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สารจากผู้้�อำำานวยการ
ปี ี 2020 เป็ีนปีท่ีี่�ท้ี่าที่ายสำำาหรัับเรัาทีุ่กคน เพรัาะการัแพรั่รัะบาดของโรัคติิดเชื้้�อ

ไวรััสำโคโรันา 2019 ได้สำง่ผลกรัะที่บกับชื้วิ่ติของหลายล้านคน ต้ิองกักตัิว แยกตัิวจาก
สำงัคม ไม่สำามารัถใช้ื้ชื้วิ่ติได้ติามปีกติิ คนจำานวนมากติกงาน ไม่มร่ัายได้จุนเจ้อครัอบครัวั 
หลายครัอบครััวสำญูเส่ำยคนท่ี่�รัักไปี เกิดผลกรัะที่บทัี่�งที่างติรังและที่างอ้อม โดยเฉพาะ
กับเด็กๆ และครัอบครััวยากไร้ั อ่กทัี่�งมค่วามท้ี่าที่ายมากมายจาก disruption ในด้าน
ต่ิางๆ ท่ี่�องค์กรั หน่วยงาน หรั้อคนที่ำางานจำาเปี็นต้ิองปีรัับตัิว ปีรัับวิธีก่ารัที่ำางาน ซึ่่�ง
มลูนธิีศิุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย เรัาได้ปีรับัเปีล่�ยนวิธีก่ารัที่ำางาน ทัี่�งการัที่ำางานในชุื้มชื้น 
และรัะบบสำนบัสำนนุต่ิางๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพ้�อใหเ้ขา้ถ่งและสำง่ความชื้ว่ยเหล้อไปียงั
เด็กและชุื้มชื้นในพ้�นท่ี่�การัที่ำางาน ท่ี่ามกลางความยากลำาบากเหล่าน่�

ผมขอขอบพรัะคุณทีุ่กท่ี่านท่ี่�ไว้ใจและเค่ยงข้างศุุภนิมิติมาโดยติลอด ด้วยการั
สำนับสำนุนจากท่ี่านผู้อุปีการัะ ผู้บรัิจาค และองค์กรัหุ้นสำ่วนต่ิางๆ ที่ำาให้เรัาสำามารัถ
ชื้ว่ยเหล้อผูค้นได้กว่าสำามแสำนคน รัวมถ่งเด็กๆ กว่าแสำนคน ผา่นกิจกรัรัมและโครังการั
ต่ิางๆ ท่ี่�มูลนิธีิฯ จัดข่�นเพ้�อติอบสำนองต่ิอสำถานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของโควิด-19 
อ่กทัี่�งสำนับสำนุนหน่วยงานและบุคลากรัที่างด้านสำาธีารัณสุำขทัี่�วปีรัะเที่ศุ รัวมถ่งการั
มอบสิำ�งจำาเปีน็ในการัปีอ้งกันตัิวเอง และดำารังชื้วิ่ติใหเ้ด็กและครัอบครัวั

โดยในปี ี2020 น่�เรัามุง่เนน้ในการัสำร้ัางความร่ัวมมอ้ในการัที่ำางานรัว่มกับพันธีมติิรั
ต่ิางๆ ทัี่�งภาครััฐ ภาคเอกชื้น องค์กรัภาคปีรัะชื้าสัำงคม ติลอดจนผูน้ำาชุื้มชื้นผูน้ำาด้าน
ความเชื้้�อต่ิางๆ ในชุื้มชื้น เพ้�อให้การัที่ำางานสำามารัถสำ่งความชื้่วยเหล้อ การัปีกปี้อง
คุ้มครัองเด็ก และการัชื้่วยเหล้อผู้ยากไรั้ต่ิางๆ ได้รัับความชื้่วยเหล้ออย่างด่ท่ี่�สำุด ขอ
ขอบพรัะคุณผูอุ้ปีการัะ ผูบ้ริัจาค องค์กรัรัว่มพนัธีกิจ และทุี่กๆ ท่ี่านท่ี่�เปีน็สำว่นสำำาคัญ
ในการัชื้ว่ยเหล้อเด็กๆ และผูย้ากไรั ้ได้มค่วามหวัง ได้รับัโอกาสำ ท่ี่�จะสำามารัถก้าวผา่น
ความท้ี่าที่ายน่�ไปีได้ แมห้นที่างขา้งหนา้จะยงัอ่กยาวไกล ด้วยแรังสำนบัสำนนุ และความ
ปีรัารัถนาด่จากที่กุๆ ท่ี่าน เชื้้�อแนว่่าเรัาจะผา่นวิกฤติครัั�งน่�ได้ด้วยกัน

ขอพรัะเจ้าที่รังอวยพรัะพรัท่ี่านและครัอบครัวั
ดร.สราวุุธ ราชศรีเมือืง

ผู้้�อำานวุยการ

World Vision เปี็นองค์กรัครัิสำเต่ิยนเพ้�อการัพัฒนาและสำาธีารัณกุศุล ดำาเนินพันธีกิจ
รัว่มกับชุื้มชื้น ผูอุ้ปีการัะ ผูบ้รัจิาค เคร้ัอข่ายทัี่�งภาครััฐและเอกชื้น ติลอด 70 ปีท่ีี่�ผา่นมา โดย
มเ่ปีา้หมายชื้ว่ยเหล้อเด็กท่ี่�อยูใ่นภาวะเปีรัาะบาง ยากไร้ั ใหก้้าวพ้นจากความยากจน ได้รับั
อนาคติท่ี่�ด่ข่�น และมช่ื้วิ่ติท่ี่�ครับบริับูรัณ์ โดยยด่มั�นในความเชื้้�อของครัสิำเต่ิยน การัอุทิี่ศุติน
และสำำาแดงความรักัขององค์พรัะผูเ้ปีน็เจ้าไปีสำูเ่ด็ก และคนกลุม่เปีรัาะบาง โดยไมม่ก่ารัแบง่
แยกศุาสำนา เชื้้�อชื้าติิ และเพศุ 

ปีจัจุบนั World Vision ดำาเนนิพนัธีกิจกว่า 100 ปีรัะเที่ศุทัี่�วโลก รัวมถ่งปีรัะเที่ศุไที่ย โดย
ให้ความชื้่วยเหล้อเด็กเปีรัาะบางยากไรั้กว่า 200 ล้านคน ให้ม่ความหวัง ความสำุข และม่
โอกาสำท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกัน

มลูนธิีศิุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย (World Vision Foundation of Thailand) จดที่ะเบย่นเปีน็
มลูนธิีใินปีรัะเที่ศุไที่ยตัิ�งแต่ิ ค.ศุ.1974 ดำาเนนิพนัธีกิจใน 42 จังหวัด ปีจัจุบนัมเ่ด็กในความ
อุปีการัะ 45,936 คน (ขอ้มลูเม้�อวันท่ี่� 14 กรักฎาคม 2021)
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ผู้ลการดำำาเนินงาน
เด็ำก ครอำบครัว และชุุมชุน
54,419 คน
ผา่น “โครังการัอุปีการัะเด็ก” และ “โครังการัเพ้�อการั
พฒันาอ้�นๆ” มค่ณุภาพชื้วิ่ติท่ี่�ด่ข่�น รัวมถ่งได้รัับโอกาสำ
เพ้�อพัฒนาไปีสำู่ความอยู่ด่ม่สุำขอย่างยั�งย้นและชื้่วิติท่ี่�
ครับบรับูิรัณ์

เด็ำกนักเรียนกว่า 10.6 ล้้านคน
ได้รัับการัปีกป้ีองคุ้มครัองให้ปีลอดภัยเม้�อเกิดภัยพิบัติิท่ี่�โรังเร่ัยน 
และยงัได้รับัปีรัะโยชื้นจ์ากการัพฒันาบที่เรัย่นออนไลนแ์นวที่างการั
บริัหารัการัศุก่ษาในสำถานการัณโ์รัคโควิด-19

เด็ำก ครอำบครัว ชุุมชุน และแรงงานข้�ามชุาติิ 
กว่า 200,000 คน
ได้รัับการัช่ื้วยเหล้อใหส้ำามารัถป้ีองกันตินเองและดำาเนนิช่ื้วิติได้อย่าง
ปีลอดภัยจากโรัคโควิด-19

เด็ำกในความอุำปการะ ครอำบครัว และชุุมชุน 

57,205 คน
ได้รัับการัชื้่วยเหล้อภายใต้ิแผนฟื้้� นฟืู้จากผลกรัะที่บของโควิด-19 
เชื้่น แจกจ่ายถุงยังชื้่พ แหล่งอาหารัในครััวเรั้อน ความพร้ัอมด้าน
การัเร่ัยน และสำขุภาพ เปีน็ต้ิน

เด็ำก ครอำบครัว  
และชุุมชุน
35,112 คน
ได้รัับการัสำ่งเสำรัิมเพ้�อปีกปี้องเด็ก
จากความรุันแรังที่กุรูัปีแบบ 

ในปี ี2020 จากการัแบ่งปีนัของท่ี่าน ผูอุ้ปีการัะ ผูบ้ริัจาค การัสำนบัสำนนุจากองค์กรั หนว่ยงาน และบริัษัที่ต่ิางๆ ที่ำาใหม้ลูนธิีิ
ศุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย สำามารัถชื้ว่ยเหล้อ

เด็ำกปฐมวัย 
3,776 คน
และเด็ำกประถม
563 คน
ผูป้ีกครัอง 3,969 คน ครูั 361คน ศุนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
71 แหง่ และโรังรัย่น 28 แหง่ ได้รัับปีรัะโยชื้นจ์ากกิจกรัรัม 
ม้�อเชื้า้เพ้�อนอ้งท้ี่องอิ�ม

เด็ำกและคร้ 

19,500 คน
ในโรังเรั่ยน 260 แห่ง ได้รัับการั
สำนับสำนุนให้เด็กปีรัะถมอ่านออก
เขย่นได้

การติอำบสนอำงและการฟื้้� นฟ้ื้เพ่ื่�อำ 
ชุ่วยเหล่อำผู้้�ไดำ�รับผู้ลกระทบจากโควิดำ-19
การัติอบสำนองเพ้�อชื้ว่ยเหล้อเด็กในความอุปีการัะ ครัอบครััว ชุื้มชื้น 
และแรังงานข้ามชื้าติิ ให้สำามารัถปี้องกันตินเองและดำาเนินชื้่วิติได้
อยา่งปีลอดภัยจากโรัคโควิด-19 รัวมถ่งชื้ว่ยฟื้้� นฟื้ใูหส้ำามารัถฟื้้� นตัิว
และจัดการักับผลกรัะที่บต่ิางๆ ได้ ติลอดจนสำนับสำนุนการัที่ำางาน
บุคลากรัที่างการัแพที่ย์ในพ้�นท่ี่�
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โครงการอุำปการะเด็ำก
มุง่เนน้การัพฒันาคณุภาพช่ื้วิติของเด็ก ครัอบครัวั และชุื้มชื้นยากไรั ้ในพ้�นท่ี่�ท่ี่�เด็กอาศุยัอยู ่เพ้�อแก้ปีญัหาความยากจน
และนำาความอยู่ด่ม่สุำขให้แก่เด็ก ครัอบครััว และชุื้มชื้นท่ี่�อาศุัยอยู่ให้สำามารัถพ่�งพาตินเองได้อย่างยั�งย้น เงินบรัิจาค
ของท่ี่าน ผู้อุปีการัะ 600 บาที่ต่ิอเด้อน จะถูกนำามารัวมกันเพ้�อติอบสำนองความต้ิองการัและสำร้ัางปีรัะโยชื้น์สำูงสำุด
แก่เด็กและชุื้มชื้น ทัี่�งนำาด้�มท่ี่�ปีลอดภัย รัวมถ่งอาหารัท่ี่�จำาเปี็นต่ิอรั่างกายและถูกสำุขลักษณะ หรั้อการัศุ่กษาท่ี่�ด่ข่�น 
นอกจากนั�น ยงัช่ื้วยใหเ้ด็กๆ ปีลอดภัยและเติรัย่มใหพ้วกเขาพรัอ้มท่ี่�จะมส่่ำวนร่ัวมในการักำาหนดอนาคติของตินเอง

โครงการเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอ่�นๆ
เพ้�อเสำรัิมการัดำาเนินงานโครังการัอุปีการัะเด็กให้เพิ�มพูนปีรัะโยชื้น์มากยิ�งข่�น โดยมุ่งเน้นการัสำ่งเสำรัิมสำุขภาวะท่ี่�ด่ 
บรัรัเที่าปีญัหาท่ี่�สำง่ผลกรัะที่บต่ิอเด็ก ครัอบครัวั และชุื้มชื้นท่ี่�อยู่ในภาวะเปีรัาะบางยากไร้ั ได้แก่ โครงการยุติิปัญัหา
วัุณโรคและเอดส ์โครงการยับยั�งการแพรเ่ชื�อมืาลาเรีย โครงการยุติิการค�ามืนษุย ์โครงการยุติิควุามืรุนแรงต่ิอเด็ก

พ่ื่�นท่ี่�ดำำาเนินงาน 
โครงการอุปการะเด็ำก 72 โครงการ 
โครงการเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอ่�นๆ 10 โครงการ
- 46 จัำงหวััด - 77 อำำาเภอำ
- 202 ตำำาบล - 2,005 หมู่่�บ้าน

ส่�วันท่ี่� 1
ส่นับส่นุนเด็กในอุำปการะ 

และครอำบครัวั

ส่�วันท่ี่� 3
พััฒนาศัักยภาพัชาวับ้าน 
ร�วัมู่กับหน�วัยงานในชุมู่ชน

ส่�วันท่ี่� 2
บรรเที่าปัญหาเร�งด�วันท่ี่�สุ่ด 

ขอำงชุมู่ชน

เด็ำกในความอุปการะ 45,936 คน (หมายเหติ:ุ ขอ้มลู ณ วันท่ี่� 14 กรักฎาคม 2021)

เยาวัชน 13–18 ปี
21,821 คน

เด็กประถมู่ 7–12 ปี
18,097 คน

เด็กปฐมู่วััย 0–6 ปี
1,323 คน

เยาวัชนท่ี่�อำายุมู่ากกวั�า 18 ปี
4,695 คน

โครงการอุปการะเด็ำกเพ่ื่�อความเป็นอยู่่�ท่ี่�ด่ำของเด็ำก ครอบครัว แล้ะชุุมชุน

พ้ื้�นท่�โครงการอุุปการะเด็็ก

พ้ื้�นท่�โครงการเพ้ื้�อุการพัื้ฒนาอุ้�นๆ

พ้ื้�นท่�โครงการอุุปการะเด็็ก 
และโครงการเพ้ื้�อุการพัื้ฒนาอุ้�นๆ
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โครงการรากฐานแห่ง 
การเรียนร้�สำาหรับเด็ำกปฐมวัย
(Learning Roots Plus)
เพ้�อใหเ้ด็ก อายุ 0-6 ปี ี ได้รับัการัดูแลและพฒันาอยา่งเหมาะสำม ด้วยการัสำง่
เสำรัมิความรูัด้้านการัดูแลและพฒันาเด็กใหกั้บพอ่แม ่ผูเ้ล่�ยงด ูครูั และชุื้มชื้น 
ติลอดจนสำ่งเสำรัิมศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรังเรั่ยนให้ม่ความพรั้อมในการั
พฒันาเด็กปีฐมวัย

เด็กปฐมู่วััย 3,776 คน และเด็กประถมู่ 563 คน
เข้ารั่วมโครังการัม้�อเชื้้าเพ้�อน้องท้ี่องอิ�ม และผู้ปีกครัอง 3,969 คน ครูั  
361 คน ในศุนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 71 แหง่ และโรังเรัย่น 28 แหง่ ได้รัับความรูั้
เรั้�องโภชื้นาการัท่ี่�เหมาะสำมต่ิอการัเล่�ยงดเูด็ก

เด็ก 1,259 คน
และคนในชุื้มชื้น 250 คน ได้รัับการัสำนบัสำนนุแหล่งอาหารัปีลอดภัย

เด็ก 1,968 คน
ในศุนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แหง่ โรังเรั่ยน 14 แหง่ มส่ำนามเด็กเล่นวิถ่ธีรัรัมชื้าติิไว้
เล่นอย่างสำนกุสำนาน และสำ่งเสำรัิมพัฒนาการั

ผ่้ปกครอำงเด็กแรกเกิดถึงส่ามู่ปี 524 คน
เข้ารั่วมโครังการัเสำรัิมสำรั้างศุักยภาพเครั้อข่ายเพ้�อการัเล่�ยงดูเด็กแรักเกิดถ่ง
สำามปี ี(Go Baby Go)

“ส่ิ่�งท่ี่�ได้้รัับจากมููลน่ิธ่ิศุุภน่ิมู่ตฯ ช่่วยเต่มูเต็มู
ส่ิ่วนิท่ี่�ขาด้ไปของครัอบครััวเรัาได้้มูากครัับ”

พ่อของ  ด.ช.วีุรวัุฒน์  หร้ัอน้องวาโย เด็กใน
ความอุปีการัะโครังการัพัฒนาฯ เสำนางคนิคม 
จ.อำานาจเจรัิญ ซึ่่�งได้รัับการัสำนับสำนุนก้อนเชื้้� อ
เห็ดและอุปีกรัณ์สำร้ัางโรังเรั้อนเพาะเห็ด ชื้่วยให้
ครัอบครััวม่แหล่งอาหารัท่ี่�ม่ปีรัะโยชื้น์และม่รัาย
ได้เพิ�ม และน้องวาโยได้รัับการัสำนับสำนุนด้านสำุข
อนามัย อุปีกรัณ์การัศุ่กษา อุปีกรัณ์ปี้องกันโรัค 
เสำมอมา

“เมู่�อก่อนิหนูิไมู่ช่อบอ่านิหนัิงส่ิ่อ เพรัาะอ่านิไมู่เข้าใจ ไมู่มู่ใครัคอยบอกและอยู่ด้้วย 
พอแมู่เล่าน่ิที่านิให้ฟังั หนูิช่อบมูากค่ะ”

ด.ญ.นำาเพชร เด็กในความอุปีการัะ โครังการัพัฒนาฯ แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่่องสำอน ซึ่่�งได้รัับ
สำ้�อการัเรั่ยนรูั้ของเด็ก และผูป้ีกครัองผ่านการัอบรัม “ครัอบครััวสำุขสำันต์ิ” ชื้่วยสำรั้างความ
รูั ้ความเข้าใจ สำง่ผลใหค้วามสัำมพันธีใ์นครัอบครัวัด่ข่�น
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โครงการความ 
ร่วมม่อำพัื่ฒนา 
ดำ�านการอ่ำานอำอำก
เขี้ยนไดำ�ข้อำงเด็ำก
(Literacy Hand in Hand)
เพ้�อให้เด็กปีรัะถม อายุ 7-12 ปีี ม่ความพร้ัอมที่างการั
ศุ่กษา สำ่งเสำรัิมให้พ่อแม่ ผู้ปีกครัอง ติรัะหนักและใสำ่ใจ
ในการัเรั่ยนของเด็ก รัวมทัี่�งพัฒนาศุกัยภาพของครูัและ
พฒันาโรังเรัย่นใหเ้หมาะสำมกับการัเรัย่นรูั้

“ภาษาไที่ยไมู่ยากอย่างท่ี่�ค่ด้ เมู่�อก่อนิผมูไมู่ช่อบเร่ัยนิเพรัาะรู้ัสึิ่กว่ายากไมู่สิ่นุิก ผมูอ่านิไมู่ออก เข่ยนิ
ไมู่เก่ง เมู่�อครัูให้ออกมูาอ่านิหน้ิาห้องก็ไมู่กล้า ตั�งแต่โรังเร่ัยนิได้้รัับการัสิ่นิับสิ่นุินิส่ิ่�อในิห้องเร่ัยนิ 
ผมูและเพ่�อนิๆ ช่อบเร่ัยนิว่ช่าภาษาไที่ยขึ�นิ รู้ัสึิ่กสิ่นุิกและง่ายกว่าท่ี่�ค่ด้ ครูัให้ผมูและเพ่�อนิสิ่ลับกันิ
ออกมูาอ่านิหน้ิาห้อง ที่ำาให้ผมูและเพ่�อนิๆ ผสิ่มูสิ่รัะ ผันิวรัรัณยุกต์เป็นิและเก่งขึ�นิ และมู่ผลการัอ่านิ
ท่ี่�ด่้ขึ�นิจากเด่้มูครัับ”

ด.ช.จัักรวุุฒ ิหร้ัอนอ้งเก่ง อายุ 10 ปี ีเด็กในโครังการัพัฒนาฯ สำทิี่งพรัะ ได้รับัการัสำนบัสำนนุอุปีกรัณก์ารัเรัย่น และ
โรังเร่ัยนได้รัับส้ำ�อการัเรัย่นการัสำอน ที่ำาใหม้พั่ฒนาการัที่างภาษาท่ี่�ด่ข่�น

เด็กและเยาวัชน อำายุ 3-18 ปี 18,956 คน
ได้รัับปีรัะโยชื้น์ด้านการัศุ่กษา เชื้่น การัพัฒนาการัอ่าน
ออกเข่ยนได้ ค่ายการัอ่าน การัเข้าร่ัวมกลุ่ม การัจัด
สำมัมนา ติลอดจนการัศุก่ษาที่างไกล

หน�วัยงานการศึักษา 260 แห�ง
ได้รัับการัสำนบัสำนนุด้านโครังสำรั้างหรั้ออุปีกรัณ์การัเรั่ยน
การัสำอนเพ้�อคณุภาพที่างการัศุก่ษาท่ี่�ด่ข่�น

คุณคร่ 544 คน
ได้รัับการัสำนับสำนุนเพ้�อพัฒนาศุักยภาพ ผ่านการัอบรัม 
สำมัมนา การัใหค้ำาปีรัก่ษา

เด็กอำายุ 7 -12 ปี 23,394 คน
ได้รัับสำ้�อบ้านแห่งการัเร่ัยนรูั้เพ้�อส่ำงเสำริัมให้ผู้ปีกครัอง
และเด็กได้ใช้ื้เวลารัว่มกันในการัสำร้ัางความสำมัพนัธีท่์ี่�ด่

“ผมูขอขอบคณุมููลน่ิธ่ิศุุภน่ิมู่ตฯ ท่ี่�ให้รัองเท้ี่า ชุ่ด้
นัิกเร่ัยนิ ถุุงเท้ี่า อุปกรัณ์การัเร่ัยนิ ผมูช่อบมูากครัับ”

ด.ช.ชุมืพล เด็กในความอุปีการัะ โครังการัพัฒนาฯ  
ตัิบเต่ิา จ.เชื้ย่งรัาย ได้รับัอุปีกรัณก์ารัเรัย่นต่ิางๆ ชื้ว่ยให้
นอ้งสำามารัถไปีเรัย่นหนงัสำอ้ได้อยา่งสำมำาเสำมอ

ด.ชื้.ชุื้มพล คนกลางภาพ
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“หากไมู่ได้้รัับการัช่่วยเหล่อจากมููลน่ิธ่ิ
ศุุภน่ิมู่ตฯ จนิเร่ัยนิจบ ก็อาจต้องไปช่่วย
พ่อแมู่ที่ำาไรั่หร่ัอไมู่ก็แต่งงานิมู่ครัอบครััว 
ต้องขอบ คุณท่ี่ านิ ผู้ อุ ปการั ะ ท่ี่� ช่่ วย
เปล่�ยนิแปลงช่่ว่ต ที่ำาใหห้นูิมู่ช่่ว่ตท่ี่�ด่้ขึ�นิค่ะ”

นางสาวุพุทธพร หรั้อน้องจ่ อด่ติเด็กในความ
อุปีการัะ โครังการัพัฒนาฯ ชื้าติิติรัะการั 
จ.พิษณุโลก เปี็นชื้าวเขาเผ่าม้ง ครัอบครััวที่ำา
ไร่ัขิงและข้าวโพด ปีัจจุบันที่ำางานติำาแหน่งเจ้า
พนกังานทัี่นติสำาธีารัณสำขุ

โครงการพัื่ฒนา
ติ�นทุนชีุวิติ 
เยาวชุนเชิุงบวก
(Positive Youth 
Development Plus)
เพ้�อใหเ้ยาวชื้นอายุ 13-18 ปี ีได้รับัการัพัฒนา
ต้ินทุี่นช่ื้วิติติามศุักยภาพให้เข้มแข็งข่�น ทัี่�ง
ด้านทัี่กษะชื้่วิติและทัี่กษะอาชื้่พ การัเปิีดเวท่ี่
สำำาหรับัสำำาหรับัเยาวชื้นใหแ้สำดงพลังสำร้ัางสำรัรัค์ 
เพ้�อให้พวกเขาม่ความมั�นใจและเติรั่ยมความ
พรัอ้มในการัก้าวสำูวั่ยผูใ้หญท่่ี่�มค่ณุภาพ

เด็กและเยาวัชน อำายุ 12-18 ปี  
1,338 คน
ได้เข้ารับัการัฝึกึอบรัม ใหค้วามรูั ้หรัอ้เขา้รัว่ม
กิจกรัรัมพฒันาทัี่กษะ

เยาวัชน 6,154 คน
ได้รับัสำนบัสำนนุปีจัจัยการัศุก่ษา และได้รับัการั
สำ่งเสำรัิมให้ติรัะหนักและเห็นความสำำาคัญของ
การัศุก่ษา

นอกจากน่�ยังม่กิจกรัรัมอ้�นๆ อ่ก เช่ื้น การัสำ่ง
เสำริัมทัี่กษะอาชื้่พ การัสำรั้างโอกาสำให้เยาวชื้น
แสำดงออกอย่างสำรั้างสำรัรัค์ การัที่ำาโครังการัท่ี่�
รัเิริั�มและจิติอาสำา เปีน็ต้ิน

แกนนำาเยาวัชนศุัภนิมิู่ตำ
นายกชื้พรัรัณ หร้ัอนอ้งลัคก่� ได้รัับรัางวัล “เด็กและเยาวชื้นด่เด่นแหง่ชื้าติิ” ปีรัะจำา
ปีี 2563 สำาขาสำ้�อมวลชื้นเพ้�อเด็กและเยาวชื้นท่ี่�ปี้องกันปีัญหาสำังคม เน้�องในวัน
เยาวชื้นแหง่ชื้าติิ ปีรัะจำาปี ี2563 โดยกรัมกิจการัเด็กเเละเยาวชื้น (ดย.) กรัะที่รัวง
การัพฒันาสัำงคมและความมั�นคงของมนษุย์

‘อำงค์กรท่ี่�ที่ำาคุณประโยชน์ตำ�อำเด็กและเยาวัชน’
มลูนธิีศิุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย ได้รับัรัางวัล ‘องค์กรัท่ี่�ที่ำาคณุปีรัะโยชื้นต่์ิอเด็กและ
เยาวชื้น’ สำาขาพัฒนาเยาวชื้น บำาเพ็ญปีรัะโยชื้น์ และสำ่งเสำริัมการัม่ส่ำวนรั่วมของ
เยาวชื้น เน้�องในวันเยาวชื้นแหง่ชื้าติิ ปีรัะจำาปี ี2563 โดยกรัมกจิการัเด็กเเละเยาวชื้น 
(ดย.) กรัะที่รัวงการัพฒันาสัำงคมและความมั�นคงของมนษุย์
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โครงการเพ่ื่�อำการพัื่ฒนาอ่ำ�นๆ
นอกจากโครังการัอุปีการัะเด็กซึ่่�งเปีน็โครังการัหลัก ในปี ี2020 มลูนธิีศิุภุนมิติิฯ ได้ดำาเนนิโครังการัเพ้�อการัพฒันาอ้�นๆ เพ้�อชื้ว่ยเหล้อเด็ก ครัอบครัวั และชุื้มชื้นยากไรั ้ดังน่�

การตำอำบส่นอำงและการฟื้้�นฟ่ื้เพ่ั�อำช�วัยเหล่อำ 
ผ้่ได้รับผลกระที่บจำากโควิัด-19
แผู้นการติอบสนอง 90 วัุน ชื้่วยเหล้อเด็กในความ
อุปีการัะ ครัอบครััว ชุื้มชื้น และแรังงานข้ามชื้าติิ  
กว่า 200,000 คน รัวมทัี่�งสำนบัสำนนุการัที่ำางานบุคลากรั
ที่างการัแพที่ยใ์นพ้�นท่ี่�
แผู้นฟ้ื้� นฟื้้โควิุด-19 ชื้่วยเหล้อเด็กในความอุปีการัะ 
57,205 คน รัวมทัี่�งครัอบครัวั และชุื้มชื้น

UNICEF: COVID-19 Response:
โครงการสื�อสารควุามืเสี�ยงโควิุด-19 ให้ปีรัะชื้ากรัข้าม
ชื้าติิ ฝึึกอบรัมอาสำาสำมัครัสำาธีารัณสำุขต่ิางด้าว (อสำติ.)  
84 คน ปีรัะชื้ากรัขา้มชื้าติิ 40,952 คน

World Health Organization: 
COVID-19 Response:
โครงการการสื�อสารควุามืเสี�ยงและการปั้องกันการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิุด-19 สำำาหรับัปีรัะชื้ากรัข้ามชื้าติิ
ในปีรัะเที่ศุไที่ย ได้ให้ความรู้ัเรั้�องโควิดและการัปี้องกัน
ตินเองกับปีรัะชื้ากรัแรังงานข้ามชื้าติิ 58,425 คน

ศ่ันย์ปฐมู่พัยาบาลชุมู่ชน
มูลนิธีิไฟื้เซึ่อร์ัปีรัะเที่ศุไที่ยริัเรัิ�มโครังการัสำร้ัางศุูนย์
ปีฐมพยาบาล (Pfizer First-Aid Center) เพ้�อมอบให้
ชุื้มชื้นหา่งไกล เรัิ�มดำาเนนิการัแล้ว 4 แหง่

ส่ส่ส่. – Go-baby-go:
โครงการเสริมืสร�างศักยภาพเครือข่ายเพื�อการเลี�ยง
ด้เด็กแรกเกิดถึึงสามืปีั ครัอบคลุมพ้�นท่ี่� 6 อำาเภอ 11 
ติำาบล ม่พ่อแม่เข้าร่ัวมกิจกรัรัม 524 คน ม่การัอบรัม
เชื้ิงปีฏิิบัติิการัการัเปี็นผู้เอ้�อกรัะบวนการัและผู้ช่ื้วยเอ้�อ
กรัะบวนการั 101 คน

USAID Counter Trafficking in Persons (CTIP) 
Project
สำนับสำนุนด้านเที่คนิคและความรูั้ท่ี่�เก่�ยวข้องเรั้�องการัค้า
มนษุย ์ใหแ้ก่ผูป้ีฏิิบติัิการั 316 คน ผูใ้หบ้รักิารั 40 องค์กรั
ท้ี่องถิ�น รัวมทัี่�งฝึกึอบรัมผูน้ำาชุื้มชื้น 198 คน 

Global Fund การดำาเนินงานโครงการกอำงทุี่นโลก ด้านเอำดส์่ วััณโรค และมู่าลาเร่ย 3 โครงการ

โครงการยุติิปัญัหาวัุณโรคและเอดส์ ด้วยชุื้ดบริัการั RRTTR ปีรัะชื้ากรัข้ามชื้าติิท่ี่�เข้าถ่งโครังการัต่ิางๆ ในการัป้ีองกัน
การัติิดเชื้้�อเอชื้ไอว่ ดังน่� ชุื้ดบริัการัท่ี่�จัดให ้5,723 คน กรัะจายถุงยางอนามัย 106,700 ชื้ิ�น ติรัวจเชื้้�อเอชื้ไอว่ 3,991 คน 
คัดกรัองอาการัสำงสำยัปีว่ยวัณโรัค 18,801 คน และมอ่าสำาสำมคัรัต่ิางชื้าติิท่ี่�สำนบัสำนนุงาน 1,143 คน ม ่Drop In Center 
(DIC) หลัก 10 แหง่ และม ่Community Health Post ยอ่ย 56 แหง่

โครงการยุติิวัุณโรคในกลุ่มืปัระชากรข�ามืชาติิในพื�นที�อนุภ้มิืภาคลุ่มืนำาโขง ม่ปีรัะชื้ากรัข้ามชื้าติิท่ี่�พบอาการัสำงสัำย
ปี่วยวัณโรัค ได้รัับการัติรัวจวินิจฉัย 268 รัาย อาสำาสำมัครัต่ิางชื้าติิในพ้�นท่ี่�ดำาเนินงาน 51 คน ม่ศุูนย์สำุขภาพชุื้มชื้น 
(Drop In Center :DIC) 8 แหง่ และม ่12 Health Posts

โครงการกำาจััดเชื�อมืาลาเรียที�ดื�อยาในภมิ้ืภาคลุ่มืนำาโขง ปีรัะชื้ากรัข้ามชื้าติิท่ี่�ได้รับัสำขุศุก่ษาเรั้�องมาลาเรัย่ 2,925 คน 
แจกมุง้ชุื้บสำารัเคมใ่นพ้�นท่ี่�แพรัร่ัะบาดของมาลาเรัย่สำงู 310 หลัง จัดตัิ�งศุนูยบ์รักิารัปีรัะชื้ากรัขา้มชื้าติิชื้ายแดน 1 แหง่

การปกป้อำงเด็กจำากภัยพิับัติำตำ�างๆ
โครงการ “โรงเรียนปัลอดภัย” ในปีี 2019-2020 ของ
มูลนิธีิฯ รั่วมกับสำำานักงานคณะกรัรัมการัการัศุ่กษาขั�น
พ้�นฐาน กรัะที่รัวงศุ่กษาธีิการั และเคร้ัอข่ายโรังเร่ัยน
ปีลอดภัย ที่ำาใหเ้ด็กนกัเรัย่นกว่า 10.6 ล้านคน  ได้รัับการั
ปีกปีอ้งคุ้มครัองใหป้ีลอดภัยเม้�อเกิดภัยพบิติัิ

การปกป้อำงเด็กจำากควัามู่รุนแรง
เด็ก 12,364 คน ได้รับัการัสำนบัสำนนุใหป้ีกปีอ้งตัิวเอง จาก
ความรุันแรังทุี่กรูัปีแบบ ครัอบครัวั ชุื้มชื้น และโรังเรัย่นได้
รัับการัเสำรัมิสำร้ัางกลไกการัปีกปีอ้งคุ้มครัองเด็ก
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งบแสดำงเงินบริจาค
และค่าใชุ�จ่ายเพ่ื่�อำการดำำาเนินงานประจำาปี 2020
เงินบริจาค
ในปี ี2020 มลูนธิีศิุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย ได้รับับรัจิาคทัี่�งจากในปีรัะเที่ศุ และต่ิางปีรัะเที่ศุ เพ้�อสำนบัสำนนุ “โครังการัอุปีการัะเด็ก” 358 ล้านบาที่ และโครังการัอ้�นๆ 150 ล้านบาที่
• ในประเที่ศั 439 ล้านบาที่ • ตำ�างประเที่ศั 51 ล้านบาที่ • อำ่�นๆ 18 ล้านบาที่

รวม 508 ล�านบาท

64%
315 ล้้านบาที่
โครงการอุำปการะเด็ก

14%
70 ล้้านบาที่
โครงการ 
เพ่ั�อำการพััฒนาอำ่�นๆ*

9%
39 ล้้านบาที่
โครงการบรรเที่าทุี่กข์

13%
65 ล้้านบาที่
ค�าบริหารจัำดการ

490
ล้านบาท

91 ล้านบาที่ 
พััฒนาเด็กและครอำบครัวั

215 ล้านบาที่ 
แก้ปัญหาเร�งด�วันในชุมู่ชน*

8 ล้านบาที่ ส่ร้างเคร่อำข�าย 
ส่�งเส่ริมู่การมู่่ส่�วันร�วัมู่ในชุมู่ชน

มลูนธิีศิุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย ได้รับัอนุญาติจากกรัมการัปีกครัอง กรัะที่รัวงมหาดไที่ย ให้ที่ำาการัเร่ั�ยไรัติามกฎหมาย โดย
เปีน็องค์กรัการักุศุลลำาดับท่ี่� 59 ติามปีรัะกาศุกรัะที่รัวงการัคลัง เงินบรัจิาคสำามารัถนำาไปีหกัลดหยอ่นภาษ่เงินได้ปีรัะจำาปีี

* การัแก้ไขปีัญหาเร่ังด่วนในชุื้มชื้น สำ่งผลสู่ำเด็กในโครังการัอุปีการัะเด็กให้ได้รัับปีรัะโยชื้น์ และส่ำงผลให้ 
เด็กคนอ้�นๆ ในชุื้มชื้นเด่ยวกันได้รัับปีรัะโยชื้นใ์นการัพัฒนาด้วย

ค�าใชุ้จ�ายู่ในการดำำาเนินงาน
ในปี ี2020 มลูนธิีศิุภุนมิติิแหง่ปีรัะเที่ศุไที่ย มค่่าใชื้จ่้ายในการัดำาเนนิงานเพ้�อพฒันาเด็ก ครัอบครััว และชุื้มชื้นยากไร้ั จำานวน 490 ล้านบาที่

ค�าใชุ้จ�ายู่ในการดำำาเนินงานโครงการอุปการะเด็ำก

* โครังการัติามรัายละเอ่ยดในหนา้ท่ี่� 8

55% การศึักษาและทัี่กษะช่วิัตำ

22% การปกป้อำงคุ้มู่ครอำง  
และด่แลติำดตำามู่พััฒนาการเด็ก

12% พััฒนาอำาช่พัครอำบครัวั

11% สุ่ขภาพัอำนามัู่ย และโภชนาการ
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ขอำขอำบคุณทุี่กการส่นับส่นุนจำากที่�าน
ท่�ร่วมูกันแก้ไขปัญห่าความูยากจำน สร้างโอุกาสสู่อุนาคตท่�ด่็ข้�น เพ้ื้�อุให้่เด็็กทุกคนได้็มู่ช่ีวิตท่�ครบบริบูรณ์์



คณ์ะกรรมูการอุำานวยการ
นายว่รัะ อรุัณวัฒนาพรั ปีรัะธีาน
ดรั.ศุก่ษา เที่พอารัย์่ รัองปีรัะธีานกรัรัมการั 
ดรั.พุที่ธีชื้าติิ ชุื้ณสำาครั รัองปีรัะธีานกรัรัมการั
นายมนติรั ่ศุรัไพศุาล กรัรัมการั
รัศุ.ดรั.ธีรัรัมศุกัดิ� รุัจิรัะยรัรัยง กรัรัมการั
ผศุ.ดรั.สุำลักษมณ ์ภัที่รัธีรัรัมมาศุ กรัรัมการั
นางเที่เรัซึ่า่ แอน เฟื้อรัร์ัารั่� กรัรัมการั
นายปีรัช่ื้า วิชื้ยัดิษฐ ์ กรัรัมการั
ดรั.ผสุำด่ ติามไที่ กรัรัมการั
ดรั.กิติิพงค์ พรัอ้มวงค์ กรัรัมการั
นางสำาวดรัณภา สำกุกรั ่ กรัรัมการั
นางสำาวลานทิี่พย์ ที่วาที่ศุนิ กรัรัมการั
รัศุ.ดรั.วรัาภรัณ ์ธีารัะวานชิื้ กรัรัมการัและเหรััญญิก
ดรั.สำรัาวุธี รัาชื้ศุรัเ่มอ้ง กรัรัมการัและเลขานกุารั

คณ์ะกรรมูการบริห่าร 
ดรั.สำรัาวุธี รัาชื้ศุรัเ่มอ้ง ผูอ้ำานวยการั
นางรัสำลิน โกแวรั ์ ผูช้ื้ว่ยผูอ้ำานวยการั-สำายงานสำนบัสำนนุปีรัะสิำที่ธีภิาพองค์กรั
นายอานนท์ี่ สำวนศุรั ่ ผูจั้ดการัฝึา่ยบรัหิารัที่รััพยากรัมนษุย์และวัฒนธีรัรัมองค์กรั
Mr. Jeffrey Lee Brunt ท่ี่�ปีรัก่ษาการัปีรัับเปีล่�ยนองค์กรั
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