีอยู่แล้ว	เช่น	การสนับสนุนเสื้อยืดของ

มลูนธิฯิ	ให้ภาคนี�าไปใช้ด�าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสร้างพลเมอืงทีม่ส่ีวน

ร่วมเพื่อส่วนรวมและเปลี่ยนแปลงในสังคมในประเด็นต่างๆ	 การให้ค�าปรึกษาแก่

ภาคีโดยยึดผลลัพธ์งานของภาคีเป็นที่ตั้ง

ผลผลิต : มูลนิธิเพื่อคนไทยได้สนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ	 ให้กับองค์กรภาค ี

ร้อยละ	9
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อื่นๆ

อาสาสมัคร

11% 48% 29% 11% 9%

เครือข่าย ความรู้ เงินทุน อื่นๆ
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แผนภาพแสดงทรัพยากรที่มูลนิธิเพื่อคนไทยได้สนับสนุนภาคี  
คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนกิจกรรม/โครงการของภาคีทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

งานภาคีสัมพันธ์ตลอดปี	2559	ที่ด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	286	องค์กร	ภายใต้

การท�างานทั้ง	 3	 วิธีการข้างต้นนอกจากสามารถสะท้อนระดับความสัมพันธ์และการ

บรหิารจดัการความสมัพนัธ์ผ่านการสนบัสนนุทรพัยากรต่างๆ	แล้ว	ยงัสามารถสะท้อน

กลุ่มของภาคใีนมติกิารขบัเคลือ่นงานได้	10	ประเดน็	และ	2	กลไกสนบัสนนุการท�างาน

เชิงประเด็น	 ประกอบด้วย	 อาสาสมัครและการลงทุนทางสังคม	 (รายละเอียดตาม 

ภาคผนวก	6)

ในจ�านวนนี้มีภาคีที่เป็น	“องค์กรตัวกลาง”	ที่ได้ขับเคลื่อนงานกับมูลนิธิฯ	อย่างต่อเนื่อง	

ตวัอย่างเช่น	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั	(ประเทศไทย)	สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	มูลนิธิสดศรี	สฤษดิ์วงศ์	มูลนิธิยุวพัฒน์	มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	

มูลนิธิอโชก้า	 ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	ภายใต้

มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์	เอวพีเีอน็	เครือข่ายจติอาสา	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย	(TDRI)	ฯลฯ

ทั้งนี้	องค์กรตัวกลาง	(Intermediary	Organization)	ในนิยามที่มูลนิธิเพื่อคนไทยกล่าว

ถงึเป็นองค์กรทีมี่เป้าหมายเสริมสร้างขดีความสามารถ/และหรือสนบัสนนุทรพัยากรให้

ผู้ให้บริการทางสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายอันน�าไปสู่การแก้ปัญหาสังคม	อาจจะมาจาก

ภาคธุรกิจ	ภาคสังคม	หรือภาครัฐก็ได้	จะมุ่งเน้นท�างานเชิงประเด็น	ด้านเด็ก	เยาวชน	

ผู้สูงอายุ	ฯลฯ	ก็ได้	หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นได้	 เช่น	ด้านพัฒนาแหล่ง

ทุน	ด้านอาสาสมัคร	ด้านการจัดกระบวนการ	ด้านสร้างเสริมศักยภาพ	ด้านองค์ความ

รู้	ด้านการสื่อสาร	ฯลฯ
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ตารางแสดงจำนวนภาคีในมิติการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น 

ตารางแสดงจำนวนภาคีที่เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานเชิงประเด็น

ประเด็น

กลไกสนับสนุนกำรท�ำงำนเชิงประเด็น	

ล�ำดับ

ล�ำดับ

จ�ำนวนภำคี

จ�ำนวนภำคี

สัดส่วน

สัดส่วน

การศึกษา	/	พัฒนาเยาวชน		 49	 21%

ต่อต้านคอร์รัปชัน	/	คุณธรรม	 46	 20%

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม		 36	 15%

สุขภาวะ	 34	 15%

คนพิการ	/	ผู้สูงอายุ	 19	 8%

สิ่งแวดล้อม	 19	 8%

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน	 12	 5%

เศรษฐกิจชุมชน	 9	 4%

สามจังหวัดชายแดนใต้	 7	 3%

สิทธิมนุษยชน	 3	 1%

	 รวม	 234	 100%

การลงทุนทางสังคม	 	 29	 56%

อาสาสมัคร	 	 23	 44%

	 รวม	 52	 100%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

ข้อสังเกต
ด้วยเหตุที่มูลนิธิฯ	มุ่งเน้นการท�างานกับองค์กรตัวกลาง	ท�าให้การสร้างการมีส่วนร่วม

กับองค์กรภาคียังเป็นเพียงความร่วมมือที่อยู่ในระดับผู้น�าองค์กรเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้

ผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้นน้ันยังเป็นงานที่ขับเคลื่อนโดยคณะท�างานในระดับองค์กร	 

อกีทัง้แต่ละกลไกความร่วมมอืต่างมวีธีิระดม	“อาสาสมคัร”	เป็นของตวัเอง	หากสามารถ

แบ่งปันฐานข้อมูลนี้และพัฒนาระบบร่วมกัน	 จะเห็นภาพและพลังของพลเมืองที่ม ี

ส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวมได้ชดัขึน้	มคีวามพร้อมแก่การตอบสนองความต้องการของสังคม	

ถือเป็นความท้าทายของปี	 2560	 ที่ต้องออกแบบการท�างานภาคีสัมพันธ์ในเชิงลึก 

มากขึ้น
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งานจัดการความรู้และประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
(Knowledge Management  
and Social Impact Measurement)

ฝ่ายจัดการความรู้และประเมินผลลัพธ์ทางสังคม	 ถือเป็นส่วนงานใหม่ของมูลนิธ ิ

เพือ่คนไทย	เพิง่เริม่ด�าเนนิการประมาณกลางปี	2559	เป้าหมายมุง่เน้นการประเมนิผล 

เพื่อวัดประสิทธิผลของกระบวนการขับเคลื่อนงานและวัดผลลัพธ์ทางสังคมของกลไก 

ความร่วมมือประเภทต่างๆ	ที่มูลนิธิฯ	มีส่วนร่วมในการริเริ่มและด�าเนินการ	เพื่อน�าไป 

พัฒนาและขยายผลโครงการให้เกิดผลลัพธ์ในระดับที่กว้างขึ้น	 ส่วนงานจัดการความรู้ 

นั้น	 เป็นงานสนับสนุนงานประเมินผลอีกชั้นหนึ่ง	 โดยที่แต่ละกลไกหรือโครงการจะ 

มีคณะท�างานหลักในฐานะผู้ด�าเนินการเป็นผู้จัดระบบข้อมูลงานและจัดการความรู้ 

ตามวัตถุประสงค์ของตน	 ขณะที่ฝ่ายจัดการความรู้ของมูลนิธิฯ	 จะเป็นผู้ประสานงาน 

และน�าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาหากรอบการประเมินผลกับผู้เชี่ยวชาญ

ปัญหาและความท้าทาย 
1.	 การวดัผลลพัธ์ทางสังคม	(Social	Impact	Assessment)	ถือเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรบั

ระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมไทย	อย่างไรก็ตาม	เริ่มมีองค์กรภาคสังคมจ�านวน

หนึ่งที่ค่อยๆ	 ปรับทิศทางการท�างานมาเน้นสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและเริ่ม

พัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญเป็นของตัวเอง	 ในประเทศไทยองค์กรที่ท�าเรื่อง

การวัดผลลัพธ์ทางสังคมยังมีน้อย	และจ�ากัดอยู่ในวงวิชาการเท่านั้น	ดังนั้นจึง

ถือเป็นความท้าทายของมูลนิธิเพื่อคนไทย	 ที่ต้องแสวงหาผู้เช่ียวชาญมา

ร่วมพัฒนางาน	 หรือเสาะหาต้นแบบการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นเครื่องมือหรือ

บริการที่มีอยู่	 มีความน่าเชื่อถือ	 มาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาโครงการของ 

มูลนิธิฯ	ต่อไป

2.	 การวัดผลลัพธ์ทางสังคมจ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ	มาใช้ในการพฒันาโครงการและประเมนิผลโครงการ	กระนัน้	องค์กรภาค

สังคมส่วนใหญ่ต่างเผชิญปัญหาขาดข้อมูลพื้นฐานตั้งต้น	 (Baseline)	 ในการ

ออกแบบโครงการ	จงึท�าให้ผลลัพธ์ทางสงัคมทีป่ระเมนิได้อาจไม่สามารถน�ามา

ใช้ประเมินเพื่อวางแผนพัฒนางานในเชิงเปรียบเทียบหรือประเมินแนวโน้ม 

ในอนาคตได้อย่างแม่นย�านัก

วิธีการทำงาน 
งำนประเมินผล

1.	 ร่วมพัฒนา	 “ตัวช้ีวัดกลาง”	 ส�าหรับงานพัฒนาความยั่งยืนระดับประเทศ	 โดย

เบื้องต้นเริ่มใช้เครื่องมือวัดผล	“เบนโตะ”	ประเมินผลกลไกต่างๆ	ของมูลนิธิฯ	

2.	 รว่มสนบัสนนุการพฒันากรอบความคดิน�าไปสูก่ารออกแบบตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิ

ผลลัพธ์ทางสังคม	ของกลไกต่างๆ	ที่มลูนิธฯิ	ริเริ่มและด�าเนินการ	ตลอดจนการ

ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางาน	
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3.	 ร่วมสนับสนุนคณะผู้เชี่ยวชาญผู้ด�าเนินการวัดผลด้วยการบริหารจัดการข้อมูล

ของแต่ละกลไกจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	 ให้อยู่ในกระดานเดียวกัน	 (Dashboard)	

เพื่อให้เห็นสถานะงานและภาพรวม

4.	 เป็นผู้รวบรวมรายงานและหรือผลิตรายงานการวัดผลลัพธ์ทางสังคม

งำนจัดกำรควำมรู้

1.	 สังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากกระบวนการพัฒนากลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ	

ดว้ยวธิกีารตา่งๆ	เชน่	การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	การจดักระบวนการ	การประชมุ

ระดมความเห็น	 การสัมมนา	 หรือการเก็บข้อมูลส�าหรับการประเมินผล	 เป็น

รายงานเชิงสังเคราะห์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องส�าคัญหรือคณะท�างานหลักของโครง

การนั้นๆ	น�าไปใช้ในการพัฒนางาน

2.	 สังเคราะห์	หรือสรุปข้อมูลงานวิจัย	งานวิชาการ	ที่มูลนิธิฯ	หรือภาคีร่วมด�าเนิน

การ	เพือ่น�าไปสือ่สารตอ่ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งส�าคญั	สือ่มวลชน	และสาธารณชนให้

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ผลการดำเนินงาน
โดยภาพรวม	กล่าวได้ว่ามลูนธิฯิ	เริม่เหน็แนวทางในการก�าหนดกรอบพนัธกจิของงาน	

ทั้งงานประเมินผลและงานจัดการความรู้	 หลังจากการเร่ิมลงมือปฏิบัติในช่วงเดือน

พฤษภาคม	2559	เป็นต้นมา

งำนประเมินผล

กลไกเป้าหมายของการงานประเมินผลลัพธ์ทางสังคมโดยคณะท�างานมูลนิธิฯ	 ใน

ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี	2559	ได้แก่	โครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รปัชนั	และโครงการ

ร้อยพลังการศึกษาที่เตรียมพัฒนากองทุนการศึกษานั้น	อยู่ระหว่างการค้นหาภาคี

ผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมพฒันาและค้นหาตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายของกลไกนัน้ๆ	

ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความร่วมมือกับองค์กรวิชาการที่มีความเช่ียวชาญเชิง

ประเด็นที่หลากหลาย	 ขณะเดียวกัน	 เริ่มมองเห็นโอกาสที่จะทดลองใช้เครื่องมือ

วัดผลลัพธ์ทางสังคมที่ชื่อ	“เบนโตะ”	ซึ่งริเริ่มและพัฒนาโดยบริษัท	เช้นจ์	เวนเจอร์	

จ�ากัด	 แนวคิดหลักเคร่ืองมือนี้	 คือการให้ความส�าคัญกับการดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส�าคญั	(Stakeholders)	เข้ามาร่วมพฒันาตัวชีว้ดั	และก�าหนดเป้าหมายการประเมนิ

ผลลัพธ์ทางสังคม	ซึ่งจะมีการด�าเนินการในปีต่อไป

งำนจัดกำรควำมรู้

ปีทีผ่่านมา	งานจดัการความรู้มุง่เน้นสนบัสนนุโครงการร้อยพลังเปลีย่นประเทศเป็น

หลัก	 เนื่องจากมีเป้าหมายพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง

ส�าคัญใน	2	ประเด็นหลัก	ได้แก่	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	และการศึกษา	ให้

เกิดกลไกความร่วมมือใหม่	ดังนี้	
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1. ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

1.1 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	 “โครงกำรร้อยพลังต่อต้ำนคอร์รัปชัน”	วันที่	

22	-	24	เมษำยน	2559	ณ	โรงแรมคีรีมำยำ	เขำใหญ่	กลุ่มเป้าหมายเป็น

ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ	ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องส�าคัญของ

งานขับเคล่ือนการต่อต้านคอร์รัปชันระดับประเทศ	 เพื่อร่วมแนวทางการ

แก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

ผลผลิต : รายงานเชิงสังเคราะห์	ที่สะท้อนผลลัพธ์การตระหนักรู้ถึงความ
จ�าเป็นและส�าคญัทีท่กุฝ่ายจะต้องร่วมสร้าง	“พืน้ทีค่วามร่วมมอื”	ทีส่ามารถ

สร้างผลลัพธ์ทางสังคมและวัดผลส�าเร็จร่วมกันได้	 โดยตั้งเป้าหมายสร้าง	

“พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม”	 (Active	 Citizen)	 ด้านการต่อต้าน

คอร์รัปชันจ�านวน	1	ล้านคนโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	

รับหน้าที่เป็นองค์กรตัวกลางขับเคลื่อนโครงการ	 มูลนิธิเพื่อคนไทยและ

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(ทดีอีาร์ไอ)	ร่วมเป็นองค์กรอ�านวย

ความสะดวก	ในการร้อยเรียงพลงัขององค์กรต่างๆ	ขบัเคลือ่นงานมุง่สูเ่ป้า

หมายร่วมตามที่ตั้งไว้

1.2 กำรจัดกระบวนกำร	 “โครงกำรร้อยพลังต่อต้ำนคอร์รัปชัน”	 :	กำร 

ออกแบบโครงกำรครั้งท่ี	 1	 (Lab	Design	Studio	 I)	 วันที่	 24	 -	 26	

สิงหำคม	 2559	ณ	 อำคำรพรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค	 กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารขององค์กรภาคีเครือข่ายซ่ึงเป็น	 “นักปฏิบัติ”	 หรือ 

“Practitioners”	 ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ	 เกิด 

พันธสัญญาที่จะจัดการท�างานให้เป็นระบบและมีส่วนร่วม	ทดลองเรียนรู ้

โครงการที่ออกแบบไว้ในการจัดกระบวนการครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน	

ผลผลิต : รายงานเชิงสังเคราะห์ที่สะท้อนผลลัพธ์ความตระหนักรู้จาก 

ทุกฝ่ายว่า	 แม้แต่ละโครงการจะมีกระบวนการและแนวทางการท�างาน 

แต่การจะสร้างพื้นที่ความร่วมมือขนาดใหญ่ที่จะน�าพาให้ทุกกลุ่มไปสู่ 

เป้าหมายตามที่ตั้งไว้นั้น	 มีความจ�าเป็นที่จะต้องวางแผนการปฏิบัติการ 

อย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนภาพออกมาเป็นไดอะแกรมนี้	
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แผนภาพจำลองการจัดกระบวนการโครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

แผนภาพจ�าลองการขับเคล่ือนโครงการในกรอบส่ีเหล่ียมก็คือ	“แพลตฟอร์ม”	หรือ	“พ้ืนที่ความร่วมมือ”	ซึ่ง
เปรียบเหมือนห้องทดลองปฏิบัติการ	 เมื่อจบกระบวนการแล้ว	 ทุกโครงการจะต้องเดินหน้าต่อทดลอง	
ปฏิบัติจริงตามแผน	แล้วน�าผลนั้นมาแลกเปลี่ยนพัฒนางานในการจัดเวิร์คชอปครั้งต่อไป	ดังนั้น	จึงกล่าว
ได้ว่า	กระบวนการทดลองปฏิบัติการทางสังคม	เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างเสริมระบบนิเวศ	การขับเคล่ือน
งานต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความเข้มแข็ง

ACT,	มูลนิธิเพื่อคนไทย,	Reos, Scenario Thailand, HAND

เมษำยน	2559 สิงหำคม	2559 ตุลำคม	2559 มกรำคม	2560 เมษำยน	2560ANTI-CORRUPTION
LAB DIAGRAM
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1.
Citizen

Feedback

2.
Act Good

Label

3.
Citizen
Reporter

5. Digital Platform

4.
Political
Literacy

1.3 กำรจัดกระบวนกำร	 “โครงกำรร้อยพลังต่อต้ำนคอร์รัปชัน”:	 กำร

ออกแบบโครงกำรครั้งท่ี	 2	 (Lab	Design	Studio	 II)	 วันที่	 24	 -	 26 

ตุลำคม	2559	ณ	สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เพื่อเรียนรู้ 

วิธีการขยายความร่วมมือภายใต้สถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมและม ี

ผู้เกี่ยวของหลากหลาย	(Stretch	Collaboration)	ให้เกิดการท�างานอย่าง 

เป็นระบบ	ความร่วมไม้ร่วมมอื	ตลอดจนการลงมอืปฏบิตัทิีต้่องท�าต่อเนือ่ง

ผลผลติ : รายงานเชงิสงัเคราะห์ทีร่ะบถุงึผลลพัธ์การตระหนกัรูร่้วมกนัถึง
ช่องว่าง	(Gap)	เกี่ยวกับแนวคิดของแต่ละโครงการที่ยังไม่ชัดเจน	ซึ่งต้อง

ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา	ที่ส�าคัญพันธสัญญาร่วมในการไปสู่เป้าหมาย

ระหว่างองค์ประกอบของผู้เล่นหลักของภาคีเครือข่ายมีองค์ประกอบ	

ประกอบด้วย	1.	ผูน้�าเชงิระบบ	(System	Leaders)	2.	คณะกรรมการความ

ร่วมมือ	(Collaboration	Committee)	3.	ผู้น�าโครงการ	(Project	Leader)	

4.	 หัวหน้าทีม	 (Team	Head)	 5.	 สมาชิกทีม	 (Team	Member)	 6.	 ทีม

สนับสนุน	(Supporting	Team)	7.	วิทยากรกระบวนการ	(Facilitators)	นั้น	

ยังมีช่องว่างเรื่อง	 “พันธสัญญาร่วม”	 (Commitment)	 ในระดับเดียวกันใน

การสนับสนุนโครงการฯ	 นี้ให้ประสบผลส�าเร็จ	 โดยผู้น�าเชิงระบบจะเป็น

ตัวแปรส�าคัญต่อความส�าเร็จ

แผนภาพแสดงผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบโครงการร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการใน	2	ครั้งนี้	ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องหรือแตกตัว
มาจาก	3	โครงการที่ริเริ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก

ผลลัพธ์จำก	Anti-Corruption Lab Design Studio #2ผลลัพธ์จำก	Anti-Corruption Lab Design Studio #1

โครงการ 
Business

Sector
Collective

Action

โครงการ 
Investigative
News
Against
Corruption

โครงการ Digital Platform

Property
Developers

กองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัย 
เเละสร้างสรรค์

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
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2. ประเด็นกำรศึกษำ	

2.1 เวทรีะดมควำมคดิเหน็	“โครงกำรกองทนุกำรศกึษำเพือ่อนำคตเดก็

ไทย”	 วันที่	 5	 สิงหำคม	 2559	ณ	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	

กรุงเทพฯ	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติทางด้านการศึกษาเข้าร่วม 

มี	 ดร.สมเกียรติ	 ตั้งกิจวานิชย์	 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 

ประเทศไทย	(ทีดีอาร์ไอ)	เป็นผู้ด�าเนินการอภิปราย	

ผลผลิต : รายงานเชิงสังเคราะห์ที่ระบุผลลัพธ์การมีความเห็นร่วมในการ
พฒันาโครงการกองทนุการศกึษาทีมี่รปูแบบการบรหิารจดัการแบบใหม่	มี

การร้อยเรยีงเครือ่งมอืส�าหรบัน�าไปพฒันาการเข้าถงึโอกาสทางการศึกษา

และคณุภาพการศกึษาของเดก็และเยาวชนไทยด้อยโอกาสโดยมเีป้าหมาย

หลักมุ่งเน้นป้องกันไม่ให้เด็กออกนอกระบบ	(Drop-out)	

2.2 เวทีระดมควำมคิดเห็นควำมพร้อมของภำคีเครือข่ำยเจ้ำของ

นวัตกรรมส�ำหรับ“โครงกำรกองทุนกำรศึกษำเพื่ออนำคตเด็กไทย” 

วนัที	่9	ธนัวำคม	2559	ณ	อำคำรพรเีมยีร์	คอร์เปอเรทปำร์ค	กรงุเทพฯ	

เครือข่ายเข้าร่วม	ได้แก่	มูลนิธิยุวพัฒน์	บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	ทีช	

ฟอร์	ไทยแลนด์	และบริษัท	อาชีฟ	โซเชียล	เอนเทอไพรส์	จ�ากัด	โครงการ

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	บริษัท	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 เอ็ดวิงส์	 เอ็ดยูเคชั่น	

จ�ากัด	บริษัท	เช้นจ์	เวนเจอร์	จ�ากัด	และมูลนิธิเพื่อคนไทย	

ผลผลติ : รายงานสงัเคราะห์ทีร่ะบถุงึผลลพัธ์ซึง่หมายถงึความพร้อมของ
ภาคเีครอืข่ายรวมทัง้แผนปฏบิตักิารในการทีจ่ะให้บรรลเุป้าหมายร่วมของ

กองทุนฯ	ระดมทุนจ�านวน	100	ล้านบาทในปีที่	1	ลดการออกจากโรงเรียน

กลางคนั	(Drop-out)	ของเดก็นกัเรียนทีรั่บทนุร้อยละ	50	ภายในระยะเวลา	

3	ปี	ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมใน

โรงเรียนเป้าหมาย	100	โรงเรียนภายใน	3	ปี	นอกจากน้ียงัได้ทราบถงึความ

พร้อมของภาคีเครือข่ายเจ้าของนวัตกรรมทางการศึกษา	ที่จะต้องด�าเนิน

การจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมนิผลลพัธ์โครงการต้ังแต่เร่ิมด�าเนนิงาน	โดยจะ

มีหน่วยงานที่สามเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว	 พร้อมทั้งก�าหนดตัว 

ชี้วัดกลาง	 เพื่อด�าเนินการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกองทุนโดยรวม 

ต่อไป
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แผนภาพแสดงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้และประเมินผลในปี 2559

กล่าวโดยสรุปงานจัดการความรู้เเละประเมินผลส่วนใหญ่เป็นการจัดท�ารายงาน 
เชิงสังเคราะห์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ	 “ร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน”	 และ 
เวทีระดมความคิดเห็น	 “โครงการกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย”	 การพัฒนา 
ข้อมูลผู้รับประโยชน์ในงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาค 
ประชาสังคม	“สานพลังสู่มิติใหม่	สร้างงาน	สร้างอาชีพคนพิการ	10,000	อัตรา”	 โดย 
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	 เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส�าคัญ	 สื่อมวลชน	 และ 
สาธารณชนให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์	 รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบแผนการ 
ด�าเนินงานและความคืบหน้าของงานที่วัดผลได้ส�าหรับโครงการร้อยพลังต่อต้าน 
คอร์รัปชัน	โครงการกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย	และเวบไซต์เทใจดอทคอม

ข้อสังเกต
ทั้งงานประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการจัดการความรู้แม้จะเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับ
องค์กรภาคสงัคม	รวมทัง้มลูนธิเิพือ่คนไทย	ด้วยเหตผุลทีพ่นัธกจิของมลูนธิเิพือ่คนไทย
มุ ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ	 แต่ละกลไกยังมีความแตกต่างหลากหลาย	 มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลลัพธ์ที่มาจากข้อตกลงลงร่วมของผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ	
ดงันัน้	งานประเมนิผลลพัธ์ทางสงัคมทีค่ณะท�างานมลูนธิดิ�าเนนิการจงึมคีวามซบัซ้อน
มากกว่าเนื้องาน	แต่เป็นเรื่องผู้เกี่ยวข้องส�าคัญจากหลายฝ่าย	ทั้งองค์กรประสานงาน	
องค์กรเจ้าของประเดน็	นกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ	และผูเ้กีย่วข้องอ่ืนๆ	โดยผูเ้ก่ียวข้องทุก
กลุ่มจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการประเมินผลลัพธ์อย่างจริงจัง	งานจึงจะส�าเร็จ	

เหนืออื่นใด	 ในเม่ือจุดยืนของมูลนิธิเพ่ือคนไทยมุ่งเน้นเป็นกลไกความร่วมมือ	 ดังนั้น	
การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมไม่ควรมีบริบทจ�ากัดเพียงแค่ผลลัพธ์ทางสังคม	 (Social	
Impact)	 แต่ส�าคัญคือจะต้องหาวิธีวัดผลลัพธ์ของกระบวนการท�างานด้วย	 (Process	
Measurement)	เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการพัฒนาวิธีการท�างานแบบมีส่วนร่วมอีก
ด้วย	สิ่งนี้จะน�าสู่การสร้างผลลัพธ์หลายเท่าทวีคูณในระยะยาว

ร้อยพลังต่อต้ำนคอร์รัปชัน

รำยงำน 
เชิงสงเครำะห์

รำยงำน 
เชิงสงเครำะห์

กำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อกำรสื่อสำร แผนงำน	/	ผลผลิต

ที่วัดผลได้

เวิร์คชอป
ผู้น�าเชิงระบบ

เวทีระดมความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

•	 ร้อยพลังต่อต้าน
คอร์รัปชัน

•	 กองทุนการศึกษาฯ

เวทีระดมความคิดเห็น
จาก	Service	Providers

เวิร์คชอป
การออกแบบโครงการ	#1

เวิร์คชอป
การออกแบบโครงการ	#2

การพัฒนากระบวนการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

กองทุนกำรศึกษำ 
เพื่ออนำคตเด็กไทย ร้อยพลังคนพิกำร อื่นๆ

พัฒนาข้อมูลภาคี
ส�าหรับ	“งานสานพลัง 
สู่มิติใหม่	สร้างงาน	 
สร้างอาชีพคนพิการ”

t a e j a i . c om
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05
รายงานงบการเงิน

รวมทั้งสิ้น 45,761,513 บาท
รำยรับ	 บำท	 %

รายได้จากการบริจาค	 45,756,509	 99.99%

ดอกเบี้ยรับ	 5,003		 0.01%

รวม	 45,761,513			 100.00%

รายรับ ปี 2559
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รายงานงบการเงิน 58

เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์และเพื่อการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 44,350,242 บาท
รำยละเอียด	 บำท	 %

สนับสนุนโครงการ 
เพื่อสาธารณประโยชน์	 31,780,756	 71.66%

ค่าใช้จ่าย 
เพื่อการด�าเนินงาน	 12,569,486	 28.34%

รวม	 44,350,242	 100.00%

สนับสนุนโครงการ 
เพื่อสาธารณประโยชน์

71.66%

ค่าใช้จ่าย 
เพื่อการด�าเนินงาน

28.34%



รายงานประจำาปี 2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”

รายงานงบการเงิน 59

รวมทั้งสิ้น 31,780,756 บาท
รำยละเอียด		 บำท	 %

สนับสนุนโครงการร้อยพลัง 
ต่อต้านคอร์รัปชัน	 11,979,480	 37.69%

สนับสนุนโครงการคนไทยขอมือหน่อย	 8,592,485		 27.04%

สนับสนุนโครงการเทใจดอทคอม		 4,385,000		 13.80%

สนับสนุนการพัฒนาเกมส์คอร์รัป	 
หยุดยั้งหรือปล่อยไป	 2,000,000		 6.29%

ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์	 1,426,200		 4.49%

สนับสนุนกระบวนการต่างๆ	ของโครงการ	 
กองทุนรวมคนไทยใจดี	(BKIND)		 1,040,000		 3.27%

สนับสนุนโครงการ 
ทีวีออนไลน์	WOF	WOF	 893,450		 2.81%

สนับสนุนโครงการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน		 690,000		 2.17%

สนับสนุนกิจกรรม 
ของมูลนิธิหัวใจอาสา	 300,000		 0.94%

สนับสนุนกิจกรรมของ 
โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	 255,540		 0.80%

สนับสนุนโครงการทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์		 190,000		 0.60%

อื่นๆ	 	28,601		 0.09%

รวม	 31,780,756		 100.00%

สนับสนุน 
โครงการ 
คนไทย 
ขอมือหน่อย

27.04%

สนับสนุนโครงการ 
เทใจดอทคอม

13.80%
สนับสนุนการ 
พัฒนาเกมส์คอร์รัป	 
หยุดยั้งหรือปล่อยไป

6.29%

ส่งเสริมกิจกรรม 
และประชาสัมพันธ์

4.49%

สนับสนุนกระบวนการ 
ต่างๆ	ของโครงการ	 

กองทุนรวมคนไทยใจดี	 
(BKIND)

3.27%

สนับสนุนโครงการ 
ทีวีออนไลน์ 
WOF	WOF

2.81%
สนับสนุนโครงการ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน	

2.17%

สนับสนุนกิจกรรม 
ของมูลนิธิหัวใจอาสา

0.94%

สนับสนุนกิจกรรมของ 
โครงการร้อยพลัง 
เปลี่ยนประเทศ

0.80%

สนับสนุนโครงการ 
ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์

0.60%

อื่นๆ

0.09%

สนับสนุน 
โครงการ 
ร้อยพลังต่อต้าน 
คอร์รัปชัน

37.69%

เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์
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รายงานงบการเงิน 60

ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 12,568,979 บาท
รำยละเอียด	 บำท	 %

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ	 10,613,934	 84.45%

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่	 611,077	 4.86%

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย	 233,703	 1.86%

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	 197,430	 1.57%

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 183,049	 1.46%

ค่าสาธารณูปโภค	 176,409	 1.40%

ค่าบริหารจัดการเวบไซต์	 102,985	 0.82%

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์	 82,877	 0.66%

ค่าเสื่อมราคา	 61,318	 0.49%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต	 52,079	 0.41%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 254,118	 2.02%

รวม	 12,568,986.00	 100.00%

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 
และสวัสดิการ

84.45%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4.44%

ค่าเช่า 
คอมพิวเตอร์

1.51%
ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง

1.42%
ค่าสาธารณูปโภค 
และค่าโทรศัพท์

1.40%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ 

และอินเตอร์เน็ต

0.76% ค่าเครื่องเขียน 
และอุปกรณ์

0.66%

ค่าเสื่อมราคา

0.49%

ค่าเช่าและ 
ค่าบริการพื้นที่

4.86%
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รายงานงบการเงิน 61รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 62รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 63รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 64รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 65รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 66รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 67รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 68รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 69รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”
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รายงานงบการเงิน 70รายงานประจ�าปี	2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”



รายงานประจำาปี 2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”

06
คณะกรรมการ 
และคณะทำงานมูลนิธิเพื่อคนไทย
คณะกรรมกำรมูลนิธิเพื่อคนไทย

	 นายวิเชียร	พงศธร	 	 	 ประธานกรรมการ	

	 นางดวงทิพย์	เอี่ยมรุ่งโรจน์	 	 รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

	 นางดารณี	เจริญรัชต์ภาคย์	 	 ที่ปรึกษา

	 นางสาววีณา	อ่องจริต	 	 กรรมการ

	 นางกฤตินี	ณัฏฐวุฒิสิทธิ์	 	 กรรมการ

	 นางสาววรรณา	คลศรีชัย	 	 กรรมการ

	 นางสินี	จักรธรานนท์		 	 กรรมการ

	 นางสาวเอด้า	จิรไพศาลกุล		 	 กรรมการ

	 นางณฤดี	คริสธานินทร์		 	 กรรมการ

	 นายสุนิตย์	เชรษฐา			 	 กรรมการ

	 นายธวัชชัย	แสงธรรมชัย		 	 กรรมการ

	 นางสาวปิยาวันทน์	ประยุกต์ศิลป์	 กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการและคณะทำ งานมูลนิธิเพื่อคนไทย 72

คณะท�ำงำนมูลนิธิเพื่อคนไทย

	 นางสาวปิยาวันทน์	ประยุกต์ศิลป์	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อคนไทย

	 นางสาวนิตยา	กาศเกษม	 	 ผู้จัดการฝ่ายงานจัดการความรู้

	 		 	 	 	 	 และประเมินผล

	 นางสาวพจนีย์	บุญเจริญสุข	 	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคม	

	 นายกฤดินันท์	โสมะนันทน์	 	 หัวหน้าโครงการ

	 นางสาวกิ่งกาญจน์	จันทร์สกาวรัตน์	 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการเพื่อสังคม

	 นางสาวปุณยนุช	ศิริกุลวสุ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 นางสาวพรนภา	เชื้อทอง	 	 เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม

คณะท�ำงำนโครงกำรร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	มูลนิธิเพื่อคนไทย

	 นางสาวพัดชา	มหาทุมะรัตน์		 รองผู้อ�านวยการ 

	 		 	 	 	 	 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

	 นายสถาพร	จิรฐาชฎายุ		 	 ผู้จัดการโครงการ

	 นางอภิชา	ทองธีรกุล		 	 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

	 นายชัยภัทร์	ทรงลิลิตชูวงศ์	 	 เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ
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ภาคผนวก
•	 ภำคผนวก	1	

 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมที่ส�าคัญ

•	 ภำคผนวก	2	:	ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ	

				รายชื่อ	41	โครงการที่พร้อมด�าเนินการ	และพร้อมขยายผล

•	 ภำคผนวก	3	:	คนไทยขอมือหน่อย	

	 รายชื่อภาคีผู้ร่วมจัดงาน	ผู้สนับสนุนงาน 

	 และผู้ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ	รวม	222	องค์กร

•	 ภำคผนวก	4	:	เทใจดอทคอม	

	 รายชื่อโครงการที่ระดมทุนได้ส�าเร็จ	46	โครงการ

•	 ภำคผนวก	5		:	กองทุนรวมคนไทยใจดี	

 รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	16	โครงการ

•	 ภำคผนวก	6	:	งำนภำคีสัมพันธ์	

	 รายนามองค์กรภาคีเครือข่ายจัดกลุ่มตามประเด็น	
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ภาคผนวก 1
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมที่สำคัญ
•	 “ระบบนิเวศทำงสังคม”	(Social	Eco-System)  

องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ	(Stakeholders)	และ/หรือ	ปัจจัยแวดล้อม	หรือ

ความเชื่อมโยงที่ส่งผลกระทบระหว่างกันของผู้เกี่ยวข้องส�าคัญในสังคมนั้นๆ		ระบบ

นิเวศทางสังคมที่สมบูรณ์ย่อมต้องมีความหลากหลายของผู้เกี่ยวข้องส�าคัญ	 มี

ทรพัยากรเพยีงพอแก่ความต้องการ	และมรีะบบความสมัพนัธ์ทีเ่กือ้กลูซึง่กนัและกนั

•	 “นักลงทุนทำงสังคม”	(Social	Investor)  

ความหมายกว้าง	มีหลายบริบท	ขึ้นกับว่า	“ทุน”	นั้นหมายถึงอะไร	ถ้าหมายถึง	เงิน	

คือ	ผู้บริจาค	ถ้าให้ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	หรือก�าลัง	คือ	อาสาสมัคร	

•	 “ผู้ให้บริกำรทำงสังคม”	(Social	Service	Provider)  

องค์กรหรือบคุคลทีข่บัเคลือ่นงานด้านการพฒันาสงัคม	จะมาจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	

ภาคประชาสังคมกไ็ด้	จะเป็นการบริการแบบให้เปล่า	หรือคดิผลตอบแทน	เช่น	กจิการ

เพือ่สงัคมกไ็ด้	แต่ต้องมเีป้าหมายแก้ปัญหาสังคมมุง่ไปที	่“ผูรั้บประโยชน์”	เป็นส�าคญั	

•	 “ผู้รับประโยชน์”	(Beneficiary) 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์/ผู้ได้รับการตอบสนองทรัพยากรจากผู้ให้บริการทางสังคม/นัก

ลงทนุทางสงัคม/กลไกการแก้ปัญหาสงัคม	ทัง้ทีเ่ป็นคนและทีไ่ม่ใช่คน	เช่น	สตัว์	กไ็ด้	

•	 “องค์กรตัวกลำง”	(Intermediary	Organization) 

องค์กรทีม่เีป้าหมายเสรมิสร้างขดีความสามารถ/และหรอืสนบัสนนุทรพัยากรให้ผู้ให้

บริการทางสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายอันน�าไปสู่การแก้ปัญหาสังคม	องค์กรตัวกลาง

มีหลายประเภท	จะมาจากภาคธุรกิจ	ภาคสังคม	หรือภาครัฐก็ได้	จะมุ่งเน้นท�างาน

เชิงประเด็น	ด้านเด็ก	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	ฯลฯ	ก็ได้	หรือเชิงความเชี่ยวชาญ	เช่น	ด้าน

พัฒนาแหล่งทุน	ด้านอาสาสมัคร	ด้านการจัดกระบวนการ	ด้านสร้างเสริมศักยภาพ	

ด้านองค์ความรู้	ด้านการสื่อสาร	ฯลฯ	ก็ได้	

•	 “แพลตฟอร์ม”	(Platform) 

โครงการ	หรือเครือ่งมอื	หรือช่องทางการแก้ปัญหาสงัคมรปูแบบต่างๆ	ทีมุ่ง่เน้นการ

สร้างการมส่ีวนร่วม	ดงันัน้	สามารถยดืหยุน่รปูแบบ	หรอืวธิกีารด�าเนนิงานให้สามารถ

ขยายผลได้	ทั้งในเชิงขนาด	และในเชิงผลลัพธ์
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ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ประเด็นปัญหำ

สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต

โลเคิล	อไลค์	(Local	Alike)

เทใจดอทคอม	(TaejaiDotCom) 
 

จ้างงานคนพิการเพื่อท�างานให้ชุมชน 
และองค์กรสาธารณประโยชน์

ส่งน้องเรียน	สร้างเด็กดี

สื่อสารความรู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

สุจริตไทย

ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

อบรมงานปักผ้าแก่สตรีแม่บ้านและสตรีหม้าย 
ในจังหวัดปัตตานี	และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 
วู้-มานิส	(WO-MANIS)

ร้านปันกัน	โดย	มูลนิธิยุวพัฒน์ 

ร้านคุณตาคุณยาย 

ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	(Food4Good) 

ช่วยเหลือและพัฒนาเยาวสตรี

พีซ	พลีส	(Peace	Please) 
 

ขยายโรงเรียน	“จิตศึกษา”	ต้นแบบ

กิจการเพื่อสังคมอาชีฟ	(a-chieve) 

ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์	-	ครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เดอะ	ไกด์ไลท์	(The	Guidelight)

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 
(ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ)

บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

บริษัท	โลเคิล	อไลค์	จ�ากัด

สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	ภายใต้มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 

มูลนิธิยุวพัฒน์

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

มูลนิธิซาย	มูฟเม้นท์

บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

วู้-มานิส	(WO-MANIS) 
 

มูลนิธิยุวพัฒน์ 

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ	– 
For	Oldy

ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	(Food4Good) 

มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อ
สันตภิาพชายแดนใต้																								
(กลุ่มลูกเหรียง)

โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา

บริษัท	อาชีฟ	โซเชียล	 
เอนเทอไพรส์	จ�ากัด

ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์

เดอะ	ไกด์ไลท์	(The	Guidelight)

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่ง
ประเทศไทย

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน

เศรษฐกิจ

เครื่องมือสนับสนุน 
โครงการเพื่อสังคม	 

คนพิการ 

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน

สามจังหวัดชายแดนใต้

ต่อต้านคอร์รัปชัน/คุณธรรม

คนพิการ

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน

สามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

เครื่องมือสนับสนุน 
โครงการเพื่อสังคม

ผู้สูงอายุ 

เครื่องมือสนับสนุน 
โครงการเพื่อสังคม

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน	

สามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน	

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน	 

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน	

คนพิการ

คนพิการ 

รายชื่อ 41 โครงการที่พร้อมดำเนินการ และพร้อมขยายผล

ภาคผนวก 2
ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
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ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ประเด็นปัญหำ

จัดตั้งสถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน 
(WANITA	Social	Enterprise	Incubation 
Hub)

จิตอาสากิจกรรมบ�าบัด 

พลังภาคี	พลังคนพิการ	เปลี่ยนชุมชน

คนล�าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน	

ทูตความดีแห่งประเทศไทย 
Gen	A	(Generation	Active)

ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในอ่าวพังงา

บูรณาการอาหารปลอดภัย	เชียงรายเป็นสุข 

วอฟ	วอฟ	(WOF	WOF)	ช่องทีวีออนไลน์	 
(อีเดียดอย่างสร้างสรรค์)

คนกล้า	คืนถิ่น 

หนึ่งต�าบล	ไร้คนว่างงาน	(เรียนฟรี	มีงานท�า)

แมทส์-วิซซ์	(Maths-Whizz)	 
เซียนคณิตศาสตร์	

การจัดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องเอดส์	
เพศ	และท้องไม่พร้อม	ส�าหรับทุกคนใน
ครอบครัว	(บาร์นมเชียงใหม่)

รวมพลังความคิด	สร้างสรรค์ชีวิตสู่สุขภาพที่ดี 

ไฮฟ์สเตอร์	(HiveSters)

ทูลมอร์โรว์	(Toolmorrow)

พัฒนาระบบนิเวศอาหารยั่งยืน

โตไปไม่โกง 
 
 

รีดีไซน์	อีดียู	(Redesign	EDU)	 
สร้างครูนักออกแบบ 

ห้องเรียนเอ็มอีพี	(MEP	:	Mini	English	
Program)	ส�าหรับเด็กด้อยโอกาส

โซเชียลกิ๊ฟเวอร์	(Socialgiver) 

นาแลกป่า

องค์การอ็อกแฟม	ประเทศไทย 
 

คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัย
มหิดล

มูลนิธิชุมชนสงขลา

โรงพยาบาลล�าสนธิ

มูลนิธิธรรมดี 

มูลนิธิเอ็นไลฟ 

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว 
ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย

บริษัท	โลกแห่งแบบ	จ�ากัด 

มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคต
ประเทศไทย

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี	

บริษัท	นานมีบุ๊คส์	อินโนเวชั่น	
จ�ากัด

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 
(เอดส์เน็ท)	ส�านักงานภาคเหนือ 

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์	 
(เอดส์เน็ท)	ส�านักงานภาคอีสาน

บริษัท	ไฮฟ์สเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	สุรเสกข์	จ�ากัด

บริษัท	นกฮูก	กรุ๊ป	จ�ากัด

มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส 
ในประเทศไทย	และศูนย์สาธารณ- 
ประโยชน์และประชาสังคม	สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอเชียน	ลีดเดอร์ชิป	อคาเดมี	 
(Asian	Leadership	Academy 
หรือ	ALA)

โรงเรียนเยาววิทย์	 

บริษัท	โซเชียลโมชัน	จ�ากัด 

ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้	เครือข่าย
มูลนิธิฮักเมืองน่าน	

สามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

คนพิการ 

คนพิการ

ผู้สูงอายุ

พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
เพื่อส่วนรวม

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน 

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน 

เครื่องมือสนับสนุน 
โครงการเพื่อสังคม	

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน 

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน 

สุขภาวะ

 
 
สุขภาวะ 

เศรษฐกิจ

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน

ต่อต้านคอร์รัปชัน/คุณธรรม 
 
 
 

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน 
 
 

การศึกษา/พัฒนาเยาวชน 

เครื่องมือสนับสนุน 
โครงการเพื่อสังคม

ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน
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รายชื่อภาคีผู้ร่วมจัดงาน ผู้สนับสนุนงาน 
และผู้ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ รวม 222 องค์กร

ผู้ร่วมจัด

1.	 มูลนิธิเพื่อ	“คนไทย”

2.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

3.	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)

4.	 สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์	(RSTA)	

5.	 เครือข่ายปลุกพลังเปลี่ยนไทย

6.	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

7.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

8.	 กองทนุรวมคนไทยใจด	ีโดย	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

ผู้สนับสนุน	(Sponsor)

9.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

10.	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

ภำคีร่วมออกร้ำน	แสดงนิทรรศกำรในแต่ละโซน

โซนมำเริ่ม	

11.	 องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมไอแคร์	(iCARE)	

12.	 มูลนิธิพุทธรักษา	

13.	 มูลนิธิคุณแม่	ดร.สิริ	กรินชัย

14.	 เครือข่ายพุทธชยันตี	สังฆะเพื่อสังคม

15.	 ความสุขประเทศไทย

16.	 โครงการผู ้น�าแห่งอนาคต	 คณะวิทยาการเรียนรู ้และศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โซนมำลุย	

17.	 มูลนิธิซาย	มูฟเม้นท์	

18.	 อาสาบ้านดินไทย

19.	 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

20.	 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

21.	 ธนาคารจิตอาสา

22.	 กองทุนเวลาเพื่อสังคม

23.	 ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา	เพื่อผู้ประสบภัย	(สวนโมกข์	กทม.)

24.	 กลุ่ม	ซ.โซ่อาสา
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25.	 มูลนิธิยุวพัฒน์

26.	 แฮนด์อัพ	เน็ตเวิร์ค	(HandUp	Network)

27.	 ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์	

โซนมำปัน	

28.	 กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง	

29.	 ช่อคูน	(Chorkoon)	

30.	 มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว	(องค์กรสาธารณประโยชน์)

31.	 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี	 ในพระอุปถัมภ์	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ

32.	 ส�านักพิมพ์สวนเงินมีมา

33.	 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

34.	 บริษัท	กรีนโกรท	ออร์แกนิค	จ�ากัด

35.	 โครงการเพื่อผู้สูงอายุ	-	ForOldy

36.	 ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้	เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน	

37.	 บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด

38.	 ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

39.	 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

40.	 กลุ่มเพื่อนอมก๋อย

41.	 บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้

42.	 บริษัท	บีกรีนนิ่ง	จ�ากัด	(Begreening)

43.	 วู้-มานิส	(WO-MANIS)

44.	 บริษัท	นวัตกรรมชาวบ้าน	จ�ากัด

45.	 ออร์แกนิคส์แอนด์โค	(Organics&Co.)

46.	 บริษัท	โคโคบอร์ด	จ�ากัด	(Kokoboard)

47.	 กลุ่มวาฬไทย	(Thai	Whales)	

48.	 มูลนิธิยุวรักษ์

49.	 สยามอารยะ

50.	 โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา

51.	 โครงการสามพรานโมเดล	มูลนิธิสังคมสุขใจ	

52.	 มูลนิธิทีเอ็มบี

53.	 บริษัท	โฟล์คไรซ์	จ�ากัด

54.	 เครือข่ายธุรกิจบิสคลับส่วนกลาง	กระทรวงพาณิชย์

55.	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)	(Bedo)

56.	 ศูนย์นวัตกรรมสังคม	 (G-Lab)	 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

57.	 โครงการประมงพื้นบ้าน	สัตว์น�้าอินทรีย์	มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

58.	 บริษัท	สไปร์ซซี่	ดิสก์	จ�ากัด	(Spicy	Disc)

59.	 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

60.	 โรงเรียนเยาววิทย์
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โซนมำลอง	

61.	 มูลนิธิ	 ซี.ซี.เอฟ.	 เพื่อเด็กและเยาวชน	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

62.	 แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง	โดย	มูลนิธิ

นโยบายสุขภาวะ

63.	 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

64.	 บริษัท	โอเพ่นดรีม	จ�ากัด

65.	 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	

66.	 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

67.	 เครือข่ายคนไทยไร้พุง	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

68.	 มูลนิธิเมาไม่ขับ

69.	 มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

70.	 มูลนิธิหมอชาวบ้าน	

71.	 กลุ่มเครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้	(กลุ่มบาตู)

72.	 กลุ่มสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

73.	 ชมรมร่มบินพารามอเตอร์ประเทศไทย

74.	 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	

75.	 บริษัท	กล่องดินสอ	จ�ากัด

76.	 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท

77.	 มูลนิธิรากแก้ว

78.	 สาขากิจกรรมบ�าบัด	คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยมหิดล

79.	 มูลนิธิเดอะ	เรนโบว์	รูม

80.	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

81.	 มูลนิธิธรรมดี

82.	 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

83.	 มูลนิธิสัมมาชีพ

84.	 รวมมิตร	2011	(ธนาคารขยะออมทรัพย์)

85.	 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	โครงการวัดสร้างสุข	คนสร้างชาติ	

พุทธศาสน์สร้างใจ

86.	 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ	(SOOK)	

87.	 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ	(คลินิกฟ้าใส)

88.	 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

89.	 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

90.	 มูลนิธิเอ็นไลฟ

91.	 องค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ	(Peace	Gen)

92.	 โครงการคนกล้า	คืนถิ่น	มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย

93.	 สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	(กลุ่มก่อการดีเลย)

94.	 สามซี	โปรเจคต์	(3C	Project	:	Cycling-Canal-Community)
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95.	 ดรุณสิกขาลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

96.	 มูลนิธิกองทุนไทย

97.	 มูลนิธิหัวใจอาสา

98.	 สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

99.	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

100.	 ศูนย์องค์กรสุขภาวะ	(Happy	Workplace	Center)

101.	 บริษัท	โลเคิล	อไลค์	จ�ากัด

102.	 วอฟ	วอฟ	(WOF	WOF)	ช่องทีวีออนไลน์	(อีเดียดอย่างสร้างสรรค์)

103.	 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

104.	 โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค	คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

105.	 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา	(EDF)

106.	 บริษัท	มาริโมไฟฟ์	จ�ากัด

107.	 พิค	อะ	เพท	ฟอร์	โฮม	(Pic	A	Pet	4	Home)

108.	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ 

ผู้หญิง

109.	 โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี	ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

110.	 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน	(สสย.)

111.	 โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก	มูลนิธิเด็ก

112.	 บริษัท	วิสาหกิจสุขภาพชุมชน	จ�ากัด

113.	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก	(มพด.)

114.	 บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด

115.	 บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

116.	 ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ	

117.	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	

118.	 เครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์

119.	 มูลนิธิธรรมานุรักษ์

120.	 โครงการอาร์ท	ฟอร์	แคนเซอร์	(ART.for.CANCER)	

121.	 มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก

122.	 สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ

123.	 มูลนิธิรักษ์ไทย

124.	 มูลนิธิชุมชนไท

125.	 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย	(TSPCA)

126.	 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล

127.	 บ้านพินทุ	ศูนย์การเรียนรู้บราห์มา	กุมารี	มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

128.	 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Cycling	 Club	 :	

TCC)

129.	 ไอ	ซี	ยู	(I	see	u	โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์	โรงพยาบาล	และชุมชน

ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย)	
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130.	 บริษัท	แฮนด์	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด

131.	 แซทเทอร์เดย์	สคูล	(Saturday	School)

132.	 โครงการ	 “ใจฟ้า	 หัวใจพร้อมให้	 และแบ่งปัน”	 ส�านักงานวัดพระบาทน�้าพุ	

สาขากรุงเทพฯ

133.	 มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว	 (กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส�านักงาน

ประเทศไทย)

134.	 ส�านักงานอาสากาชาด	และส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย

135.	 เดอะ	รีซอร์ส	อัลลิอันซ์	(The	Resource	Alliance)

136.	 กลุ่มท�าทาง

137.	 มูลนิธิยุวสถิรคุณ

138.	 เทใจดอทคอม

ภำคีที่มำน�ำเสนอกิจกรรมบนเวที

139.	 เครือข่ายจิตอาสา

140.	 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลังกาย	และกีฬาเพื่อสุขภาพ	

141.	 โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

142.	 บริษัท	ครีเอทีฟ	มูฟ	จ�ากัด

143.	 เอเชียน	ลีดเดอร์ชิป	อคาเดมี	(Asian	Leadership	Academy	หรือ	ALA)	

144.	 บิ๊กทรี	(Big	Trees)	

ภำคีโซนมำเที่ยว	โดยโซเชียลกิ๊ฟเวอร์	(Socialgiver)	

145.	 โฟลว์	เฮ้าส์	แบงคอก	(Flow	House	Bangkok)

146.	 หลับดี	(Lub	D)	

147.	 ริวา	เซอร์ยา	กรุงเทพฯ	(Riva	Surya	Bangkok)

148.	 อาร์	เอส	เอ็ม	มวยไทย	อะคาเดมี่	(RSM	Muay	Thai	Academy)

149.	 สยาม	 แอท	 สยาม	 ดีไซน์	 โฮเต็ล	 แอนด์	 สปา	 (Siam	@	Siam	Design	

Hotel&Spa)	

150.	 โอมโม่	สตูดิโอส์	(OMMO	Studios)

151.	 พัฒนา	กอล์ฟคลับ	แอนด์	รีสอร์ท	(Pattana	Golf	Club	&	Resort)

152.	 เลิฟอันดามัน	(Love	Andaman)

153.	 วีรันดา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	(Veranda	Resort	and	Spa)

154.	 ยูโนะโมริ	ออนเซน	แอนด์	สปา	(Yunomori	Onsen)

155.	 โครงการแฮปปี้	ดอลล์	(Happy	Dolls	Project)

156.	 มูลนิธิรักสัตว์ป่า	(Love	Wildlife	Foundation)

157.	 โอสปา	อินเตอร์เนชั่นแนล		(O-Spa	International)

158.	 สมาคมการสื่อสารทางเลือกและเทคโนโลยีนานาชาติแห่งประเทศไทย	

(ISAAC	Thailand)

159.	 โซเชียลกิ๊ฟเวอร์	(Socialgiver)
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160.	 เซเรนนาต้า	โฮเทล	แอนด์	รีสอร์ท	กรุ๊ป	(SERENATA	Hotels	&	Resorts	

Group)

161.	 นิตยสารแบร์ฟุต	(Barefoot)

162.	 ร้านปันกัน	โดย	มูลนิธิยุวพัฒน์

ภำคีโซนมำกิน	โดยฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	(Food4Good)

163.	 99	เรสท์	แบ็คยาร์ด	คาเฟ่	(99	Rest	Backyard	Cafe)

164.	 แอมเพอร์แซนด์	(Ampersand)

165.	 ชิกะลิเชียส	(ChikaLicious)

166.	 เครปส์	แอนด์	โค	(Crepes	&	Co)

167.	 แดดดี้	โฮม	เบเกอรี่	(Daddy’s	home	bakery)

168.	 ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	(Food4Good)	

169.	 ฟู้ดแพนด้า	(Foodpanda)	

170.	 ฮิลไทรบ์	ออร์แกนนิคส์	(Hilltribe	Organics)	

171.	 น�้าพริกคุณเบญ	(Khun	Ben	Chili	Paste)

172.	 คิมเบอร์ลี่	ควิซีน	(Kimberly’s	Cuisine)

173.	 คัปปาเดลี	(Kuppadeli)	

174.	 ลาโมนิต้า	(La	Monita)

175.	 นกฮูก		

176.	 โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	แพลทินัม	ประตูน�้า	(Novotel	Platinum)	

177.	 น�้ามันมะพร้าว	ณัฐรินทร์	

178.	 โอ	ช็อคโกลา	(O	chocolah)	

179.	 ออร์แกนิค	ซัพพลาย	(Organic	Supply)

180.	 เพ็พพิน่า	(Peppina)

181.	 ซิมพลี	คิทเช่น	(Simply	Kitchen)

182.	 สปาเกตตี้	แฟคทอรี่	(Spaghetti	Factory)

183.	 ที	อาเตลิเย	(Tea	Atelier)	

184.	 เดอะ	แคปปิตอล	บาย	วอเตอร์	ไลบรารี	(The	Capital	by	water	library)

185.	 น�้ามันร�าข้าว	ทิมส์	

186.	 บ้านกลมกิ๊ก	

187.	 กะหรี่ปั๊บคุณย่า	

188.	 กินกับแม่	

189.	 บริษัท	กรีนเนท	เอสอี	จ�ากัด	(มีวนา)	

190.	 ร้านวัยใส	(ชมรมผู้สูงอายุ)	โดย	ฟาร์มสุขไอศกรีม

ร้ำนอำหำรในย่ำนรำชประสงค์	ที่ร่วมโครงกำรกับฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	(Food4Good)			

191.	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	 กรุงเทพฯ	 ห้องอาหารบัลโคนี่	 เลาจน	์ 

(Balcony	Lounge)		

192.	 โรงแรมเรเนซองส์	กรุงเทพฯ	ราชประสงค์	ห้องอาหารเฟยยา	(Fei	Ya)		
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193.	 โรงแรมโนโวเทล	 กรุงเทพ	 แพลทินัม	 ประตูน�้า	 ห้องอาหารเดอะ	 สแควร์	

(The	Square	Restaurant)

194.	 ศูนย์การค้าเอราวัณ	แบงค๊อก	ร้านอาหารลี	คาเฟ่	(Lee	Café)

195.	 ศูนย์การค้าเอราวัณ	 แบงค๊อก	 ร้านอาหารคริสตัลเจดราเมนเส่ียวหลงเปา	

(Crystal	Jade	La	Mian	Xiao	Long	Bao)

196.	 ศูนย์การค้าเอราวัณ	แบงค๊อก	ร้านอาหารนารา	(Nara)

197.	 ศูนย์การค้าเอราวัณ	แบงค๊อก	ร้านอาหารคัปปาเดลี	(Kuppadeli)

198.	 ศูนย์การค้าเกษร	ร้านอาหารเดอะแมนดารินโอเรียลเต็ลช็อป	 (The	Man-

darin	Oriental	Shop)

199.	 ศูนย์การค้าเกษร	ร้านอาหารซินเทียนตี้	(Xinn	Tien	Di)

200.	 ศูนย์การค้าเกษร	ร้านอาหารมอร์เซล	เนสต์	(Morsel	Nest)

201.	 ศูนย์การค้าเกษร	ร้านอาหารเพสท์	(Paste)

202.	 ศูนย์การค้าเกษร	 ร้าน	 1823	ที	 เลานจ์	 บาย	 รอนเนอเฟลด์	 (1823	 Tea	

Lounge	by	Ronnefeldt)

203.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารนารา	(Nara)

204.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารค�าพูน	(Kumpoon)

205.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารเฮโรคุ	ซูชิ	(Heiroku	Sushi)

206.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารหุงเส้น	(Hung	Sen)

207.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารลี	คาเฟ่	(Lee	Café)

208.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารเอส	แอนด์	พี	(S&P)

209.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์	(Sizzler)

210.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารเครปส์	แอนด์	โค	(Crepes	&	Co)

211.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาหารแอมเพอร์แซนด์	(Ampersand)

212.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ร้านอาฟเตอร์ยู	(After	you)	

213.	 เพรสซิเดนท์	ทาวเวอร์	อาเขต	ร้านอาหารปักกิ่ง	(Peking)

214.	 เพรสซิเดนท์	ทาวเวอร์	อาเขต	ร้านอาหารสกาล่าหูฉลาม	(Scala	Shark’s	

Fin)

215.	 เพรสซิเดนท์	ทาวเวอร์	อาเขต	ร้านอาหารสวัสดี

ร้ำนค้ำจำกศูนย์กำรค้ำเดอะแพลทินัม	แฟชั่นมอลล์	ที่ร่วมออกบูธระดมทุนให้

ปันกัน

216.	 แชมป์เลิฟลี่	(CHAMP	LOVELYS)

217.	 มาการอง	โฮมเบท	(MACARON	HOMEBETH)

218.	 แฮ็กเกอร์	(HACKER)

219.	 บ้านนกฮูก	OWL	HOME

220.	 ปริ๊นเซส	ชู	(PRINCESS	SHOES)

221.	 นุชชี่	ช็อป	(NUCHY	SHOPPP)

222.	 มอนิเตอร์	(MONITOR)
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รายชื่อโครงการที่ระดมทุนได้สำเร็จ 46 โครงการ

โครงกำร เงินบริจำค	(บำท)

1.	สาระดีชุมนุม	บันทึกประวัติศาสตร์สังคม		 	 	 	 10,724

2.	สร้างจุดสกัด	‘ล่าสัตว์-ตัดไม้’	ทุ่งใหญ่นเรศวร		 	 	 	 132,392

3.	โฮงเฮียนแม่น�้าของ	สนามเรียนรู้นิเวศน์วัฒนธรรม		 	 	 	 7,209	

4.	ปลูกผักอิ่มท้อง	สร้างรายได้		 	 	 	 	 111,200

5.	สอนภาษาอังกฤษฟรีให้เด็กชนบท		 	 	 	 	 20,500

6.	“ร้านผ้าสร้างสุข”	กองทุนคนชายขอบ		 	 	 	 34,300

7.	เปลี่ยนน�้ามันทอดซ�้าเป็นไบโอดีเซลรถพยาบาล	 	 	 25,150	

8.	แปลงดาดฟ้าเป็นสวนผัก			 	 	 	 	 40,300	

9.	บุ๊คโมบายล์	(BookMobile)	ห้องสมุดสี่ล้อ		 	 	 	 36,700

10.	บัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์		 	 	 	 	 42,020

11.	ตู้ปันนิทาน๑4๑	เพื่อเด็กชนบท		 	 	 	 	 60,020

12.	“อุปกรณ์การแพทย์ยืมได้”	เพื่อผู้สูงอายุ-พิการ			 	 60,600

13.	ริธึม	ออฟ	โฮป	(Rhythm	of	Hope)	ดนตรีสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด		 10,059

14.	เมล์ด่วน	ตามหาน้องกลับบ้าน		 	 	 	 	 105,500

15.	ปล่อยหอยชักตีนลงแปลงอนุรักษ์	เกาะศรีบอยา	จังหวัดกระบี่		 	 10,107

16.	ถังเก็บน�้าให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง		 	 	 	 40,070

17.	พามนุษย์ล้อไปด�าน�้าใต้ทะเล		 	 	 	 	 	 2,375

18.	เล่นดนตรี	สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา			 	 	 24,800

19.	โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย		 	 	 	 	 153,000

20.	ลดน้องเหมียวไร้บ้าน	ด้วยการท�าหมันแมว	ปีที่	2	 	 	 50,020

21.	แว่นตาให้น้อง		 	 	 	 	 	 	 46,300

22.	1	แคร์	1	แชร์	(1	care	1	share)	เพื่อชีวิตใหม่ของเพื่อนในที่สาธารณะ		 139,628

23.	คิดถึงป่า		 	 	 	 	 	 	 115,178

24.	ตู้ไอติมแห่งฟาร์มสุข	ปีที่	2		 	 	 	 	 24,660

25.	กาแฟมูเซอเพื่ออาชีพผู้ดูแลป่าต้นน�้า		 	 	 	 31,000

26.	เครื่องช่วยยกตัวเพื่อเด็กพิการ		 	 	 	 	 109,558	

27.	เครื่องเปลี่ยนขวดเป็นเงินเพื่อเด็ก		 	 	 	 	 	 2,590	

28.	อุปกรณ์สื่อสารส�าหรับนักเรียนบกพร่องในการได้ยิน		 	 	 275,650

ภาคผนวก 4
เทใจดอทคอม



รายงานประจำาปี 2559
“มูลนิธิเพื่อคนไทย”

ภาคผนวก 4 85

โครงกำร เงินบริจำค	(บำท)

29.	พัฒนาชุดโคมแอลอีดี	(LED)	แก้ปัญหาทารกตัวเหลือง		 	 26,000

30.	สร้างเตาเผาสุนัขและแมว			 	 	 	 	 27,100

31.	รักษ์ป่า		 	 	 	 	 	 	 	 7,720

32.	ไรซ์	ฟอร์	กู๊ด	(Rice	for	Good)	ส่งข้าวให้เด็กที่ห่างไกล		 	 	 69,550

33.	กล่องข้าวเพื่อเด็กกินดี	ปีที่	2		 	 	 	 	 57,070

34.	อุปกรณ์โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย	ปีที่	2		 	 	 56,309

35.	ส่งหนังสือไปโรงเรียน	3	จังหวัดภาคใต้		 	 	 	 60,130

36.	สร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย		 	 	 	 	 91,890

37.	พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง		 	 	 	 25,244

38.	พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล		 	 	 118,930

39.	ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่		 	 	 	 49,900

40.	สวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน		 	 	 	 	 69,300

41.	ของขวัญปีใหม่	ส่งใจให้เด็กป่วย	ปีที่	10		 	 	 	 	33,003

42.	อาร์ต	ฟอร์	เฮลท์	(Art	for	Health)	 	 	 	 	 20,154

43.	อุปกรณ์ฝึกทักษะส�าหรับเด็กสมองพิการ	C.P.	 	 	 	 23,403	
					(Activities	of	Daily	Living	for	Cerebral	Palsy	Kids)	

44.	สามล้อทอใจเพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว		 	 	 99,245

45.	100	ไลฟ์	ชาเลนจ์	(100	Lives	Challenge	-	โครงการพิเศษร่วมกับ	TYPN)	 2,563,420

46.	ธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน		 	 	 	 38,395
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ภาคผนวก 5
กองทุนรวมคนไทยใจดี 

รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 16 โครงการ
•	 ประเด็นกำรศึกษำ	2	โครงกำร

1. เลิร์น	 เอ็ดดูเคชั่น สื่อวิทย์คณิตรูปแบบใหม่เพื่อโรงเรียนบ้ำนเกำะรัง	

จังหวัดลพบุรี	ปีกำรศึกษำ	2559	เป็นโครงการต่อยอดผลส�าเร็จของโครงการ

สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้าวิทย์-คณิต	ด้วยการน�าระบบการเรียนรู้วิทย์คณิต

แบบดิจิทัล	ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นจาก	ม.1	ขึ้น	ม.2	และ	ม.2	ขึ้น	

ม.3	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	 และเริ่มใช้กับนักเรียน	 ม.1	 กลุ่มเป้าหมายใหม่

จ�านวน	205	คน

2. พัฒนำรูปแบบกำรขยำยผลโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษำ	2559-2560	 เป็น

โครงการต่อยอดผลส�าเร็จของโครงการขยายโรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบในการ

สร้างโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อสร้าง

นักเรียนที่มีการพัฒนารอบด้านทั้งความรู้	จิตใจ	และปัญญา	โดยด�าเนินการที่

โรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบที่ด�าเนินการอยู่แล้วจ�านวน	3	โรงเรียน	และโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมาและหนองคายที่สนใจการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี

พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านอีกจ�านวน	6	โรงเรียน	

•	 ประเด็นกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	2	โครงกำร	

3. กำรผลติข้อมลูข่ำวสำรเพือ่ป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชนั	โครงการผลติข่าว

เชิงสบืสวนการทจุรติโดยสถาบนัอศิรา	ในฐานะองค์กรกลางทีผ่ลิตข่าวเพือ่สร้าง

ผลกระทบทางสังคม	 เผยแพร่เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าใจ

ปัญหาความร้ายแรงของการคอร์รัปชนั	สร้างความเข้มแขง็แก่ภาคประชาชนใน

การตรวจสอบการทุจริต	

4. สุจริตไทย	 โครงการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การเป็นสจุรติชน	ต่อต้านการคอร์รปัชนั	โดยขยายผลจากกลุม่เป้าหมายนกัเรยีน

นักศึกษา	 เป็นกลุ่มข้าราชการ	 นักการเมือง	 นักธุรกิจ	 โดยต้ังเป้าหมายผู้จบ

หลักสูตรนี้จ�านวน	100,000	คน

•	 ประเด็นเด็กและเยำวชน	6	โครงกำร	

5. ส่งเสริมสุขภำวะและพัฒนำทักษะชีวิตแรงงำนเด็กต่ำงชำติและเด็กกลุ่ม

เสี่ยง	โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้	เรื่องการดูแลสุขภาวะทั้งทางกาย	ทางใจ	

และอนามยัการเจรญิพนัธุ	์การวางแผนชวีติ	การเหน็คณุค่าในตนเอง	การแก้ไข

ปัญหา	การตดัสนิใจ	ด้วยการพฒันาทกัษะชวีติควบคูก่บัการพฒันาแกนน�าจาก

กลุม่แรงงานเดก็	เพือ่ให้แรงงานเดก็ต่างชาตซิึง่เป็นเหยือ่ขบวนการค้ามนษุย์มี

โอกาสได้พฒันาทกัษะชวีติและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	โดยมแีรงงานเดก็ต่างชาติ

ที่เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในไทยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
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จ�านวน	290	คน	จากทีต่ัง้เป้าหมายไว้	200	คน	ก่อให้เกดิแกนน�าเดก็และเยาวชน

ของกลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่สามารถพัฒนาตนเองและเป็นแรง

บันดาลใจในพื้นที่	 ตลอดจนเกิดการริเริ่มพัฒนาพื้นที่ชุมชนสะพานปลา	 ใน

จังหวัดสมุทรปราการ	 ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในชุมชนให้เป็นพื้นท่ี

สร้างสรรค์สาธารณะส�าหรับเด็ก	

6. บ้ำนต้นรักษ์	 เรียนรู้	 เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่และจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้

เยาวชนท่ีเคยหลงผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในจังหวัดชลบุรี	 โดยคาดว่าจะมี

เยาวชนเป้าหมายที่เคยหลงผิดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในจังหวัดชลบุรีท่ีได้รับ

ประโยชน์จากโครงการนี้	100	คนต่อปี	ขณะนี้โครงการฯ	อยู่ระหว่างการด�าเนิน

งานพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพ	(ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทางสังคม)

7. น�ำหนงัสอืสูม่อืน้อง	เป็นโครงการสร้างนสิยัรกัการอ่านในเดก็เล็กด้วยการสร้าง

นักอ่านให้เด็กฟัง	ซึ่งเป็นเด็กที่โตกว่าและอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน	 โครงการนี้

ด�าเนินการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีเป้าหมายสร้างการมี

ส่วนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการด�าเนนิโครงการ	โดยมเีดก็ปฐมวยั

ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จ�านวน	114	คน	(จากเป้าหมาย	180	คน)	และ

เยาวชนนักอ่านให้เด็กฟังจ�านวน	19	คน	ส่งผลให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดล�าปาง

และสุรินทร์มีความคุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน	จากการอ่านให้ฟังของ

เยาวชนในพืน้ที	่ซึง่ได้รับการเสริมศกัยภาพด้านการอ่าน	และวธิกีารอ่านให้เดก็

ฟังผ่านกิจกรรมเสริมศักยภาพ	 จึงมีทัศนคติและความสามารถในการอ่านมาก

ขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองควบคู่ไปกับเด็กปฐมวัยที่อ่านให้ฟัง

8. กล้ำท�ำดี	 เป็นโครงการจัดกระบวนการในโรงเรียนเพื่อยุติการรังแกกันในเด็ก	

(Bullying)	 และเสริมคุณค่าด้านบวก	 เน้นบทบาทร่วมกันของครู	 โรงเรียน	

นกัเรยีน	โดยคาดว่าเดก็ในโรงเรยีนห่างไกล	คอืโรงเรยีนสามจงัหวดัชายแดนใต้	

และโรงเรียนริมชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับประโยชน์จาก

โครงการนี้จ�านวน	1,860	คน	และครูในโรงเรียนของเด็กกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	

120	คน	โดยโครงการอยู่ระหว่างด�าเนินการ	(ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทางสังคม)

9. ฐำนข้อมูลอำชีพออนไลน์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้เรื่องแนะแนวอำชีพ 

เป็นการสร้างฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีข้อมูลส�าหรับ

คิดและตัดสินใจเลือกเรียนสายการเรียนและคณะที่เหมาะสมกับความต้องการ

ที่แท้จริงของตนเอง	จากฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์	จ�านวน	200	อาชีพ	โดยคาด

ว่าจะมีเยาวชนทั่วไปที่เข้าใช้ฐานข้อมูลอาชีพที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ

นี้	 จ�านวน	 500,000	 คน	 โดยโครงการอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	 (ยังไม่เกิด

ผลลัพธ์ทางสังคม)

10. สร้ำงเครือข่ำยสนับสนุนโรงเรียนจัดกำรเรียนร่วมส�ำหรับเด็กท่ีมีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้	 (LD)	จังหวัดลพบุรี	 เป็นโครงการจัดกระบวนการ

พัฒนาหลักสูตรและความรู้	 ความเข้าใจแก่โรงเรียนและผู้ปกครอง	 เพื่อให้เด็ก	

LD	 สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้	 คาดว่าจะมีโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี 

ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จ�านวน	 122	 แห่ง	 โดยโครงการอยู่ระหว่าง 

ด�าเนินงาน	(ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทางสังคม)
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•	 ประเด็นผู้สูงอำยุ	1	โครงกำร

11. ฟอร์โอลดี้	 (ForOldy)	ส่งเสริมกลไกกำรจัดหำอุปกรณ์เคร่ืองใช้มือสอง 

ส�ำหรับผู้สูงอำยุรำยได้น้อย	 เป็นโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทาง 

การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้	 ของกลไกจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส�าหรับผู้สูงอายุรายได้ 

น้อย	โดยโครงการอยู่ระหว่างด�าเนินงาน	(ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทางสังคม)

•	 ประเด็นผู้พิกำรและสวัสดิภำพส่วนบุคคล	1	โครงกำร	

12. เดอะ	 ไกด์ไลท์	 (The	Guidelight)	 โครงการสร้างสื่อการเรียนส�าหรับผู้พิการ

ด้านการมองเหน็	เพือ่ให้ผูพ้กิารเหล่านีส้ามารถเรยีนจบระดบัอดุมศกึษาได้และ

มงีานท�า	โดยคาดว่าจะมผีูพ้กิารด้านการมองเหน็ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการ

นี้จ�านวน	180	คน	 โดยโครงการอยู่ระหว่างด�าเนินงาน	 (ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทาง

สังคม)

•	 ประเด็นสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์	2	โครงกำร	

13. พัฒนำประมงพื้นบ้ำนเพื่อกำรอนุรักษ์	 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรสัตว์น�้าในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม	 รวมทั้งพัฒนาและ 

ส่งเสรมิมาตรฐานบลแูบรนด์	(Blue	Brand)	ซึง่เป็นมาตรฐานการประมงพืน้บ้าน 

ขนาดเล็กทีอ่นรุกัษ์สตัว์น�า้	รวมทัง้สร้างและขยายเครอืข่ายชาวบ้านเพือ่จัดการ 

ผลผลิตสัตว์น�้าที่เชื่อมโยงกับช่องทางการจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ 

ชาวบ้านและส่งเสริมการอนุรักษ์	 นอกจากนี้ยังมีการตั้งกองทุนหมุนเวียน 

สนับสนุนการรับซื้อสัตว์น�้าจากชาวบ้านในเครือข่ายอีกด้วย	 ซึ่งโครงการนี ้

ก่อให้เกิด	 1)	 กองทุนหมุนเวียนร้านคนจับปลา	 1	กองทุน	 2)	มีผู้เข้าร่วมและ 

รับรู้การรณรงค์มาตรฐานบลูแบรนด์	 และเกิดความตระหนักเรื่องการประมง 

ยั่งยืนต่อผู้บริโภค	จ�านวน	500	คน	จากเป้าหมาย	2,000	คน	

14. นำแลกป่ำระยะทีส่อง	โครงการสนบัสนนุการปรับพืน้ทีข่องชาวบ้านในจงัหวดั 

น่านให้กลายเป็นที่นา	 โดยแลกพื้นที่ที่ชาวบ้านรุกล�้าป่าไปปลูกข้าวโพดคืนให ้

เจ้าหน้าที่รัฐ	โครงการอยู่ระหว่างด�าเนินงาน	(ยังไม่เกิดผลลัพธ์ทางสังคม)

•	 ประเด็นสำมจังหวัดชำยแดนใต้	2	โครงกำร 

15. กลไกพัฒนำสื่อพลเมืองสร้ำงสันติภำพชำยแดนใต้	 โครงการสนับสนุน

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้	 ภายใต้ศูนย์เฝ ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	วทิยาเขตปัตตาน	ีในการด�าเนนิการอบรมนกัข่าว

และท�าข่าวเสริมสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้	มีการผลิตข่าวจ�านวน	252	

ช้ินต่อปี	(เป้าหมาย	180	ชิน้ต่อปี)	ส่งผลให้เกดิข่าวสารทีม่คีณุภาพ	ทีส่ร้างความ

เข้าใจ	การรับรู้	และความมส่ีวนร่วมในกระบวนการสันตภิาพภาคใต้	ซึง่เป็นส่วน

ส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ

16. พื้นท่ีปลอดภัยส�ำหรับเด็กและเยำวชนสำมจังหวัดชำยแดนใต้	 (Peace	

Please)	ปี	2	โครงการขยายผลโมเดลการสร้างพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กและ

เยาวชนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้	ของโครงการ	Peace	Please	ในจังหวดั
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ยะลา	 ปัตตานี	 และนราธิวาส	 ส่งผลให้เกิด	 1)	 พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กและ

เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้	 ที่เกิดจากกระบวนความร่วมมือของภาคส่วน

ต่างๆ	ในพืน้ที	่2)	เดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่งทีไ่ด้รับผลโดยตรงจากกระบวนสร้าง

พื้นที่ปลอดภัย
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ภาคผนวก 6
งานภาคีสัมพันธ์

รายนามองค์กรภาคีเครือข่ายจัดกลุ่มตามประเด็น
รำยนำมภำคีกลุ่มที่ท�ำงำนเชิงประเด็น	10	กลุ่ม	

1)	 กำรศึกษำ	/	พัฒนำเยำวชน	49	องค์กร

1.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	

2.	 แซทเทอร์เดย์	สคูล	(Saturday	School)

3.	 มูลนิธิสดศรี	สฤษดิ์วงศ์	

4.	 มูลนิธิ	 ซี.ซี.เอฟ.	 เพื่อเด็กและเยาวชน	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

5.	 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

6.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)

7.	 บริษัท	อักษร	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

8.	 สถาบันอนาคตไทยศึกษา

9.	 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)

10.	 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก	 กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนและเยาวชน	กระทรวงยุติธรรม

11.	 ทีช	ฟอร์	ไทยแลนด์

12.	 บริษัท	วิสาหกิจเพื่อสังคม	เอ็ดวิงส์	เอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(Edwings	Educa-

tion)

13.	 บริษัท	เลิร์น	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

14.	 มูลนิธิยุวพัฒน์

15.	 บริษัท	อาชีฟ	โซเชียล	เอนเทอไพรส์	จ�ากัด

16.	 มูลนิธิยุวสถิรคุณ	

17.	 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18.	 มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย	

19.	 โรงเรียนเยาววิทย์

20.	 โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา

21.	 โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

22.	 โครงการลดความเหลื่อมล�้าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ	 “ไรซ์ไทย

แลนด์”

23.	 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา	(EDF)

24.	 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

25.	 สถาบันรามจิตติ	

26.	 บริษัท	ไอ	เอดดูเคชั่น	โซน	จ�ากัด	(Eduzone)

27.	 บ้านต้นรักษ์	เรียนรู้
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28.	 มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล

29.	 วินฟิสิกส์	(WinPhysics)

30.	 บริษัท	นานมีบุ๊คส์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด

31.	 มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น	(มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)

32.	 เอเชียน	ลีดเดอร์ชิป	อคาเดมี	(Asian	Leadership	Academy	หรือ	ALA)

33.	 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

34.	 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

35.	 กลุ่ม	ซ.โซ่อาสา

36.	 กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง

37.	 ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

38.	 มูลนิธิยุวรักษ์

39.	 สยามอารยะ

40.	 มูลนิธิทีเอ็มบี

41.	 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท

42.	 มูลนิธิรากแก้ว

43.	 สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ

44.	 องค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ	(Peace	Gen)

45.	 ดรุณสกิขาลยั	โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

46.	 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน	(สสย.)

47.	 โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก	มูลนิธิเด็ก

48.	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก	(มพด.)

49.	 มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก

2)	 ต่อต้ำนคอร์รัปชัน	/	คุณธรรม	46	องค์กร

1.	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

2.	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)

3.	 บริษัท	แฮนด์	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด

4.	 มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย

5.	 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	(สรอ.)

6.	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

7.	 บริษัท	โอเพ่นดรีม	จ�ากัด

8.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ปปช.)

9.	 ศู นย ์ ส าธ า รณประ โยชน ์ แล ะประชาสั ง คม 	 สถา บัน บัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

10.	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

11.	 ชมรมรู้ทันกันโกง

12.	 ส�านักข่าวอิศรา

13.	 บริษัท	สุจริตไทย	จ�ากัด
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14.	 รีออส	พาร์ทเนอร์	(Reos	Partners)

15.	 มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

16.	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

17.	 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

18.	 สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม	(Social	Technology	Institute)

19.	 บริษัท	สุรเสกข์	จ�ากัด	(Toolmorrow)

20.	 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

21.	 มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย	(PNET)

22.	 บริษัท	เซอร์ทิส	จ�ากัด	

23.	 บริษัท	สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต	จ�ากัด	(SIU)

24.	 เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย	(TPD)

25.	 คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26.	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

27.	 ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

28.	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

29.	 เครือข่ายอนาคตไทย	

30.	 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

31.	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

32.	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

33.	 มหาวิทยาลัยรังสิต

34.	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

35.	 ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)

36.	 กรมประชาสัมพันธ์

37.	 สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง	(ประเทศไทย)

38.	 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ	

39.	 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

40.	 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

41.	 สมาคมสื่อช่อสะอาด

42.	 สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

43.	 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

44.	 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	(ประเทศไทย)

45.	 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

46.	 สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

3)	 พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	36	องค์กร

1.	 เฟซบุค

2.	 ปลุกพลังเปลี่ยนไทย

3.	 บริษัท	โลกแห่งแบบ	จ�ากัด
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4.	 มูลนิธิธรรมดี

5.	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาว

6.	 บริษัท	พีดับบลิวดี	เอาท์ซอส	เมเนจเมนท์	จ�ากัด

7.	 องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมไอแคร์	(iCARE)	

8.	 มูลนิธิพุทธรักษา	

9.	 มูลนิธิคุณแม่	ดร.สิริ	กรินชัย

10.	 เครือข่ายพุทธชยันตี	สังฆะเพื่อสังคม

11.	 ความสุขประเทศไทย

12.	 โครงการผู ้น�าแห่งอนาคต	 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.	 กลุ่มเพื่อนอมก๋อย

14.	 บริษัท	สไปร์ซซี่	ดิสก์	จ�ากัด	(Spicy	Disc)

15.	 แผนงานขบัเคลือ่นสงัคมด้วยดชันชีีว้ดัความก้าวหน้าทีแ่ท้จริง	โดย	มลูนธิิ

นโยบายสุขภาวะ

16.	 กลุ่มสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

17.	 ชมรมร่มบินพารามอเตอร์ประเทศไทย

18.	 โครงการอาร์ท	ฟอร์	แคนเซอร์	(ART.for.CANCER)	

19.	 โครงการ	“ใจฟ้า	หัวใจพร้อมให้	และแบ่งปัน”	ส�านักงานวัดพระบาทน�้าพุ	

สาขากรุงเทพฯ

20.	 กลุ่มท�าทาง

21.	 บริษัท	ครีเอทีฟ	มูฟ	จ�ากัด

22.	 บริษัท	วิน	ดิจิทัล	จ�ากัด	(Wyn	Digital)

23.	 โครงการตากล้องรุ่นใหม่	หัวใจสีขาว

24.	 บริษัท	มาดีฮับ	จ�ากัด

25.	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

26.	 เอสซีจี

27.	 มูลนิธิบ้านอุ่นรัก

28.	 เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�าการสร้างสุขภาวะ	(คศน.)

29.	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	

30.	 บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	

31.	 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์	จังหวัดล�าปาง

32.	 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	

33.	 ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ใน

พระบรมราชูปถัมภ์	

34.	 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา	

35.	 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 กรม

กิจการเด็กและเยาวชน	

36.	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา
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4)	 สุขภำวะ	34	องค์กร

1.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

2.	 สาขากิจกรรมบ�าบัด	คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยมหิดล

3.	 สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

4.	 สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	(กลุ่มก่อการดีเลย)

5.	 คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.	 บริษัท	วิสาหกิจสุขภาพชุมชน	จ�ากัด	

7.	 มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์	(เอดส์เน็ท)	ส�านักงานภาคเหนือ

8.	 มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์	(เอดส์เน็ท)	ส�านักงานภาคอีสาน

9.	 บริษัท	มาริโมไฟฟ์	จ�ากัด

10.	 มูลนิธิที่อยู่อาศัย

11.	 ช่อคูน	(Chorkoon)	

12.	 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

13.	 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	

14.	 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

15.	 เครือข่ายคนไทยไร้พุง	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

16.	 มูลนิธิเมาไม่ขับ

17.	 มูลนิธิหมอชาวบ้าน	

18.	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

19.	 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

20.	 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญีปุ่่น)	โครงการวดัสร้างสขุ	คนสร้างชาติ	

พุทธศาสน์สร้างใจ

21.	 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ	(SOOK)

22.	 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ	(คลินิกฟ้าใส)

23.	 สามซี	โปรเจคต์	(3C	Project	:	Cycling-Canal-Community)

24.	 ศูนย์องค์กรสุขภาวะ	(Happy	Workplace	Center)

25.	 พิค	อะ	เพท	ฟอร์	โฮม	(Pic	A	Pet	4	Home)

26.	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	มลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสุขภาพ

ผู้หญิง

27.	 เครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์

28.	 มูลนิธิธรรมานุรักษ์

29.	 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย	(TSPCA)

30.	 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล

31.	 บ้านพินทุ	ศูนย์การเรียนรู้บราห์มา	กุมารี	มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

32.	 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย	 (Thailand	Cycling	Club	 :	

TCC)

33.	 ไอ	ซี	ยู	 (I	 see	u	 โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์	 โรงพยาบาล	และ

ชุมชน	ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย)	

34.	 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลังกาย	และกีฬาเพื่อสุขภาพ	
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5)	 คนพิกำร	/	ผู้สูงอำยุ	19	องค์กร

1.	 เดอะ	ไกด์ไลท์	(The	Guidelight)

2.	 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

3.	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

4.	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	

5.	 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ	(มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ)

6.	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	จังหวัดเชียงใหม่

7.	 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาล�าปาง	

8.	 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ	

9.	 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

10.	 บริษัท	บ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน)

11.	 มูลนิธิซาย	มูฟเม้นท์	

12.	 มูลนิธิชุมชนสงขลา	

13.	 มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

14.	 บริษัท	กล่องดินสอ	จ�ากัด

15.	 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

16.	 มูลนิธิเดอะ	เรนโบว์	รูม

17.	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	

18.	 โรงพยาบาลล�าสนธิ

19.	 โครงการเพื่อผู้สูงอายุ	–	ForOldy

6)	 สิ่งแวดล้อม	19	องค์กร

1.	 รวมมิตร	2011	(ธนาคารขยะออมทรัพย์)

2.	 มูลนิธิเอ็นไลฟ

3.	 ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

4.	 มหาวิทยาลัยทักษิณ

5.	 มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี	จังหวัดขอนแก่น	

6.	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ซีพีเอฟ	

7.	 มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน	(วัดโป่งค�า)

8.	 เครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

เมืองหาดใหญ่	(ACCCRN)

9.	 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

10.	 บริษัท	บีกรีนนิ่ง	จ�ากัด	(Begreening)

11.	 บริษัท	โคโคบอร์ด	จ�ากัด	(Kokoboard)

12.	 กลุ่มวาฬไทย	(Thai	Whales)	

13.	 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

14.	 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

15.	 มูลนิธิกองทุนไทย

16.	 โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี	ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
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17.	 มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว	 (กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส�านักงาน

ประเทศไทย)

18.	 บิ๊กทรี	(Big	Trees)	

19.	 บริษัท	กรีนเนท	เอสอี	จ�ากัด	(มีวนา)

7)	 ระบบนิเวศอำหำรยั่งยืน	12	องค์กร

1.	 มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว	(องค์กรสาธารณประโยชน์)

2.	 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย

3.	 โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา

4.	 เครือข่ายสามัญชนเปลี่ยนโลก

5.	 บริษัท	กรีนโกรท	ออร์แกนิค	จ�ากัด

6.	 บริษัท	นกฮูกกรุ๊ป	จ�ากัด

7.	 บริษัท	นวัตกรรมชาวบ้าน	จ�ากัด

8.	 ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้	เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน	

9.	 ส�านักพิมพ์สวนเงินมีมา

10.	 โครงการสามพรานโมเดล	มูลนิธิสังคมสุขใจ	

11.	 บริษัท	โฟล์คไรซ์	จ�ากัด

12.	 โครงการประมงพื้นบ้าน	สัตว์น�้าอินทรีย์	มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

8)	 เศรษฐกิจชุมชน	9	องค์กร

1.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.	 บริษัท	โลคอล	อไลค์	จ�ากัด

3.	 บริษัท	แฮปปิโอ้	จ�ากัด

4.	 บริษัท	ไฮฟ์สเตอร์	จ�ากัด

5.	 เครือข่ายธุรกิจบิสคลับส่วนกลาง	กระทรวงพาณิชย์

6.	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)	(Bedo)

7.	 ศูนย์นวัตกรรมสังคม	 (G-Lab)	 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

8.	 มูลนิธิสัมมาชีพ

9.	 มูลนิธิมั่นพัฒนา	

9)	 สำมจังหวัดชำยแดนใต้	7	องค์กร

1.	 โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

2.	 วู้-มานิส	(WO-MANIS)

3.	 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้	(กลุ่มลูกเหรียง)

4.	 องค์การอ็อกแฟม	ประเทศไทย

5.	 มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

6.	 กลุ่มเครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้	(กลุ่มบาตู)

7.	 มูลนิธิรักษ์ไทย
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10)	 สิทธิมนุษยชน	3	องค์กร

1.	 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี	 ในพระอุปถัมภ์	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ

2.	 ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ	

3.	 มูลนิธิชุมชนไท

รำยนำมภำคกีลุม่ทีท่�ำงำนในกลุม่กลไกสนบัสนนุกำรท�ำงำนเชงิประเดน็	2	กลุ่ม

1)	 กำรลงทุนทำงสังคม	29	องค์กร

1.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

2.	 มูลนิธิอโชก้า	ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม	(ประเทศไทย)

3.	 สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน	 ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

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

5.	 บริษัทเบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	จ�ากัด

6.	 บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

7.	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	(ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์)

8.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

9.	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

10.	 สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์	(RSTA)	

11.	 ศูนย์การค้าเกษร	

12.	 ศูนย์การค้าอัมรินทร์	พลาซ่า	

13.	 ศูนย์การค้าเอราวัณ	แบงค๊อก

14.	 เพรสซิเดนท์	ทาวเวอร์	อาเขต

15.	 เดอะแพลทินัม	แฟชั่นมอลล์

16.	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพฯ	

17.	 โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	แพลทินัม	ประตูน�้า

18.	 โรงแรมเรเนซองส์	กรุงเทพฯ	ราชประสงค์

19.	 บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)

20.	 เทใจดอทคอม

21.	 โซเชียลกิ๊ฟเวอร์	(Socialgiver)

22.	 ฟู้ด	ฟอร์	กู๊ด	(Food4Good)

23.	 ร้านปันกัน	โดย	มูลนิธิยุวพัฒน์

24.	 โครงการปันใจ

25.	 ส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย

26.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27.	 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	

28.	 เดอะ	รีซอร์ส	อัลลิอันซ์	(The	Resource	Alliance)

29.	 เอวีพีเอ็น
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2)	 อำสำสมัคร	23	องค์กร

1.	 เครือข่ายจิตอาสา

2.	 องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ	(VSO)

3.	 โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ	(UNV)

4.	 มูลนิธิหัวใจอาสา

5.	 กลุ่มจิตอาสา	กู๊ด	อินเทนชันส์	(Good	Intentions)	

6.	 ธนาคารจิตอาสา

7.	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8.	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)

9.	 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.	 ศูนย์อาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.	 สถาบันคลังสมองของชาติ

12.	 ส�านักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย

13.	 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

14.	 มูลนิธิกระจกเงา

15.	 มูลนิธิสยามกัมมาจล	

16.	 กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม	(Why	I	Why)

17.	 เครือข่ายพุทธิกา	เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

18.	 เครือข่ายทีวายพีเอ็น	(Thai	Young	Philanthropist	Network)	

19.	 แฮนด์อัพ	เน็ตเวิร์ค	(HandUp	Network)

20.	 กองทุนเวลาเพื่อสังคม

21.	 ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา	เพื่อผู้ประสบภัย	(สวนโมกข์	กทม.)

22.	 อาสาบ้านดินไทย

23.	 บริษัท	สลิงชอท	กรุ๊ป	จ�ากัด	
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ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-301-1038  เวบไซต์ :  www.khonthaifoundation.org

เฟซบุค : www.facebook.com/khonthaifoundation  อีเมล : khonthaifoundation@gmail.com


