รายงาน
ประจำปี

2562/63
2562/63

ท่่านผู้้�หญิิงสุุมาลีี จาติิกวนิิช
อดีีตที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�
และอดีีตประธานกรรมการ

พล.ต.ท.หญิิง พจนีี สุุนทรเกตุุ
กรรมการ

ร.ต.อ.นิิรุุธ รัักษาเสรีี
กรรมการ

รศ.ดร.วรากรณ์์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

คุุณธััญญา ศิิริิเวทิิน
กรรมการ

คุุณสุุรนัันท์์ ศุุภวรรณกิิจ
กรรมการ

ศ. พิิเศษ ดร.ยุุวััฒน์์ วุุฒิิเมธีี
รองประธานกรรมการ

คุุณทิิพวิิภา สุุวรรณรััฐ
กรรมการ

คุุณปราโมช พสุุวััต
กรรมการและเหรััญญิิก

ดร.คุุณหญิิงกษมา วรวรรณ ณ อยุุธยา
กรรมการ

คุุณนาฏวิิภา จิินดาพร
กรรมการและเลขาธิิการ

คุุณสิิริิพร กัันติิรััตนาวงศ์์
กรรมการและเลขานุุการ

สารจากประธานกรรมการ
ในขณะที่่� มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่อ� เด็็กและเยาวชน ในพระราชููปภััมภ์์สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

ได้้จััดเตรีียมรายงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้� เป็็นช่่วงที่่�สถานการณ์์ COVID-19 ได้้ระบาดไปในหลายประเทศทั่่�วโลก เป็็น
เหตุุให้้มีีผู้้�คนเจ็็บป่่วยจากการติิดเชื้้�อ เสีียชีีวิิต จนรััฐบาลต้้องสั่่�งหยุุดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจกระทบต่่อภาคธุุรกิิจเป็็น
วงกว้้าง หลายกิิจการจำำ�เป็็นต้้องเลิิกจ้้างบุุคลากร
	ผลกระทบดัังกล่่าวเกิิดกับั เด็็กและเยาวชนด้้อยโอกาสโดยตรงจากการที่พ่่� อ่ แม่่และหััวหน้้าครอบครััวตกงาน ขาดรายได้้
ยิ่่�งเป็็นการซ้ำำ��เติิมเด็็ก ๆ ให้้อยู่่�ในภาวะ “ขาดแคลน” มากไปกว่่าเดิิม ทั้้�งเงิินทุุนสำำ�หรัับการเรีียน เงิินทุุนเพื่่�อใช้้จ่่ายจาก
อาการเจ็็บป่่วยเรื้้�อรััง ค่่าอาหารเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน
ตลอด 45 ปีี ของการดำำ�เนิินงาน มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่อ� เด็็กและเยาวชนฯ มุ่่�งมั่่น� ที่จ่� ะเห็็นเยาวชนด้้อยโอกาสดำำ�รงชีีวิติ อย่่างมีีความสุุข
และเติิบโตเป็็นผู้ใ้� หญ่่ที่มี่� คุี ณภ
ุ าพในอนาคต โดยทำำ�งานใน 2 ด้้านหลััก ก็็คืือ ด้้านการให้้ความช่่วยเหลืือ และ ด้้านการพััฒนา
	ด้้านการให้้ความช่่วยเหลืือ มีีการทำำ�งานผ่่านโครงการต่่าง ๆ ได้้แก่่ โครงการกองบุุญกู้้�วิิกฤติิ ช่่วยน้้อง ๆ ที่่�เป็็น
โรคเรื้้อ� รัังให้้ได้้รับั การรัักษาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โครงการอาหารเช้้าเพื่่อ� น้้อง เพื่่อ� ให้้เด็็กด้้อยโอกาสอีีกนัับหมื่่น� ชีีวิติ ได้้มีอี าหารทาน
ในทุุกมื้้�อเช้้าของวััน โครงการต่่อบุุญวัันเกิิด ช่่วยให้้น้้อง ๆ เรีียนหนัังสืือได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยที่่�ไม่่ต้้องหยุุดเรีียนกลางคััน
จากที่่�ประสบปััญหาทางการเงิิน
	ด้้านการพััฒนา ด้้วยการเข้้าไปสร้้างโอกาส สร้้างงานให้้กัับเด็็กด้้อยโอกาส และชุุมชน ได้้แก่่ โครงการคลัังอาหารใน
ชุุมชน การอบรมความรู้้�ด้้านการเงิิน เป็็นต้้น
	ก้้าวต่่อจากนี้้� มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่อ� เด็็กและเยาวชนฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่น� และไม่่หยุุดยั้้ง� ในการทำำ�งานเพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ
เติิมเต็็มการศึึกษา และสร้้างรอยยิ้้�มให้้แก่่เด็็กและเยาวชนเหล่่านี้้�ตลอดไป

ร.ศ.ดร.วรากรณ์์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่�อเด็็กและเยาวชน

สารบััญ
พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ
รายงานทางการเงิิน
อุุทกภััย - โควิิด-19
ส่่งน้ำำ��ใจ ก้้าวผ่่านทุุกวิิกฤติิ
รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
จากใจผู้้�อุุปการะ
คนเก่่ง คนดีี ซีี.ซีี.เอฟ.
กิิจกรรมมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ.
ในพื้้�นที่่�

กิิจกรรม CSR
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06
10
14
16
18
19

แมฮองสอน
แมฮองสอน
เชียงใหม
เชียงใหม

พะเยา
พะเยา
หนองคาย
หนองคาย

โครงการ
โครงการซีซี.ซี.ซี.เอฟ.
.เอฟ.
โครงการ
โครงการ ในใน

37
37

35
35 จัจังงหวัหวัดด

เด็เด็กหญิ
กหญิง ง

เพชรบูรณ
เพชรบูรณ

ขอนแกน
ขอนแกน
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ลพบุรี
สิงหบุรี ลพบุรี
บุรีรัมย
สิงหบุรี
บุรีรัมย
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
ว
กรุงเทพมหานคร งเทรา สระแก
สระแกว
สมทุรปราการ ฉะเชิ
สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา

29,845
29,845

เด็เด็กชาย
กชาย

มุกดาหาร
มุกดาหาร
ยโสธร
ยโสธร อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

26,296
26,296

เด็เด็กกในอุ
ในอุปปการะ
การะ
28,688
28,688

56,141
56,141

21,443
21,443
3,406
3,406

2,604
2,604

0-5ปป
0-5

ตาก
ตาก

บึงกาฬ
บึงกาฬ

6-12ปป
6-12

13-18ปป
13-18

19-24ปป
19-24

ับประโยชน
ผูไผูดไรดับรประโยชน
จากโครงการพิเศษ
เศษ
จากโครงการพิ

อาสาสมัคครในชุ
รในชุมมชน
ชน
เกิเกิดดอาสาสมั

สมาชิกในครอบครั
กในครอบครัวเด็
วเด็กก
สมาชิ

คนในชุมมชนได
ชนไดปประโยชน
ระโยชน
คนในชุ

11,947 4,130
4,130
11,947
218,608 201,326
201,326
218,608

นราธิววาส
าส
นราธิ

หนววยย: :คน
คน
หน

ผูผูไดรับประโยชน

492,152

ข้้อมููล

การดำำ�เนิินการและรายงานทางการเงิิน
รายได

381,276,940.91
คาใชจาย

344,475,864.11

รายได

คาใชจาย

เงินอุปการะในประเทศและของขวัญเด็ก
เงินอุปการะตางประเทศและของขวัญเด็ก
โครงการพิเศษ
รายรับอื่นๆ
รายรับจากการบริจาคสิ่งของ
รวม

280,101,756.55
8,693,704.08
38,121,915.05
45,327,478.65
9,032,086.58
381,276,940.91

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการอาหารเชาในโรงเรียน
เกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน
โครงการกองบุญ
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน
ของขวัญเด็ก
โครงการพิเศษ
รายจายจากการบริจาคสิ่งของ
รวมคาใชจายโครงการ
คาใชจายในการบริหารและระดมทุน

158,575,700.00
201,390.00
1,915,157.00
5,523,901.80
81,281,749.18
6,670,954.64
9,337,660.00
7,491,714.81
270,998,227.43
73,477,636.68

หมายเหตุุ : ข้้อมููลนี้้�เป็็นการควบรวมตััวเลขจาก งบการเงิินที่่�ผ่่านการรัับรอง
		
โดย บริิษััท เอ เอ็็ม ซีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอนซััลติ้้�ง จำำ�กััด และ บริิษััท ดีี ไอ เอ ออดิิท จำำ�กััด

06

อุุทกภััย - โควิิด-19
ส่่งน้ำำ��ใจ ก้้าวผ่่านทุุกวิิกฤติิ
	ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 คนไทยต้้องเผชิิญกัับวิิกฤติิหนัักถึึง 2 เหตุุการณ์์

นั่่�นคืืออุุทกภััยครั้้�งใหญ่่ในภาคอีีสานสร้้างความเสีียหายอย่่างหนััก ความเดืือดร้้อน
ที่่�ยัังไม่่จางหาย โรคระบาดโควิิด-19 ก็็เข้้ามากระหน่ำำ�� นัับเป็็นโรคระบาดครั้้�งยิ่่�งใหญ่่
ที่่�หาครั้้�งใดเหมืือนไม่่ได้้ ก่่อให้้เกิิดวิิกฤตการณ์์รอบด้้าน และกระทบทุุกภาคส่่วน
โดยเฉพาะผู้้�มีีรายได้้น้้อย
แต่่ด้้วยน้ำำ��ใจจากทุุกท่่านเด็็กและเยาวชนในครอบครััว ซีี.ซีี.เอฟ. จึึงได้้รัับการ
ช่่วยเหลืือให้้ก้้าวผ่่านสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากนี้้�
สถานการณ์์ น้ำำ��ท่่ ว มหนัั ก ในภาคอีี ส านตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งเดืือนสิิ ง หาคม 2562 ที่่�
กิินเวลานานนัับเดืือน มููลนิิธิิ ซีีซีี.เอฟ. เพื่่�อเด็็กและเยาวชนฯ ได้้จััดทำำ�โครงการเพื่่�อ
ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ประสบภััยในจัังหวััดยโสธร อุุบลราชธานีี อำำ�นาจเจริิญ และมุุกดาหาร
จำำ�นวน 1,486 ครอบครััว ภายใต้้งบประมาณ 1,249,750 บาท

งบประมาณ 432,000 บาท
สนับสนุนพันธุผัก
สนับสนุนพันธุปลา
สนับสนุนกอนเชื้อเห็ด

844 ครอบครัว
422 ครอบครัว
170 ครอบครัว

169,400 บาท
126,600 บาท
136,000 บาท

งบประมาณ 817,750 บาท
สนับสนุนพันธุขาวนาป
สนับสนุนพันธุขาวนาปรัง
สนับสนุนพันธุถั่วลิสง (พืชหลังนา)
สนับสนุนพันธุขาวโพด

939 ครอบครัว
96 ครอบครัว
62 ครอบครัว
21 ครอบครัว

704,250 บาท
72,000 บาท
31,000 บาท
10,500 บาท

ภููริิวััฒน์์ จัันทกลััด

หรืือ น้้องมีีน เล่่าว่่า ที่่บ้� า้ น
น้ำำ��ท่่วม แต่่โชคดีีที่่�ได้้รัับ
พัันธุ์์�พืืชจาก ซีี.ซีี.เอฟ. ก่่อน
ไปโรงเรีียนผมต้้องตื่่�นแต่่
เช้้าเพื่่อ� มาช่่วยแม่่รดน้ำำ��ผักั
ทุุกวััน ตอนนี้้�สามารถเก็็บ
ผัักบุ้้�งมาทำำ�อาหารได้้แล้้ว
ถั่่� ว ฝัั ก ยาวที่่� ผ มและแม่่
ปลููกกำำ�ลังั โตครัับ ขอบคุุณ
ที่่� ม อบเมล็็ ดผัั ก ต่่ า ง ๆ
หลายอย่่างให้้กับั ครอบครััว
ของผม

	สำำ�หรัับการแพร่่ของโควิิด-19 อย่่างรวดเร็็ว ภารกิิจที่จำ่� ำ�เป็็นในช่่วงแรกคืือการจััดหาอุุปกรณ์์สุขุ อนามััยที่จำ่� ำ�เป็็น ได้้แก่่
หน้้ากากอนามััยและเจลล้้างมืือที่่�ขาดแคลนอย่่างหนััก พร้้อมกัับการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยที่่�ถููกต้้อง มููลนิิธิิฯ จึึง
ได้้ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน เช่่น บริิษััท เจอเนสส์์ โกลบอล (ประเทศไทย) ธนาคารเอชเอสบีีซีี ประเทศไทย
และผู้บ้� ริิจาค ในการจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันสุุขภาพเพื่่�อส่่งต่่อให้้เยาวชน

นััฐวุุฒิิ วัังแก้้ว หรืือ น้้องป๋๋อ เล่่าว่่า พัันธุ์์�ผัักที่่�ได้้รัับตอนประสบปััญหาน้ำำ��ท่่วมตอนนี้้�

สามารถเก็็บมาทำำ�อาหารและนำำ�ไปขายที่่�ตลาดในหมู่่�บ้้าน 2 ครั้้�งแล้้วครัับ ขอบคุุณที่่�
ได้้มอบเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชผัักสวนครััวให้้กัับครอบครััว ทำำ�ให้้ผมได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์
และสร้้างรายได้้อีีกด้้วย
มอบเจลล้้างมืือ 6,220 ชิ้้�น แก่่เด็็ก 2,736 คน มอบหน้้ากากอนามััย 7,100 ชิ้้�น ให้้
แก่่เด็็ก 2,550 คน ตลอดจนมอบถุุงส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี ได้้แก่่ สบู่่� หน้้ากากอนามััย
ผ้้าขนหนูู แก่่เด็็ก 6,200 คน
● สนัับสนุุนให้้เด็็กและผู้้�ปกครอง ทำำ�หน้้ากากอนามััยใช้้เองในพื้้�นที่่ก
� ารทำำ�งานของ ซีี.ซีี.เอฟ.
จำำ�นวน 231 คน
● อบรมให้้ความรู้้�เรื่่อ
� งสุุขบััญญััติิ 10 ประการ และสาธิิตวิิธีกี ารล้้างมืือที่่ถู� กู สุุขลัักษณะ
ให้้กัับเด็็กนัักเรีียนในโรงเรีียนจำำ�นวน 1,770 คน จาก 32 โรงเรีียน
● สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ และป้้องกัันโรคโควิิด-19 ในพื้้น
� ที่ก�่ ารดำำ�เนิินงานของ ซีี.ซีี.เอฟ.
●	ดำำ�เนิินงานโครงการคลัังอาหารในครััวเรืือน พื้้�นที่่�ภาคอีีสานและภาคเหนืือ ให้้กัับ
ครอบครััวเด็็กจำำ�นวน 4,558 ครอบครััว จาก 22 สำำ�นัักงานโครงการฯ ทั่่�วประเทศ
จััดอบรมให้้ความรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง การปลููกพืืช เลี้้�ยงสััตว์์ และสนัับสนุุนปััจจััย
การผลิิต เห็็ด ปลา ไก่่ ผััก เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารแก่่ครััวเรืือน
● โครงการยุุวเกษตรในโรงเรีียนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชััยภููมิิ เพื่่�อให้้ความรู้้�และมอบพัันธุ์์�พืืช
พัันธุ์์�สััตว์์ แก่่เด็็ก 50 ครอบครััว
●

แม้้ว่่าสถานการณ์์
โควิิด-19 จะคลี่่�คลายลง
แต่่การใช้้ชีีวิิตของคน
ในสัังคมจะไม่่เหมืือนเดิิม
อีีกต่่อไป

	มููลนิิธิิฯ ยัังตระหนัักดีีว่่า แม้้ว่่าสถานการณ์์โควิิด-19 จะคลี่่�คลายลงได้้ แต่่การใช้้ชีีวิิต
ของคนในสัังคมจะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไป ปีีงบประมาณ 2563/64 (FY 21) จึึงเตรีียมแผน
ยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ไว้้รองรัับ เช่่น โครงการเสริิมภููมิิรู้้�สู่่�วิถีิ ีชีวิี ติ ใหม่่ (New Normal) เน้้นการสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจและการป้้องกัันตนเองให้้ปลอดภััยจากโรคโควิิด-19 โครงการคลัังอาหารใน
ครััวเรืือน เพื่่�อสร้้างแหล่่งอาหารในครััวเรืือนลดค่่าใช้้จ่่ายและมีีอาหารกิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
	รวมทั้้�งโครงการเกษตรมื้้�อนี้้�เพื่่�อน้้อง เป็็นโครงการใหม่่ที่่�เน้้นให้้ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการทำำ�เกษตรกรรม “ร่่วมกััน” ทั้้�งการปลููกพืืชและเลี้้�ยงสััตว์์ ในพื้้�นที่่�แปลงใหญ่่ เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงทางอาหารของคนในชุุมชน
	นี่่�คืือพัันธกิิจของมููลนิิธิิฯ ที่่�พร้้อมมอบโอกาส ความสุุข และรอยยิ้้�มให้้แก่่สัังคมไทยต่่อไป

จิิรายุุ เเซ่่ย่่าง อาศััยอยู่่�กัับตายาย ส่่วนพ่่อแม่่มีีอาชีีพรัับจ้้างเก็็บเมล็็ดกาแฟ แต่่ในช่่วง
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19ทำำ�ให้้พ่่อแม่่ไม่่มีีงานทำำ�นัับเป็็นความโชคดีีที่่�ได้้รัับ
โครงการคลัังอาหารจาก ซีี.ซีี.เอฟ. ได้้รัับไก่่พัันธุ์์�ไข่่ 5 ตััว เมื่่�อนำำ�มาเลี้้�ยง เพีียงไม่่ถึึงสััปดาห์์
ไก่่ก็็ออกไข่่ ช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายและบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารในช่่วงสถานการณ์์
โรคระบาดโควิิด-19
“ผมขอบคุุณ ซีี.ซีี.เอฟ. ที่่�ช่่วยให้้ผมมีีอาหารไว้้กิินในยามที่่�พ่่อแม่่ลำำ�บาก ไม่่มีีรายได้้
เนื่่�องจากโรคโควิิด-19”
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เด็็ก ๆ เป็็นอย่่างไรในปีีที่่�ผ่่านมา
ดวยการสนับสนุนจากทานเด็กและเยาวชน
ในครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. จึงไดรับโอกาสมากมาย

โอกาส ทางการศึกษา
ทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา ใหเด็ก

55,802

และเยาวชน จำนวน
คน
เพื่อใหพวกเขาเรียนหนังสือไดจริง สำหรับเด็ก
ที่ขาดแคลนแลว นโยบายเรียนฟรีจากรัฐ
เพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอสงเขาไปโรงเรียน

โอกาส
สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก แกปญหา

คุณแมวัยใสตั้งแตตนน้ำ ดวยการอบรมผูปกครอง
จำนวน
คน เพื่อสรางพื้นที่สื่อสาร
เรื่องเพศในครอบครัว พอแมจะไดเปนที่ปรึกษาและ
เปนที่พึ่งใหลูก ๆ ไดกอนทุกอยางจะสายเกินแก

420

รูเทาทันโรคเรื้อรัง NCDs

สรางเยาวชนสุขภาพดีดวยกิจกรรม
อบรมเด็กและผูปกครอง
คน ใหรูเทาทันโรคจาก
ความเสื่อมของรางกาย หรือ NCDs
เพื่อนำไปสูการปรับเปลี่ยน ลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรครายตาง ๆ

787

โอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กองบุญกูวิกฤติ ชวยเด็กเจ็บปวย

72
คน ไปถึงมือหมอ และไดรับการรักษา
อยางตอเนื่อง
ซอมแซมบานเด็ก 85 ราย
สรางและซอมแซมหองน้ำ 57 ราย
คลังอาหารในครัวเรือน ใหความรู

พรอมสนับสนุนพันธุพืช พันธุสัตวให
ครอบครัวเด็กจำนวน
คน
สรางแปลงเกษตรในรั้วบาน เพื่อเปนแหลง
อาหารของครอบครัว

4,558

โอกาส
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง

158

อบรมเยาวชน
คน
ใหเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การทำเกษตรผสมผสาน
และปลูกฝงวินัยการเงิน ทดลอง
ทำจริงเพื่อสรางพื้นฐานการใชชีวิต
บนหลักการพึ่งตัวเอง

พัฒนาทักษะดานการเงินและอาชีพ
เยาวชนในโรงเรียน จัดอบรมทักษะอาชีพ

ทักษะการเปนผูประกอบการ และทักษะทางการเงิน
ในรูปแบบ “โครงงาน (Project-based Learning)”
ดำเนินการให 8 จังหวัด เปนกาวแรกสูผูประกอบการ
รุนเยาวชน

รายงานผล
	ปีี 2563 นัับเป็็นปีีที่่�แสนสาหััสของผู้้�คนทั่่�วโลกรวมถึึงคนไทยที่่�ต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์ระบาดของ

โควิิด - 19 แต่่ด้ว้ ยความมีีน้ำำ��ใจของท่่านที่ไ่� ม่่ทอดทิ้้�งเด็็ก ๆ แม้้ในช่่วงเวลาที่ทุ�่ กุ คนต่่างยากลำำ�บาก มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ.
เพื่่�อเด็็กและเยาวชนฯ จึึงยัังเดิินหน้้ามอบโอกาส เติิมหวััง และสร้้างความสุุขให้้เด็็กและเยาวชนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ขณะเดีียวกััน เพื่่�อให้้การทำำ�งานพััฒนาเด็็กมีีความครอบคลุุมรอบด้้านและเท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ต่่าง ๆ
มููลนิิธิิฯ จึึงได้้ขยายการดำำ�เนิินกิิจกรรมใหม่่ ๆ ให้้ครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น เช่่น โรค NCDs (Non-communicable
diseases) หรืือกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง ทั้้�งหมดนี้้� เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้เติิบโตในสัังคมได้้
อย่่างมั่่�นคง

ทุุนการศึึกษาจากท่่าน ส่่งน้้องไปโรงเรีียนได้้ทุุกวััน
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ในปีีงบประมาณ 2562/63 มููลนิิธิิฯ ได้้สนัับสนุุนงบประมาณ เพื่่�อ
เป็็นทุุนด้้านการศึึกษาให้้แก่่เด็็กแต่่ละวััย ในรููปแบบการโอนเงิินเข้้าบััญชีี
ในอััตราแตกต่่างกัันออกไปแบ่่งตามกลุ่่�มการศึึกษา
ครอบครััวของ น้้องแค้้มป์์ นัักเรีียนชั้้�น ป.2 จัังหวััดน่่าน อยู่่�กััน
อย่่างขััดสน สมาชิิกในครอบครััว 5 คน มีีแม่่คนเดีียวต้้องหาเลี้้ย� งทุุกคน
ความเป็็นอยู่่�แร้้นแค้้น ชุุดนัักเรีียนที่่�ใส่่ก็็อาศััยคนมา
บริิจาค ใหญ่่บ้า้ งเล็็กบ้้าง เมื่่อ� ได้้เข้้าร่่วมโครงการ
น้้องได้้ทุนุ การศึึกษาทุุกปีีแม่่จึงึ ซื้้อ� ชุุดนักั เรีียน
รองเท้้านัักเรีียน ชุุดพละ และอุุปกรณ์์
การเรีียนใหม่่ให้้น้้อง
“ถ้้าไม่่มีทุี นุ การศึึกษาจาก ซีี.ซีี.เอฟ.
แม่่ไม่่รู้้�จะหาเงิินได้้จากที่่�ไหนมาซื้้�อ
ชุุดนัักเรีียนให้้ลููก ๆ ถ้้าได้้รัับต่่อเนื่่�อง
ทุุก ๆ ปีี ก็็จะส่่งให้้ น้้องแค้้มป์์ ได้้เรีียน
น้้องแค้้มป์์ (เสื้้�อม่่วงด้้านหลััง)
ในระดัับที่่�สููงตามที่่�เขาอยากเรีียน ขอบคุุณ
อยู่่�กัับน้้องเจมส์์
(น้้องชาย)
มููลนิิธิิฯ ที่่�มาช่่วย ทำำ�ให้้แม่่และเด็็ก ๆ มีี
กำำ�ลัังใจมากขึ้้�น”

รูปแบบการโอนเงินแบงตามกลุมการศึกษา

55,802 คน

เด็กที่ยังไมถึงเกณฑเรียนหรือเด็กพิเศษ

368 คน
32,582 คน
12,835 คน
เด็กในระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล
และประถมศึกษา

เด็กมัธยมศึกษาตอนตนและกศน.ระดับ 1 - 3
เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ระดับ 4 - 6
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

10,017 คน

รู้้�เท่่าทัันโรค NCDs เพื่่�อการเติิบโตที่่�มั่่�นคง
ปััญหา
		ปัั
จจุุบัันประชากรไทยเสีียชีีวิิตจากโรค NCDs (Non-communicable diseases) หรืือกลุ่่�มโรค
ไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง อัันเกิิดจากพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตผิิด ทั้้�งการสููบบุุหรี่่� ดื่่�มสุุรา รัับประทานอาหารหวาน มััน เค็็มจััด
ขาดการออกกำำ�ลัังกาย จนเสี่่�ยงกัับการเป็็นโรคเรื้้�อรััง เช่่น เบาหวาน หััวใจ มะเร็็ง ข้้อมููลจากองค์์การอนามััยโลก
ระบุุว่่า คนไทยป่่วยเป็็นโรค NCDs ถึึง 14 ล้้านคน เสีียชีีวิิตมากกว่่า 300,000 คน หรืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 73 ของการ
เสีียชีีวิิตของประชากรไทย และมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
	มููลนิิธิิฯ จึึงทำำ�กิิจกรรม “รู้้�เท่่าทัันโรค NCDs สำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ปกครอง” เพื่่�อให้้ความรู้้�เด็็กและผู้้�ปกครองได้้
ตระหนัักถึึงอัันตรายของโรค NCDs นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเสี่่�ยง และส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกาย โดยได้้
เริ่่�มดำำ�เนิินการที่่�จัังหวััดยโสธรและศรีีสะเกษ มีีเด็็กและผู้้�ปกครองเข้้ารัับการอบรม จำำ�นวน 787 คน

ผลการดำำ�เนิินการ จากแบบทดสอบก่่อนการอบรมผู้้�ปกครอง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ไม่่มีีความรู้้�ในเรื่่�องของอาหารที่่�
				
ปลอดภััย และปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค NCDs และหลัังการอบรมได้้ทำ�ำ แบบทดสอบ พบว่่า ผู้้�เข้้าอบรมมีีความรู้้�ใน
เรื่่อ� งหลัักโภชนาการ อาหารที่ทำ่� ำ�ให้้เกิิดโรค และปััจจััยเสี่่ย� งที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดอันั ตราย เช่่น การสููบบุุหรี่่� การดื่่ม� แอลกอฮอล์์
เป็็นต้้น
หลัังอบรมได้้คััดเลืือกแกนนำำ�หมู่่�บ้้านละ 2 คน เป็็นแกนนำำ�ผู้้�ปกครอง ในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมในหมู่่�บ้้านอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ป้้องกัันโรค NCDs เช่่น การเยี่่�ยมบ้้าน การจััดกิิจกรรมออกกำำ�ลัังกายในชุุมชน

สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันเรื่่�องเพศในครอบครััว
ปััญหา
		ปัั
ญหาคุุณแม่่วััยใสมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น ข้้อมููลจากจัังหวััดศรีีสะเกษปีี 2558-2562 พบว่่า วััยรุ่่�นหญิิง
อายุุ 15 – 19 ปีี คลอดบุุตรจำำ�นวน 2,315 คน จากข้้อมููลศููนย์์พึ่่�งได้้เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมของ
โรงพยาบาลศรีีสะเกษ พบว่่า มีีกลุ่่�มวััยรุ่่�นหญิิงอายุุต่ำำ��กว่่า 20 ปีี มารัับบริิการ 92 คน บางส่่วนต้้องยุุติกิ ารตั้้�งครรภ์์ เพราะ
ขาดความเข้้าใจในเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างเพศที่่�ถููกต้้อง ขาดที่่�ปรึึกษา ทััศนคติิเรื่่�องเพศที่่�ไม่่เปิิดกว้้างของคน
ในครอบครััวทำำ�ให้้เด็็กขาดโอกาสปลููกฝัังเจตคติิในเรื่่�องเพศที่่�ถููกต้้อง
	มููลนิิธิิฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญดัังกล่่าว จึึงได้้จััดกิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�ผู้้�ปกครองเรื่่�องสุุขภาวะทางเพศและ
การสื่่อ� สารเรื่่อ� งเพศแก่่ผู้ป้� กครองจำำ�นวน 420 คน ระหว่่างเดืือนมกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2563 ที่�จั่ งั หวััดศรีสี ะเกษ เพื่่อ�
ให้้ผู้้�ปกครองมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องสุุขภาวะทางเพศและมีีการสื่่�อสารกัับเด็็กที่่�ถููกต้้องเหมาะสม
เนื้้�อหาในการอบรม ● ทัักษะความไว้้วางใจในการสื่่�อสารเรื่่�องเพศ
		
● สำำ�รวจชุุมชน ทบทวนสถานการณ์์เยาวชนในชุุมชนของตนและตระหนัักถึึงปััญหาที่่�แวดล้้อมเยาวชน ซึ่่�ง
พ่่อแม่่อาจรู้้�ไม่่เท่่าทัันโดยเฉพาะสถานการณ์์เรื่่�องเพศ
● สำำ�รวจวิิธีีการสื่่�อสารของตนเองกัับบุุตรหลานและคนในครอบครััว ตระหนัักถึึงผลกระทบของการสื่่�อสารใน
เชิิงลบหรืือการตำำ�หนิิ
● ฝึึกการสื่่�อสารในเชิิงบวกที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังรู้้�สึึกถึึงการแสดงความห่่วงใย

เยาวชนต้้นแบบเศรษฐกิิจพอเพีียง
แนวทางแก้้ไข การแก้้ปััญหาความยากจนอย่่างยั่่�งยืืน คืือ การสอนให้้คนรู้้�จัักการพึ่่�งตััวเอง มููลนิิธิิฯ จึึง
		
จััดทำำ�โครงการเยาวชนเศรษฐกิิจพอเพีียง ให้้มีีความรู้้�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง การทำำ�การเกษตรแบบ
ผสมผสาน วิินััยการเงิิน เพื่่�อให้้พวกเขาเป็็นต้้นแบบการใช้้ชีีวิิตแบบพึ่่�งตััวเอง
ผลการดำำ�เนิินการ
				จัั
ดทำำ�โครงการใน 4 จัังหวััด แม่่ฮ่่องสอน เชีียงราย เพชรบููรณ์์ และหนองบััวลำำ�ภูู
มีีเยาวชนเข้้าร่่วม 158 คน ซึ่่�งได้้รัับการอบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง วิินััยทางการเงิิน
การจััดทำำ�บััญชีีครััวเรืือน การทำำ�เกษตรผสมผสาน พร้้อมได้้รัับพัันธุ์์�พืืช พัันธุ์์�สััตว์์ ไปดำำ�เนิินการที่่�บ้้าน เช่่น การเลี้้�ยง
หมูู ไก่่พื้้�นเมืือง ไม้้ผล พืืชผัักสวนครััว
	จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน เยาวชนเข้้าร่่วมโครงการ 28 คน อบรมที่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรบ้้านทุ่่�ง อ.แม่่ลาน้้อย
	จัังหวััดเชีียงราย เยาวชนเข้้าร่่วมโครงการ 25 คน อบรมที่่�ศููนย์์การเรีียนรู้้�นาโต่่ อ.แม่่ฟ้้าหลวง
	จัังหวััดเพชรบููรณ์์ เยาวชนเข้้าร่่วมโครงการ 60 คน อบรมที่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงบ้้านริิมสีีม่่วง
จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู เยาวชนเข้้าร่่วมโครงการ 45 คน อบรมที่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงบ้้านนากล้้าข้้าว
อ.โนนสััง
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คลัังอาหารในครััวเรืือน
ปััญหา ครอบครััวเด็็กจำำ�นวนไม่่น้้อยขาดแคลนอย่่างหนััก กระทั่่�งข้้าวสารกรอกหม้้อยัังไม่่มีีครบทุุกมื้้�อ เพื่่�อ
		
ให้้เด็็กและครอบครััวมีีแหล่่งอาหารไว้้บริิโภค และให้้เกิิดกิจิ กรรมร่่วมกัันระหว่่างคนในครอบครััว สร้้างอาหารและเกิิด
การแลกเปลี่่�ยนผลผลิิตกัันระหว่่างเพื่่�อนบ้้าน มููลนิิธิิฯ ได้้จััดกิิจกรรมคลัังอาหาร ให้้ความรู้้� พร้้อมสนัับสนุุนพัันธุ์์�พืืช
พัันธุ์์�สััตว์์ให้้ครอบครััวเด็็กจำำ�นวน 4,558 คน ใน 20 จัังหวััด สร้้างแปลงเกษตรในบ้้าน
ผลการดำำ�เนิินการ

เด็็กและครอบครััวที่่�เข้้าร่่วมการฝึึกอบรม มีีทัักษะในการเกษตรเพิ่่�มขึ้้�น
● นำำ�ผลผลิิตที่่�ได้้ประกอบเป็็นอาหารในครอบครััว และเป็็นอาหารที่่�ปลอดภััย
● ค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�ออาหารในครอบครััวลดลง และมีีส่่วนที่่�เหลืือกิินนำำ�ไปขายเพื่่�อสร้้างรายได้้ในครอบครััว
หรืือแบ่่งปัันเพื่่�อนบ้้าน
● เกิิดกลุ่่�มกิิจกรรมการผลิิตของผู้้�ปกครองเด็็ก ซีี.ซีี.เอฟ. ในเขตบริิการ
ด.ช.วีีรัชั นัันวิิลัยั จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ได้้รับั ไก่่พันั ธุ์์�ไข่่ 3 ตััว และก้้อนเชื้้อ� เห็็ดนางฟ้้า 50 ก้้อน แม่่และน้้องช่่วยกััน
ดููแลผลผลิิต ซื้้อ� ก้้อนเชื้้อ� เห็็ดและไก่่มาเพิ่่�ม ปััจจุุบันั ไม่่เพีียงแต่่มีแี หล่่งอาหารสำำ�หรัับครอบครััว แต่่ยังั มีีรายได้้เสริิมอีีกด้้วย
●
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พััฒนาทัักษะด้้านการเงิิน และอาชีีพเยาวชนในโรงเรีียน
เพื่่อ� ให้้เยาวชนมีีทางเลืือกในอนาคต มููลนิิธิฯิ จััดโครงการพััฒนาทัักษะอาชีีพ ทัักษะการเป็็นผู้ป้� ระกอบการ และ
ทัักษะทางการเงิินในรููปแบบ “โครงงาน (Project-based Learning)” ให้้เยาวชนจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ หรืือจััดตั้้�งบริิษััท
จำำ�ลองฝึึกการทำำ�ธุุรกิิจ วางพื้้�นฐานการเป็็นผู้้�ประกอบการให้้แก่่พวกเขา โดยดำำ�เนิินการใน 7 จัังหวััด
	จัังหวััดพะเยา จำำ�นวน 2 โรงเรีียน คืือ โรงเรีียนบ้้านปางถ้ำำ�� อำำ�เภอเชีียงคำำ� จััดทำำ�แผนธุุรกิิจการทำำ�ยาหม่่อง
ปััจจุุบัันน้้องเริ่่�มมีีการผลิิต และจำำ�หน่่ายแล้้ว โรงเรีียนบ้้านธาตุุขิิงแกง อ.จุุน จััดทำ�ำ แผนธุุรกิิจการแกะสลัักจากเครื่่�อง
CNC น้้อง ๆ ได้้รัับเครื่่�อง และเริ่่�มฝึึกทัักษะฝีีมืือ เพื่่�อที่่�จะรัับงาน ให้้มีีรายได้้
	จัังหวััดหนองคาย โรงเรีียนบ้้านเมืืองบาง อำำ�เภอเมืือง จััดอบรมทัักษะอาชีีพและสร้้างวิินััยการเงิินให้้นัักเรีียน
เด็็ก ๆ สนใจทำำ�ธุุรกิิจต่่าง ๆ เช่่น ชานมไข่่มุุก ขนมดอกจอก
	จัังหวััดอุุดรธานีี จััดอบรมให้้ความรู้้�ทักั ษะอาชีีพและสร้้างวิินัยั การเงิิน โรงเรีียนบ้้านสร้้างก่่อ และโรงเรีียนบ้้านถิ่่น�
จัังหวััดสกลนคร โรงเรีียนบ้้านนาโพธิ์์� อบรมให้้ความรู้้�นัักเรีียนการเขีียนแผนธุุรกิิจ
	จัังหวััดอุุบลราชธานีี โรงเรีียนบ้้านป่่าก้้าวเสนอแผนธุุรกิิจการทำำ�ขนมทองม้้วน การทำำ�เฉาก๊๊วย การทำำ�น้ำำ��ปั่่�น
การทำำ�ลููกชิ้้�นปิ้้�งและการทำำ�ชานมไข่่มุุก โรงเรีียนเอืือดใหญ่่พิิทยา เสนอแผนธุุรกิิจการทำำ�ขนมปัังกรอบ และการทำำ�
ขนมทองม้้วน
จัังหวััดนครพนม จำำ�นวน 3 โรงเรีียน โรงเรีียนบ้้านวัังตามััว โรงเรีียนบ้้านคำำ�สว่่าง และโรงเรีียนบ้้านหนองปลาดุุก
อบรมการเขีียนแผนธุุรกิิจ
จัังหวััดมุุกดาหาร จำำ�นวน 2 โรงเรีียน คืือ โรงเรีียนป่่าไร่่ป่่าชาด อำำ�เภอดอนตาล จัังหวััดมุุกดาหาร จััดทำำ�
แผนธุุรกิิจการทำำ�ข้้าวเกรีียบฟัักทอง โรงเรีียนบ้้านโนนสวาท จััดทำำ�แผนธุุรกิิจการทำำ�น้ำ�ำ� สมุุนไพรพร้้อมดื่่�ม
	จัังหวััดบึึงกาฬ โรงเรีียนพระบาทนาสิิงห์์พิทิ ยาคม จััดทำำ�แผนธุุรกิจิ การทำำ�ผ้า้ มััดย้อ้ ม และการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์
จากผ้้าขาวม้้า

กองบุุญกู้้�วิิกฤติิเพื่่�อชีีวิิตเด็็ก
ปััญหา เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ทนทุุกข์์กัับอาการเจ็็บป่่วยได้้รัับการรัักษา หรืืออย่่างน้้อยให้้สามารถใช้้ชีีวิิต
		
ได้้ใกล้้เคีียงคนปกติิ มููลนิิธิิฯ ได้้จััดโครงการกองบุุญกู้้�วิิกฤติิเพื่่�อชีีวิิตเด็็กมาแล้้ว 12 ปีี เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กเจ็็บป่่วย
หรืือเด็็กที่่�มีีชีีวิิตยากลำำ�บากเข้้าขั้้�นวิิกฤติิ โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ได้้ช่่วยเหลืือเด็็กผ่่านโครงการฯ จำำ�นวน 342 รายใน
30 จัังหวััด
ผลการดำำ�เนิินงาน

เด็็กที่่�มีีชีีวิิตยากลำำ�บากจำำ�นวน 342 คน ได้้รัับการสงเคราะห์์ของใช้้จำำ�เป็็น เช่่น ข้้าวสารอาหารแห้้ง
อาหารเสริิม เครื่่�องครััว มุ้้�ง ผ้้าห่่ม ชุุดนัักเรีียน
● เด็็กที่่�เจ็็บป่่วยจำำ�นวน 72 คน ได้้รัับการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง ไปโรงพยาบาลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
● เด็็กที่อ
่� ยู่่�ตามลำำ�พังั และเด็็กที่อ่� ยู่่�กัับผู้้�สูงู อายุุจำำ�นวน 139 คน ได้้รับั การซ่่อมแซมที่พั่� กั อาศััยที่ทรุ
่� ดุ โทรมอย่่าง
มาก และได้้รัับสงเคราะห์์ของใช้้จำำ�เป็็น
● สนัับสนุุนพัันธุ์์�พืืชพัันธุ์์�สััตว์์ เช่่น วััว เห็็ด ให้้แก่่ครอบครััวเด็็ก เพื่่�อประกอบอาชีีพเลี้้�ยงตััวและเป็็นแหล่่ง
อาหารในครอบครััว
● ซ่่อมแซมบ้้านและห้้องน้ำำ��ให้้เด็็ก 142 คน โดยมีีสมาชิิกครอบครััว ญาติิ เพื่่�อนบ้้าน องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บล มาช่่วยซ่่อม
●

น้้องใบเตย อายุุ 8 ปีี ป่่วยด้้วยโรคไม่่มีีรููทวาร ต้้องใส่่
ผ้้าอ้้อมตลอดเวลา และเดิินไม่่ได้้ เพราะมีีขาเพีียงข้้างเดีียว
น้้องอาศััยอยู่่�กัับย่่าและย่่าทวดที่่�อายุุมากแล้้ว หมดกำำ�ลััง
ที่่�จะพาน้้องไปหาหมอ แต่่ด้้วยการสนัับสนุุนจากทุุกท่่าน
น้้องใบเตย ได้้รัับความช่่วยเหลืือให้้เดิินทางไปพบแพทย์์ที่่�
โรงพยาบาลในกรุุงเทพฯ ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อตรวจร่่างกายกัับ
แพทย์์เฉพาะทางหลัังจากผ่่าตััดใส่่ท่่อ และยัังได้้รัับรถเข็็น
คัันใหม่่ที่เ่� หมาะสำำ�หรัับเดิินทางไปโรงเรีียน ได้้ผ้า้ อ้้อมสำำ�เร็็จรููป
ข้้าวสารอาหารแห้้ง รวมถึึงอาหารเสริิม ช่่วยให้้น้อ้ งมีีสุขุ ภาพ
แข็็งแรงและสามารถใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันดีีขึ้้�น

13

จากใจผู้้ผู้้�อุุปการะ

เยาวชน
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อนาคตของชาติ

เยาวชนเป็็นอนาคตสำำ�คััญของชาติิ การพััฒนาศัักยภาพของเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ทั้้�งด้้าน

ความสามารถในการเรีียนรู้้�และคุุณธรรม จะช่่วยสร้้างความเจริิญทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
คุุณวรรณสิิกา เชื้้�อชาติิไชย ผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายการตลาด บริิษัทั เอเชีียซอฟท์์ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั (มหาชน)
กล่่าวว่่า เอเชีียซอฟท์์ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเสมอมา และ
ด้้วยลัักษณะของธุุรกิิจที่่�มีีกลุ่่�มลููกค้้าหลัักเป็็นเด็็กและเยาวชน จึึงพยายามที่่�
จะสร้้างสรรค์์กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยดููแลและพััฒนา
พวกเขา รวมไปถึึงการให้้โอกาสทางการศึึกษาด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
ดููแลการศึึกษาเด็็ก ๆ ในช่่วงที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤติิโควิิด-19
“การบริิจาคนี้้�เป็็นหนึ่่�งในโครงการ Asiasoft Sharing ด้้วยบริิษัทั เล็็งเห็็น
ว่่า จากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้หลายครอบครััวขาดรายได้้ กระทบ
ต่่อการศึึกษาของเยาวชน จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการช่่วยเหลืือ”
ขณะเดีียวกััน ภายใต้้วิกิ ฤติิโควิิด ธุุรกิจิ ออนไลน์์ได้้รับั ผลในเชิิงบวกจากวิิถีชีี วิี ติ
new normal ยิ่่�งทำำ�ให้้เอเชีียซอฟท์์ตระหนัักดีีถึึงบทบาทในการมอบสิ่่�งดีี ๆ
กลัับคืืนสู่่�สัังคม เช่่น โครงการ Asiasoft Sharing เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กและ
เยาวชนในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 โดยโครงการนี้้�มีี 2 กิิจกรรมย่่อย ได้้แก่่
การบริิจาคเงิินช่่วยเหลืือทางการศึึกษาผ่่านมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ.และโครงการอบรม
The Digital Work by TeC powered by ASIASOFT สนัับสนุุนการสอบอบรมหลัักสููตรด้้านดิิจิิทััล มาร์์เก็็ตติ้้�ง
เสริิมทัักษะนัักศึึกษาจบใหม่่ ให้้พร้้อมเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานไทยในยุุคดิิจิิทััล
ในอนาคต เอเชีียซอฟท์์ยัังต้้องการทำำ�โครงการที่่�เกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน มุ่่�งเน้้นในด้้านการศึึกษาเป็็นหลััก
เพราะมองว่่าการศึึกษาเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ จะช่่วยสร้้างและต่่อยอดโอกาสที่่�ดีีในอนาคตของน้้อง ๆ รวมถึึงยัังช่่วย
พััฒนาประเทศเราด้้วย

การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ทำำ�ให้้
หลายครอบครััวขาดรายได้้
กระทบต่่อการศึึกษาของ
เยาวชน จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ
การช่่วยเหลืือ

ข้้าพเจ้้ายิินดีีช่่วยเหลืือเด็็กด้้อยโอกาส
กัับมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่�อเด็็กและเยาวชน

มอบการศึึกษา
สร้้างวััคซีีนชีีวิิต
เด็็กด้้อยโอกาส

การที่่ค� รอบครััวปลููกฝัังมาตลอดว่่า “ให้้รู้้�จัักเอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่�อแผ่่” และแนวคิิดนี้้�

คุุณหมอส้้ม-สมสมร มัังคละวิิรััช สููติินรีีแพทย์์ โรงพยาบาลยัันฮีี ได้้ถ่่ายทอดไปยััง
ลููก ๆ ให้้รู้้�จัักที่่�จะเป็็น “ผู้้�ให้้” กัับคนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือมาตลอดช่่วง 13 ปีี
ที่่�ผ่่านมา
“สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้จำำ�ได้้แม่่นว่่าเป็็นผู้้�อุุปการะเด็็กด้้อยโอกาสมานานแค่่ไหนแล้้ว จำำ�ได้้
เลยว่่าเท่่ากัับอายุุของลููกสาวคนโตที่่�มีีอายุุ 13 ปีีแล้้ว”
	คุุณหมอส้้มมีีแนวคิิดที่่อ� ยากจะอุุปการะเด็็กด้้อยโอกาสตั้้ง� แต่่เริ่่ม� แต่่งงาน จนถึึงวัันที่่�
ตั้้�งครรภ์์ลููกสาวคนโต ได้้เห็็นเรื่่�องราวต่่าง ๆ สัังคม
รอบตััว จึึงคิิดว่า่ คงต้้องทำำ�อะไรสัักอย่่างเพื่่อ� สอนให้้
ลููกได้้เห็็นคุุณค่่าของการให้้มากกว่่าด้้านวััตถุุ
“น้้องโมนิิก้้า ได้้ตุ๊๊�กตามากว่่าร้้อยตััวจากพี่่� ๆ ที่่�
เอ็็นดูู เลยเริ่่ม� ต้้นจากตรงนี้้�ก่อ่ นด้้วยการสอนให้้ลงมืือ
เริ่่ม� จากนำำ�สิ่่ง� ของที่่มี� อี ยู่่�นี้้ไ� ปให้้กับั เด็็ก ๆ คนอื่่น� โดย
มีีการซื้้�อกระเป๋๋ามาแล้้วจััดแพ็็คสิ่่�งของหลายอย่่าง
ใส่่ไว้้ในนั้้�น เช่่น ยาสีีฟััน แปรงสีีฟััน ซื้้�อชุุดนัักเรีียน
รองเท้้า ก่่อนจะนำำ�ไปมอบให้้กับั เด็็กแต่่ละคน พร้้อม
กัับบอกลููกด้้วยว่่า บนโลกนี้้� มีีคนที่�ด้่ อ้ ยกว่่าหนููนะ”
“สอนด้้วยการลงมืือทำำ�” เป็็นวิิธีีที่่�ครอบครััว
เราทำำ� อย่่ า งนี้้� เ ป็็ น ประจำำ� ตั้้� ง แต่่ ลูู ก สาวคนแรก
จนมาถึึงลููกคนที่่�สอง เจสสิิก้้า จนตอนนี้้�ลููกสาว
อายุุ 13 เริ่่�มเข้้าอกเข้้าใจคนอื่่�น หลายปีีก่่อนพาไปดููโรงเรีียนเด็็กดอยจัังหวััดน่่าน
บอกลูู กว่่ าสิ่่� งที่่�เห็็ น คืือสิ่่� งที่่�เขามีี เท่่ านี้้� ลูู กเเละเพื่่� อนของลูู กทำำ�ตััวได้้ ดีีมาก ปีี
ใหม่่ไปทำำ�บุุญที่่�โรงเรีียนเด็็กพิิการ เขาเตรีียมตุ๊๊�กตาไปให้้เพื่่�อน ถามว่่าทำำ�ไมไม่่ให้้
ลืืมเหรอ เขาบอกว่่า ถ้้าเด็็กพิิการเห็็น จะคิิดอย่่างไร
การอุุปการะเด็็ก การให้้โอกาสได้้เรีียนในโรงเรีียนทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�ได้้มีอี นาคตที่ดี่� ขึ้้ี น�
เพราะการศึึกษาการมีีความรู้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่มีีใครเเย่่งชิิงไปจากเขาได้้
	คุุ ณ หมอส้้ ม เชื่่� อ ในคอนเซ็็ ป ต์์ วัั ค ซีี น ชีี วิิ ต และทุุ น การศึึ ก ษาที่่� ม อบให้้ กัั บ
เด็็กด้้อยโอกาสผ่่านทางมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่อ� เด็็กและเยาวชน จะเป็็นการมอบ “โอกาส”
ให้้เด็็ก ๆ มีีภูมิู ิคุ้้�มกัันในตััวเองและสามารถไปได้้ไกลอย่่างที่่�ต้้องการได้้

ลงทุุนด้้านการศึึกษา
เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถ
มีีใครมาแย่่งจากเราไปได้้
ถ้้ามีีโอกาสอยากจะ
แบ่่งปัันให้้กัับผู้้�อื่่�น
เท่่าที่่�เราจะทำำ�ได้้

โปรดกรอกรายละเอีียดผู้้�สนัับสนุุน
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(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................
.........................................................................................
ที่อ่� ยู่่� ............................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........................................................................................
วัันเกิิด ............. / ............. / .....................
โทรศััพท์์ ..........................................................................
Email ..............................................................................
Facebook ....................................................................
ID Line ...........................................................................
	ข้้าพเจ้้ายิินดีีบริิจาคเงิินช่่วยเหลืือเด็็ก
		 3,000 บาท
2,000 บาท
		 1,000 บาท
		 (กรุุณาระบุุ) ............................................ บาท
	บััตรเครดิิตธนาคาร ........................................
		วีีซ่่า
มาสเตอร์์การ์์ด
หมายเลขบััตร
วันหมดอายุบัตร ......................................................
ชื่อสมาชิกบัตร ...........................................................
ลายมือชื่อตามบัตร .....................................................
หรืือสแกนบริิจาคผ่่านออนไลน์์
(กรุุณาแนบสำำ�เนาใบโอนเงิินพร้้อมกัับ
แบบตอบรัับการบริิจาคเงิิน ส่่งกลัับ
มาที่่�มููลนิิธิิฯ หรืือโทรสารหมายเลข
0 2747 2620 หรืือ Line@thaiccf)

โอนเงิินเข้้าบััญชีีออมทรััพย์์
ในนาม มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่�อเด็็กและเยาวชน
		 ธ.กรุุงเทพ สาขาทองหล่่อ
		 เลขที่่�บััญชีี 206-0-06709-3
		 ธ.กรุุงศรีีอยุุธยา สาขาสุุขุุมวิิท35
		 เลขที่่�บััญชีี 116-1-02597-6
		 ธ.ไทยพาณิิชย์์ สาขาลุุมพิินีี
		 เลขที่่�บััญชีี 023-2-36703-2
E-Donation บริิจาครัับได้้
ทุุกธนาคาร ยอดบริิจาค
แจ้้งไปยัังกรมสรรพากร
โดยตรง เพื่่อ� ใช้้ลดหย่่อน
เงิินภาษีี
โอนง่่ายๆ เพีียงเปิิด Mobile Application ของธนาคาร
ต่่างๆที่�ท่่ ่านใช้้งานอยู่่�เพื่่�อสแกน QR cord
ติิดต่่อเราได้้ที่่�
02-747-2600, 089-029-2093
ccfthai@ccfthai.or.th
thaiccf

@thaiccf
www.ccfthai.or.th
ccf.thailand

คนเก่่ง คนดีี ซีี.ซีี.เอฟ.

ส่่งต่่อความรู้้� สานต่่อความดีี
การได้้รัับโอกาสตั้้�งแต่่อายุุ 8 ปีี บ่่มเพาะให้้ นายสมยศ ธููปทองดีี อายุุ 27 ปีี เรีียนถึึงระดัับ
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ปริิญญาตรีี สาขาเกษตรศาสตร์์ คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ แล้้วสอบเข้้ารัับข้้าราชการ
ครูู สอนวิิชาเกษตร โรงเรีียนห้้องสอนศึึกษา อ.เมืือง จ.แม่่ฮ่่องสอน ได้้ในที่่�สุุด
	วัันนี้้� อดีีตเด็็ก ซีี.ซีี.เอฟ.ที่่�ได้้เข้้าร่่วม โครงการพััฒนาเด็็ก ซีี.ซีี.เอฟ.จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน พร้้อม
แล้้วที่�จ่ ะส่่งต่่อความรู้้�ถึึงนัักเรีียน และเด็็กด้้อยโอกาสอีีกหลายคน

คนเก่่ง บริิการด้้วยหััวใจ
จากเด็็กชนบทคนหนึ่่�งที่ไ่� ด้้รับั รัับความเมตตาจากท่่าน
ผู้้�อุุปการะ ทำำ�ให้้ นางสาวจัันทร์์จิิรา จอกนาค สามารถ
พััฒนาตััวเองและเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพในวัันนี้้�
นางสาวจัันทร์์จิริ า จอกนาค หรืือ “น้้องออย” อายุุ 25 ปีี
จากอำำ�นาจเจริิญ เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดููแลของ
โครงการซีี.ซีี.เอฟ. ตั้้ง� แต่่ปีี 2543 จนถึึงปีี 2561
จนสำำ�เร็็จการเรีียนในระดัับปริิญญาตรีี สาขา
สาธารณสุุขศาสตร์์ จากวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์
และการสาธารณสุุข มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี
โดยทำำ�งานเป็็นเจ้้าหน้้าที่ลู่� กู ค้้าสััมพัันธ์์ อยู่่�ที่่�
โรงพยาบาลจุุฬารััตน์์ 304 อิินเตอร์์ ต.กรอก
สมบููรณ์์ อ.ศรีีมหาโพธิิ จ.ปราจีีนบุุรีี
รู้้�สึึกภาคภููมิิใจ และไม่่เคยอายที่่�จะบอกใคร ๆ ว่่า เคย
เป็็นเด็็กใน มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. ขอขอบพระคุุณท่่านผู้้�ใหญ่่
ใจดีีทุุกท่่านที่่�ทำำ�ให้้มีีอนาคตดีี ๆ ให้้ความรัักความ
เมตตาในวัันข้้างหน้้าหากมีีโอกาส จะเป็็นผู้้�ให้้โอกาสดีี ๆ
เหมืือนที่่�เคยได้้รัับมา

ผมกราบขอบพระคุุณ
ผู้้�อุุปการะทุุกท่่านและมููลนิิธิิ
ซีี.ซีี.เอฟ. ที่่�มีีส่่วนช่่วยให้้
ได้้เรีียนจนสามารถจบการ
ศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
ความรู้้�สึึกซาบซึ้้�งนี้้�
ไม่่สามารถบรรยายออกมา
เป็็นคำำ�ได้้ทั้้�งหมด แต่่จะ
ขอแบ่่งโอกาสที่่�ดีีนี้้�ให้้ผู้้�อื่่�น
ตลอดไป

ความภาคภููมิิใจ
บนเส้้นทาง
‘ครููคืืนถิ่่�น’

หนููขอขอบพระคุุณทาง
โครงการ ซีี.ซีี.เอฟ.
ที่่�มีีความเมตตา
สนัับสนุุน และ
มอบโอกาสให้้
ตั้้�งแต่่อดีีต จนถึึง
ปััจจุุบััน ทำำ�ให้้
ได้้มีีโอกาสเข้้าศึึกษา
การใช้้ชีวิี ติ ในพื้้�นที่่� อมก๋๋อย จัังหวััด
ในระดัับอุุดมศึึกษา
เชีียงใหม่่ ห่่างไกลจากโอกาสดีี ๆ เมื่่อ�
ตามที่่�ตั้้�งใจไว้้
เทีียบกัับเด็็กวััยเดีียวกัันในพื้้�นที่่�อื่่�น
วัันนี้้� นางสาวกมลพัันธ์์ ปู่่�เงิิน อายุุ
22 ปีี พิิสููจน์์ให้้เห็็นแล้้วว่่า หากมีีความตั้้�งใจ และได้้รัับการ
สนัับสนุุนที่่�ดีีจะนำำ�พาชีีวิิตไปสู่่�เป้้าหมายอย่่างที่่�ตั้้�งใจได้้
หลัังจากสำำ�เร็็จการศึึกษาชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 จากโรงเรีียน
อมก๋๋อยวิิทยาคม ได้้มีีโอกาสเข้้าศึึกษาในสาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ
คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏหมู่่�บ้้านจอมบึึง จัังหวััดราชบุุรีี
โดยที่่�วัันนี้้�ได้้รัับโอกาสอีีกครั้้�งในการได้้รัับเลืือกเป็็นนัักศึึกษา
ทุุนโครงการผลิิตครููเพื่่�อพััฒนาท้้องถิ่่�น (ครููคืืนถิ่่�น) ซึ่่�งในอนาคต
นางสาวกมลพัันธ์์ จะเป็็นอีีกกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาคนรุ่่�นใหม่่
ในพื้้�นที่่�บ้้านเกิิดให้้มีีคุุณภาพมากขึ้้�น

หััวใจนัักพััฒนา เพื่่�อชุุมชนยั่่�งยืืน

จากเด็็กด้้อยโอกาส
สู่่�งานรัับใช้้ประชาชน

ตลอด 5 ปีีของการทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ใหญ่่บ้้านคอยดููแล

คนในชุุมชนมากถึึง 500 ครััวเรืือนเป็็นความตั้้ง� ใจที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่
ของ วายุุรีี เงิินมููล ผู้ใ้� หญ่่บ้า้ น หมู่่� 1 ตำำ�บลริิมกก อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงราย ที่่อ� ยากเห็็นคนในชุุมชนมีีคุณภ
ุ าพชีีวิติ ที่่ดี� ขึ้้ี น�
แต่่ถึึงอย่่างนั้้�น หมู่่�บ้้านแห่่งนี้้�ก็็ยัังมีีหลายอย่่างให้้เร่่ง
พััฒนา โดยเฉพาะการขาดน้ำำ��ดื่่�มน้ำำ��ใช้้ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาคนใน
หมู่่�บ้้านขาดน้ำำ��มากถึึง 3-4 วััน ทำำ�ให้้ต้อ้ งผัันน้ำำ��จากต่่างหมู่่�บ้้าน
มาใช้้ ปััจจุุบัันมีีการขุุดเจาะบ่่อน้ำำ��ธรรมชาติิไว้้ใช้้บ้้างแล้้ว
แต่่ก็็ยัังไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการ ต้้องเร่่งเพิ่่�มจำำ�นวน
บ่่อน้ำำ��ให้้มากขึ้้�น
การได้้ทำำ�งานเพื่่อ� ชาวบ้้านและชุุมชนเป็็นความภาคภููมิใิ จ
ที่่� ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นวายุุรีี บอกว่่าอิ่่ม� ใจทุุกครั้้ง� ที่่ไ� ด้้รับั รอยยิ้้ม�
และเสีียงปรบมืือภายหลัังได้้ทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกััน ซึ่่ง� หาก
มองย้้อนกลัับไปคงไม่่มีวัี นั นี้้�หากไม่่ได้้รับั ทุุนมููลนิิธิิ
ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่อ� เด็็กและเยาวชนฯ ในช่่วงปีี 2518 -2527
ทำำ�ให้้ได้้เข้้าเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงมััธยมปีีที่่� 3
ที่่�โรงเรีียนคริิสเตีียนไพศาลศาสตร์์
รู้้�สึึกมีีความผููกพัันและอบอุ่่�นที่่�พููดถึึง
มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ.เพื่่�อเด็็กและเยาวชน
ขอบคุุณที่่�ได้้ช่่วยเหลืือในด้้าน
การศึึกษาสร้้างอนาคตให้้กัับ
ครอบครััวที่่�ขาดแคลน
ชาวบ้้านทุุกคน

ขอบคุุณท่่านผู้้�อุุปการะและมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ.
ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผมให้้ได้้รัับสิ่่�งดีี ๆ
ในชีีวิิต จากเด็็กด้้อยโอกาสใน
หลาย ๆ ด้้าน วัันนี้้�ผมได้้มีีงานทำำ�
ที่่�มั่่�นคง และได้้ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น
โดยผมมีีความตั้้�งใจที่่�จะ
มอบโอกาสดีี ๆ นี้้�
ให้้กัับน้้องในโครงการ
ซีี.ซีี.เอฟ.เช่่นเดีียวกััน
ครัับ

14 ปีี

ที่่�ได้้อยู่่�ในครอบครััว ซีี.ซีี.เอฟ. ทำำ�ให้้
ร.ต.อ.ธีีรยุุทธ จัันทะโสม มีีเส้้นทางชีีวิิตที่่�ดีีตั้้�งแต่่เรื่่�อง
การศึึกษาจนถึึงหน้้าที่่�การงานที่่�มั่่�นคง ปััจจุุบััน ทำำ�งาน
ในตำำ�แหน่่งพนัักงานสอบสวน สถานีีตำำ�รวจภููธรตำำ�บล
หนองสููงใต้้ อำำ�เภอหนองสููง จัังหวััดมุุกดาหาร
	นัับเป็็นเรื่่�องที่่�มาไกลกว่่าที่่�คิิดเอาไว้้มาก ภายหลััง
จากเรีียนจบระดัับมััธยมต้้นและมััธยมปลาย โรงเรีียน
คำำ�สร้้อยพิิทยาสรรค์์ จ.มุุกดาหาร ต่่อด้้วย ระดัับปริิญญาตรีี
จากมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และ ระดัับปริิญญาโท
จากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงคณะนิิติิศาสตร์์

การให้้ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด

การเป็็นผู้้�รับั โอกาสในวัันนั้้�นสู่่�บทบาท “ผู้ใ้� ห้้” ด้้วยการทำำ�หน้้าที่่บ� ริิการ

ทางการแพทย์์ด้้วยหััวใจกัับคนไข้้ที่่�เข้้ารัับการรัักษาใน หน่่วยงานงานการ
พยาบาลห้้องผ่่าตััด แผนก ห้้องผ่่าตััดโรงพยาบาลรามาธิิบดีี
นางสาวบุุญธิิดา พนาโสภา อดีีตเด็็ก ซีี.ซีี.เอฟ.จัังหวััดเชีียงใหม่่ อายุุ
23 ปีี ได้้รัับการอุุปการะเมื่่�อ อายุุ 8 ปีี มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการเรีียน
หนัังสืือและประสบสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทา
ขอขอบพระคุุณ ผู้้�อุุปการะและมููลนิิธิิฯ ที่่�ได้้ให้้โอกาสดีี ๆ และทำำ�ให้้มีีวัันนี้้�
หนููคิิดเสมอว่่าการให้้ไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด และถ้้ามีีโอกาสก็็จะเป็็นผู้้�ให้้เหมืือน
อย่่างที่่� มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. ให้้โอกาสแก่่เด็็กยากจนคนนี้้�
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1.	กิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องสุุขบััญญััติิ 10 ประการ ในพื้้�นที่่�เขตบริิการบ้้านคำำ�สร้้างบ่่อ ได้้แก่่
โรงเรีียนบ้้านคำำ�สร้้างบ่่อ, โรงเรีียนบ้้านดงบัังพััฒนา, โรงเรีียนบ้้านดอนดู่่�, โรงเรีียนชุุมชนบ้้านน้ำำ��ปลีีก
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ
2.	กิิจกรรมทาสีีรั้้ว� โรงเรีียนและทำำ�ความสะอาด อาสาทำำ�ดีีเพื่่�อสังั คมที่่โ� รงเรีียนบ้้านโคกกระแชขีีเหล็็กน้้อย,
บ้้านนาแวง และ ชุุมชนบ้้านนาสวรรค์์ จัังหวััดบึึงกาฬ
3.	กิิจกรรมจิิตอาสาทำำ�ความดีีเพื่่�อสัังคม ทำำ�ความสะอาดชุุมชน รณรงค์์ปลููกผัักสวนครััว แปลงผััก
ชุุมชน เพื่่�อสร้้างความมั่่�งคงทางอาหาร จัังหวััดเชีียงราย
4.	อบรมให้้ความรู้เ้� รื่่อ� งสุุขบััญญััติิ 10 ประการ รู้วิ้� ธีีป้
ิ อ้ งกัันไม่่ให้้เชื้้อ� โรคเข้้าสู่่�ร่า่ งกาย โรงเรีียนบ้้านโพนบก
เขตบริิการบ้้านโพนบก จัังหวััดนครพนม
5. ลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมบ้้านเด็็กกองบุุญฯ พร้้อมส่่งมอบของเป็็นทุุนในการประกอบอาชีีพให้้กัับครอบครััว
เด็็ก ในจัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
6.	กิิจกรรมเกษตรมื้้�อนี้้�เพื่่�อน้้องในชุุมชน การเตรีียมแปลงปลููกผััก ล้้อมรั้้�ว และต่่อระบบน้ำำ�� โดยมีี
ผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�ปกครองเด็็ก และเด็็กนัักเรีียนในโรงเรีียนบ้้านปง จัังหวััดแพร่่
7. เรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน กัับเกษตรแปลงนี้้�เพื่่�อน้้อง ๆ ในชุุมชน จัังหวััดเลย
8.	กิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�สุขุ บััญญััติิ 10 ประการและการล้้างมืือ โรงเรีียนบ้้านโนนบก และโรงเรีียน
บ้้านป่่าก้้าว เพื่่�อเรีียนรู้้�วิิธีีการป้้องโรคไวรััสโควิิด จัังหวััดอุุบลราชธานีี
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1. โครงการอาหารเช้้าเพื่่�อน้อ้ งในโรงเรีียน สนัับสนุุนงบประมาณโดย มููลนิิธิิ
ป้้าทองคำำ� ร่่วมกัับ บริิษััท เอ็็มเค เรสโตรองต์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
2. มอบหนัังสืือ สนัับสนุุนโดย มููลนิิธิิสุุทธิิรััตน์์ อยู่่�วิิทยา หนัังสืือดีีเพื่่�อน้้อง
3.	พััฒนาคุุณภาพการเรีียนการสอนเพื่่�อน้้องผู้้�ยากไร้้ ปีีที่่� 3 สนัับสนุุนโดย
บริิษััท ไอยรา แพลนเน็็ต จำำ�กััด
4. ธนาคารยููโอบีี มอบเครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภคเพื่่�อการยัังชีีพ ในพื้้น� ที่่โ� ครงการ
เด็็ก ซีี.ซีี.เอฟ. จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
5. มอบหน้้ากากอนามััย มููลนิิธิิสุุทธิิรััตน์์ อยู่่�วิิทยา จัังหวััดสระแก้้ว
6.	ส่่งมอบชุุดส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี เพื่่�อสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชนในพื้้�นที่่�
ดำำ�เนิินงานโครงการฯ หน่่วยงาน Commercial Banking ธนาคาร
ยููโอบีี จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่
7.	บริิษััท ไทยซััมซุุงฯ มอบเครื่่�องซัักผ้้า ให้้กัับเด็็กหอพัักนอนในโรงเรีียน
โรงเรีียนบ้้านอููตุุม ต.นาเกีียน อ.อมก๋๋อย จ.เชีียงใหม่่
โรงเรีียนสบเมยวิิทยาคม ต.แม่่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่่ฮ่่องสอน
โรงเรีียนเฉลิิมรััชวิิทยาคม ต.กองกอย อ.สบเมย จ.แม่่ฮ่่องสอน

7.
6.

ถนนเฉลิมมพระเกี
พระเกียยรติ
รติร.9
ร.9ซอย
ซอย88
เลขที่ 9 ถนนเฉลิ
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
เขตประเวศกรุกรุงงเทพฯ
เทพฯ10250
10250
แขวงหนองบอน
02-747-2600
02-747-2600 ,, 089-029-2093
089-029-2093
ccfthai@ccfthai.or.th
ccfthai@ccfthai.or.th
www.ccfthai.or.th
www.ccfthai.or.th
facebook.com/thaiccf
facebook.com/thaiccf
ccf.thailand
ccf.thailand
@thaiccf
@thaiccf

