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� วกัับมููลนิิธิิ
เกี่่ย
มููลนิิธิิเพื่่�อ“คนไทย” เป็็นองค์์กรสาธารณประโยชน์์ที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยความเชื่่�อว่่าการแก้้ปััญหาสัังคมขนาดใหญ่่ที่่�มีี
ความซัับซ้้อนและหลากหลาย จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน จึึงมุ่่�งเน้้นการทำำ�งานแบบมีีส่วนร่
่
ว
่ มกัับ “องค์์กรตััวกลาง”
(Intermediary Organisations) ที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนงานในประเด็็นต่่างๆ พร้้อมกัับเสริิมสร้้างพลััง “พลเมืือง” ให้้สามารถมีีส่วนร่
่
ว
่ มเพื่่�อส่่วน
รวม (Active Citizen) ผ่่านกลไกแก้้ปััญหาสัังคมประเภทต่่างๆ ซึ่่�งมีีการจััดการอย่่างเป็็นระบบ โดยมีี “กลไกความร่่วมมืือร้้อยพลััง
เปลี่่ย
� นประเทศ” เป็็นตััวกลางผสานความร่่วมมืือ เชื่่�อมต่่อทรััพยากร ทั้้�งทุุนเงิิน ทุุนมนุุษย์์ ทุุนความรู้้� ทุุนเครืือข่่าย ในการขัับเคลื่่�อน
งานกัับองค์์กรภาคีี นอกจากนั้้�น ยัังมีี “กลไกเพื่่�อการลงทุุนทางสัังคม” ที่่�เกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือของภาคีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาคธุุรกิิจ
กิิจการเพื่่�อสัังคม เครืือข่่ายผู้้�ประกอบการสัังคม รวมทั้้�งประชาชน ได้้แก่่ เทใจ.คอม กองทุุนรวมคนไทยใจดีี กองทุุนรวมธรรมาภิิบาล
ไทย กองทุุนสื่� อ
่ เพื่่�อความยุุติิธรรมในสัังคม สนัับสนุุนทุน
ุ เงิินแก่่กลไกต่่างๆ ตามแต่่กรณีีให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิผ
ิ ล และมีี
“กลไกความร่่วมมืืองานร้้อยพลัังสื่่�อ” สานพลัังสื่่�อมวลชน สื่่�อบุุคคล ตลอดจนสื่่�อใหม่่ๆ ประเภทต่่างๆ ร่่วมขยายผลการขัับเคลื่่�อนงาน
พััฒนาความยั่่�งยืืนกัับกลไกแก้้ปััญหาสัังคมร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น มููลนิิธิฯ
ิ  ยัังร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศในงานที่่�นำ�ำ
ไปสู่่�การสร้้างระบบนิิเวศซึ่่�งมีีปลายทาง “ร่่วมสร้้างสัังคมอยู่่�ดีีมีีสุุข”
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วิิสััยทััศน์์ (Vision)

ร่่วมสร้้างสัังคมอยู่่�ดีีมีีสุุข

องค์์กรสาธารณประโยชน์์ที่่�
มีีเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainability) ด้้วยความเชื่่�อ
ว่่าการพัั ฒนาและแก้้ไขปััญหาสัังคม
ขนาดใหญ่่นั้้น
� จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือ
ของประชาชนและองค์์กรที่่�หลากหลาย มููลนิิธิิฯ
จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างกลไกความร่่วมมืือ
ที่่�แตกต่่างและมีีการจััดการอย่่างเป็็นระบบ เพื่่� อให้้
เอื้้�อต่่อการเชิิญชวนคนไทยที่่�ตื่่�นรู้้�จำำ�นวนมากมา
ร่่วมมืือกัันแก้้ปััญหาสัังคม และยัังมุ่่�งเน้้นการ
ทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กรตััวกลาง
(Intermediary Organisation)
ที่่�ขัับเคลื่่�อนงานพัั ฒนาสัังคมใน
ประเด็็นต่่างๆ

ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องสำำ�คััญ
(Key Stakeholders)

•
•

พัั นธกิิจ
(Mission)

•
•
•
•

ภาคีีเครืือข่่าย
(องค์์กรภาคสัังคม
องค์์กรตััวกลาง)
องค์์กรและบุุคคลทั่่�วไป
ที่่�ให้้การสนัับสนุุน
ผู้้�รัับประโยชน์์
อาสาสมััคร
สื่่�อมวลชน
พนัักงานมููลนิิธิิฯ

สร้้างเครืือข่่ายพลเมืือง
� ีส่่วนร่่วมเพื่่� อส่่วนรวม
ที่่มี

สร้้างกลไกการแก้้ปััญหาสัังคม
ที่�มุ่
่ ่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วม
งานร้้อยพลัังสื่่�อ

ผสานทรััพยากรร่่วม
ผ่่านกลไกความร่่วมมืือ
สู่่�ผู้้�รัับประโยชน์์

•
•
•
•
•

เงิินทุุน
อาสาสมััคร
ความรู้้�
เครืือข่่าย
สื่่�อ
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งานสร้้างระบบนิิเวศเพื่่� อความยั่่�งยืืนของสัังคมไทย

กลไกความร่่วมมืือ
“ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ”
(Thailand Collaboration
for Change Platform)
ประเด็็นทางสัังคมที่่�ร่่วมขัับเคลื่่�อน
• การศึึกษาและเยาวชน
• คนพิิ การ
• ผู้้�สููงอายุุ
• ต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
• คุุณภาพชีีวิิตระยะท้้าย
• สิ่่�งแวดล้้อม
• ฯลฯ

กลไกความร่่วมมืือ
เพื่่� อการลงทุุนทางสัังคม
(Social Investment
Platforms)
1. เทใจ.คอม (www.taejai.com)
2. กองทุุนรวมคนไทยใจดีี (BKIND)
3. กองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทย
(THAI CG Funds)
4. กองทุุนสื่่�อเพื่่� อความยุุติิธรรมในสัังคม
(Media for Social Justice Fund)
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กลไกความร่่วมมืือ
งานร้้อยพลัังสื่่�อ
(Media Collaboration
for Change Platform)
1. สื่่�อมวลชน
2. สื่่�อสำำ�นัักข่่าวออนไลน์์
3. สื่่�อแพลตฟอร์์ม
4. สื่่�อบุุคคล
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งานสร้้างระบบนิิเวศเพื่่� อความยั่่�งยืืนของสัังคมไทย
: ผลลััพธ์์ – ผลผลิิต ของกลไกความร่่วมมืือ
ประเภทต่่างๆ
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งานสร้้างระบบนิิเวศเพื่่� อความยั่่�งยืืนของสัังคมไทย
ผลลััพธ์์ – ผลผลิิตของกลไกความร่่วมมืือ
ประเภทต่่างๆ ประจำำ�ปีี 2564

งาน
ร้้อยพลัังสื่่�อ

ผลลััพธ์์

ผลผลิิต

การมีีส่่วน
ร่่วมเพื่่� อ
พัั ฒนา
สัังคมไทย
ยั่่�งยืืน

ชุุมชน
ออนไลน์์ร่่วม
สร้้างสัังคม
แบ่่งบััน

ความร่่วม
แรงภาค
ตลาดทุุน
แบ่่งปััน
สัังคม

ความร่่วม
มืือภาค
ตลาดทุุนและ
ภาคสัังคม
สร้้างเสริิม
ธรรมาภิิบาล
และต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน

ความเข้้ม
แข็็งของ
ระบบนิิเวศ
สื่่�อที่่�สร้้าง
ผลบวก
ต่่อสัังคม

การมีี
ส่่วนร่่วม
สื่่�อสารเพื่่� อ
ส่่วนรวม

รวม

12 โครงการ

148
โครงการ

-

4 โครงการ

1 โครงการ

70 โครงการ
/แคมเปญ

235
โครงการ

60 องค์์กร

148 องค์์กร

88 องค์์กร
ผู้้�รัับประโยชน์์

พลเมืือง
� ส่
ที่่มี
ี ่วนร่่วม
เพื่่� อส่่วนรวม

• ผู้้�บริิจาค

• อาสาสมััคร

• ผู้้�ร่่วม

กิิจกรรม
(คน/สื่่�อ)
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38,700 คน

174,066 คน

13,500 คน

36,830 คน

44,258 คน

137 องค์์กร

77 องค์์กร

8 องค์์กร

365 องค์์กร

219 องค์์กร

-

806 องค์์กร

23,812 คน

37,716 คน

484 คน

1,873 คน

1,610 คน

675 คน

66,170 คน

198 องค์์กร

33 องค์์กร

-

14 องค์์กร

228 องค์์กร

96 องค์์กร

569 องค์์กร

3,637 คน

37,177 คน

-

-

40,814 คน

182 คน

19,993 คน

9 คน

539 คน

404 คน

80 คน

10 องค์์กร

-

397 คน

486 คน

1,476 คน

1,124 คน

307,354 คน

10 องค์์กร
369 คน

1,847 คน

36 องค์์กร

36 องค์์กร

306 คน

23,518 คน
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ผลผลิิต – ผลลััพธ์์
กลไกความร่่วมมืือ “ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ”

(Thailand Collaboration for Change Platform)
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โครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ
(Thailand Collaboration for Change)

นิิยาม
กลไกร้้อยพลัั ง ความร่่ ว มมืือองค์์ ก รที่่� ขัั บ เคลื่่� อนงานพัั ฒ นาสัั ง คมในประเด็็ นต่่ า งๆ เพื่่� อแก้้ไขปัั ญ หาความเหลื่่� อมล้ำำ�  ไม่่ ว่่ า
จะเป็็ น ในด้้านการศึึ ก ษา การพัั ฒ นาเด็็ กป ฐมวัั ย  การส่่ ง เสริิ ม ธรรมาภิิ บ าล การสร้้างอาชีี พ วิิ ถีี เ กษตรยั่่� ง ยืืน การจ้้างงาน
ผู้้� พิิ ก าร ไปจนถึึ ง การส่่ ง เสริิ ม ให้้เด็็ ก  เยาวชน  และผู้้� สูู งอายุุ มีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ตที่่� ดีี  ด้้ว ยการทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ นตัั วก ลางเชื่่� อ มต่่ อ ทรัั พ ยากร
หรืือทุุ นป ระเภทต่่ า งๆ ได้้แก่่  ทุุ น มนุุ ษ ย์์  ภ าคีี เ ครืือข่่ า ย ทุุ นทรัั พย์์ แ ละอื่่� นๆ ไปสนัั บ สนุุ น หรืืออำำ�นว ยความสะดวกให้้เกิิ ดก าร
ขัับเคลื่่�อนงานอย่่างเป็็นระบบและเกิิดผลลััพธ์ท
์ างสัังคมมากขึ้้�น

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

ร่่วมสร้้างสัังคมอยู่่�ดีีมีีสุข
ุ

เพิ่่� ม จำำ�นวน /เสริิ ม พลัั งพลเมืืองที่่� มีี ส่่ วนร่่ ว มเพื่่� อส่่ วน รวม
ให้้ขยายผลลััพธ์ท
์ างสัังคมได้้

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
– ภาคีีเครืือข่่าย (องค์์กรตััวกลาง องค์์กรภาคสัังคม)
– องค์์กรและบุุคคลทั่่�วไปที่่�ให้้การสนัับสนุุน
– ผู้้�รับ
ั ประโยชน์์
– อาสาสมััคร
– พนัักงานมููลนิิธิฯ
ิ

ผลผลิิต –ผลลััพธ์์ ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ ปีี 2564
ภาคีีความร่่วมมืือ

ผู้้�บริิจาค

198 องค์์กร

3,637 คน

พลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมเพื่่� อส่่วนรวม

ยอดบริิจาค

23,812 คน

9,092,778 บาท

198 องค์์กร
อาสาสมััคร

ผู้้�รัับประโยชน์์

182 คน

137 องค์์กร
38,700 คน
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โครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ
ในปีี 2564 จากสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้โครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศได้้ปรับ
ั เปลี่่�ยนแผนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการระดมความร่่วมมืือมาสู่่�รููปแบบการจััดออนไลน์์มากขึ้้�น เพื่่� อให้้ร้อ
้ ยพลัังฯ ยัังคงสามารถเสริิมสร้้างสนัับสนุุนการขยายผลการ
ทำำ�งานขององค์์กรขัับเคลื่่� อนพััฒนาสัังคม โดยการเชื่่�อมต่่อกัับทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็น และเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของ
พลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมเพื่่� อส่่วนรวม มาสู่่�การลงมืือช่่วยเหลืือสัังคมในรููปแบบที่่�ตนเองถนััดได้้ ทั้้�งนี้้� โครงการหรืือกิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการ
ส่่วนใหญ่่ในปีี 2564 เป็็นการระดมทรััพยากรและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัั บพลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมเพื่่� อส่่วนรวมมาสนัับสนุุนโครงการ
ร้้อยพลัังการศึึกษา ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�มีีผู้้�รับ
ั ประโยชน์์ ได้้แก่่ โรงเรีียนที่่�กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศรวม 88 แห่่ง มีีผู้้�อำำ�นวยการ บุุคลากร
ฝ่่ายบริิหาร คุุณครูู และนัักเรีียนในโครงการรวม 38,700 คน

การสร้้างความร่่วมมืือกัับ Accenture Thailand โครงการ Consulting Analyst Pool
Community Outreach Program
ภาคีีเครืือข่่าย : Accenture Thailand
1 ตุุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

Accenture Thailand บริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านยุุทธศาสตร์์ ให้้คำำ�ปรึึกษา

1. พนัักงานของ Accenture Thailand จำำ�นวน 22 คน มาร่่วมทำำ�

ทางธุุรกิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล การบริิ ห ารเทคโนโลยีี จึึ ง ให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาและค้้ น หา
ปััญหาจากทีีมร้้อยพลัังการศึึกษานำำ�มาสู่่�การสร้้างความร่่วมมืือในการ
ส่่งพนัักงานมาออกแบบพัั ฒนาระบบการวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลและการ
แสดงผลข้้อมููลโรงเรีียนภาคีีเครืือข่่ายร้้อยพลัังการศึึกษา ให้้เข้้าใจได้้
ง่่ายขึ้้�น

Workshop ค้้นหาปััญหา ออกแบบและพัั ฒนาระบบฐานข้้อมููลเกิิด
เป็็น Dashboard ระบบวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลโรงเรีียนและการแสดง
ผลที่่�ง่่ายและสะดวกต่่อการใช้้งาน
2. นำำ� TCFE Dashboard มาส่่ง ต่่อให้้ทีีม งานร้้อยพลัังการศึึกษา
สามารถนำำ�มาต่่อยอดในการทำำ�งานออกแบบการจััดเก็็บฐานข้้อมููล
ในการทำำ�งานในอนาคตต่่อไป

การขยายผล
1. พนัักงานของ Accenture ให้้คำ�ำ ปรึึกษา ค้้นหาปััญหาด้้านเทคโนโลยีี
เพื่่� อวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลโรงเรีียนเครืือข่่ายร้้อยพลัังการศึึกษา
2. ออกแบบและพัั ฒนาระบบการวิิ เ คราะห์์ ฐ านข้้ อ มูู ล โรงเรีียนเครืื อ
ข่่ายร้้อยพลัังการศึึกษาสร้้างโปรแกรมเก็็บฐานข้้อมููลโรงเรีียนและ
การประมวลให้้สะดวกต่่อการใช้้งานมากขึ้้�น
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บริิษัท
ั พรีีเมีียร์์ แคปปิิตอล (2000) จำำ�กััด บริิจาคคอมพิิ วเตอร์์ เพื่่� อเป็็นอุุปกรณ์์เรีียนออนไลน์์สำำ�หรัับ
นัักเรีียนในโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา
ภาคีีเครืือข่่าย : บริิษัท
ั พรีีเมีียร์์ แคปปิิตอล (2000) จำำ�กััด
25 กุุมภาพัั นธ์์ - 1 ธัันวาคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

1. เพื่่� อช่่ ว ยนัั ก เรีียนที่่� ข าดแคลนอุุปกรณ์์ ค อมพิิ วเตอร์์ สำำ� หรัั บ เรีียน

1. สามารถสร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้เด็็กได้้เข้้าถึึงระบบการเรีียน

ออนไลน์์ในหลัักสููตร Winner English และห้้องเรีียนดิิจิิทััลวิิทย์์/
คณิิต สามารถเรีียน 1 คนต่่อ 1 เครื่่�องได้้
2. เพื่่� อสร้้างทััศนคติิที่่�ดีีของผู้้�เรีียนและเพิ่่� มผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ของนัักเรีียนในโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา

การสอนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
2. โรงเรีียนในโครงการร้้ อ ยพลัั ง การศึึ ก ษามีี เ ครื่่� อ งคอมพิิ วเตอร์์
และอุุปกรณ์์ เ พีี ยงพอต่่ อ การใช้้ เ รีียนออนไลน์์ โดยไม่่ ต้้ อ งซื้้� อ
คอมพิิ วเตอร์์ใหม่่

การขยายผล
บริิษัท
ั พรีีเมีย
ี ร์์ แคปปิิตอล (2000) จำำ�กัด
ั ได้้ร่ว
่ มเป็็นส่ว
่ นหนึ่่�งในการ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� และสร้้างโอกาสความเท่่าเทีียมทางการศึึกษาให้้กัับ
เด็็กไทยผ่่านโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา ด้้วยการสนัับสนุุนและบริิจาค
� วข้้องให้้โครงการเพื่่� อนำำ�ไปใช้้
คอมพิิ วเตอร์์มือ
ื สองพร้้อมอุุปกรณ์์ที่เ�่ กี่่ย
ในด้้านการพัั ฒนาคุุณภาพการศึึกษา โดยตลอดปีี 2564 ได้้ร่ว
่ มบริิจาค
ทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง จำำ�นวนรวม 137 เครื่่�อง โดยทางโครงการได้้ติิดตั้้�ง
� ว
ระบบที่่ช่
่ ยให้้การเรีียนการสอนมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ได้้แก่่

• หลัักสููตรห้้องเรีียนดิิจิิทััลและสื่่�อการเรีียนรู้้�รายวิิชาคณิิตศาสตร์์และ
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ที่่�จะช่่วยให้้เด็็กได้้ฝึึกทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
และช่่วยให้้คุุณครููสามารถดููแลเด็็กได้้อย่่างทั่่�วถึึง

• หลัักสููตรการเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษออนไลน์์ Winner English ซึ่่�ง
เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยคุุณครููในการพัั ฒนาเด็็กให้้สามารถสื่่�อสารภาษา
อัังกฤษได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว

การระดมทุุนเพื่่� อสนัับสนุุนโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา โดย แฟนคลัับ เตนล์์ ชิิตพล ลี้้�ชััยพรกุุล
ผ่่านกิิจกรรม “TEN Birthday x Limited Education”
25 กุุมภาพัั นธ์์ – 3 มีีนาคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

1. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในกลุ่่�มแฟนคลัับที่่�ต้อ
้ งการทำำ�ความดีีเพื่่� อสัังคม

1. จากการริิเริ่่�มของอาสาสมััคร 4 คน ที่่�เป็็นแฟนคลัับเตนล์์ ชิิตพล

2. ระดมทุุนเข้้าสู่่�โครงการร้้อยพลัังการศึึกษา เพื่่� อช่่วยลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
และสร้้างโอกาสความเท่่าเทีียมทางการศึึกษาให้้กัับเด็็กไทย

การขยายผล
กลุ่่�มแฟนคลัับภายใต้้ชื่่�อ “10vely” ร่่วมมืือกัับร้้อยพลัังการศึึกษาจััด
กิิจกรรมระดมทุุนออนไลน์์ “TEN Birthday x Limited Education”
ด้้วยการเปิิดรัับบริิจาคระหว่่างวัันที่่� 25 กุุมภาพัั นธ์์ – 3 มีีนาคม และ
มีีของที่่�ระลึึกเป็็นเสื้้�อยืืดสกรีีนลาย “ชิิดตะพน” ที่่�ดีีไซน์์จากการสะกด
ผิิ ด ด้้ ว ยลายมืื อ น้้ อ งๆ และกระเป๋๋ า ผ้้ า ลายแมวผลงานภาพวาดจาก
นัักเรีียนทุุนมููลนิิธิิยุุวพัั ฒน์์
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สามารถสร้้างพลัังความร่่วมมืือจากกลุ่่�มแฟนคลัับเตนล์์ ชิิตพล คน
อื่่�นๆ รวม 421 คน ในการทำำ�กิิจกรรมดีีๆ ให้้สัังคม บริิจาคเพื่่� อช่่วย
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และพัั ฒนาคุุณภาพทางการศึึกษาได้้
2. สามารถระดมเงิินบริิจาคหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายได้้ทั้้�งสิ้้�น 188,160.17 บาท
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โครงการ “ความร่่วมมืือการระดมทุุนเพื่่� อสนัับสนุุนโครงการพัั ฒนาเด็็กปฐมวััย (ICAP) มููลนิิธิยุุ
ิ วพัั ฒน์์”
ภาคีีเครืือข่่าย : สมาคมนัักลงทุุนเน้้นคุุณค่่า (ประเทศไทย)
15 มีีนาคม 2564 – 14 มีีนาคม 2565

ผลลััพธ์์

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย
1. เพื่่� อระดมทุุนสนัั บ สนุุนโครงการพัั ฒนาเด็็ ก ปฐมวัั ย

(ICAP)

มููลนิิธิิยุุวพัั ฒน์์ 150,000 บาท (หลัังหัักค่่าใช้้จ่่าย)
2. เพื่่� อประชาสััมพัั นธ์์สร้้างการรัับรู้้� และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับสมาชิิก
สมาคมนัักลงทุุนเน้้นคุุณค่่า (ประเทศไทย) ได้้รู้้�จัักและมาสนัับสนุุน
โครงการฯ

1. ยอดเงิินบริิจาคตั้้�งแต่่ 21 มีีนาคม – 31 ธัันวาคม 2564 สามารถ
ระดมเงิินบริิจาคหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายให้้โครงการฯ ได้้ทั้้�งสิ้้�น 107,219.37
บาท
2. สมาคมฯ ได้้จััดทำำ�คลิิปวิิดีีโอประชาสััมพัั นธ์์โครงการฯ เพื่่� อสร้้างการ
รัับรู้้�แก่่สมาชิิก สามารถสร้้างการมีีส่่วนกัับสมาชิิกมาร่่วมบริิจาคได้้
186 คน

การขยายผล
สมาคมนัักลงทุุนเน้้นคุุณค่่า (ประเทศไทย) ร่่วมกัับ Limited Education
ชวนทุุกคนร่่วมบริิจาค ผ่่านเว็็บไซต์์ www.tcfe.or.th เพื่่� อนำำ�รายได้้
หลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายไปสนัับสนุุนโครงการพัั ฒนาเด็็กปฐมวััย Integrated
Child Center Active Learning Project (ICAP) มููลนิิธิิยุุวพัั ฒน์์
ที่่� มุ่่� ง พัั ฒนาคุุณภาพการศึึ ก ษาปฐมวัั ย ในศูู นย์์ พัั ฒนาเด็็ ก เล็็ ก และ
โรงเรีียน ให้้มีีรููปแบบการเรีียนการสอนแบบ active learning เพื่่� อให้้
เด็็ก 2-6 ปีีทุุกคนได้้รัับโอกาสในการพัั ฒนาตามศัักยภาพของตััวเอง
เพื่่� อเติิบโตเป็็นทรััพยากรมนุุษย์์ที่�มี
่ ีค่่าของประเทศ
โดยสมาคมฯ จะประชาสััมพัั นธ์์เชิิญชวนสมาชิิกมาร่่วมบริิจาค ทุุกๆ
500 บาท ผู้บ
้� ริิจาคจะได้้รัับเสื้้�อยืืด “ไทยวีีอาย” จากลายมืือน้้องๆ จาก
Limited Education เป็็นที่่�ระลึึก 1 ตััว
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การสร้้างความร่่วมมืือ ภายใต้้โครงการ Talent Thai & Designers’ Room x Limited Education
2021 โดยสำำ�นักส่
ั ่งเสริิมนวััตกรรมและสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มเพื่่� อการค้้า กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงพาณิิชย์์
ภาคีีเครืือข่่าย : สำำ�นัักส่่งเสริิมนวััตกรรมและสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มเพื่่� อการค้้า กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ |
Matter Plotter
1 เมษายน – 30 กัันยายน 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย
1. สร้้ า งการรัั บ รู้้� สื่่� อ สารเกี่่� ย วกัั บ ปัั ญ หาการศึึ ก ษาในรูู ป แบบใหม่่
ผ่่ า นการออกแบบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ ล่่ า เรื่่� อ งราวของโครงการร้้ อ ยพลัั ง
การศึึกษาที่่�เข้้าไปพัั ฒนาโรงเรีียน
2. สร้้างกิิจกรรมระดมทุุนผ่่านผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือของ
นัักออกแบบและผู้้�เชี่่�ยวชาญในโครงการ ให้้คนทั่่�วไปได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการบริิ จ าคเพื่่� อรัั บ ของที่่� ร ะลึึ ก และสนัั บ สนุุนโครงการร้้ อ ยพลัั ง
การศึึกษา

ผลลััพธ์์
1. งานแถลงข่่ า วเปิิ ดตัั ว โครงการ ได้้ ส ร้้ า งการรัั บ รู้้�ให้้ คนทั่่� ว ไปรู้้�จัั ก
แคมเปญ Limited Education และโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา
2. มีีนัักออกแบบสนใจสมััครจำำ�นวน 120 คน
3. มีีนัักออกแบบที่่�ผ่่านการคััดเลืือกจำำ�นวน 73 คน และศิิษย์์เก่่า 10 คน
มาร่่วมกัันออกแบบผลิิตภััณฑ์์
4. มีีผลิิตภััณฑ์์จำ�น
ำ วน 5 รายการจาก 5 ทีีม นำำ�ไประดมทุุนให้้โครงการ
ร้้อยพลัังการศึึกษา

การขยายผล

5. ยอดบริิ จ าคและสนัั บ สนุุนของที่่� ร ะลึึ ก รวม

โครงการร้้อยพลัังการศึึกษา ได้้รัับการเชื่่�อมต่่อจาก Matter Plotter

6. ได้้รัับความร่่วมมืือจาก ศิิลปิิน ดารา และ Influencers รวม 37 คน

ภาคีีด้้ า นครีีเอทีีฟ ให้้ ร่่ ว มมืื อ กัั บ สำำ�นัั ก ส่่ ง เสริิ มนวัั ต กรรมและสร้้ า ง

ในการสร้้ า งการรัั บ รู้้�เรื่่� อ งปัั ญ หาการศึึ ก ษาไทยให้้ เ ป็็ น ที่่� รัั บ รู้้�ใน

มููลค่่าเพิ่่� มเพื่่� อการค้้า กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวง

วงกว้้างมากขึ้้�น

พาณิิชย์์ ผู้้�ดำำ�เนิินโครงการ Talent Thai & Designers’ Room เพื่่� อ
ส่่งเสริิมและพัั ฒนานัักออกแบบไทยรุ่่�นใหม่่ทั่่�วประเทศ โดยกิิจกรรมที่่�
ได้้ร่่วมมืือกัันคืือการ Co-Brand กัับ Limited Education ในการ
ให้้ นัั ก ออกแบบแข่่ ง ขัั นกัั น สร้้ า งสรรค์์ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เพื่่� อนำำ�ม าใช้้ ใ นการ
สร้้างการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญหาการศึึกษา และเชิิญชวนคนทั่่�วไปเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในการบริิจาคเพื่่� อรัับของที่่�ระลึึกและร่่วมลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางการศึึกษาพัั ฒนาคุุณภาพการศึึกษาให้้แก่่น้้องๆ ที่่�ขาดโอกาสใน
โครงการร้้อยพลัังการศึึกษา โดยตั้้�งเป้้าหมายระดมทุุนให้้ได้้ยอดเงิิน
บริิจาคหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายขั้้�นต่ำ��ำ 100,000 บาทต่่อทีีม
ทั้้�งนี้้� นัักออกแบบกว่่า 73 แบรนด์์ ได้้ร่่วมกัันออกแบบผลิิตภััณฑ์์รวม
5 รายการ ดัังนี้้� (1) ชุุดนิิทานอึึนใจกะยาดมไหมึึน (2) ชุุดถุุงเท้้าด้้วย
รัักและคิิดถุุง (3) ชุุดเทีียนหอมคิิดถึึงการศึึกษา (4) ชุุดกาเป๋๋าฮัักตั๋๋�ว
เน้้อ (5) ชุุดกระดาษเช็็ดปากและเซรามิิค และเปิิดรัับบริิจาคเพื่่� อรัับของ
ที่่�ระลึึก ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 กรกฎาคม – 15 สิิงหาคม ผ่่านทางเว็็บไซต์์
ร้้อยพลัังการศึึกษา (www.tcfe.or.th)
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830,159

บาท

จากผู้้�บริิจาค 860 คน
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การสร้้างความร่่วมมืือเพื่่� อโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา ร่่วมมืือกัับธนาคารยููโอบีี พัั ฒนาความรู้้�ด้้าน
การเงิินให้้กัับนัักเรีียนด้้วยหลัักสููตร “ UOB Money 101 Teen Edition” ปีีการศึึกษา 2564
ภาคีีเครืือข่่าย : ธนาคารยููโอบีี | The Money Coach (คุุณจัักรพงษ์์ เมษพัั นธ์์) | Learn Education | Money Class
พฤษภาคม 2564 - มีีนาคม 2565

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย
1. สร้้างความร่่วมมืือจััดทำำ�หลัักสููตรด้้านการเงิิน เพื่่� อพัั ฒนานัักเรีียน
ชั้้�นม.ต้้น ให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ ตระหนัักเกี่่�ยวกัับการเงิิน นำำ�มา
ปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตและการประกอบอาชีีพเพื่่� อความมั่่�นคงใน
อนาคต
2. สร้้างเครืือข่่ายครููที่�่มีีความสนใจด้้านการเงิิน ให้้ครููมีีทััศนคติิทาง
ด้้านการเงิินที่่�ดีี มีีความรู้้� ความเข้้าใจและตระหนัักเกี่่�ยวกัับการเงิิน
และนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน

การขยายผล
โครงการร้้ อ ยพลัั ง การศึึ ก ษา ร่่ ว มมืื อ กัั บ ธนาคารยูู โ อบีี จัั ดทำำ�
หลัักสููตร “UOB Money 101: Teen Edition วััยรุ่่�นเก่่งการเงิิน”
โดยมีีภาคีีเครืือข่่าย Learn Education ดููแลแพลตฟอร์์มเพื่่� อกระจาย
การเข้้าถึึงนัักเรีียน Money Class ร่่วมพัั ฒนาออกแบบหลัักสููตร
และ The Money Coach โค้้ชหนุ่่�ม จัักรพงษ์์ เมษพัั นธุ์์� เป็็นผู้้�
ถ่่ายทอดเรื่่�องราวการเงิินให้้เข้้าใจง่่าย เพื่่� อพัั ฒนา “ทัักษะการเงิิน” ให้้
กัับนัักเรีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจตระหนัักเกี่่�ยวกัับการเงิิน เพราะเชื่่�อ
ว่่าการมีีความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเงิินที่่�ดีีตั้้�งแต่่เด็็กจะช่่วยให้้
นัักเรีียน มีีพื้้� นฐานนิิสััยการเงิินที่่�ดีี จนสามารถบริิหารจััดการเงิินเอง
ได้้และมีีอนาคตที่่�มั่่�นคงยิ่่�งขึ้้�น โดยวัันที่่� 26 มิิ.ย. 2564 เกิิดกิิจกรรม
Online Workshop ให้้ กัั บ คุุณครูู เ พื่่� อเตรีียมความพร้้ อ มก่่ อ นนำำ�
หลัั ก สูู ต รไปปรัั บ ใช้้ ใ นโรงเรีียน โดยคุุณครูู ใ ห้้ ค วามร่่ ว มมืื อ ได้้ รัั บ
ความรู้้�และมีีทััศคติิที่่�ดีีต่่อการเงิิน

ผลลััพธ์์
มีีโรงเรีียนสมััครเข้้าร่่วม 17 โรงเรีียน ครููผู้้�ดููแลหลัักสููตร 27 คน
และนัักเรีียนที่่�ได้้รัับประโยชน์์ประมาณ 1,100 คน
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งานระดมทุุนเพื่่� อจััดซื้�อ
้ Negative Pressure Modular Unit พร้้อม HEPA Unit ให้้โรงพยาบาล
ในช่่วงสถานการณ์์ Covid-19
ภาคีีเครืือข่่าย : สมาคมวิิศวกรรมปรัับอากาศแห่่งประเทศไทย
กรกฎาคม – ตุุลาคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

จากสถานการณ์์การระบาดของ covid-19 ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2564

1. สามารถระดมทุุนได้้ 3,915,433 บาท จากผู้้�บริิจาค 202 คน

พบว่่ามีีผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่� มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วและความรุุนแรงของโรคเพิ่่� มขึ้้�น
มาก ทำำ�ให้้มีีผู้้�ป่่วยซึ่่�งต้้องรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิมากขึ้้�น จนสถานที่่�
ที่่�มีีอยู่่� ไม่่สามารถรองรัับได้้ ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศได้้ร่่วมมืือกัับ

2. จััดซื้้�อและติิดตั้้�ง Negative Pressure Modular Unit พร้้อม
HEPA Unit ได้้จำ�น
ำ วน 53 ห้้อง ใน 48 โรงพยาบาลทั่่�วประเทศ

สมาคมวิิศวกรรมปรัับอากาศแห่่งประเทศไทย เปิิดรัับบริิจาคเพื่่� อจััด
ซื้�้อ Negative Pressure Modular Unit พร้้อม HEPA Unit ให้้แก่่
โรงพยาบาลทั่่�วประเทศ

การขยายผล
Negative Pressure Modular Unit พร้้อม HEPA Unit ชุุดละ
ประมาณ 90,000 บาท ซึ่่�งเป็็นห้อ
้ งสำำ�เร็็จรูป
ู ผลิิตจากโรงงานและถอดไป
� ีคุุณภาพดีีมาก สามารถ
ประกอบได้้โดยง่่ายพร้้อมเครื่่�องฟอกอากาศที่่มี
กรองเชื้้�อโรคในอากาศในห้้องผู้้�ป่่วยได้้ ซึ่่�งจะสร้้างความปลอดภััยและลด
� งให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ที่เ่� ข้้าปฏิิบัติ
ความเสี่่ย
ั ง
ิ าน โดยเปิิดระดมทุุน
ผ่่านมููลนิิธิยุุ
ิ วพัั ฒน์์ โดยมีก
ี ารประชาสััมพัั นธ์ผ่
์ า่ นสื่่�อช่่องทางต่่างๆ ทั้้�ง
online และ on ground โดยตั้้�งเป้้าหมายเบื้้�องต้้นไว้้จำ�น
ำ วน 20 ห้้อง

การสร้้างความร่่วมมืือภายใต้้แคมเปญ “Limited Education 2021”
ภาคีีเครืือข่่าย : แบรนด์์พัันธมิิตร 11 แบรนด์์
17 สิิงหาคม – 31 ธัันวาคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

1. เพื่่� อการระดมทุุนในแคมเปญ “IMAGINATION OR LIMITED

1. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับแบรนด์์พัันธมิิตรได้้ 11 แบรนด์์

มีี KOL

EDUCATION? จิินตนาการ หรืือ คุุณภาพการศึึกษาไม่่เท่่าเทีียม”

กว่่า 20 คน และมีีเดีียชั้้�นนำำ�มาร่่วมสร้้างการรัับรู้้�กระจายเรื่่�องราว

สนัับสนุุนเข้้าโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา

แคมเปญในรููปแบบต่่างๆ

2. เพื่่� อสร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมของคนในสัังคม ให้้ทุุกคนสามารถ
เข้้ามาสนัับสนุุนการศึึกษาไทยและเป็็นพื้้� นที่่ร� วบรวมความร่่วมมืือจาก
� างการศึึกษา
หลายภาคส่่วนช่่วยกัันร่ว
่ มลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท

การขยายผล
1. คนทั่่� ว ไปสามารถบริิ จ าคเงิิ น เพื่่� อเป็็ น การสนัั บ สนุุนโครงการร้้ อ ย
พลัังการศึึกษาโดยการบริิจาคครบ 500 บาทขึ้้�นไปจะได้้สร้้างเสื้้�อ
ยืืดลายสุุภาษิิตไทย รวมทั้้�งสามารถร่่วมสนัับสนุุนสิินค้้าจากแบรนด์์
พัั นธมิิตร ได้้แก่่ ไอคิิดส์,์ อาฟเตอร์์ ยูู, ห่่านคู่่�, เขาค้้อทะเลภูู, SCG,
Loaf lay, Circular, Papa shabu fram, Phoenix Lava, Bar B
Q Plaza, นัันยาง เพื่่� อนำำ�รายได้้ส่ว
่ นหนึ่่�งมอบให้้โครงการฯ อีีกด้้วย
2. สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มของแบรนด์์ ต่่ า ง ๆ สามารถเข้้ า มาร่่ ว มเป็็ น
พัั นธมิิ ต รออกแบบสิิ นค้้ า รุ่่�นลิิ มิิ เ ต็็ ด นำำ� รายได้้ ส่่ ว นหนึ่่� ง มอบให้้
โครงการร้้อยพลัังการศึึกษา ได้้ทั้้�งภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์ การ
สร้้ า งการรัั บ รู้้�ปัั ญ หาด้้ า นการศึึ ก ษา และยัั ง ช่่ ว ยให้้ น้้ อ งๆ ได้้ รัั บ
โอกาสทางการศึึกษา
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2. ยอดบริิจาครวม 1,817,294 บาท จากผู้้�บริิจาค 1,262 คน
3. สร้้างการรัับรู้้�ปััญหาการศึึกษาวงกว้้างจาก Live ที่่�สื่่�อสารแสดง
พลัั ง ความร่่ ว มมืื อ มีีคนเข้้ า มาร่่ ว มกิิ จ กรรมบนเว็็ บ ไซต์์ ม ากกว่่ า
15,000 คนในการแชร์์ต่่อ ร่่วมบริิจาค ร่่วมสนัับสนุุนสิินค้้าลิิมิิเต็็ด
จากแบรนด์์ และความร่่วมมืือจากสื่่�อต่่างๆ ที่่�ร่่วมบอกต่่อเรื่่�องราว
การศึึกษา

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิธิิเพื่่� อ “คนไทย”

การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการร้้อยพลัังเพื่่� อนครูู “เติิมพลััง ติิดอาวุุธ สู่่�การสร้้างห้้องเรีียนแห่่งความสุุข”
ภาคีีเครืือข่่าย : Life Education | Starfish Academy | EdVISORY | Inskru | The Money Coach
ตุุลาคม 2564 – มกราคม 2565

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

1. เสริิมทัก
ั ษะด้้านต่่างๆ นอกเหนืือจากด้้านวิิชาการ ให้้แก่่ผู้้�อำำ�นวยการ

1. ผู้้�บริิหารโรงเรีียนและครููเข้้าร่่วมอบรมฯ จำำ�นวน 160 คน จาก 55

ฝ่่ายบริิหารและคุุณครููในโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา
2. เพื่่� อสร้้างเครืือข่่ายผู้้�อำำ�นวยการและคุุณครููในโครงการร้้อยพลัังการ
ศึึกษาและเป็็นพื้้� นที่่�การเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ เพื่่� อนำำ�
ไปพัั ฒนาคุุณภาพการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

โรงเรีียน
2. ได้้รัับความร่่วมมืือจากวิิทยากรที่่�มาร่่วมถ่่ายทอดความรู้้� วิิธีีการและ
ประสบการณ์์ในหลายแง่่มุุม ช่่วยให้้คุุณครููสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
ในการเรีียนการสอนให้้มีีคุุณภาพได้้

การขยายผล
Online Workshop สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�บริิหารและกลุ่่�มคุุณครููในโครงการ
ร้้อยพลัังการศึึกษา เพื่่� อให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปปรัับใช้้ในการ
ทำำ�งานได้้ โดยได้้รัับความร่่วมมืือจาก 5 ภาคีีเครืือข่่าย ได้้แก่่ Life
Education, Starfish Academy,

EdVISORY, Inskru, Money

Coach และวิิทยากรกระบวนการ ร่่วมจััดประกอบด้้วย 8 หััวข้้อ ได้้แก่่
1) สอนออนไลน์์ยัังไงให้้ปัังด้้วยเทคโนโลยีี
2) สอนสนุุกถููกใจผู้้�เรีียนด้้วยห้้องเรีียนสร้้างสรรค์์
3) สอนยัังไงให้้ใจเราไม่่ป่่วย ชวนออกกำำ�ลัังกายสุุขภาพใจ
4) ออกแบบการสอนฐานสมรรถนะกัับห้้องเรีียนในมุุมมองใหม่่
5) หลัักสููตรฐานสมรรถนะกัับการบริิหารโรงเรีียนยุุคใหม่่
6) ภารกิิจพิิชิิตการเงิิน ใครๆ ก็็ทำ�ำ ได้้
7) สื่่�อสารอย่่างสร้้างสรรค์์ ด้้วยการสื่่�อสารเชิิงบวก
8) สอนแบบไม่่สอน กำำ�หนดจััดตลอดภาคเรีียนการศึึกษา 2/2564

โครงการ Better Battle ประกวดแคมเปญสร้้างสรรค์์สัังคม ร้้อยพลัังการศึึกษา Limited
Education x TikTok กัับ Challenge #เปิิดเทอม
ภาคีีเครืือข่่าย : TikTok
พฤศจิิกายน – ธัันวาคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

1. เพื่่� อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมให้้ทุุกคนสามารถเข้้ามาสนัับสนุุนการศึึกษา

1. ยอดบริิจาคจาก TikTok 1,000,000 บาท เพื่่� อสนัับสนุุนการศึึกษา

ไทยได้้ในทางใดทางหนึ่่�งที่่�ตนเองถนััดและปลุุกพลัังผู้้�คนในวงกว้้าง
ลุุกขึ้้�นมาทํําความดีี บนแพลตฟอร์์ม TikTok
2. เพื่่� อสร้้างการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญหาการศึึกษา ให้้คนเข้้าใจได้้ง่่ายใน
วงกว้้างมากขึ้้�น และเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาเพื่่� อสร้้าง
ผลกระทบเชิิงบวก

การขยายผล

ไทยและสนัับสนุุน Content Boosting เทีียบเท่่ามููลค่่าประมาณ
1,668,000 บาท เพื่่� อสร้้างการรัับรู้้�ในวงกว้้าง
2. ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืื อ จาก KOL, Influencers และคนทั่่� ว ไป
เข้้ามาร่่วมเล่่นชาเลนจ์์ Duet ถ่่ายคลิิปเติิมสุุภาษิิตมากกว่่า 600
Users สร้้างคลิิปเกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�เรื่่�องปััญหาการศึึกษาไทยมีียอด
ผู้้�ชมรวมมากกว่่า 200 ล้้านวิิว ให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�ในวงกว้้างมากขึ้้�น และ
ทำำ�ให้้มีีผู้้�ติิดตามในระยะเวลา 2 เดืือน มากกว่่า 4,500 Users

โครงการร้้อยพลัังการศึึกษา (Limited Education) ได้้รัับรางวััลชนะ
เลิิศ จากแพลตฟอร์์ม TikTok ในโครงการ Better Battle จากการ
ร่่วมเวิิร์์คชอป TikTok 101 ร่่วมกัับ 30 ภาคีี เพื่่� อสร้้างการรัับรู้้�และรัับ
การสนัับสนุุน โดยการทำำ� Challenge #เปิิดเทอม เพื่่� อชวนทุุกคนมา
สร้้างสรรค์์เติิมสุุภาษิิตไทยในช่่องว่่าง และสร้้างการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ
ให้้เด็็กไทยผ่่านการสร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมจากสาธารณะ
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งาน Good Society Summit 2021
ภาคีีเครืือข่่าย : ภาคีีภาคส่่วนต่่างๆ ร่่วมจััดงาน 172 องค์์กร
19 - 21 พฤศจิิกายน 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

1. เพื่่� อเปิิดตััวชุุมชนออนไลน์์ที่่�เป็็นแหล่่งรวบรวมข้้อมููลและสร้้างการ

1. เ กิิ ดชุุม ช น อ อ น ไ ล น์์ ที่่� มีีข้้ อ มูู ล อ ง ค์์ ก ร ผู้้� แ ก้้ ปัั ญ ห า สัั ง คม แ ล้้ ว

เข้้ า ถึึ ง งานพัั ฒนาสัั ง คมที่่� ดีีทุุ กรูู ป แบบและเชื่่� อ มโยงหลากหลาย
ภาคส่่วนให้้เห็็นเป้้าหมายใหญ่่ และสถานการณ์์แต่่ละประเด็็นปััญหา
สัังคม นำำ�ไปสู่่�การสร้้างความร่่วมมืือและลงมืือทำำ�
2. เพื่่� อให้้เกิิดพลัง
ั ในการสื่่�อสาร สามารถสร้้างการรัับรู้้�ในวงกว้้างได้้

101 องค์์กร 120 โครงการ
2. สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ภาคีีภาคส่่ ว นต่่ า งๆ รวม 172 องค์์ ก ร
ร่่วมนำำ�เสนอการแก้้ไขปััญหาสัังคมในรููปแบบต่่างๆ
3. มีีเนื้้�อหาจากกิิจกรรม Lives ที่่�ภาคีีมาร่่วมนำำ�เสนอจำำ�นวน 68 Lives
พร้้อมให้้เรีียนรู้้�ประเด็็นทางสัังคมได้้

การขยายผล

4. มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมในช่่วงวัันงาน 4,206 คน

ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศได้้ร่่วมเป็็นคณะทำำ�งานเครืือข่่ายสัังคมดีี จััด

5. มีีผู้้�ลงทะเบีียนเป็็นสมาชิิกเว็็บไซต์์แล้้ว 550 คน

งาน Good Society Summit 2021 งานรวมตััวภาคีีและองค์์กรต่่างๆ
� า่ สนใจและหลาก
ทุุกภาคส่่วน เพื่่� อร่่วมกัันนำ�ำ เสนอประเด็็นทางสัังคมที่่น่
� กคนสามารถมีีส่่วนร่่วมสร้้างสัังคมดีีได้้ ในรููป
หลาย พร้้อมช่่องทางที่่ทุุ
แบบ Virtual Event ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ http://goodsociety.
network
กิิจกรรมในงานประกอบด้้วย เวทีีระดมความร่่วมมืือแผนปฏิิบััติิการ
� ง
ธรรมาภิิบาลเพื่่� อการพัั ฒนาที่่ยั่่
ั ิ
� ยืืน เวทีีระดมความร่่วมมืือแผนปฏิิบัติ
การเพื่่� อการพัั ฒนาทางสัังคมของประเทศไทย เวทีี Social Enterprise
Thailand Forum 2021 และกิิจกรรมจากองค์์กรผู้แ
้� ก้้ปัญ
ั หาสัังคมใน
4 ประเด็็น ได้้แก่่ การศึึกษาและเยาวชน สิิทธิมนุุ
ิ ษยชนและการต่่อต้้าน
คอร์์รัป
ั ชััน สุุขภาพกายและใจ และสิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืน

งานระดมทุุนแคมเปญ “Class Buddy คุุณได้้เรีียน น้้องเรีียนได้้” ความร่่วมมืือระหว่่าง
ภาคีีเครืือข่่าย : เทใจ | Saturday School | Inskru | toolmorrow | ก่่อการครูู | มหาวิิทยาลััยมหิิดล

1 พฤศจิิกายน - 31 ธัันวาคม 2564

วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

จากสถานการณ์์การระบาดของ covid-19 มีีเด็็กนัักเรีียนด้้อยโอกาสใน

1. ได้้ รัั บ ความร่่ วมมืื อจากอาสาสมัั คร (Masters) ที่่� มาให้้ ความรู้้�ใน

ไทยจำำ�นวนกว่่า 270,000 คน ที่่�ได้้รัับผลกระทบและไม่่มีีอุุปกรณ์์เรีียน

คลาสพิิ เศษ 8 ท่่าน

ออนไลน์์ และมีโี อกาสหลุุดออกจากระบบการศึึกษา ร้้อยพลัังการศึึกษา

2. มีี ผู้้� บ ริิ จ าค 693 คน และสามารถระดมทุุนได้้ เ งิิ น บริิ จ าครวม

จึึงได้้ร่ว
่ มมืือกัับเทใจ และภาคีีเครืือข่่ายทางการศึึกษา ได้้แก่่ Saturday

1,012,306 บาท เพื่่� อจััดซื้้�ออุุปกรณ์์แท็็บเล็็ตและอิินเทอร์์เน็็ตส่่งต่่อ

School, Inskru, Toolmorrow, ก่่อการครูู และมหาวิิทยาลััยมหิิดล

ให้้น้้องๆ ได้้จำำ�นวน 202 คน

จััดแคมเปญระดมทุุนชวนบริิจาคเงิิน เลืือกเข้้าคลาสเรีียนและนำำ�เงิิน
บริิจาคจััดซื้้�ออุุปกรณ์์แท็็บเล็็ตและอิินเทอร์์เน็็ตส่่งต่่อให้้น้้องๆ ได้้เรีียน
โดยตั้้�งเป้้าหมายการระดมทุุน 1,000,000 บาท เพื่่� อมาช่่วยเพิ่่� มโอกาส
ทางการศึึกษาให้้กับ
ั เด็็กนัักเรีียน 200 คน (เด็็กนัักเรีียน 1 คน จะได้้รับ
ั
อุุปกรณ์์แท็็บเล็็ตและอิินเทอร์์เน็็ต (1 ปีี) คิิดเป็็นเงิิน 5,000 บาท)

การขยายผล
รููปแบบการบริิจาคชวนคนทั่่�วไปร่่วมสนัับสนุุนการบริิจาค และสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�บริิจาค 500 บาทขึ้้�นไป สามารถเลืือกเข้้าร่่วมคลาสเรีียนพิิ เศษ
� ีความรู้้� ความเชี่่ย
� วชาญด้้านต่่างๆ เช่่น
จากพี่่� ๆ อาสาสมััคร (Masters) ที่่มี
Storytelling, UX UI, Google Trends, Podcast เป็็นต้้น เพื่่� อให้้ทุุก
การบริิจาคจะได้้เรีียนคลาสพิิ เศษแล้้ว ยัังส่่งต่่ออุุปกรณ์์และอิินเทอร์์เน็็ต
ให้้น้อ
้ งได้้เรีียนอีีกด้้วย โดยเปิิดระดมทุุนผ่่านเว็็บไซต์์ Taejai.com

18

รายงานประจำำ�ปีี 2564 | มููลนิิธิิเพื่่� อ “คนไทย”

ผลผลิิต – ผลลััพธ์์
กลไกความร่่วมมืือเพื่่� อการลงทุุนทางสัังคม
(Social Investment Platforms)
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เทใจ.คอม (www.taejai.com)

นิิยาม
กลไลการระดมทุุ น ออนไลน์์ เ พื่่� อสัั ง คมแห่่ ง แรกของประเทศไทยทำำ� หน้้าที่่� เ ชื่่� อมโยง“ผู้้� ใ ห้้” ที่่� ต้้ องการเห็็ นก ารเปลี่่� ย นแปลง
ในสัั ง คมไทยและ“ผู้้� รัั บ ” ที่่� ท างเทใจคัั ดส รรโครงการและทีี ม งานที่่� มีี ค วามน่่ า เชื่่� อถืือซึ่่� ง มีี กิิ จ กรรมที่่� ชัั ด เจนในการสร้้างผลลัั พธ์์
ทางสัังคม มีีกระบวนการติิดตามและรายงานผลโครงการหลัังจบการระดมทุุนให้้กัับผู้้�บริิจาคทราบ

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

สัังคมไทยที่่�เป็็นธรรมและยั่่�งยืืนจากการมีีส่วนร่
่
ว
่ มของพลเมืือง

– สร้้างพื้้� นที่่� ให้้พลเมืืองและองค์์ กรที่่� ต้้ องการพััฒนาสัังคม
/ชุุมชนใช้้ระดมทรััพยากรเพื่่�อดำำ�เนิินงาน
– สร้้างกลไกที่่�ปลอดภััย สะดวก และเชื่่�อถืือได้้ให้้ประชาชน
ร่่วมลงขัันเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงสัังคมในประเด็็นการ
พััฒนาด้้านต่่างๆ
– สร้้างมาตรฐานในภาคสัั ง คมเรื่่� องความโปร่่ ง ใสและ
ความรัับผิิดชอบต่่อผลลััพธ์ข
์ องเงิินบริิจาค

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
– ผู้้�สนัับสนุุน ประชาชนทั่่�วไปและสมาชิิกของเทใจ ในฐานะผู้้�สนัับสนุุนโครงการ เพื่่�อสัังคมผ่่านกลไกเทใจ
– มููลนิิธิเิ พื่่�อ“คนไทย” สถาบัันเช้้นจ์์ ฟิิวชัน ภ
ั ายใต้้มููลนิิธิบูู
ิ รณะชนบทแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
บริิษััท โอเพ่่นดรีม
ี  จำำ�กััด ทีีวายพีีเอ็็น (TYPN : Thai Young Philanthropists Network) ในฐานะภาคีีผู้ร่้� ว
่ มก่่อตั้้�ง
– โครงการเพื่่�อสัังคม ในฐานะผู้้รั� บ
ั การสนัับสนุุนเงิินบริิจาคจากกองทุุนฯ เพื่่�อดำำ�เนิินการการต่่อชีีวิต 
ิ และสร้้างอนาคตแก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย

ผลผลิิต-ผลลััพธ์์ เทใจ.คอม ปีี 2564
ยอดบริิจาค

ผู้้�บริิจาค

อาสาสมััคร

77,063,513 บาท

37,177 คน

9 คน

ผู้้ร่
� ่วมกิิจกรรม

ผู้้�รัับประโยชน์์

539 คน

77 องค์์กร / 174,066 คน
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� ำ�เร็็จ 124 โครงการ
โครงการที่่สำ
สามารถแบ่่งตามกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
ประโยชน์์ได้้ 8 ประเภท

โครงการที่่�สำำ�เร็็จ 124 โครงการ
ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์และมีีกลุ่�ม
่ ที่่�ได้้รัับ
ประโยชน์์ ต่่อไปนี้้�

เด็็กและเยาวชน

เด็็กและเยาวชน

ผู้้�สููงอายุุ

ผู้้�สููงอายุุ

53 โครงการ
11 โครงการ
สิ่่�งแวดล้้อม

11 โครงการ
สััตว์์

6 โครงการ
กลุ่่�มคนเปราะบาง

29 โครงการ
ผู้้�พิิ การและผู้้�ป่่วย

22 โครงการ
โควิิด-19

56 โครงการ
ภััยพิิ บัติ
ั ิ

10 โครงการ

9,291 คน
398 คน

ผู้้�พิิ การและผู้้�ป่่วย

14,997 คน
คนเปราะบาง

146,661 คน
คนไร้้บ้้าน

5 คน
ครูู

8 คน
บุุคลากรทางการแพทย์์

229 คน
นัักวิิจััย

20 คน
ผู้้�พิิ ทัักษ์์ป่า่

3 คน

นัักดนตรีี

6 วง

อาสาสมััคร

2 คน

พื้้� นที่่�ป่า่

126 แห่่ง
ช้้าง

232 เชืือก
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(BKIND Mutual Fund)
นิิยาม
กลไกระดมทรััพยากรทางการเงิินผ่า่ นตลาดทุุนในรููปแบบ “กองทุุนรวม” เพื่่�อสร้้างสัังคมแห่่งการแบ่่งปััน  “เงิินบริิจาค” ของนัักลงทุุนใน
การต่่อชีีวิิต สร้้างอนาคตแก่่ผู้มี
้� ีความต้้องการ ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง บริิษััท  หลัักทรัพย์
ั จั
์ ัดการกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กััด สถาบััน
เช้้นจ์์ ฟิิวชัน ภ
ั ายใต้้มููลนิิธิบูู
ิ รณะชนบทแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ มููลนิิธิเิ พื่่�อคนไทย และมููลนิิธิยุ
ิ ุวพััฒน์์

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

การลงทุุนที่่� ให้้ผลตอบแทนทั้้� ง ทางการเงิิ น และทางสิ่่� ง แวดล้้อม
สัังคม ธรรมาภิิบาล และการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั น
ั

– ส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น ในบริิ ษัั ทที่่� มีี ก ารดำำ� เนิิ น งานด้้าน
สิ่่� ง แวดล้้อม สัั ง คม ธรรมาภิิ บ าล และการต่่ อ ต้้าน
คอร์์รััปชััน  (ESGC) ที่่� ดีี เพื่่�อให้้ได้้ผลตอบแทนทั้้� งการ
ลงทุุนและทางสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ธรรมาภิิบาล และการ
ต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั น
ั
– สนัั บสนุุ นการบริิจาคเงิิ นจากผู้้� ลงทุุนเพื่่�อต่่ อชีีวิิตและ
สร้้างอนาคตแก่่ ผู้้� ที่่� ต้้ องการความช่่ ว ยเหลืือและการ
สนัับสนุุนในประเด็็นทางสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ธรรมาภิิบาล
และการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั น
ั

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ผู้้�ลงทุุนทั้้�งรายย่่อยและสถาบััน

บลจ. บััวหลวง

ผู้้� ล งทุุ น ทั้้� ง รายย่่ อ ยและสถาบัั น  ในฐานะผู้้� สนัั บ สนุุ น บริิ ษัั ทที่่�

ในฐานะผู้้�บริิหารกองทุุนฯ ที่่� เชื่่�อมโยงเงิิ นและความมีีส่่วนร่่วม

มีี ESGC และสนัับสนุุนโครงการเพื่่�อสัังคมผ่่านกลไกค่่ าบริิหาร

ของผู้้�ลงทุุนเข้้ากัับโครงการเพื่่�อสัังคม

จััดการกองทุุนฯ

องค์์กรตััวกลางด้้านสัังคม

โครงการและองค์์กรที่่�ทำำ�งานส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล

ในฐานะผู้้�สรรหา คัั ดเลืือก  พััฒนา ติิ ดตามความก้้าวหน้้าและ

ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันในสัังคมไทย

ผลลััพธ์ข
์ องโครงการเพื่่�อสัังคมที่่�รับ
ั การสนัับสนุุนจากกองทุุนฯ

ในฐานะผู้้รั� บ
ั การสนัับสนุุนเงิินบริิจาคจากกองทุุนฯ เพื่่�อดำำ�เนิินการ
ต่่อชีีวิิต และสร้้างอนาคตแก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย

ประชาชนผู้้�รัับประโยชน์์ปลายทาง
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ผลผลิิต-ผลลััพธ์์ กองทุุนรวมคนไทยใจดีี ปีี 2564
ปีี 2562 – 2564

ปีี 2558 – 2564

55 โครงการ เพื่่�อสัังคม ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจาก
กองทุุนฯ มููลค่่ารวม 40.8 ล้้านบาท
ประเด็็น

7 โครงการเพื่่�อสัังคม ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจากกองทุุนฯ และ
ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องรวมทั้้�งสิ้้�น  3.9 ล้้านบาท

โครงการ

งบประมาณสนับสนุน (บาท)

ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิง

1. Chatbot ช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงจากความรุุนแรง

484,000

ผู้้�สููงอายุุ

2. Buddy Homecare

700,000

การศึึกษา

3. SaturnLight

294,700

สุุขภาพ

4. ละอ่่อนน้้อยหายใจม่่วน

300,923

เด็็กและครอบครััว

5. ฝึึกทัักษะพ่่ อแม่่ในการสื่่�อสารกัับลููก

872,000

สร้้างอาชีีพ

6. วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคมสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ทำำ�การผลิิตที่่�บ้้าน

499,000

สร้้างอาชีีพ

7. การฝึึกอบรมผู้้�ช่่วยแพทย์์แผนไทย 330 ชั่่�วโมง

767,000

รวม 7 โครงการ

3,917,623
ที่่�มา: สถาบัันเช้้นจ์์ ฟิิวชััน ณ ธัันวาคม 2564

องค์์กรผู้้�รัับประโยชน์์
8 องค์์กร

ผู้้�รัับประโยชน์์

13,500 คน
– ผู้้�หญิิงและเด็็ก	

1,200 คน

– ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กและโรงเรีียนอนุุบาล 5 แห่่ง

– เด็็กและเยาวชน/นัักเรีียน	

2,051 คน

– องค์์กรสาธารณประโยชน์์และกิิจการเพื่่� อสัังคม 3 แห่่ง

– ผู้้�สููงอายุุ
– ผู้้�ปกครองเด็็ก	
– ครอบครััวผู้้ที่่
� ไ� ด้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
– ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากความไม่่สงบภาคใต้้	

602 คน
1,935 คน
939 คน
5 คน

– แกนนำำ�ชุุมชน	

500 คน

– ประชาชนทั่่�วไป

6,268 คน
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จากสถานการณ์์โควิิด-19 ในปีี 2564 ส่่งผลให้้เกิิดความไม่่สะดวกในการประชุุมเพื่่� ออนุุมััติิโครงการใหม่่ ประกอบกัับอยู่่�ระหว่่าง
การสะสมงบประมาณให้้เพีียงพอต่่อการสนัับสนุุนโครงการในปีี 2565 กองทุุนรวมคนไทยใจดีี จึึงไม่่ได้้ทำำ�การอนุุมััติิโครงการใหม่่
ในปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม คณะทำำ�งานยัังคงติิดตามความก้้าวหน้้าที่่�น่่าสนใจหลัังจากปิิดโครงการของ 7 โครงการสุุดท้้ายที่่�ได้้รับ
ั การ
สนัับสนุุนจากกองทุุน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

โครงการที่่ไ� ด้้รัับการสนัับสนุุน
1. Chatbot ช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงจาก
ความรุุนแรง

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
ความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลังปิดโครงการ
• พัั ฒนาระบบแจ้้งเหตุุหรืือเบาะแสเกี่่�ยวกัับคดีีความรุุนแรงหรืือการล่่วงละเมิิด

Chatbot ปััญญาประดิิษฐ์์ให้้คำ�ำ แนะนำำ�

เพื่่� อส่่งเรื่่�องต่่อให้้กัับกองบััญชาการสืืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

ผู้้�หญิิ ง ที่่� ต กเป็็ น เหยื่่� อ ความรุุ น แรง

เทคโนโลยีี สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิให้้เข้้ามาช่่วยเหลืือระงัับเหตุุและดููแล

ให้้ มีีค วามรู้้�ว่่ า จะป้้ อ งกัั น ตัั ว รัั บ มืือ
และขอความช่่วยเหลืือที่่ไ� หน

• พัั ฒนา MySis Angel quiz เพื่่� อให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นในการช่่วยสอดส่่องดููแลเด็็ก
ไม่่ให้้ถููกทำำ�ร้้าย

(ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : กัันยายน 2562

ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

– สิิงหาคม 2563)

• จำำ�นวนผู้้�เข้้าเพจ MySis รวม 319,441 คน
• จำำ�นวนผู้้�ใช้้ที่่�พููดคุุยกัับ MySis Bot รวม 1,102 คน
• จำำ�นวนผู้้�แจ้้งเหตุุรวม 40 คน
– นำำ�ไปสู่่�การจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ผิิด 3 คดีี, ส่่งต่่อหรืือดำำ�เนิินงานสำำ�เร็็จแล้้ว 23
คดีี, อยู่่�ระหว่่างการสืืบสวน 9 คดีี และรอข้้อมููลเพิ่่� มเติิม 5 คดีี
• จำำ�นวนผู้้�ที่่�ทำำ� MySis Angel quiz รวม 80 คน

2. Buddy Homecare

ความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลังปิดโครงการ

กิิ จ การเพื่่� อสัั ง คมที่่� มุ่่� งแก้้ ปัั ญ หา

• เยาวชน 2 ราย (จาก 6 รายที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษา) มีีความเติิบโตในสายงาน

ผู้้�สููงอายุุที่่�ยากไร้้ ขาดคนดููแล โดย

ได้้เลื่่�อนขั้้�นเป็็น supervisor ให้้กัับพนัักงานดููแลผู้้�สููงอายุุและอาสาสมััคร

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาหลัักสููตรดููแล

• มีีการตรวจสุุขภาพผู้้�สููงอายุุยากไร้้และปรัับแก้้ได้้ทัันก่่อนนำำ�ไปสู่่�ภาวะพึ่่� งพิิ ง

ผู้้�สูู งอายุุ ใ ห้้ แ ก่่ เ ยาวชนชนเผ่่ า ที่่� ข าด

จำำ�นวน 12 ราย

โอกาสและอบรมหลัักสููตรการดููแลผู้้�

• มอบสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นให้้กัับครอบครััวผู้้�สููงอายุุยากไร้้ในช่่วงโควิิด-19

สููงอายุุ เ ฉพาะด้้ า นให้้ แ ก่่ อ าสาสมัั ค ร

• อบรมเยาวชนเพื่่� อสร้้างอาชีีพจำำ�นวน 20 คน (กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ)

จำำ�นวน 60 คน

ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

(ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : พฤษภาคม

• เด็็กชนเผ่่าที่่�ขาดโอกาส 40 คน มีีงานทำำ�และรายได้้จากการรัับการอบรมการดููแล

2562 – เมษายน 2563)

ผู้้�สููงอายุุในโครงการ
• ผู้้�สููงอายุุยากไร้้จำำ�นวน 600 ได้้รัับการตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้นที่่�มีีประสิิทธิิภาพทั้้�ง
มิิติิกาย จิิต และ สัังคม
• ผู้้�สููงอายุุและสมาชิิกในครอบครััวกว่่า 900 คนได้้รัับสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นในช่่วงกัักตััว
14 วัันจากวิิกฤติิโควิิด-19
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โครงการที่่ไ� ด้้รัับการสนัับสนุุน
3. SaturnLight - Scale up

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
ความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลังปิดโครงการ

Saturday School’s Impact

• Saturday School Expansion ภููเก็็ต (ระหว่่าง ม.ค. - ก.ย. 2564)

ต่่ อ ยอดขยายโมเดล

• Saturday School Expansion ภููเก็็ต ขอนแก่่น นนทบุุรีี (ระหว่่าง มีี.ค. - ก.ย.

Saturday

School ไปยัั ง จัั ง หวัั ดอื่่� น ๆ และ

2565)

มุ่่�งหวัั ง ที่่� จ ะสร้้ า งช่่ อ งทางการหา

• เปิิดการอบรมและขยายทีีมอาสาท้้องถิ่่�น

รายได้้อย่่างยั่่�งยืืนให้้กับ
ั โครงการผ่่าน

ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

การสร้้างโรงเรีียนปลููกกล้้าที่่�จััดการ

• ส่่งเสริิมทัักษะที่่�น้้องๆ สนใจ เพื่่� อนำำ�ไปใช้้พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต

เรีียนการสอนให้้ แ ก่่ บุุ คค ลที่่� มีีกำ�ลั
ำ ัง

• เยาวชนด้้อยโอกาส จำำ�นวน 137 คน ได้้ค้น
้ หาตััวเองและกล้้าลงมืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�ตน

ทรัั พย์์ เพื่่� อนำำ� รายได้้ ม าสนัั บ สนุุ น
การทำำ�งานของโครงการ Saturday
School

สนใจ
• ประชาชนทั่่�วไป (ทีีมอาสา) จำำ�นวน 52 คน ได้้ฝึึกเตรีียมความพร้้อมเพื่่� อที่่�จะส่่ง
ต่่อความรู้้�ให้้กัับนัักเรีียนในพื้้� นที่่�ต่่างๆ

(ระยะเวลาดำำ� เนิิ น การ : กัั น ยายน
2562 – สิิงหาคม 2563)

4. ละอ่่อนน้้อยหายใจม่่วน

ความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลังปิดโครงการ

โครงการจัั ดส่่ ง อุุ ป กรณ์์ วัั ดค่่ า ฝุ่�่ น

• ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กและโรงเรีียนใช้้ระบบธงเขีียวและแดงหน้้าโรงเรีียน เพื่่� อแจ้้ง

PM2.5, เครื่่� อ งฟอกอากาศ, สื่่� อ

เกี่่�ยวกัับภาวะฝุ่่�นให้้ผู้้�ปกครองทราบ โดยวััดค่่าจากอุุปกรณ์์วััดค่่าฝุ่่�นที่่�ได้้รัับ

และคู่่�มืือการดููแลและจัั ด การปัั ญ หา
ฝุ่�่ น ในศููนย์์ พัั ฒนาเด็็ ก เล็็ ก และจัั ด

• ครููยัังคงเล่่านิิทานได้้ที่่�รัับจากโครงการเกี่่�ยวกัับฝุ่่�น PM2.5 เพื่่� อให้้เด็็กเข้้าใจว่่าฝุ่่�น
คืืออะไร

กระบวนการฝึึ ก อบรมเจ้้ า หน้้ า ที่่� แ ละ

ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

ผู้้�ปกครองในการรัับมืือกัับฝุ่่น
� PM2.5

• ศููนย์์พััฒนาเด็็กทั้้�ง 5 แห่่งมีีศัักยภาพในการจััดการและดููแลตนเองเรื่่�องฝุ่่�น

ให้้แก่่ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก สถานรัับ
เลี้้�ยงเด็็ก และโรงเรีียนอนุุบาล รวม 5
แห่่งในจัังหวััดเชีียงใหม่่เพื่่� อแก้้ปัญ
ั หา
ฝุ่่น
� PM 2.5

PM2.5
• มีีสถานีีตรวจวััดในเชีียงใหม่่มากขึ้้�น ทำำ�ให้้ทราบข้้อเท็็จจริิงถึึงความเสี่่�ยงต่่อเด็็ก
ในเชีียงใหม่่มากขึ้้�น
• เด็็กในศููนย์์พััฒนาเด็็กทั้้�ง 5 ศููนย์์ อย่่างน้้อย 250 คน ได้้รัับการป้้องกัันจากฝุ่่�น

(ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : ธัันวาคม 2562

PM2.5 เกิิดการอบรมและส่่งต่่อความรู้้�ในการป้้องกัันตััวเอง และครอบครััว

– พฤศจิิกายน 2563)

ซึ่่�งสามารถขยายไปยัังคนในชุุมชน
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โครงการที่�่ได้้รัับการสนัับสนุุน
5. ฝึึกทัก
ั ษะพ่่ อแม่่ในการสื่่�อสารกัับลููก

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
ความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลังปิดโครงการ

พัั ฒนาแพลตฟอร์์มสื่่�อสารออนไลน์์

นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับมาใช้้กัับโครงการคุุณเปลี่่�ยน ลููกเปลี่่�ยน ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุน

(NEW PARENTS 2021) ฝึึกทัักษะ

โดยสสส. ส่่งผลให้้ได้้ทำำ�งานที่่�สำำ�คััญหลายชิ้้�น เช่่น ออกแบบระบบเรีียนรู้้�ทัักษะการ

พ่่ อแม่่ ใ นการสื่่� อ สารกัั บ ลููกวัั ย เด็็ ก

สื่่�อสารเชิิงบวกสำำ�หรัับพ่่ อบ้้าน แม่่บ้้านในสถานคุ้้�มครองเด็็ก ระยอง หรืือทำำ�แคมเปญ

และวัั ยรุ่่� นโดยผสานการแนะนำำ� ของ

เรื่่�องการสร้้างสััมพัั นธภาพในครอบครััวให้้กัับกรมกิิจการสตรีีและครอบครััว เป็็นต้้น

� วชาญจิิตวิิทยาเด็็กเป็็นโครงการ
ผู้้เ� ชี่่ย

ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

ที่่� ต่่ อ ย อ ด จ า ก ก า ร สนัั บ สนุุ น ข อ ง

• ผู้้�ปกครองที่่�มีีบุุตรหลานติิดมืือถืือจำำ�นวน 1,300 คน ได้้เข้้าร่่วม Online group

สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้าง

support

เสริิมสุุขภาพ (สสส.) ที่่ไ� ด้้ผลิต
ิ รายการ

– ส่่งผลให้้ 66% มีีความใกล้้ชิิดบุุตรหลานมากขึ้้�น, 68% มีีทัักษะการจััดการ

ทีีวีีออนไลน์์ เ กี่่� ย วกัั บ ประเด็็ น ต่่ า งๆ
ที่่� ผู้้�ป ก ค ร อ ง ต้้ อ ง ก า ร สื่่� อ ส า ร กัั บ
ลููกหลานวััยรุ่่�น

6. วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคมสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ทำำ�การผลิิตที่่�บ้้าน
มููลนิิ ธิิ เ พื่่� อการพัั ฒนาแรงงานและ

อารมณ์์ได้้ดีีขึ้้�น, 76% สื่่�อสารกัับบุุตรหลานดีีขึ้้�น
• แกนนำำ�ชุุมชนของกรมกิิจการสตรีีและครอบครััวจำำ�นวน 500 คนมีีความเข้้าใจ
เรื่่�องการสื่่�อสารเชิิงบวกมากขึ้้�น

ความก้าวหน้าที่น่าสนใจหลังปิดโครงการ
• จััดทำำ� Workshop online เพื่่� อหาทางพลิิกฟื้้� นธุุรกิิจชุุมชนต่่างๆ เพื่่� อผลัักดััน
เศรษฐกิิจชุุมชนในแต่่ละภาค

อาชีีพ และสมาคมเครืือข่่ายแรงงาน

• จััดฝึึกอบรมเรื่่�องการพัั ฒนาธุุรกิิจ ทั้้�งหมด 6 ครั้้�ง และการตลาดออนไลน์์อีีก

นอกระบบ ร่่ ว มกัั บ ทีีม HandUp

4 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วมเข้้าร่่วมกิิจกรรมฝึึกอบรมทั้้�งหมด 150 คน จากชุุมชนใน

Network จััดตั้้�งวิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม

เครืือข่่ายทั้้�งหมด 33 ชุุมชน

ขึ้้�นเพื่่� อพัั ฒนาทัักษะและความสามารถ

ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

ในการบริิหารจััดการธุุรกิิจ ทัักษะการ

• กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน 12 กลุ่่�ม จากทั้้�ง 4 ภููมิิภาคได้้รัับความรู้้�เรื่่�องการพัั ฒนา

ผลิิต ทัักษะการตลาด รวมทั้้�งพัั ฒนา

วิิสาหกิิจชุุมชน และฝึึกอบรบการตลาดออนไลน์์ร่่วม 100 คน

คุุณภาพชีีวิิตของกลุ่่�มแรงงานนอก

• สมาชิิกเครืือข่่ายชาวบ้้านขยายจำำ�นวนครอบคลุุมกว่่า 1,000 คน

ระบบและครอบครัั ว ให้้ เ ป็็ น โมเดล

• กลุ่่�มชาวบ้้านสามารถพัั ฒนาแบรนด์์และสร้้าง Story ให้้กัับสิินค้้าชุุมชน

ส่่งเสริิมโอกาสทางเศรษฐกิิจให้้กลุ่่�ม

• โครงสร้้างการพัั ฒนาสิินค้้าและการจััดการการเงิินที่่�ชุุมชนได้้รัับช่่วยให้้มองเห็็น

แรงงานนอกระบบผ่่านกลไกธุุรกิิจ
(ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : เมษายน 2563
– มกราคม 2564)
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โครงการที่่ไ� ด้้รัับการสนัับสนุุน
7. การฝึึกอบรมผู้้�ช่่วยแพทย์์แผนไทย

สถาบัั น แพทย์์ แ ผนไทยสมานคุุ ณ
คลิิ นิิ ก จัั ด อ บ ร ม หลัั ก สูู ต ร ผู้้� ช่่ ว ย

4

ความก้้าวหน้้าที่่�น่่าสนใจหลัังปิิดโครงการ
• ต่่อยอดการพัั ฒนาทัักษะอาชีีพผู้้�ช่่วยแพทย์์แผนไทยร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏ

330 ชั่่�วโมง

แพทย์์แผนไทย 330

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม

ชั่่�วโมง รวม

เดืือนพร้้ อ มการใช้้ ย าสมุุ น ไพร

ยะลา
• ธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมลููกเหรีียงนวดเพื่่� อสุุขภาพสามารถเปิิดให้้บริิการ และมีีการปรัับ
รููปแบบการให้้บริิการเป็็น “นวดเดลิิเวอรี่่�” ในช่่วงที่่�ไม่่สามารถเปิิดร้้านได้้
ผลกระทบทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น

รัั ก ษาอาการเจ็็ บ ป่่วย เมื่่� อ ผู้้� เ ข้้ า ฝึึ ก

• เยาวชนกำำ�พร้้านอกระบบการศึึกษา จำำ�นวน 5 คน และแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวผู้้�ด้้อยโอกาส

อบรมจบหลัั ก สููตรสามารถนำำ�ค วาม

จำำ�นวน 15 คนสามารถนำำ�ใบประกอบวิิชาชีีพเพื่่� อทำำ�งานในคลิินิิกการแพทย์์แผน

รู้้�ไปดููแลตนเอง ญาติิพี่่�น้้องและคน

ไทย หรืือร้้านขายยาแผนไทยและสมุุนไพร หรืือให้้บริิการนวดเพื่่� อสุุขภาพในชุุมชน

ในชุุมชน ที่่� สำำ�คัั ญ ยัั ง สามารถนำำ� ไป

ของตััวเองได้้

ประกอบอาชีีพการนวดรัักษาอาการ
โรคต่่างๆ

• 60% ของกลุ่่�มแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวที่่�ผ่่านการเข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้ประกอบอาชีีพ
ในสถานประกอบการที่่�เป็็นมาตรฐาน มีีรายได้้จากการประกอบอาชีีพ
• กลุ่่�มเป้้าหมายในโครงการมีีงานทำำ�และมีีรายได้้ สามารถเลี้้�ยงดููครอบครััวได้้
และรู้้�สึึกตััวเองมีีคุุณค่่า สามารถเป็็นที่่�พึ่่� งของผู้้�อื่่�นได้้
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กองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทย (THAI CG Funds)

นิิยาม
กลไกสร้้างการมีี ส่่ วนร่่ว มในด้้านเสริิ ม สร้้างธรรมาภิิ บ าลและต่่ อ ต้้านคอร์์ รัั ปชัั นผ่่ า นการลงทุุ น  เป็็ น ความร่่ ว มมืือของภาคตลาดทุุ น 
ภาคประชาสัังคม ภาควิิชาการ และประชาชนทั่่�วไป โดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน  (บลจ.) 10 บริิษััท ซึ่่�งมีีมููลค่่ากองทุุนภายใต้้
การบริิ ห ารกว่่ า ร้้อยละ 90 ของตลาดทุุ น รวมได้้ร่่ ว มจัั ดตั้้� ง กองทุุ น รวมหุ้้� น  10 กองทุุ นที่่� แ ยกการบริิ ห ารอย่่ า งอิิ ส ระ เน้้นลงทุุ น
ในตลาดหลัั กทรัั พย์์ ข องบริิ ษัั ทที่่� มีี ก ารกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ไ ด้้รัั บ การประเมิิ น จากสมาคมส่่ง เสริิ ม สถาบัั นก รรมการบริิ ษัั ท ไทย (IOD)
ในระดัั บดีี มากและดีี เลิิ ศ (CG Rating Score 4-5) และเป็็นบริิษััทที่่� ผ่่านการรัับรองมาตรฐานจากแนวร่่วมต่่ อต้้านคอร์์รััปชัันของ
ภาคเอกชนไทย (Thai CAC)

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

กลไกความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนสัังคมผ่่านการลงทุุนที่่� สร้้าง

กองทุุ น รวมธรรมาภิิ บ าลไทยมีี น โยบายลงทุุ น ในตราสารทุุ น

ผลตอบแทนทางธุุ ร กิิ จ และผลลัั พธ์์ ท างสัั ง คมด้้านการส่่ ง เสริิ ม

ของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัั กทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่� มีี

ธรรมาภิิบาลต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั น
ั

การดููแลกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี พิิจารณาจากการประเมิิน  CG Rating
Score ในระดัับที่่�ดีีมากหรืือดีีเลิิศ และได้้รัับรองเป็็นสมาชิิกแนว
ร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต  จากนั้้�น
จะนำำ� รายได้้  40% ของค่่ า ธรรมเนีี ย มจัั ดก ารกองทุุ นที่่� ไ ด้้รัั บ
ไปสนัับสนุุนการทำำ�งานส่่งเสริิมธรรมาภิิ บาลต่่ อต้้านคอร์์รััปชััน
ในสัังคมไทย

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ผู้้�ลงทุุนทั้้�งรายย่่อยและสถาบััน

บลจ. 10 องค์์กร

ในฐานะผู้้� สนัั บ สนุุ น บริิ ษัั ทที่่� มีี ก ารกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละ

ในฐานะผู้้�บริิหารกองทุุนฯ ที่่� เชื่่�อมโยงเงิิ นและความมีีส่่วนร่่วม

สนัับสนุุนโครงการเพื่่�อสัังคมผ่่านกลไกค่่าบริิหารจััดการกองทุุนฯ

ของผู้้�ลงทุุนเข้้ากัับโครงการเพื่่�อสัังคม

องค์์กรตััวกลางด้้านสัังคม

โครงการและองค์์กรที่่�ทำำ�งานส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล

ในฐานะผู้้ส
� รรหา คััดเลืือก พััฒนา ประสานงาน ติิดตามความ

ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันในสัังคมไทย

ก้้าวหน้้าและผลลััพธ์ข
์ องโครงการเพื่่�อสัังคมที่่�เข้้ารัับการ

ในฐานะผู้้� รัั บ การสนัั บ สนุุ น เงิิ นทุุ น ในการดำำ� เนิิ น โครงการจาก

สนัับสนุุนจากกองทุุนฯ

กองทุุน
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ผลผลิิต-ผลลััพธ์์ กองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทย ปีี 2564
ปีี 2561 – 2564
กองทุุนรวมธรรมาภิิ บาลไทยได้้สนัับสนุุนโครงการที่่� มีีแนวคิิ ดในการเสริิมสร้้างธรรมาภิิ บาลและต่่ อต้้านการคอร์์รััปชัันไปแล้้วทั้้� งสิ้้�น 

13 โครงการ เป็็นจำำ�นวนเงิิน  44,164,960.00 บาท
4 โครงการ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 6,833,130.00 บาท

โดยในปีี 2564 กองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทยให้้การสนัับสนุุน 
มีีรายละเอีี ยดและความก้้าวหน้้าตามความต่่ อเนื่่�องของงาน

ทั้้�ง 13 โครงการดัังนี้้�

โครงการที่�่ได้้รัับการสนัับสนุุน
1. โครงการ CAC SME Certification

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
– บริิษััท SME ที่่�เข้้าร่่วมโครงการและประกาศเจตนารมณ์์จำำ�นวน 113 บริิษััท

สร้้างเครืือข่่าย Supply Chain

– บริิษััท SME ที่่�ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน มีีนโยบาย ระบบควบคุุม และข้้อปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีี

� แนวปฏิิบัติ
ที่่มีี
ั /ิ ระบบควบคุุมภายใน

� ว
� งต่่อการดููแลระบบภายใน
ที่่ช่
่ ยป้้องกัันการติิดสิน
ิ บน รวมถึึงมีก
ี ารประเมิินความเสี่่ย

ในการไม่่ให้้ ไม่่รับ
ั สิินบน

อื่่�นๆ และผ่่านการรัับรองจำำ�นวน 28 บริิษััท

2. โครงการพัั ฒนาเกมเพื่่� อการ
เรีียนรู้้�การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

– โครงการร่่วมมืือกัับ Learn Education ในโครงการ TrainKru เพื่่� อให้้ความรู้้�
และเป็็นเครื่่�องมืือการสอนโดยมีีครููเข้้าร่่วมอบรมทั้้�งหมด 501 คน ผ่่านระบบ Zoom

ในห้้องเรีียน
ขยายผลเกม Corrupt เกมการ
� งทุุจริิตคอร์์รัปชั
เรีียนรู้้เ� รื่่อ
ั น
ั
ในสัังคมสู่่�ห้้องเรีียน
3. โครงการเสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพให้้
ข้้ อ ตกลงคุุณธรรม (Integrity

– ระบบฐานข้้อมููลเปิิดใช้้งานจำำ�นวน 1 ระบบ
– มีผู้
ี เ้� ข้้าร่่วมหลัักสููตร Independent Observer Program (IOP) จำำ�นวน 479 คน

Pact Capacity Development)

(เก็็บข้้อมููลตั้้�งแต่่ปีี 2563 – 2564 โดยในปีี 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรการอบรม

พัั ฒนาระบบบริิ ห ารจัั ด การภายใน

ผ่่านระบบ ZOOM จำำ�นวน 133 คน)

ของโครงการข้้ อ ตกลงคุุ ณธ รรม

– มีีผู้้�สัังเกตการณ์์อิิสระเข้้าร่่วมโครงการ 231 คน

� ง
โครงการที่่ส่
่ ตััวแทนภาคประชาชน

– จำำ�นวนครั้้�งที่่�ผู้้�สัังเกตการณ์์สืืบค้้นข้้อมููลและรัับส่่งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการ

เข้้ า ไปสัั ง เกตการณ์์ ก ารจัั ด ซื้้� อ จัั ด

ผ่่านระบบฐานข้้อมููล ประมาณ 3,133 ครั้้�ง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 6 มกราคม 2565)

จ้้างภาครััฐ

– ขีีดความสามารถในการรัับโครงการของผู้้�สัังเกตการณ์์ จากเดิิม 1 คนสามารถ
รัับได้้ 3 โครงการ ปััจจุุบัน
ั สามารถรัับได้้ 6 โครงการ
– จำำ�นวนโครงการปีี 2558 - ปีี 2564 ทั้้�งหมด 139 โครงการ คิิดเป็็นมููลค่่า
1,934,937.65 ล้้านบาท ประหยััดงบประมาณทั้้�งสิ้้�น 115,509.27 ล้้านบาท
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โครงการที่�่ได้้รัับการสนัับสนุุน
4. โครงการปฏิิบััติิการหมาเฝ้้าบ้้าน
(ACT WATCHDOG)

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
– อาสาสมััครจากการจััดกิิจกรรมอบรมเพื่่� อพัั ฒนารููปแบบการสื่่�อสารที่่�มีีมาตรฐาน
จำำ�นวน 80 คน

อบรมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับ

– ทีีมผู้้�ดููแลเพจ 11 คน

� อยเป็็นหูู
พลเมืืองในท้้องถิ่่�นที่่ค

– จำำ�นวนสมาชิิกหมาเฝ้้าบ้้านในปััจจุุบััน 158 คน

เป็็นตารัักษาผลประโยชน์์ชาติิ

– มีีการปรัับแผนดำำ�เนิินงาน คืือ อบรมทีีมที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้มีีศัักยภาพมากขึ้้�น 80%
เพื่่� อสร้้างการรัับรู้้�และทำำ�งานได้้มากขึ้้�น มากกว่่าการขยายฐานจำำ�นวนหมาและต้้อง
บริิหารจััดการคนจำำ�นวนมาก
– เปิิดช่่องทางรัับเบาะแสและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับประชาชนสำำ�หรัับสืืบหาข้้อมููลผ่่าน
LINE open chat

5. โครงการ Big Open Data

– ณ ปีี 2564 มีีผู้้�ใช้้งาน 36,007 Users ผู้้�เข้้าใช้้งานระบบ ACT Ai สะสมตั้้�งแต่่

เพื่่� อการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

ทำำ�ระบบจำำ�นวน 41,750 Users (Pageview: 138,906 ครั้้�ง สะสมตั้้�งแต่่ทำำ�ระบบ

พัั ฒนาระบบฐานข้้อมููลเปิิดที่่เ� ป็็น

จำำ�นวน 200,551 ครั้้�ง, ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประโยชน์์ต่่อการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ภาคประชาชน

– ฐานระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่เพื่่� อการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน สามารถต่่อยอดระบบ
อื่่�นๆ ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย ได้้แก่่ จัับโกงงบ COVID-19, ACT Ai Corrupt 0
Participation Budgeting
– เกิิดเครืือข่่ายดำำ�เนิินงาน 23 หน่่วยงาน (รวมสื่่�อ 13 แห่่ง) อาทิิ องค์์กรต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน (ประเทศไทย), สถาบัันเพื่่� อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (องค์์การ
มหาชน), บริิษััท แฮนด์์ วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม จำำ�กััด, สถาบััน Change Fusion,
โครงการ ELECT (elect.in.th) เทคโนโลยีีภาคประชาชนเพื่่� อประชาธิิปไตย,
สำำ�นัักข่่าวอิิศรา, สำำ�นัักข่่าวประชาไท, สำำ�นัักข่่าวออนไลน์์ The MATTER ฯลฯ
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โครงการที่�่ได้้รัับการสนัับสนุุน
6. โครงการบััตรคะแนนชุุมชน

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
– ประชาชนใน 10 พื้้� นที่่�เกิิดกระบวนการในชุุมชน โดยใช้้เครื่่�องมืือ Community

(Community Scorecard)

Scorecard ที่่�ช่่วยให้้ประชาชนได้้มีีพื้้� นที่่�แสดงความคิิดเห็็นเรื่่�องการให้้บริิการ

ในสามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

และโครงการของหน่่วยงานภาครััฐ/เอกชน/ภาคประชาชน อย่่างสร้้างสรรค์์

กลไกการมีีส่่วนร่่วมภาคประชาชน

จำำ�นวน 100 คน

ในการใช้้จ่่ายงบประมาณท้้องถิ่่�น
จัังหวััดชายแดนใต้้

– ชุุดข้้อมููลจำำ�เป็็นเปิิดให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม 8 โครงการ
– อาหารกลางวัันในโรงเรีียนบ้้านซีีเยาะ
– ความพึึ งพอใจต่่อการให้้บริิการของเทศบาลตํําบลท่่าสาป
– การจััดการน้ำำ��อุุปโภค บริิโภค ในตํําบลห้้วยกระทิิง
– การตรวจสอบมาตรฐานการให้้บริิการอาหารกลางวััน ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
ตํําบลยุุโป
– การบริิหารจััดการประปาหมู่่�บ้้าน
– การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตเด็็กกํําพร้้าและผู้้�ด้้อยโอกาสในพื้้� นที่่�
– ความคุ้้�มค่่าของการใช้้งบประมาณด้้านสาธารณููปโภคในโครงการบ้้านมั่่�นคง
ต.โกตาบารูู
– ความพึึ งพอใจต่่อการทํํางานของคณะทํํางานระดัับพื้้� นที่่� (สล.3)
– การให้้บริิการอาหารกลางวัันในโรงเรีียนประถม บ้้านน้ำำ��ใส
– ติิดตามประเด็็นการจััดการขยะในชุุมชนของ อบต.ตาแกะ

7. โครงการหลัักสููตรสุุจริิตไทย

– อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินงาน

หลัักสููตร e-learning เรีียนรู้้�ด้้าน
ความสุุจริิต ทุุจริิตสำำ�หรัับบุุคคล
ทั่่�วไป และหลากหลายอาชีีพ
8. โครงการการพัั ฒนาหลัักสููตร
เพื่่� อการพัั ฒนาครููสู่่�การปลููกฝััง
คุุณธรรมและธรรมาภิิบาล

– จำำ�นวนครููที่�เ่ ข้้าร่่วมอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ 501 คน
(แบ่่งเป็็น อบรมครั้้�งที่่� 1 : 239 คน, อบรมครั้้�งที่่� 2: 262 คน)
– เกิิดชุุมชนครููที่่�สนใจหลัักสููตรคุุณธรรมและจริิยธรรม 740 คน ในระบบไลน์์กลุ่่�ม

ในห้้องเรีียนในรููปแบบออนไลน์์
หลัักสููตร e-learning
� งมืือ
และ workshop การเรีียนรู้้เ� ครื่่อ
� งธรรมาภิิบาล ความ
ในการสอนเรื่่อ
สุุจริิตให้้กัับคุุณครูู
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โครงการที่�่ได้้รัับการสนัับสนุุน
9. โครงการโรงเรีียนคุุณธรรม

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
– มีีโรงเรีียนคุุณธรรมที่่�เป็็นแบบอย่่างด้้านการพัั ฒนาคุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์สุุจริต
ิ

ปลููกฝัังกลไกการพัั ฒนา

และส่่งเสริิมพฤติิกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตร้้อยละ 21 จากโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

แก้้ปััญหาคุุณธรรมและจริิยธรรม

201 แห่่งทั่่�วประเทศ

ในโรงเรีียน

– โรงเรีียนที่่�เข้้าโครงการร้้อยละ 100 สามารถพัั ฒนาคุุณธรรมด้้านความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และส่่งเสริิมพฤติิกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตตามกระบวนการพัั ฒนาโรงเรีียน
คุุณธรรม มููลนิิธิิยุุวพัั ฒน์์
– มีีโครงงานคุุณธรรมหรืือกิิจกรรมพัั ฒนาคุุณธรรมด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริต
ิ และส่่ง
เสริิมพฤติิกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตที่่�เป็็นแบบอย่่างเพื่่� อใช้้ในการเผยแพร่่ 31 เรื่่�อง
– โครงการที่่�ต่่อยอดโดยสอดแทรกคุุณธรรม 569 โครงการ/กิิจกรรม
– โครงการเกิิดขึ้้�นใหม่่ 553 โครงการ/กิิจกรรม
– จํํานวนสถานศึึกษาคุุณธรรมที่่�เป็็นแบบอย่่างด้้านการพัั ฒนาคุุณธรรมด้้านความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และส่่งเสริิมพฤติิกรรมต่่อต้้านการทุุจริิต รวมถึึงผลงานโดดเด่่น
จำำ�นวน 42 โรงเรีียน

10. โครงการระดมพลัังทุุกภาคส่่วน

– มีีผู้้�สนใจสมััครเข้้าร่่วมโครงการ 523 คน

สร้้างนวััตกรรมต่่อต้้าน

– ได้้ทีีมเข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งหมด 20 ทีีม

คอร์์รััปชัันด้้วยข้้อมููลเปิิด

– คััดเลืือกทีีมที่่�มีีแนวคิิดน่่าสนใจมาพัั ฒนา

(ACTkathon)

– PICA: สแกนข้้อมููลโครงการจััดซื้้�อจััดจ้้างของภาครััฐ

Hackathon สร้้างการมีีส่่วน

– กิินยกแก๊๊ง: วิิเคราะห์์ความสััมพัั นธ์์ระหว่่างผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการจััดซื้้�อจััด

ร่่วมให้้คนทั่่�วไปได้้ออกแบบ
� งมืือต้้านคอร์์รััปชัันให้้กัับ
เครื่่อ
สัังคมโดยใช้้เทคโนโลยีี

จ้้างภาครััฐ ประกอบด้้วยหน่่วยงานภาครััฐและนิิติิบุุคคลที่่�เข้้าร่่วมประมููล
– พัั ฒนาแนวคิิดโครงการด้้านการเปิิดเผยข้้อมููลท้้องถิ่่�น ในชื่่�อ “จัังหวััดสีีขาว”
ถููกพัั ฒนาต่่อโดยองค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชัันฯ
– พัั ฒนาแนวคิิดด้้านการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต ในชื่่�อ “Corruption Watch“
ถููกพัั ฒนาต่่อโดย Crowdsourcing Platform และเพจต้้องแฉ
– พัั ฒนาเครื่่�องมืือแสดงความสััมพัั นธ์์ในพื้้� นที่่�ทัับซ้้อนระหว่่างพื้้� นที่่�ป่่า พื้้� นที่่�อุุทยาน
พื้้� นที่่�จััดสรรกัับผู้้�ถืือครองที่่�ดิิน

11.

Data Communication Lab
�
พัั ฒนาศัักยภาพ นัักข่่าว/สื่่อ
ให้้สามารถใช้้ข้้อมููลขนาดใหญ่่
� สารเพื่่� อสร้้าง
ในการสื่่อ
ความโปร่่งใส ตรวจหาความ
ผิิดปกติิหากมีีคอร์์รััปชััน
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โครงการที่�่ได้้รัับการสนัับสนุุน
12. กรณีีศึึกษาบทบาทของธนาคาร

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม
อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินงาน

ในการป้้องปรามคอร์์รััปชัันของ
ลููกค้้าธุุรกิิจ
ศึึกษากรณีีศึึกษาแนวปฏิิบััติิ
ในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ภาคธนาคาร
13. Read to Kids

อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินงาน

� อกแบบผ่่านมุุมมอง
นิิทานที่่อ
เศรษฐศาสตร์์พฤติิกรรม
ในการสร้้างค่่านิิยมความ
� สััตย์์สุุจริิต ไม่่โกงให้้กัับเด็็ก
ซื่่อ
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กองทุุนสื่่�อเพื่่� อความยุุติิธรรมในสัังคม
(Media for Social Justice Fund)
นิิยาม
“กองทุุนสื่� ่อเพื่่�อความยุุติิธรรมในสัังคม” เป็็นกลไกยกระดัับมาตรฐานจริิยธรรมสื่่�อผ่่านการตกลงใช้้มาตรฐานร่่วมกััน  ได้้แก่่ หลัักความ
จริิงและความถููกต้้อง ความเป็็นอิิสระ ไม่่มีีผลประโยชน์์ขััดกััน  ความเป็็นธรรมและความตรงไปตรงมา โดยเป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง
มููลนิิธิิเพื่่�อคนไทยกัับบริิษััท  เช้้นจ์์ เวนเจอร์์ จำำ�กััด กองทุุนนี้้�มีีเป้้าประสงค์์เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานและศัักยภาพของสื่่�อมวลชนให้้เกิิด
ความโปร่่งใส มีีธรรมาภิิ บาลที่่� ดีี แสวงหาความจริิง สร้้างผลเชิิงบวกต่่ อสัังคมได้้จริิง เปิิดโอกาสให้้เกิิ ดนัักข่่าวรุ่่�นใหม่่และสื่่�อใหม่่ๆ
พััฒนาความสามารถ ในการขยายผลจากข่่าวให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงได้้จริิงเป็็นวงกว้้างต่่อยอดไปสู่่�กระบวนการทางสัังคมได้้ (Social
Movement) พััฒนาศัักยภาพในการบริิหารจััดการให้้เกิิดความยั่่�งยืืนขององค์์กร

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

การลงทุุนเพื่่�อสนัับสนุุนระบบนิิเวศสื่่�อที่่�ยั่่�งยืืน

กองทุุ นสื่� ่ อเพื่่� อความยุุ ติิ ธ รรมในสัั ง คมสนัั บ สนุุ น และลงทุุ น ใน
การสร้้างระบบนิิ เ วศสื่่� อเพื่่� อการแสวงหาความจริิ ง ความถููก
ต้้อง และสร้้างความเป็็นธรรมในสัังคม โดยมุ่่�งให้้เกิิดสื่� ่อคุุณภาพ
ในประเทศไทยที่่� มีี ค วามแข็็ ง แรง สามารถนำำ� เสนอความจริิ ง
ติิ ดตามตรวจสอบประเด็็ นทางสัังคมที่่� สำ�คั
ำ ัญ และเป็็นที่่�พึ่่�งของ
ประชาชนได้้

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
นัักข่่าวและองค์์กรสื่่�อ

องค์์กรตััวกลางด้้านสัังคม

โดยสนัับสนุุนในลัักษณะโครงการพััฒนาเนื้้� อหา (Issues Reporting)

ในฐานะผู้้ส
� รรหา คััดเลืือก พััฒนา ประสานงาน ติิดตามความก้้าวหน้้า

และพััฒนาศัักยภาพ (Capacity Development)

และผลลััพธ์ข
์ องโครงการที่่�เข้้ารัับการสนัับสนุุนจากกองทุุนฯ

โครงการและองค์์กรที่่�ทำำ�งานด้้านการยกระดัับ

ประชาชนผู้้�รัับประโยชน์์ปลายทาง

มาตรฐานจริิยธรรมสื่่�อ

มีีส่วนร่
่
ว
่ มในการให้้และรัับข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้เกิิด

ในฐานะผู้้รั� บ
ั การสนัับสนุุนเงิินทุน
ุ ในการดำำ�เนิินโครงการ

ความโปร่่งใสในสัังคม

จากกองทุุน
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ผลผลิิต-ผลลััพธ์์ กองทุุนสื่่�อเพื่่� อความยุุติิธรรมในสัังคม ปีี 2564
ในปีี 2564 การดำำ�เนิิ น งานของกองทุุน สื่่� อ เพื่่� อ ความยุุ ติิ ธ รรมในสัั ง คมมีีการขยายความร่่ว มมืือ กัั บภาคีีที่่� ขัับเคลื่่� อ นร่่วมกัั น 228
องค์์กร ทำำ�ให้้เกิิดการยกระดัับมาตรฐานและศัักยภาพของสื่่�อมวลชนให้้เกิิดความโปร่่งใส มีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี แสวงหาความจริิง สร้้าง
ผลเชิิงบวกต่่อสัังคม โดยมีีโครงการระดัับประเทศที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อนร่่วมกัันต่่อเนื่่� อง นัับแต่่ปีี 2562-2564 จำำ�นวน
4 โครงการ

โครงการที่่ไ� ด้้รัับการสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อน

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม

ร่่วมกััน ระหว่่างปีี 2562-2564
1. โครงการ Big Open Data

ณ ปีี 2564 มีี ผู้้�ใช้้งาน 36,007 Users ผู้้�เข้้าใช้้งานระบบ ACT Ai

เพื่่� อการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

และมีียอดสะสมตั้้�งแต่่ทำำ�ระบบจำำ�นวน 41,750 Users (Pageview:

โครงการพัั ฒนาฐานข้้อมููลเปิิดภาครััฐเพื่่� อต่่อต้้าน

138,906 ครั้้�ง สะสมตั้้�งแต่่ทำำ�ระบบจำำ�นวน 200,551 ครั้้�ง, ข้้อมููล

คอร์์รััปชัันผ่่านการสร้้างความโปร่่งใสในสัังคมและ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในการติิดตามตรวจ

เกิิดฐานระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่เพื่่� อการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

การทำำ�งานของรััฐ

สามารถต่่อยอดระบบอื่่�นๆ ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย ได้้แก่่ จัับโกงงบ
COVID-19, ACT Ai Corrupt 0, Participation Budgeting
เกิิดเครืือข่่ายดำำ�เนิินงาน 23 หน่่วยงาน (รวมสื่่�อ 13 แห่่ง) อาทิิ
องค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (ประเทศไทย), สถาบัันเพื่่� อการยุุติิธรรม
แห่่งประเทศไทย (องค์์การมหาชน), บริิษััท แฮนด์์ วิิสาหกิิจเพื่่� อ
สัังคม จำำ�กััด, สถาบััน Change Fusion, โครงการ ELECT
(elect.in.th) เทคโนโลยีีภาคประชาชนเพื่่� อประชาธิิปไตย, สำำ�นัักข่่าว
อิิศรา, สำำ�นัักข่่าวประชาไท, สำำ�นัักข่่าวออนไลน์์ The MATTER ฯลฯ

2. โครงการ Crowdsourcing Platform
โครงการพัั ฒนาแพลตฟอร์์มสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ในการรวบรวมข้้อมููลเบาะแสหรืือเหตุุสงสััยการทุุจริิต
� ๆ
คอร์์รััปชัันหรืือความไม่่ชอบมาพากลในสัังคมอื่่น
โดยทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและภาคีี
� ในการแก้้ปััญหา และยัังให้้ความรู้้�เรื่่อ
� ง
สื่่อ
การต่่อต้้านคอร์์รััปชัันอีีกด้้วย โดยขณะนี้้�
แพลตฟอร์์มดัังกล่่าวจะประกอบไปด้้วย
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โครงการที่ไ่� ด้้รับ
ั การสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อน

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม

ร่่วมกััน ระหว่่างปีี 2562-2564
2.1 เพจต้้องแฉ (Must Share)
เป็็นการรวมตััวกัันของกลุ่่�มภาคีีหลากหลายองค์์กร
� ลอดภััยในการแก้้ปััญหาคอร์์รััปชัันของ
สร้้างพื้้� นที่่ป
ภาคประชาชน ด้้วยกระบวนการ Crowdsourcing
โดยการร่่วมกัันส่่งข้้อสงสััยและข้้อมููลให้้เครืือข่่าย
ภาคประชาชนร่่วมตรวจสอบ สำำ�นัก
ั ข่่าวต่่างๆ ร่่วมกััน
เผยแพร่่สู่่�สาธารณะ เพื่่� อให้้เกิิดการติิดตามและ
� วข้้องเข้้ามาดำำ�เนิินการ
ผลัักดัันให้้หน่่วยงานรััฐที่่เ� กี่่ย
แก้้ไขปััญหา

– จำำ�นวนผู้้�ถููกใจ (Like) 50,424 Likes
เพิ่่� มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 13,177 Likes
– จำำ�นวนผู้้�ติิดตาม (Follower) 71,689 Followers
เพิ่่� มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 13,824 Followers
– เปิิดเผยและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมทางสัังคมในประเด็็นทุุจริิต
คอร์์รััปชัันจำำ�นวน 413 เรื่่�อง
– จััดทำ�ำ Infographic, clip video, สื่่�อต่่าง ๆ ให้้ข้้อมููล
เพื่่� อสร้้างความตระหนัักรู้้�ทุุจริิตคอร์์รััปชัันจำำ�นวน 19 เรื่่�อง
เกิิดการขยายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่� อขัับเคลื่่�อนให้้
เกิิดการแก้้ไขปััญหา ประกอบด้้วย ภาครััฐ กลุ่่�มท้อ
้ งถิ่่�นและสื่่�อต่่างๆ
หน่่วยงานภาครััฐ 37 หน่่วยงาน สำำ�นัักข่่าว 22 สำำ�นัักฯกลุ่่�มท้้องถิ่่�น
128 กลุ่่�มเพจเฟซบุ๊๊�ก 32 เพจอาสาสมััคร 336 คน
มีีจำำ�นวนประเด็็นที่่�สร้้างผลการเปลี่่�ยนแปลง ภาคีีเครืือข่่ายและ
อาสาสมััครผู้้�ส่่งเบาะแสในเพจต้้องแฉ 31 ประเด็็น เช่่น การจััดซื้้�อ
เสาไฟกิินรีี จ.สมุุทรปราการ, อาคารทิ้้�งร้้าง จ.ราชบุุรีี, ถนนวัังกะทะ
ไม่่ได้้มาตรฐาน จ.นครราชสีีมา, ศููนย์์จำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชนทิ้้�งร้้าง
จ.กาฬสิินธุ์์�, เจ้้าหน้้าที่่�รััฐถููกบัังคัับเซ็็นชื่่�อ กรณีีห้้ามร้้องเรีียนค่่าเบี้้�ย
เลี้้�ยง เป็็นต้้น

2.2 Line Chat Bot จัับตาไม่่ให้้ใครโกง
(Corruption Watch)
� งมืือสนัับสนุุนภาคประชาชนในการร่่วมกััน
เครื่่อ
จัับตา ส่่งเบาะแสเหตุุสงสััยทุุจริิตคอรร์์รััปชัันใน
�
แต่่ละพื้้� นที่่ไ� ด้้อย่่าง “ปลอดภััย” เช่่น การจััดซื้้อ
จััดจ้้างช่่วงโควิิด-19, การทุุจริิตในสถานศึึกษา,

• จััดทำำ� Line Chat Bot สำำ�หรัับผู้้�ต้้องการรายงานเหตุุสงสััย
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน ได้้อย่่างสะดวกและปลอดภััย
• จััดทำ�ข้
ำ ้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ดููแล เพื่่� อใช้้ในการบริิหารจััดการข้้อมููลได้้
อย่่างเป็็นระบบ
• จััดทำ�ำ เว็็บไซต์์สำำ�หรัับสาธารณะและสนัับสนุุนให้้เกิิดการทำำ�งาน

� ัฐร่ำ�ำ� รวยผิิดปกติิ เป็็นต้้น และสนัับสนุุน
เจ้้าหน้้าที่่รั

ร่่วมกัันระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ ในการร่่วมกัันรัักษาผลประโยชน์์

ให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ

สาธารณะ คาดว่่าจะเสร็็จสมบููรณ์์ภายใน ปีี 2565

ของสัังคม เช่่น ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ
� มวลชนและภาคประชาชน ในการร่่วมกัันรัักษา
สื่่อ
ผลประโยชน์์สาธารณะ แก้้ไขปััญหาทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั ัน
� ในสัังคม
และสร้้างความโปร่่งใสให้้เกิิดขึ้้น
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โครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อน

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม

ร่่วมกัน
ั ระหว่่างปีี 2562-2564
3. โครงการ Newsworthy
โครงการ Newsworthy ตั้้�งขึ้้�นเพื่่� อพัั ฒนาวิิธีีการ

ภาพรวมความก้้าวหน้้า :
1. ความร่่วมมืือกัับองค์์กรด้้านสื่่�อเพื่่� อทำำ�โครงการตรวจสอบ

แก้้ปััญหาข่่าวลวงเชิิงรุุก โดยปรัับจากการตรวจ

ข่่าวสาร ได้้แก่่ สมาคมนัักข่่าวนัักหนัังสืือพิิ มพ์์แห่่งประเทศไทย

สอบข่่าวลวงรายชิ้้�นเป็็นการเลืือกกลุ่่�มเนื้้�อหาข่่าว

สภาการสื่่�อมวลชนแห่่งชาติิ Google News Initiative

� วามสำำ�คััญต่่อสัังคม โดยเฉพาะประเด็็น
ลวงที่่มีีค

เป็็นต้้น รวม 39 องค์์กรเป็็นจำำ�นวนกว่่า 500 คน

� ลต่่อนโยบายสาธารณะหรืือการต่่อต้้านความ
ที่่มีีผ

2. การตรวจสอบข่่าวลืือข่่าวลวงของกองบรรณาธิิการโคแฟค

เข้้าใจผิิด อคติิ นำำ�มาตรวจสอบและพัั ฒนาวิิธีีการ

(fact-checkers) ช่่วงเดืือนมกราคม-ธัันวาคม 2564

� สารเพื่่� อกำำ�หนดประเด็็น และกำำ�หนดวาระทาง
สื่่อ

จำำ�นวน 4,628 ข้้อมููล ในเว็็บ www.cofact.org เผยแพร่่ผ่่าน

� ามารถนำำ�มาซึ่่�งการเปลี่่ย
� นแปลงได้้
สัังคมที่่ส

เพจ Cofact โคแฟค มีีผู้้�ติิดตาม 3,851 คน และ Line @
CofactThailand มีีสมาชิิกทั้้�งสิ้้�น 7,762 คน
3. สนัับสนุุนการประมวลสรุุปประมวลวิิเคราะห์์ข่่าวลวงเชิิงลึึก
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด ปีี 2564 จำำ�นวน 11 ชิ้้�นงาน การจััดทำ�ำ
บทความจากเวทีีนัักคิิดดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เผยแพร่่ในสื่่�อมวลชนและสื่่�อออนไลน์์
ต่่างๆ จำำ�นวน 6 ชิ้้�นงาน และการจััดทำ�ำ วารสารโคแฟค
Cofact Journal เผยแพร่่ใน www.cofact.org และสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ต่่างๆ อาทิิเรื่่�อง ‘โรคระบาด-ข่่าวปลอม-การเมืือง
แบ่่งขั้้�ว’ เรื่่�องเล่่าต่่างแดนว่่าด้้วยงาน ‘คนทำำ�สื่่�อ’ ยุุคโควิิด
และ เรื่่�อง ห้้าข่่าวลวงป่่วนวััคซีีนโควิิดรอบโลก
4. สนัับสนุุนการจััดเวทีีเพื่่� อแลกเปลี่่�ยนในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการตรวจสอบข่่าวลวง อาทิิ
– สััมมนาว่่าด้้วยวัันตรวจสอบข่่าวลวงโลก (International
Fact-Checking Day 2021) ซึ่่�งร่่วมกัับเครืือข่่าย
ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงสากล (International Factchecking Network-IFCN)
– การจััดงานวัันเสรีีภาพสื่่�อมวลชนโลก (World Press
Freedom Day 2021) ร่่วมกัับองค์์กรวิิชาชีีพสื่่�อและ
หลากหลาย
– การจััดเวทีี Digital Thinkers Forum 4 ครั้้�ง เรื่่�อง
“How to รัับมืือปััญหาข้้อมููลสัับสน/ข่่าวลวงหลอก บทเรีียน
ไทยและเทศ” รวมกัับภาคีี 10 องค์์กร โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมรวม 574 คน
5. สนัับสนุุนการจััดทำำ�บทความจากรายการ Cofact Live Talk
การจััดรายการใน Clubhouse และ Twitter Space ในประเด็็น
วิิกฤติิการสื่่�อสารในเรื่่�องวััคซีีน ข้้อเสนอแนะต่่อภาครััฐ
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โครงการที่ไ่� ด้้รับ
ั การสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อน

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม

ร่่วมกััน ระหว่่างปีี 2562-2564
สื่่�อมวลชน และ สัังคม อาทิิ
– “How to ‘SureVac” เช็็คยัังไงให้้ชััวร์์เรื่่�องวััคซีีน
– “รััฐ สื่่�อ สัังคม ใครคืือผู้้�รัับผิิดชอบวิิกฤตวััคซีีน”
– “ข่่าวลวงวััคซีีน กัับทฤษฎีีสมคบคิิด”
6. เกิิดกลุ่่�มจิิตอาสาประมาณ 150 คนที่่�ส่่งต่่อความรู้้�เรื่่�องการ
ตรวจสอบข่่าวให้้กัับสมาชิิกในเครืือข่่าย
การขยายความร่่วมมืือ :
1. การขยายความร่่วมมืือไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ จำำ�นวน 8,251 คน
เพื่่� อให้้มีีการตรวจสอบข่่าวในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�ม ได้้แก่่
กลุ่่�มผู้้�หญิิงในประเด็็นด้้านสุุขภาพ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ อสม. เป็็นต้้น
2. การจััดทำำ�หลัักสููตร E-learning สำำ�หรัับการตรวจสอบข่่าว
ด้้วยตนเอง โดยร่่วมมืือกัับบัันฑิิตศึึกษาและหน่่วยงานที่่�มีี
ประสบการณ์์การจััดทำำ�หลัักสููตรการเรีียนรู้้�
3. การขยายผลการตรวจสอบข่่าวไปยัังสื่่�อชุุมชน ท้้องถิ่่�น

โครงการที่ไ�่ ด้้รับ
ั การสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อน

ความก้้าวหน้้าโครงการและผลกระทบทางสัังคม

ร่่วมกััน ณ ปีี 2564
4. โครงการเวทีีระดมความร่่วมมืือแผนปฏิิบัติ
ั ิการ
ธรรมาภิิบาลเพื่่� อการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

มีีองค์์กรเข้้าร่่วมกว่่า 100 องค์์กร มีีผู้เ้� ข้้าร่่วมเสวนากว่่า 50 คน

(Governance for Sustainable

มีีการประชุุมเพื่่� อสร้้างความร่่วมมืือกว่่า 50 ครั้้�ง นำำ�ไปสู่่�แผนปฏิิบัติ
ั ิ

Development Forum)

การกว่่า 20 เรื่่�อง และเกิิดเวทีีระดมความร่่วมมืือในประเด็็นต่่างๆ

� ในวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน 2564 เพื่่� อเชื่่อ
� มโยง
จััดขึ้้น

7 ประเด็็นว่า่ ด้้วยธรรมาภิิบาลในบริิบทสำำ�คัญ
ั มิิติต่
ิ า่ งๆ ประกอบด้้วย

ภาคีียุุทธศาสตร์์เข้้าด้้วยกััน โดยเฉพาะองค์์กรและ

(1) ธรรมาภิิบาลภาคการเงิินและการธนาคาร

� ับเคลื่่อ
� นเรื่่อ
� งธรรมาภิิบาล เพื่่� อ
กลุ่่�มเครืือข่่ายที่่ขั

(2) ธรรมาภิิบาลภาคตลาดทุุน

กำำ�หนดทิิศทางการธรรมาภิิบาลเพื่่� อการพัั ฒนาที่่�

(3) ธรรมาภิิบาลการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ

ยั่่�งยืืน องค์์ประกอบในการจััดเวทีีดัังกล่่าว ได้้แก่่ 1)

(4) ธรรมาภิิบาลข้้อมููลเปิิด (Open Data)

� งธรรมาภิิบาลให้้กัับ
การสร้้างความมีีส่่วนร่่วมในเรื่่อ

(5) ธรรมาภิิบาลระบบรััฐสภา

� วข้้อง 2) การสร้้างความ
สัังคมหรืือหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย

(6) ธรรมาภิิบาลป่่าไม้้

� ในสัังคมให้้มีีจุุดเชื่่อ
� มและ
ร่่วมมืือของโครงการที่่มีี

(7) ธรรมาภิิบาลสื่่�อบุุคคล

� มโยงให้้ประชาชน
เกิิดพลัังในการร่่วมมืือกััน 3) เชื่่อ
และเครืือข่่ายธุุรกิิจหรืือประชาสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
� นธรรมาภิิบาลอย่่างเป็็นรููปธรรม
ในการขัับเคลื่่อ
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กลไกความร่่วมมืืองานร้้อยพลัังสื่่�อ
(Media Collaboration for Change)
นิิยาม
ผู้้�ให้้บริิการ “พื้้� นที่่�กลางสานพลัังสื่่�อ” แก่่ภาคีีภาคสัังคมและภาคีีภาคสื่่�อกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�มุ่่�งเน้้นการขัับเคลื่่�อนงานพััฒนาความยั่่�งยืืน ด้้วย
การ “ร้้อยพลััง” สื่่�อกลุ่่�มต่่างๆและภาคีีภาคสัังคมให้้เข้้ามาร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมขยายผล สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับภาคประชาชนผ่่านงาน
สื่่�อสารสาธารณะให้้คนจำำ�นวนมากสามารถเข้้าถึึงกลไกแก้้ปััญหาสัังคมประเภทต่่างๆ หรืือกิิจกรรมสื่่�อสารรููปแบบต่่างๆ และลงมืือทำำ�
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงด้้วยกััน ในฐานะพลเมืืองที่่�มีีส่วนร่
่
ว
่ มเพื่่�อส่่วนรวม

วิิสััยทััศน์์

พัั นธกิิจ

“สื่่�อ” สานสร้้าง “การมีีส่วนร่
่
ว
่ ม”

– สนัับสนุุนกลไกแก้้ปััญหาสัังคมที่่�ขัับเคลื่่�อนโดยภาคีีภาคสัังคม

(Communication for Collaboration)

ให้้เกิิดผลลััพธ์์
– สร้้างเสริิ ม การเข้้าถึึ ง พลเมืืองที่่� มีี ส่่ วนร่่ ว มเพื่่� อ ส่่ วน รวมผ่่ า น
กลไกสื่่�อและกลไกแก้้ปััญหาสัังคมที่่�หลากหลาย
– สร้้างเสริิมและพััฒนาพลัังร่่วมภาคีีสื่� อ
่ กลุ่่�มต่่างๆ ให้้มีีเป้้าหมาย
ร่่วมและทำำ�งานในลัักษณะเครืือข่่ายและร่่วมพััฒนาความยั่่�งยืืน

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• องค์์กรภาคีีภาคสัังคม

• สื่่�อมวลชน

• อาสาสมััคร

• สื่่�อออนไลน์์/สำำ�นัักข่า่ วออนไลน์์

• พนัักงานมููลนิิธิฯ
ิ

• สื่่�อแพลตฟอร์์ม
• สื่่�อบุุคคล

ผลผลิิต – ผลลััพธ์์ กลไกความร่่วมมืืองานร้้อยพลัังสื่่�อ ปีี 2564
70 แผนรณรงค์์โครงการ/กิิจกรรมสื่่�อสาร 60 องค์์กรภาคีีภาคสัังคมที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
จำำ�นวนพลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมเพื่่� อส่่วนรวม
สื่่�อมวลชน

36 สำำ�นััก

675 คน 96 องค์์กร ประกอบด้้วย
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม

306 คน

8 สื่่�อมวลชน
16 สื่่�อออนไลน์์/สำำ�นัักข่่าวออนไลน์์
1 สื่่�อแพลตฟอร์์ม

อาสาสมััคร (สื่่�อบุุคคล)

369 คน

11 สื่่�อบุุคคล
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ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญ
(Key Stakeholders)
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ภาคีีเครืือข่่าย
(องค์์กรภาคสัังคม องค์์กร
รััฐ องค์์กรวิิชาการ หรืือ
องค์์กรตััวกลางต่่างๆ)
องค์์กร
และบุุคคลทั่่�วไป

อาสาสมััคร

ที่�ใ่ ห้้การสนัับสนุุน

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญ

สื่่�อมวลชน

ผู้้�รัับประโยชน์์

พนัักงานมููลนิิธิิฯ
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ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญ
: ความคาดหวััง การตอบสนองและความท้้าทาย
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ผู้้�รัับประโยชน์์

ภาคีีเครืือข่่าย เช่่น องค์์กร
ภาคสัังคม องค์์กรตััวกลาง

สิ่่ง
� ที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียคาดหวััง

การตอบสนอง/ความท้้าทาย

• โอกาสและความช่่วยเหลืือในด้้านต่่างๆ เช่่น การ

• การติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของภาคีี เพื่่� อให้้เกิิด

ศึึกษา การจ้้างงาน การพัั ฒนาศัักยภาพ การได้้

การทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและให้้การสนัับสนุุน

รัับการดููแลที่่�เหมาะสม ฯลฯ

ตามความต้้องการและความเหมาะสม

• องค์์กรบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
• องค์์กรสามารถขยายผลลััพธ์์ทางสัังคมได้้มาก
ขึ้้�น จากความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย

• องค์์กรได้้ประชาสััมพัั นธ์์การดำำ�เนิินงาน ผลลััพธ์์
โอกาสในการร่่วมมืือ ในช่่องทางที่่�กว้้างขึ้้�น

• ช่่องทางการสื่่�อสารและการสร้้างการรัับรู้้�
ระหว่่างองค์์กรภายในและภายนอกเครืือข่่าย
และสู่่�สาธารณะ

• การเชื่่�อมต่่อแหล่่งทรััพยากรต่่างๆ ให้้แก่่องค์์กร
ต่่างๆ ตามความเหมาะสม

• องค์์กรได้้รัับการสนัับสนุุนเพื่่� อพัั ฒนาศัักยภาพ
ของบุุคลากรตามความเหมาะสม
อาสาสมััคร

• การได้้ใช้้เวลาทำำ�ประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
• ผลลััพธ์ที่
์ ่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานอาสาสมััคร
• การพัั ฒนาศัักยภาพและฝึึกความถนััดของ

• การจััดการงานอาสาสมััครอย่่างเป็็นระบบ
• รายงานผลการทำำ�งานให้้อาสาสมััครทราบ

ตนเอง

• การรัับรู้้�ปััญหาในเชิิงลึึกและช่่องทาง
ในการมีีส่่วนร่่วมช่่วยเหลืือ
องค์์กรและบุุคคลทั่่�วไป
ที่่�ให้้การสนัับสนุุน

• ผู้้�ได้้รัับประโยชน์์ได้้รัับการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุน
• ความโปร่่งใส่่ในการดำำ�เนิินการ

• การสื่่�อสารให้้ผู้้�สนัับสนุุนทราบถึึงความคืืบหน้้า
และผลการทำำ�งานอย่่างเป็็นรููปธรรม

• การสื่่�อสารการนำำ�เงิินไปใช้้และการดำำ�เนิินการอื่่�นๆ
ของโครงการ

พนัักงานมููลนิิธิิฯ

•
•
•
•
•

ผลตอบแทนและสวััสดิิการ
ความมั่่�นคงและความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
การได้้พััฒนาศัักยภาพตนเอง
การได้้สร้้างเครืือข่่าย
การได้้มีีส่่วนในการช่่วยเหลืือสัังคมและ
เปลี่่�ยนแปลงประเทศไปในทางที่่�ดีี

• สภาพแวดล้้อมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี

• การบริิหารผลตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสม
• การพัั ฒนาศัักยภาพและทัักษะให้้แก่่พนัักงาน
• การเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้เติิบโตในหน้้าที่่�การ
งาน

• การประเมิินผลการทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• การจััดสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศการทำำ�งาน
ที่่�เหมาะสม

ที่่�มา : ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ
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รายงานการเงิิน
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รายงานงบการเงิิน มููลนิิธิิเพื่่� อ”คนไทย”
มกราคม - ธัันวาคม 2564

ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินโครงการเพื่่� อสาธารณประโยชน์์
และสนัับสนุุนการบริิหารงาน
รวมทั้้�งสิ้้�น 15,429

หน่่วย 000 บาท

ดำำ�เนิินโครงการเพื่่� อ
สาธารณประโยชน์์

91%

รายละเอีียด

จ�ำนวน
เงิน
(บาท)

%

ดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อสาธารณประโยชน์์

14,107

91%

1,322

9%

15,429

100%

เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารงาน

9%

รวม
เพื่่� อสนัับสนุุน
การบริิหารงาน

ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินโครงการเพื่่� อสาธารณประโยชน์์
รายละเอีียด

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

เพื่่� อสนัับสนุุนการบริิหารงาน
รายละเอีียด

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

1. โครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ

5,643

1. ค่่าเช่่าและบริิการพื้้� นที่่�

709

2. กิิจกรรมงาน Good Society Summit

4,810

2. ค่่าใช้้จ่่ายสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์

205

3.  สนัับสนุุนโครงการ The Fort

500

3.  ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์

145

4. สนัับสนุุนงานสื่่�อสารสัังคม

107

4. ค่่าสาธารณููปโภค

115

5. ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ

148

5. กิิจกรรมร่่วมกัับ AVPN
6. สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อดำำ�เนิินการโครงการ
รวม

44

36
3,011
14,107

รวม

1,322
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รายงานงบการเงิิน มููลนิิธิิเพื่่� อ”คนไทย”
มกราคม - ธัันวาคม 2564

โครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ
ค่่าใช้้จ่่ายรวม 5,643
หน่่วย 000 บาท

ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

433

ค่่าเครื่่�องเขีียนอุุปกรณ์์และอื่่�นๆ

53

ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง

33

ค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภค

74

ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับกิิจกรรม

838
เงิินเดืือนและสวััสดิิการ

3,896

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับ
คอมพิิ วเตอร์์ 58

ค่่าเช่่าและบริิการพื้้� นที่่�

258

ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่� อดำำ�เนิินการโครงการ

ค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับกิิจกรรม
รายละเอียด

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

รายละเอียด

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมครู

189

1. เงินเดือนและสวัสดิการ

3,896

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการระดมทุน

375

2. ค่าเช่าและบริการพื้นที่

258

3. ค่าใช้จ่ายสาหรับ Digital Platform

214

3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

74

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

58

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

33

6. ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์และอื่นๆ

53

7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

433

4. ค่าจ้างออกแบบและผลิตสื่ อ
รวม

60
838

รวม

4,805
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
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ข้้อมููลทั่่�วไป
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
เนื่่�องจากโครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ  มููลนิิธิเิ พื่่�อ“คนไทย” ทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีจากหลากหลายภาคส่่วน เช่่น องค์์กรเพื่่�อสัังคม
ภาคธุุรกิิจ ภาคนัักวิิชาการและบุุคคลทั่่�วไป ซึ่่�งแม้้จะมีีเป้้าหมายปลายทางที่่�ต้้องการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากความเหลื่่�อมล้ำำ�
ในสัังคมเหมืือนกััน  แต่่แต่่ละองค์์กรหรืือบุุคคลเหล่่านั้้�นอาจมีีประสบการณ์์ ระดัับการรัับรู้้� ความเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญและเร่่งด่่วนของ
ปััญหา รวมถึึงวิิธีก
ี ารทำำ�งาน และการวััดผลลััพธ์ที่่
์ �แตกต่่างกััน จึึงต้้องอาศััยเวลา การสร้้างความเข้้าใจ  การประสานงานอย่่างเป็็นระบบ
และมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการกำำ�หนดเป้้าหมายผลลััพธ์์ร่่วมกััน  เพื่่�อให้้โครงการสามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและสามารถสร้้าง
ผลกระทบอย่่างยั่่�งยืืน 
ความท้้าทายเหล่่านี้้�ยัังรวมไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลงบุุคลากรผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจในองค์์กรภาคีี ซึ่่�งบางครั้้�งทำำ�ให้้ขาดความต่่อเนื่่�อง
ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนั้้�นการทำำ�งานของคณะทำำ�งานจึึงต้้องอาศััยกระบวนการและเกณฑ์์การตััดสิินใจในการทำำ�งานสร้้างความร่่วมมืือ
แต่่ละครั้้�งเพื่่�อที่่�จะลดความเสี่่�ยงให้้เหลืือน้้อยที่่�สุด 
ุ
นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยความเสี่่�ยงภายนอกอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�เหนืือการจััดการของคณะทำำ�งาน เช่่น พฤติิกรรมการรัับสื่่�อของคนในสัังคม
ที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายของการส่่งเสริิมความเป็็นพลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมเพื่่�อส่่วนรวมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว การแพร่่ระบาดของ
ไวรััส  Covid-19 ซึ่่�งสร้้างผลกระทบต่่อวิิถีีชีวิ
ี ิตของผู้้�คน และรููปแบบการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เร่่งให้้ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มเข้้ามามีีบทบาท
ในการทำำ�งานร่่วมกัันมากขึ้้�น ดัังนั้้�น การทำำ�งานของคณะทำำ�งานจึึ งต้้องอาศััยความสามารถในการปรัับตัั ว  ความคิิ ดสร้้างสรรค์์ และ
ความรู้้เ� ท่่าทัันเทคโนโลยีี เพื่่�อริิเริ่่�มสิ่่�งใหม่่ๆ และปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบกิิจกรรมที่่�ลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
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คณะกรรมการมููลนิิธิิ
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คณะกรรมการ มููลนิิธิิเพื่่� อ”คนไทย”
นายวิเชียร

พงศธร

ประธานกรรมการ

นางดวงทิพย์

เอี่ยมรุง่ โรจน์

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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นโยบายพัั ฒนาและการดููแลบุุคลากร
การดููแลเรื่่�องความยั่่�งยืืนด้้านพนัักงาน
ในปีี 2564 ประเทศไทยยัังคงประสบส ถานการณ์์แพร่่ระบาดจากโรคโควิิด (COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลโดยตรงทั้้� งการบริิหาร
จััดการธุุ รกิิจและการดููแลความอยู่่�ดีีมีีสุุขของพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถขัับเคลื่่�อนและขยายผลการพััฒนาสัังคมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ด้้วยแนวทางและการดำำ�เนิินต่่างๆ ประกอบด้้วย
• มุ่่�งพััฒนาศัักยภาพพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการยกระดัับสมรรถนะความเชี่่�ยวชาญในการปฏิิบััติิงานแต่่ละกลุ่่�มให้้เชื่่�อมต่่อความ
ต้้องการและทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ทั้้� งด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และการวางแผนงานอย่่างเป็็นขั้้�นตอน ตลอดจน
ทัักษะการบอกเล่่าข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ในการสร้้างสัังคมแห่่งการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสัังคมร่่วมกััน  รวมถึึงเครืือข่่ายภาคสัังคม
ต่่างๆ ในการสร้้างความเข้้าใจ การเข้้าถึึง และเกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ในรููปแบบการเรีียนรู้้ร� ะหว่่างห้้องเรีียนและ
การเรีียนรู้้ผ่
� า่ นระบบออนไลน์์
• การดููแลความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี
� ของพนัักงาน ตลอดปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมานั้้�น งานทรััพยากรบุุคคลมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักและความเข้้าใจ
สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุคปััจจุุบัันเพื่่�อผสานการใช้้ชีีวิิตส่่วนตััวและการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน  (Hybrid Workplace) โดยมีีเป้้าหมาย
ให้้พนัักงานสามารถปรัับปรุุ งกระบวนการปฏิิบััติิงานด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีหรืือทางเลืือกอื่่�นๆ มาประยุุกต์์และยกระดัับการทำำ�งาน
เพื่่� อ ให้้สามารถรองรัั บ การทำำ� งานในยุุ ค ปัั จ จุุ บัั นที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว  (New Normal) รวมถึึ ง การให้้ความสำำ�คัั ญ
อย่่ า งที่่� สุุ ดสำ�ำ หรัั บ การดููแลขั้้� นพื้้� นฐานในการป้้ อ งกัั นตน เองของพนัั ก งาน  และการกำำ� หนดแนวปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรการป้้ อ งกัั น ฯ
อย่่างเคร่่งครััด เช่่น การตรวจเชิิงรุุกด้้วย ATK ทุุก 7 วัันสำ�ำ หรัับกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อในการปฏิิบัติ
ั ิงาน ตลอดจนการรณรงค์์
แนวทางป้้องกัันต่่างๆ การสวมใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา การเว้้นระยะห่่าง การรณรงค์์ให้้ฉีีดวััคซีีน  รวมถึึงการหลีีกเลี่่�ยงสภาพ
การณ์์และสถานที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยง
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บรรยากาศการจััดกิิจกรรมสร้้างเสริิมการเรีียนรู้้�และความสััมพัันธ์์ของพนัักงานมููลนิิธิิฯ ปีี 2564
ปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่� องจากพนัักงานต้้องการพััฒนาทัักษะด้้านการสื่่�อสารให้้สามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในงานพััฒนา
สัังคมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น จึึงมีีการจััดเวิิร์ค
์ ชอปออนไลน์์หัว
ั ข้้อ “Storytelling for Pitching” โดย Glow Story ซึ่่�งนอกจาก
ทีีมงานของมููลนิิธิิแล้้ว ยัังได้้เชิิญชวนเพื่่� อนๆ ในกลุ่่�มมููลนิิธิิ ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััทพรีีเมีียร์์ที่่�สนใจเข้้าร่่วมเวิิร์ค
์ ชอปครั้้�งนี้้�ด้้วย
นอกจากนี้้� แม้้ว่่าพนัักงานยัังคงต้้องปฏิิบััติิงานจากที่่�บ้้าน แต่่ผู้้�บริิหารยัังคงให้้สำ�คั
ำ ัญกัับการพััฒนาความสััมพัันธ์์ภายในทีีม จึึงได้้มีี
การจััดกิิจกรรม Check-in ทั้้� งแบบรายสััปดาห์์ เพื่่� อติิดตามความคืืบหน้้าในการทำำ�งาน และแบบรายเดืือน ที่่�ให้้พนัักงานทุุกระดัับ
สัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนทำำ�หน้้าที่่� facilitator จััดกิิจกรรมเพื่่� อสร้้างความสััมพัันธ์์ภายในทีีมด้้วย
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ร่่วมมืือกัับเรา
สำำ�นัักงานมููลนิิธิิเพื่่� อ”คนไทย”
ที่่�ตั้้�ง :
เลขที่่� 1 อาคารพรีีเมีียร์์คอร์์เปอเรทปาร์์ค
ถนนศรีีนคริินทร์์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุุงเทพฯ 10250
โทร : 02-301-1059
ลงทะเบีียนรัับจดหมายข่่าว :
khonthaifoundation@ktf.premier.co.th
Facebook : khonthaifoundation
Website :
www.khonthaifoundation.org
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เท่่านั้้�น...ที่่�ทำ�ำ ให้้เมืืองไทยน่่าอยู่่�
www.khonthaifoundation.org

