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รายงานทางการเงิน

หมายเหตุุ : 
*  ข้้อมููลนี้ ได้รับการรับรองจากงบการเงิินที่ตรวจสอบโดย บริิษัท เอ เอ็็ม ซีี อิินเตอร์์เนชั่นแนล คอนซััลติ้ง จำากัด และ บริิษััท ดีี ไอ เอ ออดิิท จำากัด
** งบประมาณรายจ่ายของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ต่ำากว่างบประมาณรายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้กิจกรรมที่ได้วางแผน 
ไว้ในปีงบประมาณ 2563-2564 ไม่สามารถดำาเนินการได้ รวมถึงบางโครงการเป็นโครงการพิเศษที่ดำาเนินการต่อเนื่อง จึงยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ
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พื้นที่ดำาเนินการ
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

37 สำานักงานโครงการ  ใน 34 จังหวัด

จำานวนเด็กในการอุปการะ 
44,297 คน
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้อยโอกาส สร้างความยาก
ลำาบากในชีวิตประจำาวันมากข้ึน คนในครอบครัวท่ีจากบ้านไปทำางานในเมืองใหญ่ต้องย้ายกลับ ขณะท่ีในพ้ืนท่ีการจ้างงานลดลง พวกเขาต้องเรียนรู้
ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ท้ังด้านความปลอดภัย และอาชีพ  
สองปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาและผ่อนคลายความทุกข์ฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือ
เด็ก ครอบครัว และชุมชน ในหลายๆ มิติ ในระยะส้ันมูลนิธิฯ ได้มอบชุดถุงยังชีพท่ีช่วยให้พวกเขาได้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาด 
รวมถึงข้าวสารอาหารแห้ง ในระยะยาวมูลนิธิฯ สนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน และชุมชน (อ่านรายละเอียดโครงการได้ใน
รายงานฉบับนี้) เพ่ือให้พวกเขามีอาหารท่ีเพียงพอ อีกท้ังยังสนับสนุนให้เด็กๆ ได้รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เพ่ือส่งเสริมความรู้จากการเรียนท่ี
บ้าน พร้อมชุดหนูสะอาดท่ีสามารถนำาไปใช้ท่ีโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้วยความช่วยเหลือจากท่านผู้อุปการะ ผู้บริจาค และผู้สนับสนุนท่ีส่งมอบ
น้ำาใจ ทำาให้มูลนิธิฯ สามารถผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ได้ถึง 23,000 คน และ 3,035 ครัวเรือน รายละเอียดดังน้ี

รายละเอียดส่ิงของท่ีมอบให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน 
• Health Kits / ถุงส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี ท่ีมีอุปกรณ์การป้องกันการติดเช้ือ 
 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
• ถุง อ่าน เขียน ปลูก สุข ให้หนังสือเพ่ืออ่านเขียน เมล็ดพันธ์ุสร้างแหล่งอาหาร 
• ถุงหนูสะอาด / ถุงยังชีพเพ่ือน้อง มอบอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 
 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดแปรงสีฟัน พร้อมถุงผ้าสะอาด

นอกจากนี้ยังมีการอบรมด้านสุขอนามัย จัดคลังอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
ด้านเกษตรชุมชน และการอบรมด้านเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่เพื่อสุขภาวะ
ที่ปลอดภัย

รายงานความช่วยเหลือฉุกเฉิน โควิด-19 
ผ่านวิกฤติโควิด-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ทุกคนเดือดร้อน ขาดรายได้ ครอบครัวของผม 
ก็ได้รับผลกระทบด้วยครับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้นำาสิ่งของ ชุดส่งเสริมอนามัยส่วน
บุคคลมามอบให้ผมและครอบครัว ผมดีใจที่ได้รับสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็น 
มากที่สุด ผมจะนำาสิ่งของที่ได้รับมาใช้ป้องกันโรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี  
รวมถึงผมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันอีกด้วย ผมขอขอบคุณ 
ผู้อุปการะ และมูลนิธิฯ ท่ีให้การช่วยเหลือผมและครอบครัวมาโดยตลอด ผมสัญญา 

ว่าผมจะตั้งใจเรียน เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม  ขอขอบคุณครับ”

น้องโอม นายนันทวิทย์ 
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ยโสธร

เสียงแห่งความสุข

เด็ก 23,000 คน

3,035 ครัวเรือน คนในชุมชน 12,140 คน

สมาชิกในครอบครัวเด็ก 
7,840 คน
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จำานวนผู้ท่ีได้รับประโยชน์รวมท้ังส้ิน 313,377 คน

ภาคีร่วมพันธกิจ 766 หน่วยงาน

• ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพิเศษอ่ืนๆ 35,054 คน

• เด็ก และครอบครัวท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม*  22,540 คน

• คนในชุมชนได้ประโยชน์* 74,444 คน

• สมาชิกครอบครัวเด็กในอุปการะ 177,188 คน

• เกิดแกนนำาเยาวชน 1,318 คน

• เกิดอาสาสมัครในชุมชน 2,833 คน
                

  รวมผู้ได้รับประโยชน์   313,377 คน

รายงานจำานวนผู้รับประโยชน์
ในปีงบประมาณ 2563-2564 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ส่งต่อความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่านไปยังเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ตามกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่การดำาเนินงาน ตามความประสงค์ของท่าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว และชุมชน

* จำานวนเด็ก ครอบครัว และคนในชุมชนท่ีได้รับประโยชน์แยกรายกิจกรรม
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มูลนิธิ  ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ  มุ่งม่ันในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เป็นคนเก่งและคนดี ผ่านโครงการหลายโครงการ 

รายงานโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา 
เพิ่มพูนความรู ้ให้หนูได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณผู้อุปการะ 
จากใจดวงน้อย

“หนูดีใจมากท่ีได้เงินทุนการศึกษา ช่วงโควิด-19 ครอบครัวของหนูลำาบากไม่ค่อยมีรายได้ 
เหมือนแต่ก่อน และยิ่งช่วงที่รุนแรงมาก จะออกไปไหนก็ลำาบากและหนูต้องไป 

เรียนท่ีใหม่ ต้องใช้เงินซ้ืออุปกรณ์ หนูภูมิใจท่ีได้ทุนการศึกษามาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 
ในการเรียนออนไลน์ท่ีบ้านท่ีหนูไม่สามารถไปเรียนได้ อย่างน้อยได้แบ่งเบา

ภาระของพ่อแม่ หนูจะได้ตั้งใจเรียน มีความสุข และไม่ต้องกังวล
แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่มอบทุนการศึกษาที่ให้หนูทุกปี”

น้องซีีลา นางสาวมาซีลา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.นราธิวาส

“ขอบคุณท่านผู้อุปการะที่มอบทุนการศึกษาให้กับน้อง
เจมส์ ทางครอบครัวจะนำาไปซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ ์

การเรียนให้กับน้อง ทางครอบครัวสัญญาว่าจะเลี้ยงดูน้อง 
ให้เป็นเด็กดีของสังคมค่ะ” 

ผู้ปกครองตัวแทนของน้องเจมส์กล่าวขอบคุณผู้อุปการะ “น้องเจมส์” อาศัยอยู่กับ 
พ่อและแม่ในบ้านหลังเล็กๆ ครอบครัวน้องมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้น้อยแถม 
ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน พ่อจึงต้องออกไปหาผัก-ปลาตามธรรมชาติ เพื ่อนำามา 

ประกอบอาหารเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย น้องเจมส์เป็นเด็กน่ารัก ร่าเริง ขยัน ชอบ 
ช่วยเหลือผู้อื่น หลังกลับจากโรงเรียนน้องจะช่วยแม่ทำางานบ้านเท่าที่น้องจะทำาได้ เพื่อ 

แบ่งเบาภาระของครอบครัว
น้องเจมส์ เด็กชายพงศธร 

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อุบลราชธานี

ซ่ึงโครงการกองทุนเพ่ือการศึกษาเป็นโครงการหลักท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในแต่ละวัย เพราะมูลนิธิฯ  เช่ือว่าการศึกษา
เป็นรากฐานสำาคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และที่สำาคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย

ในปี 2564 ท่ีผ่านมามูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กจำานวน 42,572 ทุน ใช้งบประมาณท้ังส้ินจำานวนเงิน 116,926,000 บาท 
โดยจำานวนเด็กที่ได้รับแบ่งตามกลุ่มคือ
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เด็กเก่ง เด็กดี ซี.ซี.เอฟ.ฯ 

ลัน เป็นเด็กขยัน ต้ังใจเรียน พ่อ-แม่ทำางานรับจ้างกรีดยางพารา หน้าฝนไม่มีงานทำา 
ต้องหยุดงานถึง 4 เดือน ทำาให้ลำาบากมาก ลันมีพี่น้องอีก 4 คน วัยกำาลังเรียน  
ลันจึงต้องขยันเรียนเพื่อที่จะได้มีงานดีๆ ทำา มาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม ่
และส่งให้น้องเรียนต่อได้
“ผมชอบทำาเก่ียวกับการเพาะเห็ด ทำาปุ๋ย ทำาดิน และการขยายพันธ์ุพืชต่างๆ ท่ีมูลนิธิฯ  
จัดขึ้น ผมจะทำาหน้าที่สาธิตด้านการเกษตรทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดงาน ทำาให้ 
ผมมีความถนัดมากข้ึน ผมชอบช่วยเหลือเพ่ือนบ้านเร่ืองการเกษตร ผมขอขอบคุณ 
ผู้อุปการะท่ีช่วยเหลือผมด้วยความรัก  ให้โอกาส และปรารถนาดี เป็นกำาลังใจให้ 
ผมเป็นคนดี ผมจบมาอยากรับราชการเป็นเจ้าหน้าท่ีเกษตรอำาเภอหรือทำาธุรกิจ 
ส่วนตัวทางด้านการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัวครับ” 

นายรุสลัน 
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีที่ 4   
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.นราธิวาส

ผมเกือบไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ

ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อมีงานที่ดีทำา 
แบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับ

การได้เป็นครู ถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินครับ

โบ๊ต เกิดมาในครอบครัวยากจน พ่อแม่ต้องดิ้นรนทำางานเพื่อให้ลูกได้เรียน  
จนโบ๊ตได้เข้าเป็นเด็กในโครงการ ตั้งแต่ 6 ขวบ ช่วยให้ครอบครัวลดค่าใช้จ่าย 
ลงได้มาก โบ๊ตได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการทุกคร้ัง ทำาให้โบ๊ตได้พัฒนาตัวเอง 
มาเป็นแกนนำาเยาวชนท่ีคอยช่วยงานโครงการและดูแลน้องๆ เวลาจัดกิจกรรม
“ผมขอขอบคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิฯ เป็นอย่างยิ่งที่ทำาให้เด็กขาดโอกาส 
อย่างผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือถึงระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงเด็กด้อยโอกาสน้อยมาก 
ท่ีจะเรียนถึงในระดับน้ี ผมดีใจมากครับท่ีมีโอกาสได้เรียนต่อ และทำาตามความฝัน 
น่ันคือการเป็นพยาบาลเพราะได้ช่วยเหลือคนอ่ืน และท่ีสำาคัญสามารถเล้ียง 
ครอบครัวได้ครับ” 

นายกฤษกร 
ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

สาขาวิชาพยาบาลวิชาชีพ ปีที่ 4
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.สกลนคร

อัพ เป็นเด็กเรียนเก่ง และมีความสามารถทั้งด้านวิชาการ  กีฬา และดนตรี ได้เป็น 
ตัวแทนประจำาจังหวัดไปแข่งขันเสมอ อัพยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเป็น 
จิตอาสารวมถึงเป็นแกนนำาเยาวชนท่ีจัดโดยมูลนิธิฯ  อัพมีความฝันว่าอยากเป็นครู  
เพราะเห็นตัวอย่างของครูที่ให้ความเมตตากับนักเรียน  อบรมลูกศิษย์เหมือนลูก 
ของตนเองจึงซึมซับสิ่งเหล่านี้มา
“ผมอยากเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงไม่เพียง 
แต่การให้ความรู้ในหนังสือ แต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดวิชาชีวิตจากบทเรียนที่ี่ 
ผมพบเจอ ผมจะเป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผมขอ 
ขอบพระคุณท่านผู้อุปการะ ที่สนับสนุนทุนการศึกษา และมอบของใช้ใน 
ครัวเรือน และมูลนิธิฯ ที่ได้จัดโครงการต่างๆ นี้ขึ้นมา ทำาให้เด็กได้พัฒนา 
ตนเองในทางที่ดีครับ”

นายปิยะพงษ์
ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ยโสธร



รายงานผลการดำาเนินกิจกรรม 
ระดมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มุ่งพัฒนาชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำารงชีวิตอย่างเป็นคนดีมีคุณภาพ 
ผ่านแนวทางหลักๆ คือ • เร่งส่งเสริมและสร้างจุดเปลี่ยนชุมชนสู่วิถีชีวิตใหม่ สร้างแหล่งอาหารให้มีกิน มีขาย แบ่งปันในชุมชน • พัฒนาเด็ก 
และเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพ ให้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน • พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
ผนึกกำาลังเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ  
 
การแบ่งปัน ช่วยเหลือ และสนับสนุนจากท่านตลอดปี 2563-2564 ทำาให้มูลนิธิฯ สามารถส่งต่อความปรารถนาดีของท่านไปยังเด็ก ครอบครัว 
และชุมชน ผ่านการมอบทุนการศึกษา และโครงการต่างๆ ที่คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พวกเขาสามารถนำาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย 
และอาชีพให้ดีขึ้น

เด็ก ครอบครัว และชุมชน อิ่มท้อง พอเพียง มีความรู้ มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซ้ือวัตถุดิบ เด็กและสมาชิกในครอบครัวจำานวน 36,852  คน ได้รับการสนับสนุน การอบรมดูแลพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์  
และได้รับเมล็ดพันธุ์พืช ก้อนเชื้อเห็ด ไก่ไข่ ไก่เนื้อ พันธุ์ปลา เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในบ้าน และเพื่อต่อยอดการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อนบ้าน

โครงการคลังอาหารในครัวเรือน 

โครงการเกษตรมื้อนี้เพื่อน้องๆ ในชุมชน 

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

หนูดีใจค่ะ ที่ได้รับก้อนเชื้อเห็ด และเมล็ดพันธุ์พืช ผักสวนครัว เอาไว้
ปลูกกินในบ้าน และแบ่งให้เพื่อนบ้าน หนูได้เรียนรู้วิธีการรดน้ำาและ
เก็บเห็ด หนูสนุกมากที่ได้ดูแล และมีเห็ดที่ปลูกเองมาทำาอาหารกิน ได้
ประโยชน์ด้วยค่ะ"

น้องแอปเปิ้ล เด็กหญิงพรธิรา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.มุกดาหาร

ช่วยเหลือให้คนในชุมชนมีแหล่งอาหารมั่นคง โดยนำาที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในชุมชน หรือในโรงเรียนมาปรับเป็นแปลงเกษตร  
ปศุสัตว์ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา พัฒนาแหล่งน้ำา เพื่อเป็นต้นแบบให้เด็กและครอบครัวสามารถนำาไปพัฒนา ต่อยอด

ต่อยอดเกษตร เติมความรู้ สู่ความยั่งยืนในชุมชน

ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ดำาเนินโครงการฯ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบการปลูกผักสวนครัว สร้าง 
ความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างวิถีแห่งความพอเพียง และสร้างกระแสการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง 5 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ 
เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ เลย และแพร่ มีผู้ได้รับประโยชน์จำานวน 4,156 คน 
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(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

ผมขอบคุณในความอนุเคราะห์ทำาให้เราสร้างเป็นฟาร์มเล็กๆ เรามีการทำากิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่องโดยใช้กลุ่มของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นผู้รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่ 
เดือน มิถุนายน เป็นต้นมา ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น มีการทำานาข้าว มีขุดสระ เลี้ยงปลา 
กินพืช เลี้ยงไก่ไข่ หมูพันธุ์พื้นเมือง ตอนนี้มีเพิ่มการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน สิ่งที่เด็ก 
ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้  เป็นทักษะประสบการณ์  สามารถนำาไปต่อยอดเป็นการประกอบอาชีพ 
ในอนาคตได้ ถือว่าเป็นกำาไรสูงสุดที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ”

คุณครูศรัญพงค์  เทพเสน 
ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมในโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ตาก

โครงการยุวเกษตรสร้างเกษตรธุรกิจ   

โครงการนักธุรกิจน้อยพลังบวก 

ฝึกการเกษตรท่ีโรงเรียน เรียนรู้วางแผนการทำาบัญชีต้นทุน บันทึกรายรับ-รายจ่าย 
ต่อยอดจากแหล่งอาหารในครัวเรือน เพื่อกิน เพื่อขาย นำารายได้ให้ครอบครัว  
ในปี 2563-2564 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ดำาเนินโครงการใน 3 โรงเรียน คือ  
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่  
ในจังหวัดชัยภูม ิมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น สอนการเพาะเห็ด  
เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด ไก่ หมู กบ และอบรมการทำาปุ๋ยหมัก  
โบกาฉิ การทำาน้ำาหมัก ปุ๋ย และสารไล่แมลง รวมนักเรียนที่ ได้รับประโยชน ์
ทั้งหมด 840 คน

เรียนรู้ ค้นหาตัวเอง เสริมสร้างให้ความรู้ ลงมือทำา ต่อยอดการเป็น
นักธุรกิจน้อยในอนาคต ให้เด็กๆ วัยมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้ใช้ทรัพยากร วัตถุดิบที่มีในชุมชนนำามาแปรรูป กินเอง  
แบ่งปันเพ่ือนบ้าน  นำาออกขายสร้างรายได้ให้ตัวเอง ครอบครัว  
และชุมชน เช่น ธุรกิจเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป ขายไก ่
พันธ์ุพ้ืนเมือง ธุรกิจปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นต้น

ในปี 2563-2564  มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
และพร้อมกับการเป็นนักธุรกิจ จำานวน 70 คน  ใน 2 พ้ืนท่ี
ดำาเนินการของมูลนิธิฯ ในจังหวัดขอนแก่น และเชียงราย 

ผมขอขอบคุณผู้อุปการะ และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ  ครับ 
ท่ีนำากิจกรรมดีๆ มาให้กับเด็กๆ ท่ีโรงเรียนบ้านวังกะทะ 
เพราะจากสถานการณ์โควิค-19 ระบาดทำาให้ครอบครัว
เด็กเดือดร้อนมาก บางครอบครัวผู้ปกครองต้อง
กลับมาอยู่บ้าน พอมาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำาอะไร ลูก
ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัด
ข้ึนก็ทำาให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว ช่วยกันดูแลปลา ดูแลเห็ด และนำาเอา
ความรู้เร่ืองการใช้จ่ายจากการทำาบันทึกรายรับ-
รายจ่ายไปใช้ ในการดูแลผลผลิตในครอบครัวครับ”

คุณครูจักราวุธ เกมชัยภูมิ  
โรงเรียนบ้านวังกะทะ

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ชัยภูมิ

เสียงแห่งความสุข
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ผมดีใจมากครับที่ ได้เข้าร่วมโครงการ 
นักธุรกิจน้อยพลังบวก ผมได้เรียนรู้การ 

ขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ การสร้าง  
Content ที่จะทำาให้ผู้บริโภคสนใจ 
และติดตาม เรียนเทคนิคการถ่ายรูป 
ให้สวยงาม โดดเด่น ฝึกการขาย  
ทำาให้ผมมีความม่ันใจในตัวเอง 
มากข้ึน ผมขอขอบคุณท่านผู้อุปการะ  
และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่จัดโครงการ 
ดีๆ แบบนี้ให้พวกผมได้เรียนรู้ และ 

มีรายได้ระหว่างเรียนครับ ขอบคุณครับ” 

น้องกร นายสมชาย
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงราย



สุขภาพ สุขภาวะ สุขอนามัย 
สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค

โครงการเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่เพ่ือสุขภาวะท่ีปลอดภัย  (New Normal) 

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชนสุขภาพ ปลอดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  (NCDs)  

เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอนามัย และการใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ปลอดโรค 
ตามวิถีใหม่อย่างมีความสุข เช่น การจัดฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านสื่อ การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะที่ถูกต้อง การล้างมือ 7 ขั้นตอน 
เรียนรู้เรื่องการใช้และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และความรู้เรื่องโรคโควิด-19 
เด็กและเยาวชน 31,252 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่มีโครงการ  
แกนนำาเด็กและเยาวชนช่วยเป็นพี่เลี้ยงดำาเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 952 คน 
ภาคีเครือข่าย 942 หน่วยงาน อาทิเช่น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำาบล และเครือข่าย NGO ท่ีทำางานด้านสุขภาวะ เป็นต้น ท่ีสนับสนุนและร่วมมือทำางานอย่างต่อเน่ือง

ส่งเสริมความรู้ให้เด็ก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอด 
เลือดหัวใจ ความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น รพ.สต. อสม. ครู  ผู้นำาชุมชน และอบต.  
ในพื้นที่ 15 โครงการ 14 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ  
อำานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีเด็ก/ผู้ปกครอง 
เข้าร่วมกิจกรรม 10,910 คน

วันนี้หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มีคุณหมอมาให้ความรู้
เร่ืองการล้างมือ และการดูแลรักษาความสะอาดเพ่ือเป็นการป้องกันตัวเอง 
จากโรคภัยต่างๆ หนูและเพื่อนสนุกมากเลยค่ะ”

น้องแพม เด็กหญิงกัญญาภัค 
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อำานาจเจริญ

กิจกรรมในครั้งนี้ทำาให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคเรื้อรัง NCDs เพิ่มขึ้น 
และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง จากการควบคุมพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต
ของตัวเองครับ กลับบ้านผมจะเอาความรู้ ไปบอก พ่อ แม่ ด้วยครับ”

น้องปืน เด็กชายธีราทร 
(สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำาเงิน) ขณะทำากิจกรรมระดมความคิดกับเพื่อนๆ

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.มุกดาหาร

เสียงแห่งความสุข

เสียงแห่งความสุข

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)
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  ผมรู้สึกสนุกกับการร่วม
ทำากิจกรรมกับเพื่อนๆ พี่ๆ 
ผู้นำาชุมชน และผู้ปกครอง
ทุกคน ในการทาสีเพื่อ
ปรับปรุงศาลาประชาคม
ของหมู่บ้านเพราะสถาน
ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของ
การทำากิจกรรมของส่วนรวม 
ทำาให้สวยงาม สะอาด และ
เป็นสร้างพลังสามัคคีของคน
ในชุมชน ”

เสียงแห่งความสุข

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้ปลอดโรค และปลอดขยะ  

โครงการเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. 
อาสาทำาดีเพ่ือสร้างสังคม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. 

สร้างแกนนำา จิตอาสา ร่วมทำาดี พัฒนาสังคม

สนับสนุนให้เด็กตระหนักรู้ถึงความสะอาด ความเข้าใจพิษภัยท่ีมาจากขยะ เรียนรู้การคัดแยก 
ขยะ และสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือสุขอนามัยของทุกคนในโรงเรียน และชุมชน กิจกรรม 
จัดข้ึนใน 9 พื้นที่ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม 
และบึงกาฬ มีเด็กได้รับประโยชน์จำานวน 29,359 คน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ทำานอกจากจะส่งเสริมด้านการศึกษา  
สุขภาพ พลานามัยแล้ว มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมให้เด็กได้มีความเป็นผู้นำาในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตัวเอง พร้อมปลูกฝัง 
ความมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถส่งผ่านความรู้ให้น้องๆ  รุ่นหลังได้ ในปี 2563-2564  มูลนิธิฯ จัดกิจกรรม  
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา สร้างให้เด็กเป็นแกนนำาเยาวชน

ปลูกจิตสำานึกให้เด็ก และเยาวชนมีจิตอาสา ทำาความดีเพ่ือสังคม  
และต่อยอดสู่การเป็นผู้นำาที่ดี ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาเราทำา 
ความดีด้วยหัวใจ” มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม  
20,100 คน

เสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
เป็นธรรม พอเพียง และมีจิตสาธารณะ กิจกรรม  Day Camp   
จัดท่ีอำาเภอห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
จำานวน 158 คน จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชน 
บ้านสร้างแป้น  โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา และโรงเรียน 
บ้านเชียงเพ็ง

แต่ก่อนมีขยะเป็นจำานวนมากเนื่องจากนักเรียนมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการ 
ทิ้งขยะ และไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง นักเรียนจึงทิ้งขยะต่างๆ ลงไปรวม 
ในถังเดียวกัน หลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้ว เด็กได้รู้จักการคัดแยกขยะ ว่าขยะมี  
4 ประเภท และการคัดแยกขยะโดยการใช้หลัก 3 Rs  และการนำาขยะกลับมาหมุนเวียน 
เข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ขอบคุณกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ ”

นายสิรวิชญ์  เขียวด ี
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านกุดฮู โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.สกลนคร

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

น้องมิกซ์ เด็กชายอนาวิน 
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.สกลนคร 13



รายงานกองบุญกู้วิกฤติ 
เสริมสร้างกำาลังใจ แม้ร่างกายไม่ไหว 
แต่ใจต้องแข็งแรง
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชนฯ ต้องการเห็นชีวิตของเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะ 
อยู่ในสถานะใดก็ตาม มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก 
มาก และไม่สามารถท่ีจะใช้ชีวิตได้เช่นปกติท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กท่ีมีปัญหาซ้ำาซ้อนหลายด้าน เช่น ปัญหา 
ที่อยู่อาศัย สุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วย พิการหรือขาดผู้ดูแล ในปี 2563-2564 มูลนิธิฯ  ได้ให้ความช่วยเหลือเด็ก 
118 คน แบ่งตามกลุ่มดังนี้

น้องใหม่ เป็นโรคออทิสติกและโรคลมชักมาตั้งแต่เกิด ทำาให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ 
ประสาท และมีปัญหาเรื่องการเดิน เพราะเท้าบิดต้องใส่รองเท้าเพื่อดัดเท้า และ 
กระดูกสันหลังคดงอต้องใส่เสื้อดัดหลัง น้องใหม่ได้รับการช่วยเหลือจาก มูลนิธิ ฯ 
ในการไปหาหมอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการ 
ดูแลเรื่องกายภาพบำาบัด และการดูแลจากหมอศัลยกรรมกระดูก และหมอระบบ 
ประสาท ซึ่งหากร่างกายน้องใหม่มีความพร้อมมากกว่านี้จะได้รับการผ่าตัดเพื่อจัด 
กระดูก และน้องใหม่ยังได้รับเงินช่วยค่าอาหารเสริม ไข่ นม เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงข้ึน 

น้องใหม ่เด็กหญิงชาลิสา อายุ 9 ปี โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ศรีสะเกษ

น้องบาส อาศัยอยู่กับ พ่อ แม่ และพี่ชาย ซึ่งทั้งสองคนเป็นเด็กพิการทางสมอง  
ไม่สามารถ น่ัง เดิน ยืน ได้ แต่น้องบาสมีโรคประจำาตัวเพ่ิมข้ึนด้วยคือ โรคภูมิแพ้ และโรค 
เก่ียวกับปอดด้วย พ่อกับแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จึงต้องพาน้องไปทำางานกรีดยางและ 
นอนท่ีสวนยาง ทำาให้น้องโดนฝุ่นละอองในป่ายาง ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ  จึงมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร แม่ต้องเฝ้าน้องจึงขาดรายได้ไปอีกหน่ึงคน น้องบาสได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารเสริม ทำาให้ครอบครัวมีชีวิต 
ท่ีดีข้ึน และยังได้รับการช่วยเหลือจากสำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพ่ือใช้ซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และ 

ค่าเดินทางไปหาหมอ ทำาให้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

น้องบาส เด็กชายธนารัฐ  
อายุ 4 ปี โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เพชรบูรณ์

เสียงแห่งความสุข
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รายงานกองบุญกู้วิกฤติ 
เสริมสร้างกำาลังใจ แม้ร่างกายไม่ไหว 
แต่ใจต้องแข็งแรง

เสียงแห่งความสุข

รายงานอาหารเช้าเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อหนู 
อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ 

อาหารท่ีเด็กๆ กินเกือบทุกวันคือ น้ำาพริกและผัก แต่ลูกๆ ก็ไม่เคยบ่น เพราะเข้าใจว่า 
ครอบครัวเราเป็นอย่างไร ต้ังแต่มีโครงการอาหารเช้า เด็กๆ ได้กินอาหารท่ีโรงเรียน ลูกร่าเริงข้ึน  

ช่วยแบ่งเบาภาระท้ังเร่ืองค่าใช้จ่ายและการทำาอาหารเช้า ผมเองสุขภาพไม่แข็งแรง บางคร้ัง 
ก็ลุกมาทำาอาหารให้ลูกไม่ได้  ลูกต้องทำาอาหารเองและทำาให้พ่อด้วย ผมขอขอบคุณมูลนิธิ ฯ 
ท่ีจัดโครงการอาหารเช้าในโรงเรียน ทำาให้ลูกๆ ได้รับประทานอาหารเช้าท่ีดีครับ” 

นายสมบูรณ์ พ่อของน้องกอหญ้า (เด็กหญิงอภิสรา)
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ  ตระหนักดีว่าการพัฒนาร่างกายและสมองที่ดีของเด็ก 
มาจากการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง การได้รับสารอาหารท่ีเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองสำาคัญ โดยเฉพาะ
มื้อเช้าเป็นมื้อสำาคัญที่สุดสำาหรับเด็กวัยเรียนในการเตรียมพร้อมรับความรู้ และกิจกรรมตลอดทั้งวัน 
โครงการอาหารเช้าในโรงเรียนจึงช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ มีสุขภาพดี และช่วยแบ่งเบาภาระของ 
ผู้ปกครองและโรงเรียน

และของขวัญอื่นๆ  ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก ทั้งการเรียน สุขภาพ  
และสุขอนามัย มูลนิธิฯ นำาส่งมอบของขวัญท่ีมาจากความรักของท่านสู่เด็กจำานวน  
5,188 คน จำานวนเงินทั้งหมด 4,836,000 บาท และของขวัญที่มอบ 
ให้แก่โรงเรียน ที่สามารถใช้ได้ทั้งนักเรียน และคนในชุมชน เช่น ปรับปรุงห้อง 
สมุดพร้อมหนังสือและช้ันวาง สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ำา  
สร้างถังเก็บน้ำา รวมท้ังสร้างและปรับปรุงห้องน้ำาให้กับโรงเรียนท้ังหมด 109 แห่ง  
จำานวนเงิน 2,236,000 บาท 

หนูดีใจมากค่ะ ท่ีได้รับโต๊ะทำาการบ้านและ 
โคมไฟ ที่บ้านไม่มีโต๊ะให้หนูทำาการบ้าน  
หนูต้องทำาการบ้านกับพ้ืน ต่อไปหนูจะได้
นั ่งทำาการบ้านและยังมีแสงไฟให้ทำาใน 
ตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะ หนูขอขอบคุณ 
มูลนิธิฯ มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

น้องซาร่า เด็กหญิงปานระพี 
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงใหม่

พร้อมเรียนจากอุปกรณ์การอ่าน การเขียนท่ีเสริมให้น้องๆ  ได้เรียนรู้ จาก โครงการ 
ของขวัญส่งความสุข (Gift Catalogue) ผ่านของขวัญที่ตรงกับความต้องการ 
ของเด็กในแต่ละพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตมีความ 
พร้อมในการเรียน ช่วยลดภาระผู้ปกครอง ในปี 2563-2564 เด็กๆ ยิ้มชื่นใจ 
มีความสุข ได้รับของขวัญที่ท่านเป็นผู้มอบให้ เช่น

ชุดนักเรียน 
รองเท้านักเรียน 
กระเป๋านักเรียน 
1,627 ชุด

โต๊ะทำาการบ้าน พร้อม
โคมไฟ 311 ชุด

อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็ก 764 ชุด

เสียงแห่งความสุข

โครงการอาหารเช้าในโรงเรียน

โครงการของขวัญส่งความสุข 
(Gift Catalogue)

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

(สแกนเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)

น้องๆ อ่ิมท้อง พร้อมเรียน พร้อมเล่น 
เด็ก 2,275 คน จาก 43 โรงเรียน 17 จังหวัด ได้รับการสนับสนุนอาหารเช้าในปี 2563-2564  
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ได้มองเห็นน้องๆ เติบโต 
แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

เอสซี ยอห์นสัน มุ่งม่ันทำางานเพ่ือให้โลกน่าอยู่ 
ผ่านการช่วยเหลือให้ชุมชนเข้มแข็งและมีสุขภาพดีย่ิงข้ึน

การท่ีทำาบุญกับเด็ก หรืออุปการะเด็ก เป็นค่าเรียนหรือค่าอาหารสำาหรับออมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว  
เพราะว่าการท่ีเราช่วยสนับสนุนอย่างน้ี มันเหมือนสนับสนุนชีวิตเขาให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ  
คือการได้ช่วยเหลือเด็กๆ เรามีความสุข เพราะเด็กเหมือนผ้าขาว เขาได้เติบโตขึ้นไปค่ะ  
กับน้องๆ ที่ออมอุปการะอยู่ น่ารัก เวลามีเทศกาลปีใหม่ เขาก็จะพยายามวาดรูป หรือเขียนอะไร 
แบบนี้มาหา จริงๆ ออมไม่ได้ต้องการเลยนะ แบบว่าจะต้องรายงานอะไรอย่างนี้ สำาหรับออม 
การได้เห็นน้องๆ เติบโตขึ้นมา มันก็เป็นความสุขทางใจเราแล้ว อันนี้ ไม่อยากให้น้องกังวลว่า 
จะต้องทำาการบ้านหรืออะไรมาส่งพ่ีออมวันน้ี ไม่เป็นไรเลย แต่ว่าในความรู้สึกเรา เราก็รู้สึกดีแล้ว  
ที่ได้มองเห็นน้องๆ เติบโตค่ะ”

คุณออม สุชาร์ มานะยิ่ง
ผู้อุปการะเด็ก

เอสซี ยอห์นสัน (SC Johnson)  เชื่อว่า ไม่ว่าการดำาเนินการของบริษัทจะอยู่ที่ไหน เราควรทำาให้ 
สถานที่นั้นดีขึ้น และควรสร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนโลก โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้การสนับสนุน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มอบ
ผลิตภัณฑ์ในเครือของไบกอน (Baygon®) และ มิสเตอร์ มัสเซิล (Mr. Muscle®) ช่วยเหลือเด็ก 
ครู และผู้ดูแลเด็กราว 19,000 คน จากโรงเรียน 94 แห่ง ใน 9 จังหวัดของประเทศไทย ลดความ
เสี่ยงของโรคที่เกิดจากพาหะนำาโรคในชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยอีกด้วย

ในด้านการศึกษาและการพัฒนาความเป็นอยู่ บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการ สะเต็ม (STEM :  
Science Technology Engineering and Mathematics Education) แก่เด็กด้อย
โอกาส 1,000 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน มุกดาหาร และ 
อำานาจเจริญ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 400 คน ให้ได้รับการศึกษา ค่ารักษา 
พยาบาล และได้รับอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ร่วมสนับสนุนให ้
เด็กกว่า 600 คน  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัยอีกด้วย  และสนับสนุนโครงการปรับปรุงสถานศึกษา ส่ิงอำานวย 
ความสะดวกที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยให้เด็กนักเรียนกว่า 600 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด 
คือ แม่ฮ่องสอน  อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร และสระแก้ว รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กใน 
ภาวะวิกฤติ 30 คน ใน 8 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ นครพนม ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ  
และสกลนคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 
บริษัทรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำาพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่หลากหลายกับ มูลนิธิ  

ซี.ซี.เอฟ.ฯ และหวังว่าในอนาคตคงได้มีโอกาสร่วมกันช่วยให้ครอบครัว
ด้อยโอกาสมากมายได้เข้าถึงระบบการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในสังคม และได้มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

Mr. Alan VanderMolen, 
Chief Communications Officer, SC Johnson

ผู้สนับสนุนโครงการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ 
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(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................
(Mr./Mrs./Miss)....................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................... 
..............................................…......................…..................................
..............................................…......................….................................. 
........................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์......................…......................….................................. 
วันเดือนปีเกิด............................/............…............../................................ 
Email...........................................…......................….................................. 
ID Line.......................................…......................…........................................

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชนฯ ได้รับอนุญาตการเร่ียไรเลขท่ี  25/2564 จากกรมการปกครอง และเป็นองค์การสาธารณกุศลลำาดับที่ 171 ของประกาศกระทรวงการคลัง 
เงินบริจาคของท่านสามารถนำาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำาปีตามที่กฎหมายกำาหนด

ข้าพเจ้ายินดีบริจาคสนับสนุน "กองบุญชีวิต" 
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่่ยังขาดผู้อุปการะ

โปรดกรอกรายละเอียดสนับสนุน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 206-0-06709-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 35 เลขที่บัญชี 116-1-02597-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี  เลขที่บัญชี 023-2-36703-2

600 บาท ทุก ๆ เดือน
1,800 บาท ทุก ๆ 3 เดือน
3,600 บาท ทุก ๆ 6 เดือน
7,200 บาท ทุก ๆ 1 ปี
............... บาท ทุก ๆ เดือน (โปรดระบุ)

ยินดีช่วยเหลือต่อเน่ือง
500 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
10,000 บาท
............... บาท (โปรดระบุ)

ยินดีช่วยเหลือรายคร้ัง

โปรดส่งเอกสารขอรับบริจาคเงินน้ีกลับมายังมูลนิธิฯ ได้ทาง
พับตามรอยซองธุรกิจตอบรับแล้วส่งกลับมายังมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องติดแสตมป์
@Line ที่ @thaiccf ccfthai@ccfthai.or.th www.facebook.com/thaiccf

2490

เมื่อมีโอกาสได้ “แบ่งปัน” 
ให้ผู้อื่นด้วย จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด  

การสร้างเสริมเยาวชนไทยควรทำาให้ครบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเพ่ิมศักยภาพด้าน 
การศึกษาท่ีไม่ได้พัฒนาเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยเท่าน้ัน แต่ยังต้องเห็น 
ความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพของคุณครู อาจารย์ ผู้สอนด้วย เพ่ือผลักดันระบบ 
การศึกษาให้แข็งแรงต้ังแต่ระดับฐานรากและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้าน 
การศึกษาในระดับประเทศ
มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มีโอกาสรู้จักมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้เห็นการดำาเนินงานที่จริงจังโปร่งใส 
เป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อเน่ืองมายาวนานกว่า 46 ปี  มีการลงพ้ืนท่ีจริง ทำาให้รับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และสามารถช่วยเหลือได้ตรงความต้องการ อีกท้ังพอได้ร่วมงานกันจริงๆ ทำาให้มีความเช่ือม่ัน 
มากข้ึนว่าส่ิงท่ีได้ทำาร่วมกันเกิดประโยชน์กับเด็กๆ ได้จริงตามเป้าหมาย และโดยเฉพาะเร่ือง 
โภชนาการก็ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาชีวิตเด็ก มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ จึงสนใจโครงการ 
อาหารเช้าในโรงเรียน เพราะม้ือเช้าเป็นม้ือสำาคัญและการมีโภชนาการจากอาหารท่ีดี ถือเป็น 
จุดเร่ิมต้นของการเสริมสร้างร่างกายและสมองของเด็กๆ เพ่ือพัฒนาการท่ีสมวัย 
จากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้รายได้ต่อครัวเรือนลดลง ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพอนามัย 
ของเยาวชนและในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสจะมีโอกาสเข้าถึงได้น้อยกว่าจึงเป็นส่ิงท่ีควรลงไปสนับสนุน 
และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อยากให้เด็กๆ ใช้โอกาสท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มท่ีมากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและเป็นเร่ียวแรงให้ครอบครัว และขอ
เป็นกำาลังใจไม่ให้ท้อถอยในการต่อยอดความฝัน สร้างอาชีพท่ีดี ช่วยกันขับเคล่ือนประเทศ
ให้เข้มแข็ง เมื่อมีโอกาสได้ “แบ่งปัน” ให้ผู้อื่นด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด”

คุณสุทธิรัตน์  อยู่วิทยา 
ประธานกรรมการ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

ผู้สนับสนุนโครงการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
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น้ำาใจจากท่าน 
ช่วยสานฝันให้น้องน้อย
เด็กด้อยโอกาสกว่า 4,000 คน ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายคน
ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้น เผชิญกับความเส่ียงจากโรคร้าย และอีก 
จำานวนไม่น้อยอาจต้องหมดโอกาสทางการศึกษาท่ีควรจะได้รับ 

โปรดช่วยโอบอุ้มเด็กๆ เพ่ือให้พวกเขาเดินไปถึงฝ่ังฝัน
ร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code 
หรือเข้าไปท่ี www.ccfthai.or.th

เด็กคืออนาคตของประเทศ
อยากให้เด็กๆ มีความสุข
เต็มท่ีในช่วงวัยของตัวเอง

เพราะเด็กคืออนาคตของประเทศและโลกใบนี้ เราจึงมุ่งช่วยเหลือให้พวกเขาม ี
จุดเร่ิมต้นท่ีดี มีแนวทางในการดำาเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ 
แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อสร้าง 
อนาคตที่แข็งแรง ด้วยแนวทางการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารยูโอบ ี
ที่เน้นการผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เราจึงมองหาองค์กรที่ยึดมั่น
คุณค่าเดียวกับเรา ซึ่งเราตระหนักถึงคุณค่ากว่า 46 ปีที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ  ยึดมั่น 
กับพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื่อมอบโอกาสให้
พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำาให้เราได้ร่วมสนับสนุนการทำาพันธกิจต่างๆ  
ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ  ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง 
และลดความเหลื่อมล้ำาให้กับชุมชน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือส่วน
สำาคัญที่สุดในการช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อให้ชุมชนและสังคม อีกทั้งยัง
เป็นการจุดประกายสปิริตจิตอาสาในหมู่พนักงาน ส่งเสริมให้พวกเขาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการมอบเวลาหรือทักษะความสามารถ สุดท้ายน้ี  
อยากให้เด็กๆ มีความสุขเต็มที่ในช่วงวัยของตัวเอง สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้อนาคตสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้
อย่างมั่นคง” 

คุณสัญชัย อภิศักด์ิศิริกุล 
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร 

ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
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