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สารบััญ

เกี่่�ยวกัี่บมูลูนิิธิิ

วิสัยัทััศน์ิและพันัิธิกิี่จ

งานิสัร้า้งร้ะบบนิิเวศเพั่�อความูยั�งยน่ิของสังัคมูไทัย

: ผลลัพัธ์ิ - ผลผลิต กี่ลไกี่ความูร้ว่มูมู่อปร้ะเภทัต่างๆ

กี่ลไกี่ความูร้ว่มูมู่อ “ร้อ้ยพัลังเปล่�ยนิปร้ะเทัศ” (Thailand Collaboration for Change Platforms) 

กี่ลไกี่ความูร้ว่มูมู่อเพั่�อกี่าร้ลงทันุิทัางสังัคมู (Social Investment Platforms)  

- เทใจดอทคอม (www.taejai.com)

- กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND Mutual Fund)

- กองทุนรวมธรรมาภิิบาลไทย (THAI CG Funds)

- กองทุนสื่่�อเพื่่�อความยุติิธรรมในสัื่งคม (Media for Social Justice Fund)  

ความูร้ว่มูมู่องานิสั่�อสัาร้สังัคมู (Media  Collaboration  for  Social  Change)

ผูมู้ส่ัว่นิได้้สัว่นิเสัย่สัำาคัญ

ร้ายงานิกี่าร้เงินิ

ร้ายงานิงบกี่าร้เงินิ

ร้ายงานิของผูส้ัอบบญัชีร่้บัอนุิญาต

ขอ้มูลูทัั�วไป

ปัจจัยความูเสั่�ยง      

คณะกี่ร้ร้มูกี่าร้มููลนิิธิิ       

นิโยบายพัฒันิาและกี่าร้ดู้แลบุคลากี่ร้      
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เก่ี่�ยวกัี่บัมููลนิิธิิ 
“มูลูนิิธิิเพ่ั�อคนิไทัย” เป็น็องค์์กรสาธารณป็ระโยชน์ท่ี่�มีเ่ป็า้หมีายเพื่่�อสังค์มีท่ี่�ยั�งยน่ ด้้วยค์วามีเช่�อว่าการแก้ป็ญัหาสงัค์มีขนาด้ใหญ่ 

ท่ี่�มี่ค์วามีซัับซ้ัอนและหลากหลาย จำำาเป็็นต้้องอาศััยค์วามีร่วมีม่ีอจำากทุี่กภาค์ส่วน จึำงมุี่งเน้นการที่ำางานแบบม่ีส่วนร่วมีกับ “องค์กี่ร้

ตัวกี่ลาง” (Intermediary Organizations) ท่ี่�ขับเค์ล่�อนงานในป็ระเด็้นต่้างๆ พื่ร้อมีกับเสริมีสร้างพื่ลัง “พัลเมู่อง” ให้สามีารถม่ี

สว่นรว่มีเพื่่�อสว่นรวมี (Active Citizen) ผ่า่นกลไกแก้ป็ญัหาสงัค์มีป็ระเภที่ต่้างๆ ซัึ�งมีก่ารจัำด้การอยา่งเป็น็ระบบ โด้ยม่ี “กี่ลไกี่ความู

ร้ว่มูมู่อร้อ้ยพัลังเปล่�ยนิปร้ะเทัศ” เป็็นตั้วกลางผ่สานค์วามีรว่มีม่ีอ เช่�อมีต่้อที่รัพื่ยากร ทัี่�งทีุ่นเงิน ทีุ่นมีนุษย์ ทีุ่นค์วามีร้้ ทีุ่นเค์ร่อขา่ย 

ในการขับเค์ล่�อนงานกับองค์์กรภาค่์ นอกจำากนั�น ยังม่ี “กี่ลไกี่เพ่ั�อกี่าร้ลงทุันิทัางสัังคมู” ท่ี่�เกิด้ขึ�นจำากค์วามีร่วมีมี่อของภาค่์ผ้้่

เช่�ยวชาญจำากภาค์ธุรกิจำ กิจำการเพื่่�อสังค์มี เค์ร่อข่ายผ่้้ป็ระกอบการสังค์มี รวมีทัี่�งป็ระชาชน ได้้แก่ เทัใจด้อทัคอมู กี่องทัุนิร้วมูคนิ

ไทัยใจด้่ กี่องทัุนิร้วมูธิร้ร้มูาภิบาลไทัย กี่องทัุนิสั่�อเพั่�อความูยุติธิร้ร้มูในิสัังคมู สนับสนุนทุี่นเงินแก่กลไกต่้างๆ ต้ามีแต่้กรณ ่

ใหส้ามีารถที่ำางานได้้อยา่งมีป่็ระสทิี่ธผิ่ล และมี ่“ความูร้ว่มูมูอ่งานิสั่�อสัาร้สังัคมู” สานพื่ลังเค์รอ่ขา่ยส่�อมีวลชน ส่�อบุค์ค์ล รว่มีขยายผ่ล 

การขับเค์ล่�อนงานพัื่ฒนาค์วามียั�งย่น ไมี่เพื่่ยงเท่ี่านั�น ม้ีลนิธิฯ ยังร่วมีม่ีอกับองค์์กรระหว่างป็ระเที่ศัในงานท่ี่�นำาไป็ส้่การสร้าง 

ระบบนเิวศัซัึ�งมีป่็ลายที่าง “ร้ว่มูสัร้า้งสังัคมูอยูด่้มู่ส่ัขุ”
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องค์์กรสาธารณประโยชน์์ท่ี่�ม่ี 
เป้าหมีายการพััฒน์าท่ี่�ยั�งยืน์  

(Sustainability) ด้้วยค์วามีเชื�อว่า 
การพััฒน์าและแก้ไขปัญหาสังค์มีขน์าด้ใหญ่นั์�น์ 
จำำาเป็น์ต้้องอาศััยค์วามีร่วมีมืีอของประชาชน์และ
องค์์กรท่ี่�หลากหลาย มูีลนิ์ธิฯ จึำงให้ค์วามีสำาคั์ญ
กับการสร้างกลไกค์วามีร่วมีมืีอท่ี่�แต้กต่้างและม่ี 

การจัำด้การอย่างเป็น์ระบบ เพืั�อให้เอื�อต่้อการเชิญ
ชวน์ค์น์ไที่ยท่ี่�ตื้�น์รู้จำำาน์วน์มีากมีาร่วมีมืีอกัน์แก้
ปัญหาสังค์มี และยังม่่ีงเน้์น์การที่ำางาน์แบบม่ี 
ส่วน์ร่วมีกับองค์์กรตั้วกลาง (Intermediary 

Organization) ท่ี่�ขับเค์ลื�อน์งาน์ 
พััฒน์าสังค์มีใน์ประเด็้น์ปัญหาสังค์มี 

ต่้างๆ ท่ี่�สำาคั์ญ

ร่วมีสร้างสังค์มีอยู่ด่้ม่ีส่ข

- ภาคิ์เค์รือข่าย (องค์์กรภาค์สังค์มี  
  องค์์กรตั้วกลาง
- องค์์กรและบ่ค์ค์ลทัี่�วไปท่ี่�ให้การสนั์บสน่์น์
- ผูู้้รับประโยชน์์
- ผูู้้บริจำาค์
- องค์์กรพััฒน์าสังค์มี
- อาสาสมัีค์ร
- สื�อมีวลชน์
- พันั์กงาน์มูีลนิ์ธิฯ

- เงิน์ท่ี่น์
- อาสาสมัีค์ร
- ค์วามีรู้
- เค์รือข่าย
- สื�อ

ค์วามีร่วมีมืีอ 
งาน์สื�อสารสังค์มี

ผูู้�มู่ส่วนิเก่ี่�ยวข้�องสำาคััญ
(Key Stakeholders)

สร้างเค์รือข่ายพัลเมืีอง
ท่ี่�ม่ีส่วน์ร่วมีเพืั�อส่วน์รวมี

สร้างกลไก
การแก้ปัญหาสังค์มี

ท่ี่�ม่่ีงเน้์น์การม่ีส่วน์ร่วมี

ผู้สาน์ที่รัพัยากรร่วมี
ผู่้าน์กลไกค์วามีร่วมีมืีอ

สู่ผูู้้รับประโยชน์์

วิสัยทััศน์ิ
(Vision)

เกี่่�ยวกัี่บมูลูนิิธิิ
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งานิสร�างระบับันิิเวศเพ่ื่�อคัวามูยั�งย่นิข้องสังคัมูไทัย

นชวายเะลแาษกึศราก -
- คนพิการ

ยุาองูสู้ผ -
นัชปัร์รอคนา้ตอ่ต -

ยา้ทะยะรติวีชพาภณุค -
- ส่ิงแวดล้อม
- ฯลฯ

อืมมว่รมาวคกไลก
ล่ียนประเทศ”ปเงัลพยอ้ร“

(Thailand Collaboration 
for Change  Platforms)

ความร่วมมือ
งานส่ือสารสังคม

(Media Collaboration
for Social Change)

1. เทใจดอทคอม (www.taejai.com)
  ีดจใยทไนคมวรนุทงอก .2

   (BKIND Mutual Fund)

ยทไลาบิภามรรธมวรนุทงอก .3
   (THAI CG Funds)

กองทุนส่ือเพ่ือความยุติธรรม
ในสังคม

 .4

Media for Social 
Justice Fund)
(

มท่ีคงัสงาทน็ดเะรป คล่ือนเบัขร่วม

1. ส่ือมวลชน่

2. ส่ือบุคคล่
 3. ส่ือองค์กร

4. เครือข่ายส่ือร่วมพัฒนา
   ความย่ังยืน

อืมมว่รมาวคกไลก
มคงัสงาทนุทงลรากเพ่ือ

(Social Investment Platforms)

เกี่่�ยวกัี่บมูลูนิิธิิ



งานิสร�างระบับันิิเวศ 
เพ่ื่�อคัวามูยั�งย่นิข้องสังคัมูไทัย
: ผู้ลลัพื่ธ์ิ – ผู้ลผู้ลิตข้องกี่ลไกี่

คัวามูร่วมูมู่อประเภทัต่างๆ
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นส่ือทุงอก
เพ่ื มรรธติยุมาวคอ

มคงสันใ

ความร่วมมือ
งานส่ือสารสังคมสร้างสรรค์สังคมไทย

นทุงล้ผูจใส่ใ

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ผู้รับประโยชน์

พลเมือง
ท่ีมีส่วนร่วม

ผู้บริจาค

อาสาสมัคร

คน/ส่ือ
ร่วมกิจกรรม

การมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนา
สังคมไทย

ย่ังยืน

170 องค์กร

15,600 คน

250 องค์กร

1,799 คน

4 องค์กร

1,748 คน

4 องค์กร

51 คน

37,899 คน

82 องค์กร

15 คน

13 องค์กร

15 คน 510 คน

37,499 คน

100 คน

300 คน

153,760 คน

146 องค์กร

9,061 คน

8 องค์กร

8,685 คน

249 องค์กร

326 องค์กร 46 องค์กร

5,400 คน

185 องค์กร

45,113 คน

656 องค์กร

39,247 คน

4 องค์กร

6,140 คน

23 องค์กร

9,988 คน

5,142 คน

23 องค์กร

322 คน

9,430 คน 258 คน

9,108 คน

88 องค์กร

196,214 คน

741 องค์กร

95 โครงการ

78 องค์กร

7 โครงการ 3 โครงการ

5 องค์กร 

2 โครงการ

40 องค์กรภาคี 

38 กิจกรรม
/แคมเปญ

145 โครงการ

293 องค์กร

ชุมชน
ออนไลน์ร่วม
สร้างสังคม

แบ่งปนั

ความร่วมแรง
ภาคตลาดทุน

แบ่งปนั
สังคม

ความร่วมมือ
ภาคตลาดทุน
และภาคสังคม

สร้างเสริม
ธรรมาภิบาล
และต่อต้าน
คอร์รัปชัน

ความเข้มแข็ง
ของระบบนิเวศ

ส่ือท่ีสร้าง
ผลบวก                  
ต่อสังคม

การมีส่วนร่วม
เพ่ือส่วนรวม

ของคน                  
ในสังคม

รวม

เกี่่�ยวกัี่บมูลูนิิธิิรายงานประจำำาป ี2563 | มููลนิธิิเพ่ื่�อ“คนไทย” 7

งานิสร�างระบับันิิเวศเพ่ื่�อคัวามูยั�งย่นิข้องสังคัมูไทัย
ผู้ลลัพื่ธ์ิ - ผู้ลผู้ลิตข้องกี่ลไกี่คัวามูร่วมูมู่อประเภทัต่างๆ
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ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพื่ธ์ิ
กี่ลไกี่คัวามูร่วมูมู่อ “ร�อยพื่ลังเปล่�ยนิประเทัศ”

(Thailand Collaboration for Change Platforms)
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นิิยาม

ผู้้�มีส่่วนิได้�ส่่วนิเสี่ย

วิสั่ยทััศน์ิ พัันิธกิิจ

กลไกร้อยพัลังค์วามีร่วมีมืีอองค์์กรท่ี่�ขับเค์ลื�อน์งาน์พััฒน์าสังค์มีใน์ประเด็้น์ต่้างๆ เพืั�อแก้ไขปัญหาค์วามีเหลื�อมีลำ�า ไม่ีว่าจำะเป็น์ 
ใน์ด้้าน์การศึักษา การพััฒน์าเด็้กปฐมีวัย การส่งเสริมีธรรมีาภิบาล การสร้างอาช่พัวิถ่ีเกษต้รยั�งยืน์ การจ้ำางงาน์ผูู้้พิัการ ไปจำน์ถึีง
การส่งเสริมีให้เด็้ก เยาวชน์ และผูู้้สูงอาย่ม่ีค่์ณภาพัช่วิต้ท่ี่�ด่้ ด้้วยการที่ำาหน้์าท่ี่�เป็น์ตั้วกลางเชื�อมีต่้อที่รัพัยากรหรือท่ี่น์ประเภที่ต่้างๆ 
ได้้แก่ ท่ี่น์มีน่์ษย์ ภาค่์เค์รือข่าย ท่ี่น์ที่รัพัย์และอื�น์ๆ ไปสนั์บสน่์น์หรืออำาน์วยค์วามีสะด้วกให้เกิด้การขับเค์ลื�อน์งาน์อย่างเป็น์ระบบและ
เกิด้ผู้ลลัพัธ์ที่างสังค์มีมีากขึ�น์

· ภาค่์เค์รือข่าย (องค์์กรตั้วกลาง องค์์กรภาค์สังค์มี)
· องค์์กรและบ่ค์ค์ลทัี่�วไปท่ี่�ให้การสนั์บสน่์น์
· ผูู้้รับประโยชน์์
· อาสาสมัีค์ร
· พันั์กงาน์มูีลนิ์ธิฯ

ร่วมีสร้างสังค์มีอยู่ด่้ม่ีส่ข เพิั�มีจำำาน์วน์/เสริมีพัลังพัลเมืีองท่ี่�ม่ีส่วน์ร่วมีเพืั�อ
ส่วน์รวมี ให้ขยายผู้ลลัพัธ์ที่างสังค์มีได้้

ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพัธ์ร้�อยพัลังเปลี�ยนิปร้ะเทัศ ป ี2563

ภาคีีคีวามร่้วมมือ

อาส่าส่มัคีร้

พัลเมืองทีั�มีส่่วนิร่้วมเพืั�อส่่วนิร้วม

1,799 คีนิ
4 องค์ีกิร้

170 องค์ีกิร้

51 คีนิ

1,748 คีนิ
4 องค์ีกิร้

250 องค์ีกิร้ 
15,600 คีนิ

2,087,423.45 บาทั

ผู้้�บริ้จาคี

ผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิ

ยอด้บริ้จาคี

“ร�อยพื่ลังเปล่�ยนิประเทัศ”
(Thailand Collaboration for Change Platforms)
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กลไกรอยพลังความรวมมือองคกรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นตางๆ เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ ไมวาจะเปนในดาน
การศึกษา การจางงานผูพิการ ไปจนถึงการสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยการทำหนาท่ีเปนตัวกลางเช่ือมตอ
ทรัพยากรหรือทุนประเภทตางๆ ไดแกทุนมนุษย ภาคีเครือขาย ทุนทรัพยและอ่ืนๆ ไปสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกใหเกิดการขับเคล่ือน
งานอยางเปนระบบและเกิดผลลัพธทางสังคมมากข้ึน

ในป 2563 ดวยสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ทำใหโครงการรอยพลังเปล่ียนประเทศไดปรับเปล่ียนแผนงานเพ่ือใหเหมาะสมกับวิธีการระดม
ความรวมมือ โดยไดจัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย ในหลากหลายประเด็น โดยในแตละกิจกรรม ยังคงวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือขยายผล
และเสริมสรางสนับสนุนการทำงานขององคกรขับเคล่ือนพัฒนาสังคม โดยการเช่ือมตอกับทรัพยากรท่ีจำเปน

รอยพลังเปลี่ยนประเทศ

• นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาทำ
  ความเขาใจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนำ
  ขอมูลไปใชในการพัฒนาแพลตฟอรมใหมๆ ที่สามารถระดม
  ทรัพยากรมาแกปญหาสังคมไดอยางยั่งยืนและขยายผลได 
• สรางความรวมมือกับองคกรเพื ่อสังคม ในการกำหนด
  แนวทางกลยุทธและวิธีการ (Strategic Solution) รวมกัน
  เพื่อใหแพลตฟอรมใหมสามารถตอบสนองความตองการ
  ที่แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียในเครือขายมากที่สุด

• ผูมีสวนไดสวนเสียในการใหทรัพยากรแกองคกรภาคสังคม
  ไดแก ผูบริจาค อาสาสมัคร ผูจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม
  ไดมาระดมความคิดรวมกัน 
• สามารถนำขอมูลไปสรางแพลตฟอรมใหม ท่ีสงเสริมประชาชน
  ใหเปน “พลเมืองท่ีมีสวนรวมเพ่ือสวนรวม” (Active Citizen)
  ไดมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค / เปาหมาย

“Design Thinking Workshop For Active Citizen Acceleration” คร้ังท่ี 2
28 มกราคม 2563 อาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค

การขยายผล

ความเขาใจผูมีสวนไดสวนเสีย 2 กลุม เกี่ยวกับความตองการ
และอุปสรรคที่มีผลตอการสนับสนุนทรัพยากรอยางตอเนื่อง
และ/หรือการเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนได โดย
กลุมที่ 1: ภาคีเครือขายภาคสังคมที่ทำงานแกไขปญหาเชิง
               ประเด็นรวมถึงผูที่พัฒนาแพลตฟอรมหรือกลไก
               เชื่อมตอในฐานะผูรับประโยชน
กลุมที่ 2 : ผูใหทรัพยากร โดยกลุมที่ 2 คือกลุมที่ไดเขารวม
                 เวิรคชอปในคร้ังน้ี ประกอบดวย ผูบริจาค อาสาสมัคร
                ผูจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม จำนวน 26 คน

ผลลัพธ
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• กิจกรรม มือถือนี้ พี่ใหนอง (เรียน) ไดรับความรวมมือจาก
  รานปนกัน เปนส่ือกลางในการเปดรับบริจาคและการประชาสัมพันธ
  จาก Facebook Page: Birdeyeview โดยทางโครงการไดนำ
  อุปกรณที่ไดมาคัดกรองและประสานงานกับภาคีรอยพลัง
  การศึกษาเพื่อสงตอไปยังโรงเรียนในโครงการที่ขาดแคลน
  อุปกรณที่มีความตองการเรงดวน

• โครงการฯ ไดนำมือถือและแท็บเล็ตที่ไดรับ ติดตั้งโปรแกรม
  เรียนออนไลน สงมอบใหกับโรงเรียนท่ีขาดแคลนอุปกรณสามารถ
  เขาถึงการเรียนรูไดอยางเต็มท่ี เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสในการ
  เขาถึงการใชเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
• หลังจบแคมเปญ ยังมีกลุมคนและองคกรใหความสนใจในการ
  รวมสนับสนุนโครงการรอยพลังการศึกษามากย่ิงข้ึนและ
  สรางการรับรูใหแกคนทั่วไปถึงปญหาการขาดแคลนและ
  เขาไมถึงเทคโนโลยีของนักเรียน

• การระดมทุนผานทางออนไลนในแคมเปญ “Community Power”
  ชวยเด็กไทยไมใหหลุดจากการศึกษา เพ่ือสนับสนุนเขาโครงการ
  รอยพลังการศึกษา 
• สรางการรับรูวาปญหาสถานการณโควิด 19 ยังสงผลตอ
  การศึกษาเพื่อใหคนทั่วไปไดตระหนักรูถึงปญหาเด็กที่กำลังจะ
  หลุดออกนอกระบบการศึกษาและเขามามีสวนรวมในการ
  บริจาคชวยเหลือนักเรียนใหมีโอกาสเรียนตอไป

• เพ่ือระดมโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต เพ่ือชวยนักเรียนท่ีขาดแคลน
  อุปกรณเรียนออนไลนผานแอปพลิเคชัน Anywhere Online
  Blended Learning ในชวงสถานการณโควิด 19 และตอเนื่อง
  ไปจนหลังจากสถานการณโควิด 19 
• เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหสามารถ “เรียนไดทุกที่
  ทุกเวลาไมจำกัดแคในหองเรียนเทาน้ัน” และครูสามารถประยุกต
  การเรียนออนไลนเขาไปกับการสอนปกติ ทำใหการเรียนการสอน
  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• เปนการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาในระยะยาว ท้ังในดาน
  การเขาถึงการศึกษา และ คุณภาพการเรียนการสอน

วัตถุประสงค / เปาหมาย การขยายผล

ผลลัพธ

• คนทั่วไปสามารถบริจาคเงินเพื่อเปนการสนับสนุนโครงการ
  รอยพลังการศึกษาโดยจะไดรับของท่ีระลึกจากศิลปน ท่ีเขามา
  รวมชวยสนับสนุนการศึกษา ถือเปนการกระจายการรับรู
  ปญหาการศึกษาตอไปในวงกวาง
• ดึงการมีสวนรวมของคนทั่วไปมารวม on-line challenge
  วาดชวยนอง รวมวาดภาพชวยจับมือนองๆ ไมใหหลุดหาย
  จากการศึกษา เพื่อใหคนแสดงความคิดเห็นเรื่องการศึกษา
  รับรูถึงปญหาการศึกษา และทุกคนรวมบริจาคกับโครงการ

การขยายผล

ผลลัพธ

แคมเปญ “มือถือนี้ พี่ใหนอง(เรียน)” เพื่อโครงการรอยพลังการศึกษา

• สรางการรับรูปญหาการศึกษาวงกวางจากทั้งเสื้อชื่อลายมือ
  นอง, ของท่ีระลึกและกลองบอกตอเร่ืองราวการศึกษาทำใหมีคน
  /องคกรใหความสนใจเขามาสนับสนุนโครงการรอยพลัง
  การศึกษาหลังจบแคมเปญ เพื ่อรวมมือทำโครงการเพื ่อ
  สนับสนุนการศึกษามากขึ้น 
• สามารถระดมทุน มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,052,408 บาท

มิถุนายน –กรกฎาคม 2563 การประชาสัมพันธรับบริจาคทางออนไลนและหนารานปนกัน

วัตถุประสงค / เปาหมาย

แคมเปญ “Limited Education 2020 – Community Power”
เพื่อโครงการรอยพลังการศึกษา
ภาคีเครือขาย Online – community  นักวาดภาพประกอบ สื่อออนไลน Kerry Express
1 มิถุนายน – 8 กันยายน 2563   รับบริจาคทางออนไลน

ผลลัพัธ์ิ – ผลผลิต
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• โรงพยาบาลในพื้นที่หางไกลมีอุปกรณรับรองผูปวยที่ติดเชื้อ
  โควิด 19 และโรคทางเดินหายใจ ที่สะอาด ปลอดภัย สะดวก
  ตอการเคลื่อนยาย และทำความสะอาดงาย สามารถติดตั้งใน
  บริเวณหองฉุกเฉิน หรือหอผูปวยหรือจุดอื่นๆ ที่โรงพยาบาล
  สะดวกได
• โรงพยาบาลสามารถติดต้ังอุปกรณน้ีเพ่ือลดความเส่ียงในการ
  ใหบริการทางการแพทยอ่ืนๆ ไดดวย เชน รพ.สมเด็จพระยุพราช
  ทาบอ จ.หนองคาย นำไปครอบที่เกาอี้ในแผนกทันตกรรม
  ใหบริการผูปวยท่ีมาทำฟน รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  จ.นราธิวาส ติดตั้งในแผนกสูติกรรม เปนตน

• สงมอบชุดอุปกรณดัดแปลง PP Negative Pressure
  Chamber ใหแกโรงพยาบาลในเครือขายเพื่อปองกัน
  การแพรกระจายเชื้อทางเดินหายใจของผูปวยไปสูบุคลากร
  ทางการแพทย ผูปวยอ่ืนหรือประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียง

วัตถุประสงค / เปาหมาย
• จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 โครงการ
  รอยพลังพลังเปล่ียนประเทศและภาคี ไดรวมกันสงมอบ “หอง
  ความดันลบชนิดครอบเตียงผูปวย” 100 ชุด แกโรงพยาบาล
  ท่ีมีความจำเปนและตองการใชดูแลผูปวยท่ีตองทำหัตถการท่ี
  เกี่ยวของกับทางเดินหายใจ เชน ตองใสทอทางเดินหายใจ
  ตองพนยา เปนตน อุปกรณนี้ดัดแปลงและผลิตโดยบริษัท
  พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน) และ มีการระดมทุนผาน
  แพลตฟอรมเทใจดอทคอม

การขยายผล

ผลลัพธ

ครู นักเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชนรูขอมูลฝุนที่แทจริง
ในพื้นที่อยูอาศัยของตนเอง สามารถปองกันตัวเองและชุนชน
ไดถูกตอง และรวมกันรณรงคปองกันการเผาและนำไปสูการ
แกไขปญหาฝุน PM 2.5 อยางมีประสิทธิภาพในระยะยาวตอไป

• จากสถานการณฝุน PM 2.5 โครงการรอยพลังเปล่ียนประเทศ
  ไดจัดสงเครื่องวัดคาฝุน จำนวน 150 ชุด ใหแกศูนยเด็กเล็ก
  โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง
  โดยสงพรอมกับอุปกรณการสื่อสารที่ประกอบดวย ธง 3 สี
  (เขียว เหลือง แดง) ท่ีใชส่ือสารสถานะของคาฝุนละอองท่ีเกิดข้ึน
  ในแตละวัน แบนเนอรประชาสัมพันธ และโปสเตอรแนะนำโครงการ
  ซึ ่งสามารถนำไปติดตั้งในบริเวณพื้นที ่ของอาคารที่เปน
  ศูนยกลางของผูคนที่สัญจรไปมาเห็นไดอยางชัดเจน

• เพื่อใหคนในชุมชนสามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง แมนยำ
   ทันตอเหตุการณ และสามารถปองกันภัยจากฝุนควันท่ีเกิดข้ึนได 
• เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการรวมมือรณรงคปองกันการเผาและ
  นำไปสูการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 อยางมีประสิทธิภาพใน
  ระยะยาวตอไป

วัตถุประสงค / เปาหมาย การขยายผล

ผลลัพธ

โครงการ “ชุมชนรูทันฝุน”
ภาคีเครือขาย : ชมรมผูรับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล, เทใจดอทคอม, โครงการรอยพลังการศึกษา
กุมภาพันธ - มิถุนายน 2563

โครงการมอบ “หองความดันลบชนิดครอบเตียงผูปวย”
ภาคีเครือขาย : เครือขายโรงพยาบาลชุมชน, กลุมบริษัทพรีเมียร, เทใจดอทคอม 
พฤษภาคม 2563

ผลลัพัธ์ิ – ผลผลิต
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• จากการระบาดของโรคโควิด 19 มีเด็กจำนวนมากท่ีตองเผชิญ
  กับปญหาการขาดแคลนอาหาร โครงการนี้จึงดำเนินการเพื่อ
  ชวยเหลือเด็กท่ีครอบครัวฐานะยากจน วัยแรกเกิด – ช้ันประถม
  ศึกษาปที่ 6 จำนวน 600 คน ไดรับอาหารคนละ 1 มื้อ/วัน
  เปนเวลา 100 วัน โดยโรงพยาบาลเปนผูสำรวจและข้ึนทะเบียน
  รายช่ือเด็ก กำหนดเมนูอาหารโดยนักโภชนาการ ควบคุมคุณภาพ
  การผลิตและจัดสงมอบอาหารใหเด็ก ทำการจดบันทึกการไดรับ
  อาหารและประเมินผลโครงการ

• การจัดกิจกรรมระดมทุน โดยชวนทุกคนมาออกกำลังกายใน
  รูปแบบ Virtual Exercise ที่สามารถออกกำลังกายที่ไหนก็ได
  รูปแบบใดก็ได เพ่ือไปสูเปาหมายท่ี 21 พรอมรับของท่ีระลึกไดแก
  เสื้อวิ่ง หนากากผา และเหรียญกระเปา โดยรายไดหลังหัก
  คาใชจายมอบใหกับโครงการรอยพลังการศึกษา 

• ระดมทุนเขาสูโครงการ รอยพลังการศึกษา เพื่อชวยสนับสนุน
  การศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาการเขาถึงการศึกษาคุณภาพ
  การเรียนการสอนและทักษะชีวิตใหแกเด็กดอยโอกาส
• เพื่อเชิญชวนคนทั่วไปมาออกกำลังกายในรูปแบบ Virtual
  Exercise

แคมเปญ “ฟตนี้เพื่อนอง” ภายใต “Limited Education 2020”
เพื่อโครงการรอยพลังการศึกษา
ภาคีเครือขาย : แพลตฟอรม Prompt Forward
1 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2563

โครงการ “พัฒนาตนแบบการสนับสนุนเด็กยากจนไดรับอาหารท่ีเพียงพอมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย”
ภาคีเครือขาย : เครือขายโรงพยาบาลชุมชน
มิถุนายน - กันยายน 2563

วัตถุประสงค / เปาหมาย การขยายผล

ผลลัพธ

การขยายผล

ผลลัพธ

วัตถุประสงค / เปาหมาย

• มีผูสมัครเขารวมจำนวน 380 คน สามารถระดมทุนและมียอดเงิน
  บริจาคเขาโครงการรอยพลังการศึกษาทั้งสิ้น 84,076 บาท
  นอกจากนี้ยังเปนการสรางการรับรูใหคนทั่วไปรูจักโครงการ
  รอยพลังการศึกษามากขึ้นดวย

• เพื่อสงเสริมใหเด็กยากจนไดรับประทานอาหารที่มีประโยชน
  ตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ รวมทั้ง
  มีพัฒนาการทางดานรางกายที่เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ
  มาตรฐาน ในพ้ืนท่ีตนแบบในเครือขายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน
  ท้ังหมด 6 พ้ืนท่ี ไดแก รพ.อุบลรัตนและรพ.น้ำพอง จ. ขอนแกน
  รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รพ.เพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ รพ.ทาวุง
  จ.ลพบุรี และ รพ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี

• เด็กยากจนไดรับอาหารท่ีเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
  ท้ังยังเปนการลดภาระคาใชจายดานอาหารของผูปกครองของ
  เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด 19
• มีการสงเสริมอาชีพและสรางรายใหกับคนในชุมชน เนื่องจาก
  แตละโรงพยาบาลไดนำผลผลิตชาวบานและโครงการคนพิการ
  ที่ทำเกษตรอินทรียมาเปนวัตถุดิบทำอาหาร 
• มีการขยายผลหลังจบโครงการ โดยโรงพยาบาลตนแบบไดริเร่ิม
  ระดมทุนเพ่ิมเติม เปนเวลา 2 เดือน เพ่ือหางบประมาณมาดำเนิน
  โครงการตออีก 100 วัน
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• การจัดกิจกรรม “Thai VI Global Forum เปดประตูสูหุ น
  ตางประเทศดวยหลักการลงทุนแบบเนนคุณคา” โดยรายได
  ท้ังหมดสมทบทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับเด็กไทย
  นับไดวาเปนความรวมมือที่เกิดจากนักลงทุนกวา 100 คน
  ที่ใหความสำคัญดานการศึกษามารวมเปนสวนหนึ่งในการ
  ลดความเหล่ือมล้ำและสรางโอกาสความเทาเทียมทางการศึกษา
  โดยการระดมทุนผานการจำหนายและประมูลบัตรเขารวมงาน
  ผานชองทางเฟซบุก สมาคมนักลงทุนเนนคุณคา(ประเทศไทย)

• สรางการรับรูเรื่องการศึกษากับสมาชิกสมาคมนักลงทุน
  เนนคุณคา (ประเทศไทย) ใหสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนา
  คุณภาพการศึกษาใหกับเด็กไทย
• ระดมทุนเขาสูโครงการ รอยพลังการศึกษา

• เพ่ือสรางความตระหนักรูเร่ืองการศึกษากับบุคคลท่ัวไปใหสามารถ
  มีสวนรวมในการแกไขปญหาดานการศึกษาไดอยางเขาใจงาย
• เพ่ือระดมทุนจากแฟนคลับโคชหนุม และแฟนเพจ The Money
  Coach รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการรอยพลังการศึกษา

วัตถุประสงค / เปาหมาย การขยายผล

ผลลัพธ

วัตถุประสงค / เปาหมาย
การจัดกิจกรรมโดย The Money Coach ดังนี้
• เชิญชวนคนบริจาคในรายการเรียนรูดานความฉลาดทาง
  การเงินโดยแจกของที่ระลึกเปนแกวกาแฟทูโทนลาย Money
  Coach พรอมสกรีน #เริ่มเหลือเริ่มรวย 
• งานทอลคโชว SCB Money Coach On Stage Special: ใดๆ
  ในโลกลวนนอรมัลลล วันเสารที่ 1 สิงหาคม 2563

การขยายผล

ผลลัพธ

การระดมทุนผาน Influencer เพื่อโครงการรอยพลังการศึกษา
ภาคีเครือขาย The Money Coach (คุณจักรพงษ เมษพันธุ)
10 - 21 มิถุนายน และวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร และชองทาง Facebook live: Money Coach

กิจกรรม “Thai VI Global Forum ” การระดมทุนเพื่อสนับสนุน
โครงการรอยพลังการศึกษา 
ภาคีเครือขาย สมาคมนักลงทุนเนนคุณคา (ประเทศไทย) หรือ Thai VI
15 พฤศจิกายน 2563 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

• สามารถระดมเงินบริจาคเขาโครงการรอยพลังการศึกษาได
  ทั้งหมด 150,739.45 บาท และยังเปนการสรางการรับรูให
  คนทั่วไปรูจักโครงการรอยพลังการศึกษามากขึ้นดวย

• สามารถสรางการรับรูเร่ืองปญหาความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา
  ซึ่งเปนปญหาใหญแกนักลงทุนที่เขารวมงาน 
• สามารถระดมเงินบริจาคไดทั้งสิ้น 590,000 บาท

ผลลัพัธ์ิ – ผลผลิต
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ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพื่ธ์ิ
กี่ลไกี่คัวามูร่วมูมู่อเพ่ื่�อกี่ารลงทุันิทัางสังคัมู 

(Social Investment Platforms)
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นิิยาม

ผู้้�มีส่่วนิได้�ส่่วนิเสี่ย

วิสั่ยทััศน์ิ พัันิธกิิจ

กลไลการระด้มีท่ี่น์ออน์ไลน์์เพืั�อสังค์มีแห่งแรกของประเที่ศัไที่ยที่ำาหน้์าท่ี่�เชื�อมีโยง“ผูู้้ให้” ท่ี่�อยากเห็น์การเปล่�ยน์แปลงใน์สังค์มีไที่ย
และ“ผูู้้รับ” ท่ี่�ที่างเที่ใจำค์ัด้สรรโค์รงการและท่ี่มีงาน์ท่ี่�ม่ีค์วามีน์่าเชื�อถืีอซึึ่�งม่ีกิจำกรรมีท่ี่�ชัด้เจำน์ใน์การสร้างผู้ลลัพัธ์ที่างสังค์มี 
ม่ีกระบวน์การติ้ด้ต้ามีและรายงาน์ผู้ลโค์รงการหลังจำบการระด้มีท่ี่น์ให้กับผูู้้บริจำาค์ที่ราบ

• ผูู้้สนั์บสน่์น์ ประชาชน์ทัี่�วไป สมีาชิกเที่ใจำใน์ฐาน์ะผูู้้สนั์บสน่์น์โค์รงการเพืั�อสังค์มีผู่้าน์เที่ใจำ
• มูีลนิ์ธิเพืั�อค์น์ไที่ย สถีาบัน์เช้น์จ์ำ ฟิวิชัน์ ภายใต้้มูีลนิ์ธิบูรณะชน์บที่แห่งประเที่ศัไที่ยใน์พัระบรมีราชูปถัีมีภ์ บริษัที่ โอเพ่ัน์ด้ร่มี จำำากัด้ 

ท่ี่วายพ่ัเอ็น์ (TYPN : Thai Young Philanthropists Network) ใน์ฐาน์ะภาค่์ผูู้้ร่วมีก่อตั้�ง
• โค์รงการเพืั�อสังค์มี ใน์ฐาน์ะผูู้้รับการสนั์บสน่์น์เงิน์บริจำาค์จำากกองท่ี่น์ฯ เพืั�อด้ำาเนิ์น์การการต่้อช่วิต้ และสร้างอน์าค์ต้แก่ 

กล่่มีเป้าหมีาย

สังค์มีไที่ยท่ี่�เป็น์ธรรมีและยั�งยืน์จำากการม่ีส่วน์ร่วมี
ของพัลเมืีอง

• สร้างพืั� น์ท่ี่�ให้พัลเมืีองและองค์์กรท่ี่�ต้้องการพััฒน์า
สังค์มี/ช่มีชน์ใช้ระด้มีที่รัพัยากรเพืั�อด้ำาเนิ์น์งาน์

• สร้างกลไกท่ี่�ปลอด้ภัย สะด้วก และเชื�อถืีอได้้ให้
ประชาชน์ร่วมีลงขัน์เพืั�อสร้างการเปล่�ยน์แปลงสังค์มี
ใน์ประเด็้น์การพััฒน์าด้้าน์ต่้างๆ

• สร้างมีาต้รฐาน์ใน์ภาค์สังค์มีเรื�องค์วามีโปร่งใสและ
ค์วามีรับผิู้ด้ชอบต่้อผู้ลลัพัธ์ของเงิน์บริจำาค์

ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพัธ์ เทัใจด้อทัคีอม ป ี2563

ยอด้บริ้จาคี

ผู้้�ร่้วมกิิจกิร้ร้ม 

89,642,430 บาทั

300 คีนิ

37,499 คีนิ

146 องค์ีกิร้/ 
153,860 คีนิ

ผู้้�บริ้จาคี

ผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิ

เทัใจ.คัอมู
(www.taejai.com)
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โคีร้งกิาร้ทีั�ส่ำาเร็้จ 95 โคีร้งกิาร้
สามูารถแบ่ังได้� 7 ประเภทั

โคีร้งกิาร้ทีั�ส่ำาเร็้จ 95 โคีร้งกิาร้
ทัำาให้�เกิี่ด้ผู้ลลัพื่ธ์ิและ 
เกิี่ด้กี่ลุ่มูผูู้�ท่ั�ได้�รับัประโยชนิท่์ั�เปน็ิบุัคัคัล

เด็้กิและเยาวชนิ  
39 โคีร้งกิาร้
ผู้้�ส้่งอายุ  
4 โคีร้งกิาร้
สิ่�งแวด้ล�อม 
10 โคีร้งกิาร้
สั่ตว์ 
4 โคีร้งกิาร้
เทัคีโนิโลยี 
2 โคีร้งกิาร้
ผู้้�พิักิาร้และผู้้�ปว่ย  
5 โคีร้งกิาร้
อื�นิๆ 
31 โคีร้งกิาร้

คีร้้             
7 คีนิ
เด็้กิ             
23,034 คีนิ
ผู้้�ปว่ย  
1,221 คีนิ
คีนิชร้า  
201 คีนิ
บุคีคีลากิร้แพัทัย์  
116,327 คีนิ
แร้งงานิข้�ามชาติ   
93 คีนิ
แม่เลี�ยงเดี้�ยว 
10 คีนิ
ผู้้�เปร้าะบาง    
12,530 คีนิ
ผู้้�พิัทัักิษ์์ปา่  
111 คีนิ
คีนิพิักิาร้ 
324 คีนิ
รุ้กิข้กิร้ 
2 คีนิ
อาส่าส่มัคีร้  
100 คีนิ
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นิิยาม

ผู้้�มีส่่วนิได้�ส่่วนิเสี่ย

วิสั่ยทััศน์ิ พัันิธกิิจ

กลไกระด้มีที่รัพัยากรที่างการเงิน์ผู่้าน์ต้ลาด้ท่ี่น์ใน์รูปแบบ “กองท่ี่น์รวมี” เพืั�อสร้างสังค์มีแห่งการแบ่งปัน์ “เงิน์บริจำาค์” ของนั์กลงท่ี่น์
ใน์การต่้อช่วิต้ สร้างอน์าค์ต้แก่ผูู้้ม่ีค์วามีต้้องการ ซึ่ึ�งเป็น์ค์วามีร่วมีมืีอระหว่าง บริษัที่ หลักที่รัพัย์จัำด้การกองท่ี่น์รวมี บัวหลวง 
จำำากัด้ สถีาบัน์เช้น์จ์ำ ฟิวิชัน์ ภายใต้้มูีลนิ์ธิบูรณะชน์บที่แห่งประเที่ศัไที่ย ใน์พัระบรมีราชูปถัีมีภ์ มูีลนิ์ธิเพืั�อค์น์ไที่ย และมูีลนิ์ธิย่วพััฒน์์

การลงท่ี่น์ท่ี่�ให้ผู้ลต้อบแที่น์ทัี่�งที่างการเงิน์และที่าง
สิ�งแวด้ล้อมี สังค์มี ธรรมีาภิบาล และการต่้อต้้าน์
ค์อร์รัปชัน์

ผูู้้ลงท่ี่น์ ทัี่�งรายย่อยและสถีาบัน์ ใน์ฐาน์ะผูู้้สนั์บสน่์น์
บริษัที่ท่ี่�ม่ี ESGC และสน์ับสน่์น์โค์รงการเพืั�อสังค์มี
ผู่้าน์กลไกค่์าบริหารจัำด้การกองท่ี่น์ฯ

ใน์ฐาน์ะผูู้้บริหารกองท่ี่น์ฯ ท่ี่�เชื�อมีโยงเงิน์และค์วามีม่ีส่วน์ร่วมี 
ของผูู้้ลงท่ี่น์เข้ากับโค์รงการเพืั�อสังค์มี

ใน์ฐาน์ะผูู้้สรรหา คั์ด้เลือก พััฒน์า ติ้ด้ต้ามีค์วามี
ก้าวหน้์าและผู้ลลัพัธ์ของโค์รงการเพืั� อสังค์มีท่ี่�รับ
การสนั์บสน่์น์จำากกองท่ี่น์ฯ

• ใน์ฐาน์ะผูู้้รับการสนั์บสน่์น์เงิน์บริจำาค์จำากกองท่ี่น์ฯ เพืั�อ
ด้ำาเนิ์น์การการต่้อช่วิต้ และสร้างอน์าค์ต้แก่กล่่มีเป้าหมีาย

• ส่งเสริมีการลงท่ี่น์ใน์บริษัที่ท่ี่� ม่ีการด้ำาเนิ์น์งาน์ด้้าน์ 
สิ�งแวด้ล้อมี สังค์มี ธรรมีาภิบาล และการต่้อต้้าน์
ค์อร์ รัปชัน์ (ESGC) ท่ี่� ด่้ เพืั� อให้ได้้ผู้ลต้อบแที่น์ทัี่�ง 
การลงท่ี่น์และที่างสังค์มี สิ�งแวด้ล้อมี ธรรมีาภิบาล และ
การต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์

• สนั์บสน่์น์การบริจำาค์เงิน์จำากผูู้้ลงท่ี่น์เพืั� อต่้อช่วิต้และ
สร้างอน์าค์ต้แก่ผูู้้ท่ี่�ต้้องการค์วามีช่วยเหลือและการ
สนั์บสน่์น์ใน์ประเด็้น์ที่างสิ�งแวด้ล้อมี สังค์มี ธรรมีาภิบาล 
และการต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์

ผู้้�ลงทุันิทัั�งร้ายย่อยและส่ถาบันิ บลจ. บัวหลวง

องค์ีกิร้ตัวกิลางด้�านิสั่งคีม

ปร้ะชาชนิผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิปลายทัาง

โคีร้งกิาร้และองค์ีกิร้ทีั�ทัำางานิส่่งเส่ริ้ม
ธร้ร้มาภิบาล ต่อต�านิคีอร์้รั้ปชันิในิ
สั่งคีมไทัย

กี่องทุันิรวมูคันิไทัยใจด่้ 
(BKIND Mutual Fund)
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ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพัธ์ กิองทุันิร้วมคีนิไทัยใจดี้ ปี 2563

55 โคีร้งกิาร้เพืั�อสั่งคีม ได้�รั้บเงินิส่นัิบส่นุินิ
จากิกิองทุันิฯ ม้ลค่ีาร้วม 40.8 ล�านิบาทั

7 โคีร้งกิาร้เพืั�อสั่งคีม ได้�รั้บเงินิส่นัิบส่นุินิ
จากิกิองทุันิฯ และด้ำาเนิินิกิาร้ต่อเนืิ�อง 
ม้ลค่ีาร้วม 3.9 ล�านิบาทั

ป ี2562 – 2563ป ี2558 – 2563

ปร้ะเด็้นิ ชื�อโคีร้งกิาร้ งบปร้ะมาณทีั�อนุิมัติ
(บาทั)

ค์วามีร่น์แรงต่้อผูู้้หญิง Chatbot ช่วยเหลือผูู้้หญิงจำากค์วามีร่น์แรง 484,000

ผูู้้สูงอาย่ Buddy Homecare 700,000

การศึักษา Saturday School (งวด้ท่ี่� 1) 294,700

ส่ขภาพั ละอ่อน์น้์อยหายใจำม่ีวน์ 300,923

เด็้กและค์รอบค์รัว ฝึึกทัี่กษะพ่ัอแม่ีใน์การสื�อสารกับลูก 872,000

สร้างอาช่พั วิสาหกิจำเพืั�อสังค์มีสำาหรับกล่่มีผูู้้ที่ำาการผู้ลิต้ท่ี่�บ้าน์ 499,000

สร้างอาช่พั การฝึึกอบรมีผูู้้ช่วยแพัที่ย์แผู้น์ไที่ย 330 ชั�วโมีง 767,000

ร้วม 7 โคีร้งกิาร้ 3,917,623

ทั่�มูา: ร้ายงานิสัรุ้ปผลกี่ร้ะทับทัางสังัคมู โคร้งกี่าร้เพั่�อสังัคมูทั่�กี่องทันุิร้วมูคนิไทัยใจด้ส่ันัิบสันุินิ โด้ยสัถาบนัิเชีน้ิจ์ ฟิวิชีนัิ ธิ.ค. 63

ผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิ
9,061 คีนิ

องค์ีกิร้ผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิ
8 องค์ีกิร้

ผู้้�หญิิงและเด็้กิ 1,160 คีนิ

เด็้กิและเยาวชนิ/  691 คีนิ 
นัิกิเรี้ยนิ

ผู้้�ส้่งอายุ 302 คีนิ

ผู้้�ปกิคีร้องเด็้กิ 635 คีนิ

ผู้้�ได้�รั้บผู้ลกิร้ะทับจากิ 5 คีนิ
คีวามไม่ส่งบภาคีใต� 

ปร้ะชาชนิทัั�วไป 6,268 คีนิ
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นิิยาม
กลไกสร้างการม่ีส่วน์ร่วมีใน์ด้้าน์เสริมีสร้างธรรมีาภิบาลและต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์ผู่้าน์การลงท่ี่น์ เป็น์ค์วามีร่วมีมืีอของภาค์ต้ลาด้ท่ี่น์  
ภาค์ประชาสังค์มี ภาค์วิชาการ และประชาชน์ทัี่�วไป โด้ยบริษัที่หลักที่รัพัย์จัำด้การกองท่ี่น์ (บลจำ.) 10 บริษัที่ ซึึ่�งม่ีมูีลค่์ากองท่ี่น์ภายใต้้ 
การบริหารกว่าร้อยละ 90 ของต้ลาด้ท่ี่น์รวมีได้้ร่วมีจัำด้ตั้�งกองท่ี่น์รวมีห้่น์ 10 กองท่ี่น์ท่ี่�แยกการบริหารอย่างอิสระ เน้์น์ลงท่ี่น์ใน์
ต้ลาด้หลกัที่รัพัย์ของบริษัที่ท่ี่�ม่ีการกำากับดู้แลกิจำการท่ี่�ได้้รับการประเมีนิ์จำากสมีาค์มีสง่เสริมีสถีาบนั์กรรมีการบรษัิที่ไที่ย (IOD) ใน์ระด้บั
ด่้มีากและด่้เลิศั (CG Rating Score 4-5) และเป็น์บริษัที่ท่ี่�ผู่้าน์การรับรองมีาต้รฐาน์จำากแน์วร่วมีต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์ของภาค์เอกชน์ไที่ย 
(Thai CAC)

ผู้้�มีส่่วนิได้�ส่่วนิเสี่ย

วิสั่ยทััศน์ิ พัันิธกิิจ
กลไกค์วามีร่วมีมืีอของท่ี่กภาค์ส่วน์สังค์มีผู่้าน์การลงท่ี่น์
ท่ี่�สร้างผู้ลต้อบแที่น์ที่างธ่รกิจำและผู้ลลัพัธ์ที่างสังค์มี 
ด้้าน์การส่งเริมีธรรมีาภิบาลต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์

ใน์ฐาน์ะผูู้้สนั์บสน่์น์บริษัที่ท่ี่�ม่ีการกำากับดู้แลกิจำการท่ี่�
ด่้และสนั์บสน่์น์โค์รงการเพืั� อสังค์มีผู่้าน์กลไก 
ค่์าบริหารจัำด้การกองท่ี่น์ฯ ค์อร์รัปชัน์

ใน์ฐาน์ะผูู้้บริหารกองท่ี่น์ฯ ท่ี่�เชื�อมีโยงเงิน์และค์วามีม่ีส่วน์ร่วมี 
ของผูู้้ลงท่ี่น์เข้ากับโค์รงการเพืั�อสังค์มี

ใน์ฐาน์ะผูู้้สรรหา คั์ด้เลือก พััฒน์า ประสาน์งาน์ 
ติ้ด้ต้ามีค์วามีก้าวหน้์าและผู้ลลัพัธ์ของโค์รงการเพืั�อ
สังค์มีท่ี่�เข้ารับการสนั์บสน่์น์จำากกองท่ี่น์ฯ

ใน์ฐาน์ะผูู้้รับการสนั์บสน่์น์เงิน์ท่ี่น์ใน์การด้ำาเนิ์น์โค์รงการ 
จำากกองท่ี่น์

กองท่ี่น์รวมีธรรมีาภิบาลไที่ย ม่ีน์โยบายลงท่ี่น์ใน์ต้ราสารท่ี่น์
ของบริษัที่จำด้ที่ะเบ่ยน์ใน์ต้ลาด้หลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศัไที่ย
ท่ี่�ม่ีการดู้แลกำากับกิจำการท่ี่�ด่้ พิัจำารณาจำากการประเมิีน์ CG 
Rating Score ใน์ระดั้บท่ี่�ด่้มีากหรือด่้เลิศั และได้้รับรอง
เป็น์สมีาชิกแน์วร่วมีปฏิิบัติ้ของภาค์เอกชน์ไที่ยใน์การ 
ต่้อต้้าน์การท่ี่จำ ริต้ จำากนั์�น์จำะน์ำารายได้้ 40% ของ 
ค่์าธรรมีเน่์ยมีจัำด้การกองท่ี่น์ท่ี่�ได้้รับ ไปสนั์บสน่์น์การที่ำางาน์
ส่งเสริมีธรรมีาภิบาลต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์ใน์สังค์มีไที่ย

ผู้้�ลงทุันิทัั�งร้ายย่อยและส่ถาบันิ บลจ. 10 แห่ง

องค์ีกิร้ตัวกิลางด้�านิสั่งคีม โคีร้งกิาร้และองค์ีกิร้ทีั�ทัำางานิส่่งเส่ริ้ม
ธร้ร้มาภิบาล ต่อต�านิคีอร์้รั้ปชันิในิ
สั่งคีมไทัย

สร้างสรรค์สังคมไทย
ใส่ใจผู้ลงทุน

กี่องทุันิรวมูธิรรมูาภิบัาลไทัย
(THAI CG Funds)
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ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพัธ์กิองทุันิร้วมธร้ร้มาภิบาลไทัย ป ี2563

ป ี2561 – 2563 ป ี2563

โคีร้งกิาร้ทีั�ได้�รั้บกิาร้ส่นัิบส่นุินิ ผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิ
1. โค์รงการ CAC SME Certification บริษัที่ SME ท่ี่�เข้าร่วมีโค์รงการและประกาศัเจำต้น์ารมีณ์จำำาน์วน์  

57 บริษัที่ 

บริษัที่ SME ท่ี่�ม่ีน์โยบาย ระบบค์วบค่์มี และข้อปฎิิบัติ้ท่ี่�ด่้ท่ี่�ช่วย
ป้องกัน์การติ้ด้สิน์บน์ รวมีถึีงม่ีการประเมิีน์ค์วามีเส่�ยงต่้อการดู้แล
ระบบภายใน์อื�น์ๆ และผู่้าน์การรับรองจำำาน์วน์ 28 บริษัที่ 

ม่ีพันั์กงาน์ท่ี่�ได้้เข้าอบรมีผู่้าน์ระบบ E-learning จำำาน์วน์ 1,176 ค์น์ 
(ข้อมูีลเมืี�อวัน์ท่ี่� 30 ธ.ค์. 2563)

2. โค์รงการพััฒน์าเกมีเพืั�อการเร่ยน์รู้การต่้อต้้าน์
ค์อร์รัปชัน์ใน์ห้องเร่ยน์ 

ค์รูได้้เร่ยน์รู้ผู้ลกระที่บของการค์อร์รัปชัน์ผู่้าน์เกมี Corrupt จำำาน์วน์ 
36 ค์น์ จำาก 29 โรงเร่ยน์

โรงเร่ยน์ได้้น์ำาแผู้น์การสอน์และเกมี Corrupt ไปใช้เพืั�อสอน์ 
ผู้ลกระที่บของการค์อร์รัปชัน์ จำำาน์วน์ 2 โรงเร่ยน์

3. โค์รงการเสริมีสร้างศัักยภาพัให้ข้อต้กลงค่์ณธรรมี 
(Integrity Pact Capacity Development) 

ม่ีผูู้้เข้าร่วมีหลักสูต้ร Independent Observer Program (IOP) 
จำำาน์วน์ 293 ค์น์

ม่ีผูู้้สังเกต้การณ์อิสระเข้าร่วมีโค์รงการ 188 ค์น์

4. โค์รงการ ปฏิิบัติ้การหมีาเฝ้ึาบ้าน์ (ACT WATCH-
DOG) 

อาสาสมัีค์รจำากการจัำด้กิจำกรรมีอบรมีเพืั�อพััฒน์ารูปแบบการสื�อสาร
ท่ี่�ม่ีมีาต้รฐาน์ จำำาน์วน์ 80 ค์น์

5. โค์รงการ Big Open Data เพืั�อการต่้อต้้าน์
ค์อร์รัปชัน์ 

ได้้รับประโยชน์์จำากการใช้งาน์ระบบ : 

ผูู้้เข้าใช้งาน์ระบบ ACT Ai จำำาน์วน์ 7,379 Users 

ผูู้้เข้าชมีระบบ “จัำบโกงงบ COVID ด้้วย ACT Ai จำำาน์วน์ 1,729 
Users

6. โค์รงการบัต้รค์ะแน์น์ช่มีชน์ (Community Score-
card) ใน์สามีจัำงหวัด้ชายแด้น์ภาค์ใต้้ 

ประชาชน์ใน์ 10 พืั�น์ท่ี่�เกิด้กระบวน์การใน์ช่มีชน์ โด้ยใช้เค์รื�องมืีอ 
Community Scorecard ท่ี่�ช่วยให้ประชาชน์ได้้ม่ีพืั�น์ท่ี่�แสด้ง 
ค์วามีคิ์ด้เห็น์เรื�องการให้บริการ และโค์รงการของหน่์วยงาน์ 
ภาค์รัฐ/เอกชน์/ภาค์ประชาชน์ อย่างสร้างสรรค์์ จำำาน์วน์ 100 ค์น์

7. โค์รงการหลักสูต้รส่จำริต้ไที่ย อยู่ระหว่างการด้ำาเนิ์น์โค์รงการ

8. โค์รงการการพััฒน์าหลักสูต้รเพืั�อการพััฒน์าค์รู สู่
การปลูกฝัึงค่์ณธรรมีและธรรมีา ภิบาลใน์ห้องเร่ยน์ ใน์
รูปแบบออน์ไลน์์

อยู่ระหว่างการด้ำาเนิ์น์โค์รงการ

9. โค์รงการโรงเร่ยน์ค่์ณธรรมี อยู่ระหว่างการด้ำาเนิ์น์โค์รงการ

กองท่ี่น์รวมีธรรมีาภบิาลไที่ยได้้สน์บัสน่์น์โค์รงการท่ี่�ม่ีแน์วค์ดิ้
ใน์การเสริมีสร้างธรรมีาภิบาลและต่้อต้้าน์การค์อร์รัปชัน์ไปแล้ว
ทัี่�งสิ�น์ 9 โคีร้งกิาร้ เป็น์จำำาน์วน์เงิน์ 37,331,830 บาทั

กองท่ี่น์รวมีธรรมีาภบิาลไที่ยใหก้ารสนั์บสน่์น์ 3 โคีร้งกิาร้ 
เป็น์จำำาน์วน์เงิน์ 16,684,060 บาทั
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นิิยาม

ผู้้�มีส่่วนิได้�ส่่วนิเสี่ย

วิสั่ยทััศน์ิ พัันิธกิิจ
การลงท่ี่น์เพืั�อสนั์บสน่์น์ระบบนิ์เวศัสื�อท่ี่�ยั�งยืน์

นั์กข่าวและองค์์กรสื�อโด้ยสนั์บสน่์น์ใน์ลักษณะ
โค์รงการพััฒน์าเนื์�อหา (Issues Reporting) และ
พััฒน์าศัักยภาพั (Capacity Development)

องค์์กรตั้วกลางด้้าน์สังค์มี ใน์ฐาน์ะผูู้้สรรหา คั์ด้เลือก 
พััฒน์า ประสาน์งาน์ ติ้ด้ต้ามีค์วามีก้าวหน้์าและผู้ลลัพัธ์
ของโค์รงการท่ี่�เข้ารับการสนั์บสน่์น์จำากกองท่ี่น์ฯ

กองท่ี่น์สื� อ เ พืั� อค์วามีย่ต้ิธรรมีใน์สังค์มีสน์ับสน่์น์ 
และลงท่ี่น์ใน์การสร้างระบบนิ์เวศัสื�อเพืั� อการแสวงหา
ค์วามีจำริง ค์วามีถีูกต้้อง และสร้างค์วามีเป็น์ธรรมีใน์
สังค์มี โด้ยมี่่งให้ เกิด้สื�อค่์ณภาพัใน์ประเที่ศัไที่ยท่ี่� ม่ี 
ค์วามีแข็งแรง สามีารถีน์ำาเสน์อค์วามีจำริง ติ้ด้ต้ามีต้รวจำ
สอบประเด็้น์ที่างสังค์มีท่ี่�สำาคั์ญ และเป็น์ท่ี่� พึั� งของ
ประชาชน์ได้้

กองท่ี่น์สื�อเพืั�อค์วามีย่ติ้ธรรมีใน์สังค์มี เป็น์กลไกยกระดั้บมีาต้รฐาน์จำริยธรรมีสื�อ ผู่้าน์การต้กลงใช้ มีาต้รฐาน์ร่วมีกัน์ ได้้แก่ หลัก 
ค์วามีจำริงและค์วามีถูีกต้้อง ค์วามีเป็น์อิสระ ไม่ีม่ีผู้ลประโยชน์์ขัด้กับค์วามีเป็น์ธรรมีและค์วามีต้รงไปต้รงมีา โด้ยเป็น์ค์วามีร่วมีมืีอ
ระหว่างมูีลนิ์ธิเพืั�อค์น์ไที่ยกับบริษัที่ เช้น์จ์ำเวน์เจำอร์ จำำากัด้ กองท่ี่น์น่์�ม่ีเป้าประสงค์์เพืั�อยกระดั้บมีาต้รฐาน์และศัักยภาพัของสื�อมีวลชน์ให้
เกิด้ค์วามีโปรง่ใส มีธ่รรมีาภบิาลท่ี่�ด่้ แสวงหาค์วามีจำรงิ สร้างผู้ลเชงิบวกต้อ่สังค์มีได้้จำริง เปิด้โอกาสใหเ้กิด้นั์กข่าวร่่น์ใหมีแ่ละสื�อใหมี่ๆ  
พััฒน์าค์วามีสามีารถี ใน์การขยายผู้ลจำากข่าวให้เกิด้ค์วามีเปล่�ยน์แปลงได้้จำริงเป็น์วงกว้างต่้อยอด้ไปสู่กระบวน์การที่างสังค์มีได้้  
(Social Movement) พััฒน์าศัักยภาพัใน์การบริหารจัำด้การให้เกิด้ค์วามียั�งยืน์ขององค์์กร

กี่องทุันิส่�อเพ่ื่�อคัวามูยุติธิรรมูในิสังคัมู
(Media for Social Justice Fund)
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ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพัธ์กิองทุันิสื่�อเพืั�อคีวามยุติธร้ร้มในิสั่งคีม ปี 2563

โคีร้งกิาร้ทีั�ได้�รั้บกิาร้ส่นัิบส่นุินิ ผู้้�รั้บปร้ะโยชน์ิ

โค์รงการ Big Open Data เพืั�อการต่้อต้้าน์ค์อร์รัปชัน์ ผู้้�ได้�รั้บปร้ะโยชน์ิจากิกิาร้ใช�งานิร้ะบบ : 
• ผูู้้เข้าใช้งาน์ระบบ ACT Ai จำำาน์วน์ 7,379 Users 
• ผูู้้เข้าชมีระบบ “จัำบโกงงบ COVID ด้้วย ACT AI จำำาน์วน์ 1,729 

Users
คีวามร่้วมมือในิกิาร้ส่นัิบส่นุินิข้�อม้ลและใช�งานิข้�อม้ล : 
หน่ิวยงานิภาคีรั้ฐ จำานิวนิ 3 แห่ง ได้�แก่ิ 
• สำานั์กงาน์พััฒน์ารัฐบาลดิ้จิำทัี่ล 
• สำานั์กงาน์สภาพััฒน์าการเศัรษฐกิจำและสังค์มีแห่งชาติ้
• สำานั์กงาน์ค์ณะกรรมีการป้องกัน์และปราบปรามีการท่ี่จำริต้ใน์ภาค์รัฐ
หน่ิวยงานิร้ะหว่างปร้ะเทัศ จำานิวนิ 1 แห่ง 
• โค์รงการพััฒน์าแห่งสหประชาชาติ้  

(United Nations Development Programme) 
สื่�อมวลชนิ จำานิวนิ 2 ส่ำานัิกิ ได้�แก่ิ
• สำานั์กข่าวอิศัรา
• ท่ี่มีกองกิจำการพิัเศัษข่าว ช่อง 7
เคีรื้อข่้ายภาคีปร้ะชาชนิผู้้�ใช�งานิข้�อม้ลเปิด้เพืั�อกิาร้ต่อต�านิคีอร์้รั้ปชันิ

โค์รงการ Crowdsourcing Investigative 
Journalism (เพัจำต้้องแฉ Must share)

จำำาน์วน์ผูู้้ถูีกใจำเพัจำต้้องแฉ (Like) 37,247 Likes 
เพิั�มีขึ�น์จำากปี 2562 4,472 Likes
จำำาน์วน์ผูู้้ติ้ด้ต้ามีเพัจำต้้องแฉ (Follower) 
57,865 Followers 
เพิั�มีขึ�น์จำากปี 2562 4,643 Followers
เปิด้เผู้ยและสร้างการม่ีส่วน์ร่วมีที่างสังค์มีใน์ประเด้็น์ท่ี่จำริต้
ค์อร์รัปชัน์จำำาน์วน์ 203 เรื้�อง
จัำด้ที่ำา Infographic ให้ข้อมูีลเพืั� อสร้างค์วามีต้ระหนั์กรู้ท่ี่จำริต้
ค์อร์รัปชัน์จำำาน์วน์ 22 เรื้�อง 
กิาร้ข้ยายคีวามร่้วมมือ
การด้ำาเนิ์น์งาน์ของต้้องแฉใน์ปี 2563 ได้้ขยายค์วามีร่วมีมืีอใน์การ
ด้ำาเนิ์น์งาน์ร่วมีกับหน่์วยงาน์ภาค์รัฐ กล่่มีท้ี่องถิี�น์และสื�อต่้าง ๆ 
เพืั� อขับเค์ลื�อน์ประเด็้น์ปัญหาให้เกิด้การแก้ไขเปล่�ยน์แปลงขึ�น์ใน์
สังค์มี โด้ยม่ีจำำาน์วน์ภาค่์เค์รือข่ายและอาสาสมัีค์รผูู้้ส่งเบาะแสใน์เพัจำ
ต้้องแฉ ดั้งน่์�
• หน่์วยงาน์ภาค์รัฐ 24 หน่์วยงาน์
• สำานั์กข่าว 5 สำานั์กฯ
• กล่่มีท้ี่องถิี�น์ 116 กล่่มี
• เพัจำเฟิซึ่บ่�ก 5 เพัจำ
• อาสาสมัีค์ร 322 ค์น์
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นิิยาม

ผู้้�มีส่่วนิได้�ส่่วนิเสี่ย

วิสั่ยทััศน์ิ พัันิธกิิจ
“สื�อ” สาน์สร้าง “การม่ีส่วน์ร่วมี” 
(Communication for Collaboration)

• องค์์กรภาค่์ภาค์สังค์มี
• อาสาสมัีค์ร
• พันั์กงาน์มูีลนิ์ธิฯ

• สื�อทัี่�งใน์ระดั้บบ่ค์ค์ลและระดั้บองค์์กร 
• ภาค่์เค์รือข่ายสื�อร่วมีพััฒน์าค์วามียั�งยืน์กองท่ี่น์ฯ

• สนั์บสน่์น์การขับเค์ลื�อน์งาน์ของภาค่์ภาค์สังค์มีให้เกิด้
ผู้ลลัพัธ์ด้้วยงาน์สื�อสาสาธารณะ

• สร้างเสริมีและร่วมีขยายผู้ลการเข้าถึีงพัลเมืีองท่ี่�ม่ีส่วน์
ร่วมีเพืั�อส่วน์รวมีผู่้าน์กลไกแก้ปัญหาสังค์มีประเภที่
ต่้างๆ

• สร้างเสริมีและพััฒน์าพัลังร่วมีสื�อกล่่มีต่้างๆ  
และเค์รือข่ายสื�อร่วมีพััฒน์าค์วามียั�งยืน์

ผูู้้ให้บริการ “พืั�น์ท่ี่�กลางสาน์พัลังสื�อ” แก่ภาค่์ภาค์สังค์มีและภาค่์ภาค์สื�อกล่่มีต่้างๆ ท่ี่�ม่่ีงเน้์น์การขับเค์ลื�อน์งาน์พััฒน์าค์วามียั�งยืน์ ด้้วย
การ “ร้อยพัลัง” สื�อกล่่มีต่้างๆ ร่วมีขยายผู้ลการม่ีส่วน์ร่วมีภาค์ประชาชน์ให้สามีารถีเข้าถึีงกลไกแก้ปัญหาสังค์มีประเภที่ต่้างๆ ผู่้าน์งาน์
สื�อสารสาธารณะ และลงมืีอที่ำาใน์ฐาน์ะพัลเมืีองท่ี่�ม่ีส่วน์ร่วมีเพืั�อส่วน์รวมี

ผู้ลผู้ลิต - ผู้ลลัพัธ์คีวามร่้วมมืองานิสื่�อส่าร้สั่งคีม ป ี2563

38 กิิจกิร้ร้ม/โคีร้งกิาร้/งานิสื่�อส่าร้ร้ณร้งค์ี ส่นัิบส่นุินิ 88 องค์ีกิร้ภาคีีภาคีสั่งคีม

จำานิวนิสื่�อมวลชนิ 
74 ส่ำานัิกิข่้าว

จำานิวนิพัลเมืองทีั�มีส่่วนิร่้วมเพืั�อส่่วนิร้วม    
5,400 คีนิ 
185 องค์ีกิร้

จำานิวนิผู้้�เข้�าร่้วมกิิจกิร้ร้ม 
258 คีนิ

จำานิวนิสื่�อบุคีคีล /อาส่าส่มัคีร้  
5,142 คีนิ 

จำานิวนิสื่�อองค์ีกิร้ /อาส่าส่มัคีร้
23 องค์ีกิร้ 

คัวามูร่วมูมู่องานิส่�อสารสังคัมู   
(Media Collaboration for Social Change)
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ผูู้�มู่ส่วนิได้�ส่วนิเส่ยสำาคััญ
(Key Stakeholders)



ภาค่ัเคัร่อข่้าย
(เช่นิ องค์ักี่ร 

ภาคัสังคัมู องค์ักี่ร 
ตัวกี่ลาง) องค์ักี่ร

และบุัคัคัลทัั�วไป
ท่ั�ให้�กี่ารสนัิบัสนุินิ

ผูู้�รับัประโยชน์ิ

พื่นัิกี่งานิ 
มููลนิิธิิฯ

ส่�อมูวลชนิ

อาสาสมัูคัร

ผูู้�มู่ส่วนิได้�ส่วนิเส่ยสำาคััญ
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รายงานประจำำาป ี2563 | มููลนิธิิเพ่ื่�อ“คนไทย” 27ผูมู้ส่ัว่นิได้้สัว่นิเสัย่สัำาคัญ

ผูมู้ส่ัว่นิได้้สัว่นิเสัย่ สัิ�งทั่�ผูมู้ส่ัว่นิได้้สัว่นิเสัย่คาด้หวัง กี่าร้ตอบสันิอง/ความูท้ัาทัาย

ผู้้�รบัประโยชน์ • โอกาสื่และความชว่ยเหล่อในด�านต่ิางๆ เชน่ การศึึกษา 

การจ�างงาน การพื่ฒันาศัึกยภิาพื่ การได�รบัการดแ้ลที�

เหมาะสื่ม ฯลฯ

• การติิดติามผู้ลการดำาเนินงานของภิาคี เพื่่�อให�เกิดการ

ทำางานอยา่งมีประสิื่ทธภิิาพื่และให�การสื่นับสื่นุนติาม

ความติ�องการและความเหมาะสื่ม

ภิาคีเครอ่ขา่ย เชน่ 

องค์กรภิาคสื่งัคม 

องค์กรตัิวกลาง

• องค์กรบรรลเุป้าหมายที�ตัิ�งไว�

• องค์กรสื่ามารถขยายผู้ลลัพื่ธท์างสื่งัคมได�มากขึ�น จาก

ความรว่มม่อกับเครอ่ขา่ย

• องค์กรได�ประชาสื่มัพื่นัธก์ารดำาเนินงาน ผู้ลลัพื่ธ ์โอกาสื่ใน

การรว่มม่อ ในชอ่งทางที�กว�างขึ�น

• องค์กรได�รบัการสื่นับสื่นุนเพื่่�อพัื่ฒนาศัึกยภิาพื่ของ

บุคลากรติามความเหมาะสื่ม

• ชอ่งทางการสื่่�อสื่ารและการสื่ร�างการ 

รบัร้�ระหว่างองค์กรภิายในและภิายนอก 

เครอ่ขา่ยสื่้ส่ื่าธารณะ

• การเช่�อมต่ิอแหล่งทรพัื่ยากรต่ิางๆ ให�แก่องค์กรต่ิางๆ 

ติามความเหมาะสื่ม

อาสื่าสื่มัคร • การได�ใช�เวลาทำาประโยชน์ต่ิอสื่ว่นรวม

• ผู้ลลัพื่ธที์�เกิดขึ�นจากการทำางานอาสื่าสื่มัคร

• การพื่ฒันาศัึกยภิาพื่และฝึึกความถนัดของตินเอง

• การรบัร้�ปัญหาในเชงิลึกและชอ่งทางในการมีสื่ว่นรว่ม 

ชว่ยเหล่อ

• การจัดการงานอาสื่าสื่มัครอยา่งเป็นระบบ

• รายงานผู้ลการทำางานให�อาสื่าสื่มัครทราบ

องค์กรและบุคคลทั�วไป

ที�ให�การสื่นับสื่นุน

• ผู้้�ได�รบัประโยชน์ได�รบัการชว่ยเหล่อและสื่นับสื่นุน

• ความโปรง่ใสื่ใ่นการดำาเนินการ

• การสื่่�อสื่ารให�ผู้้�สื่นับสื่นุนทราบถึงความ 

ค่บหน�าและผู้ลการทำางานอยา่งเป็นร้ปธรรม

• การสื่่�อสื่ารการนำาเงินไปใช�และการดำาเนินการอ่�นๆ 

ของโครงการ

พื่นักงานม้ลนิธฯิ • ผู้ลติอบแทนและสื่วัสื่ดิการ

• ความมั�นคงและความก�าวหน�าในหน�าที�การงาน

• การได�พื่ฒันาศัึกยภิาพื่ตินเอง

• การได�สื่ร�างเครอ่ขา่ย

• การได�มีสื่ว่นในการชว่ยเหล่อสื่งัคมและเปลี�ยนแปลง

ประเทศึไปในทางที�ดี

• สื่ภิาพื่แวดล�อมและบรรยากาศึการทำางานที�ดี

• การบรหิารผู้ลติอบแทนและสื่วัสื่ดิการที�เหมาะสื่ม

• การพื่ฒันาศัึกยภิาพื่และทักษะให�แก่พื่นักงาน

• การเปิดโอกาสื่ให�พื่นักงานได�เติิบโติในหน�าที�การงาน

• การประเมินผู้ลการทำางานอยา่งมีประสิื่ทธภิิาพื่

• การจัดสื่ภิาพื่แวดล�อมและบรรยากาศึการทำางานที�

เหมาะสื่ม

ผูู้�มู่ส่วนิได้�ส่วนิเส่ยสำาคััญ 
: คัวามูคัาด้ห้วัง กี่ารตอบัสนิองและคัวามูทั�าทัาย



รายงานิกี่ารเงินิ
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รายงานิงบักี่ารเงินิ มููลนิิธิิเพ่ื่�อ”คันิไทัย”

ร้ายงานิกี่าร้เงินิ

ค่าใชีจ่้ายด้ำาเนิินิโคร้งกี่าร้เพ่ั�อสัาธิาร้ณปร้ะโยชีน์ิ 
และสันัิบสันุินิกี่าร้บร้หิาร้งานิ

ค่าใชีจ่้ายด้ำาเนิินิโคร้งกี่าร้ 
เพั่�อสัาธิาร้ณปร้ะโยชีน์ิ

เพั่�อสันัิบสันุินิกี่าร้บร้หิาร้งานิ

สัำาหร้บัช่ีวงร้ะยะเวลาเด่้อนิ  
มูกี่ร้าคมู - ธัินิวาคมู 2563

000 บาทั

89%

11% ร้ายละเอย่ด้ จำานิวนิเงินิ %

ดำาเนินโครงการเพื่่�อ

สื่าธารณประโยชน์

12,809 89%

เพื่่�อสื่นับสื่นุนการบรหิารงาน 1,554 11%

ร้วมู 14,363 100%

ร้ายละเอย่ด้ จำานิวนิเงินิ

1. ค่าเชา่และบริการพื่่�นที� 705

2. ค่าใช�จ่ายเกี�ยวกับคอมพิื่วเติอร์ 199

3. ค่าสื่าธารณป้โภิค 145

4. ค่าใช�จ่ายสื่่�อสื่ารและประชาสัื่มพื่นัธ์ 146

5. ค่าเสื่่�อมราคา 16

6. ค่าใช�จ่ายในการเดินทาง 76

7. ค่าเคร่�องเขยีนและอุปกรณ์ 46

8. ค่าใช�จ่ายอ่�นๆ 217

ร้วมู 1,554

ร้ายละเอย่ด้ จำานิวนิเงินิ

1. โครงการร�อยพื่ลังเปลี�ยนประเทศึ 6,061

2. กิจกรรมหัวใจอาสื่า 100

3. สื่นับสื่นุนกิจกรรมอ่�นๆ 85

4. สื่นับสื่นุนค่าใช�จ่ายเพื่่�อดำาเนินการ

โครงการ

6,562

5. กิจกรรมต่ิอติ�านคอร์รบัชนั

ร้วมู 12,809

ดำาเนินโครงการเพื่่�อ

สื่าธารณประโยชน์

เพื่่�อสื่นับสื่นุน 

การบรหิารงาน
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รายงานิงบักี่ารเงินิ มููลนิิธิิเพ่ื่�อ”คันิไทัย”

โคร้งกี่าร้ร้อ้ยพัลังเปล่�ยนิปร้ะเทัศ ค่าใชีจ่้ายร้วมู 6,061

000 บาทั

ร้ายละเอย่ด้ จำานิวนิเงินิ

1. กิจกรรมเพื่่�อการสื่่�อสื่าร 368

2. กิจกรรมระดมทนุ 224

3. โครงการสื่ร�างวัฒธรรมองค์กร 53

4. กิจกรรมโรงเรียนสื่มัพื่นัธแ์ละงานติิดติาม

โรงเรยีน

40

5. กิจกรรมต่ิอติ�านคอรร์บัชนั 9

ร้วมู 694

ร้ายละเอย่ด้ จำานิวนิเงินิ

1. เงินเด่อนและสื่วัสื่ดิการ 4,165

2. ค่าเชา่และบริการพื่่�นที� 258

3. ค่าบรหิารจัดการเว็บไซต์ิ 147

4. ค่าใช�จ่ายเกี�ยวกับคอมพื่วิเติอร์ 111

5. ค่าใช�จ่ายสื่าธารณป้โภิค 76

6. ค่าเคร่�องเขยีนและอุปกรณ์ 60

7. ค่าใช�จ่ายในการเดินทาง 44

8. ค่าเสื่่�อมราคาและการตัิดจำาหนา่ย 506

ร้วมู 5,367

60
76 4,165

44

258

147
111

508

เงินเด่อนและสื่วัสื่ดิการ

ค่าเชา่และบรกิารพื่่�นที�

ค่าบรหิารจัดการเว็บไซต์ิ

ค่าใช�จ่ายเกี�ยวกับคอมพื่วิเติอร์

ค่าใช�จ่ายสื่าธารณป้โภิค

ค่าเคร่�องเขยีนและอุปกรณ์

ค่าใช�จ่ายในการเดินทาง

ค่าเสื่่�อมราคาและการตัิดจำาหนา่ย



รายงานิข้องผูู้�สอบับััญช่รับัอนุิญาต
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ข้�อมููลทัั�วไป
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ปจัจัยคัวามูเส่�ยง

เน่�องจากโครงการร�อยพื่ลังเปลี�ยนประเทศึ ม้ลนิธิเพื่่�อคนไทย มีการทำางานร่วมกับภิาคีจากหลากหลายภิาคสื่่วน เช่น 

องค์กรเพื่่�อสัื่งคม ภิาคธุรกิจ ภิาคนักวิชาการและบุคคลทั�วไป ซึ�งแต่ิละองค์กรหรอ่บุคคลเหล่านั�นอาจมีประสื่บการณ ์ระดับการ

รบัร้� ความเข�าใจถึงความสื่ำาคัญและเรง่ด่วนของปัญหาที�แติกต่ิางกัน จึงติ�องอาศัึยเวลา ความเข�าใจ และการประสื่านงานอยา่ง

เป็นระบบและมีประสิื่ทธิภิาพื่ เพ่ื่�อให�โครงการสื่ามารถดำาเนินงานอย่างมีความต่ิอเน่�องและสื่ามารถสื่ร�างผู้ลกระทบอย่าง

ยั�งย่น ความท�าทายเหล่านี�ยังรวมไปถึงการเปลี�ยนแปลงบุคลากรผู้้�มีอำานาจตัิดสื่ินใจในองค์กรภิาคี ซึ�งบางครั�งทำาให�ขาดความ

ต่ิอเน่�องในการดำาเนินงาน ดังนั�นการทำางานของคณะทำางานจึงติ�องอาศัึยกระบวนการและเกณฑ์์การตัิดสื่ินใจในการทำางาน

สื่ร�างความรว่มม่อแต่ิละครั�งเพ่ื่�อที�จะลดความเสื่ี�ยงให�เหล่อน�อยที�สื่ดุ 

นอกจากนี�ยงัมีปัจจัยความเสื่ี�ยงภิายนอกอ่�นๆ ที�อย้เ่หน่อการจัดการของคณะทำางาน เชน่ การแพื่รร่ะบาดของไวรสัื่โควิด 19  

ซึ�งสื่ร�างผู้ลกระทบต่ิอวิถีชีวิติของผู้้�คน และร้ปแบบการดำาเนินกิจกรรมต่ิางๆ ที�เรง่ให�ดิจิทัลแพื่ลติฟอร์มเข�ามามีบทบาทในการ

ทำางานร่วมกันมากขึ�น ดังนั�น การทำางานของคณะทำางานจึงติ�องอาศึัยความสื่ามารถในการปรับตัิว ความคิดสื่ร�างสื่รรค์ และ

ความร้�เท่าทันเทคโนโลย ีเพ่ื่�อริเริ�มสื่ิ�งใหม่ๆ และปรบัเปลี�ยนร้ปแบบกิจกรรมที�ลดผู้ลกระทบจากความเสื่ี�ยงที�เกิดขึ�นได� 
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คัณะกี่รรมูกี่ารมููลนิิธิิ
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คัณะกี่รรมูกี่าร 
มููลนิิธิิเพ่ื่�อคันิไทัย

• นายวิเชยีร พื่งศึธร ประธานกรรมการ 

• นางดวงทิพื่ย์ เอี�ยมรุง่โรจน์ รองประธานกรรมการและเหรัญญกิ

• นางดารณ ีเจรญิรชัต์ิภิาคย์ ที�ปรกึษา

• นางสื่าววีณา อ่องจรติิ กรรมการ

• นางกฤติินี ณฏัฐวุฒสิื่ทิธิ� กรรมการ

• นางสื่าววรรณา คลศึรชียั กรรมการ

• นางสื่นีิ จักรธรานนท์ กรรมการ

• นางสื่าวเอด�า จิรไพื่ศึาลกลุ กรรมการ

• นางณฤดี ครสิื่ธานินทร ์ กรรมการ

• นายสื่นิุติย ์เชรษฐา กรรมการ

• นายธวัชชยั แสื่งธรรมชยั กรรมการ

• นางสื่าวปิยาวันทน์ ประยุกต์ิศิึลป์ กรรมการและเลขานุการ
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นิโยบัายพัื่ฒนิาและกี่ารดู้แลบุัคัลากี่ร

กี่ารดู้แลเร่�องคัวามูยั�งย่นิด้�านิพื่นัิกี่งานิ

ถึงแม�ประเทศึไทยจะประสื่บปัญหาสื่ถานการณ์การแพื่ร่ระบาดไวรัสื่โควิด 19 การด้แลบุคลากรด�านการพัื่ฒนาศัึกยภิาพื่และ

ความอย้ดี่มีสื่ขุ ยงัคงเป็นสื่ิ�งสื่ำาคัญที�ติ�องดำาเนินการอยา่งต่ิอเน่�อง ด�วยแนวทางและการดำาเนินการต่ิางๆ ประกอบด�วย

• มุ่งพื่ัฒนาพื่นักงานอย่างต่ิอเน่�องในศึักยภิาพื่ด�านต่ิางๆ เพื่่�อให�เกิดการปฏิบัติิงานที�มีประสื่ิทธภิิาพื่ เช่น การพื่ัฒนาศึักยภิาพื่ให�

กับพื่นักงานระดับเจ�าหน�าที� และระดับหัวหน�างานขึ�นไป ที�ติ�องออกปฏิบติัิหน�าที�ในการทำากิจกรรมเพื่่�อสัื่งคมให�เกิดความยั�งยน่ 

ด�วยการแก�ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การออกแบบความคิดในเชิงสื่ร�างสื่รรค์และวางแผู้นงานเป็นขั�นติอน ผู้่านหลักสื่้ติร 

Design Thinking  การบริหารจัดการโครงการก็เป็นสิื่�งสื่ำาคัญในการสื่ร�างความยั�งย่นในสื่ังคมจึงได�มีการจัดอบรมหลักสื่้ติร 

Proactive Project Management เพื่่�อให�บรรลุผู้ลสื่ำาเร็จติามเป้าหมายและวัติถุประสื่งค์ที�กำาหนด  สื่ำาหรับการทำางานร่วมกับ 

ผู้้�มีสื่่วนได�สื่่วนเสื่ีย เคร่อข่ายต่ิางๆ นั�น การสื่ร�างความเข�าใจในความแติกต่ิางของบุคคลให�สื่ามารถ เข�าใจ เข�าถึง และเกิด 

การทำางานรว่มกันอยา่งมีประสิื่ทธภิิาพื่ ผู่้านหลักสื่ต้ิร Enneagram เพื่่�อให�เกิดประโยชน์รว่มกันอยา่งสื่ง้สื่ดุ

ขอ้มูลูทัั�วไป

กิี่จกี่ร้ร้มูสัร้า้งเสัร้มิูและพัฒันิาศกัี่ยภาพั 
คณะทัำางานิ “ร้อ้ยพัลังเปล่�ยนิปร้ะเทัศ” หวัขอ้ 
“สัตัว์ 4 ทิัศ : กี่ร้ะทิัง เหย่�ยว หมู ่หนูิ”ผา่นิร้ะบบ
ออนิไลน์ิ (ซ้า้ย) และคณะทัำางานิ “งานิสั่�อสัาร้
สังัคมู” (ขวา) ซ้่�งมูเ่ป้าหมูายเพ่ั�อกี่าร้เข้าใจ
ตนิเองและผูอ่้�นิตามูลักี่ษณะและคณุค่านิำาไปใช้ี
ในิกี่าร้พัฒันิาและสัร้า้งความูสัมูด้ลุยข์อง
คณุลักี่ษณะของตัวเองและคณะทัำางานิได้้
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ขอ้มูลูทัั�วไป

• การดแ้ลพื่นักงานให�มีชวิีติความเป็นอย้ที่�ดีนั�น ในปี 2563 เรามุง่เน�นการสื่ง่เสื่รมิให�พื่นักงานเรยีนร้�การรกัษาสื่ขุภิาพื่ให�หา่งไกล

ไวรัสื่โควิด 19  ประชาสัื่มพัื่นธข์�อม้ลเขติและพื่่�นที�เสีื่�ยง สื่ง่เสื่ริมให�ปฏิบัติิตินติามหลักสุื่ขอนามัยที�ดี ทั�งขณะปฏิบัติิหน�าที� และ

การใช�ชีวิติประจำาวันกับบุคคลในครอบครัว  จากการแพื่ร่ระบาดของเช่�อไวรัสื่ได�มีมาติรการทำางานที�บ�านได� (Work from 

Home) เพื่่�อหลีกเลี�ยงความเสื่ี�ยง ความแออัด จากการเดินทางและการปฏิบติัิงานรว่มกันที�สื่ำานักงาน การจัดหาเจลแอลกฮอลล์

ล�างม่อและหน�ากากอนามัยให�เพื่ียงพื่อคลอบคลุมกับพื่นักงานสื่ำาหรับการปฏิบัติิงานทุกพื่่�นที� รวมถึงมาติรการด�านสืุ่ขอนามัย

ต่ิางๆ ติามคำาแนะนำาของกระทรวงสื่าธารณสุื่ข รวมถึงการให�คำาปรึกษาแก่พื่นักงานที�มีความวิติกกังวลสื่ำาหรับกรณีที�มี 

ความจำาเป็นติ�องเดินทางไปในพ่ื่�นที�เสื่ี�ยง เพ่ื่�อให�เกิดการดแ้ลอยา่งต่ิอเน่�องทั�งทางด�านรา่งกายและจิติใจ

• การจัดกิจกรรมสื่่งเสื่ริมการออกกำาลังกายเพ่ื่�อให�มีร่างกายแข็งแรงและออกแบบโปรแกรมเพื่่�อให�การออกกำาลังกาย 1 นาที

เท่ากับ 1 บาทเป็นเงินสื่มทบกิจกรรมทางสื่ังคม โดยมุ่งเน�นการติระหนักถึงการช่วยเหล่อสื่ังคมนอกเวลาปฏิบัติิงาน ซึ�งผู้ลลัพื่ธ์

จากกิจกรรมนี�มีการออกกำาลังกายทั�งสื่ายงานพื่ฒันาความยั�งยน่ของสื่งัคมรวม 42,854 นาทีหรอ่เป็นเงินชว่ยเหล่อกิจกรรมทาง

สื่งัคมถึง 42,854 บาท
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