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เ พ่ือให้ เ ด็กทุกคน ได้ มีชี วิตที่ครบบริบูรณ์

รายงานประจ�า ปี
มูลนิ ธิ ศุภนิ มิตแห่งประเทศไทย



โอกาสและต้นทุนในชีวิตท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ความหมายของค�าว่า 
‘ชีวิตท่ีครบบริบูรณ์’ ของแต่ละคนแตกต่างกันไป ส�าหรับเด็กท่ีอยู่ใน 
ภาวะเปราะบาง ยากไร้ ด้อยโอกาส อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลและ
ยากล�าบาก ชีวิตท่ีครบบริบูรณ์ของพวกเขาเปน็เพียงแค่ ‘ความหวัง’ 
ท่ีจะได้อ่ิมท้อง ได้หัดเขียน หัดอ่าน จนมีความรู้เพียงพอท่ีจะมีงาน  
มรีายได้ เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ชีวิตท่ีดีกว่าปจัจุบัน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นท่ีจะท�าให้ความหวัง 
ท่ีดเูหมอืนจะไกลเกินเอ้ือมของเด็กเปราะบางยากไรใ้หเ้ปน็จรงิขึ้นมา  
ในปี 2019 ด้วยการท�างานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม 
ตามชว่งวัยซ่ึงขบัเคล่ือนผา่น ‘โครงการอุปการะเด็ก’ และการท�างาน 
เพ่ือสร้างความตระหนักและการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายด้าน  
‘ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน’ ซึ่งได้ด�าเนินงานร่วมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ได้ส่งผลใหเ้ด็ก ครอบครัว และชุมชน มากถึง 11 ล้านคน ได้รับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับโอกาสท่ีดีขึ้น ได้รับความรู้ มีทักษะ
ในการดูแลตนเอง และได้รับการปกปอ้งคุ้มครองใหม้คีวามปลอดภัย 
เพื่อเด็กทุกคนได้มชีีวิตท่ีครบบริบูรณ์

ขอขอบพระคุณผูอุ้ปการะ ผูบ้ริจาค หนว่ยงาน และทุกๆ ท่าน  
ในการช่วยเหลือให้เด็กทุกคน ทุกช่วงวัย ได้มีความหวัง มีความสุข  
มโีอกาสท่ีเท่าเทียมกัน และได้ก้าวเดินสู่การมชีีวิตท่ีครบบริบูรณ์

ขอพระเจ้าอวยพระพร

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
ผู้อ�านวยการ

เรามนีมิติทีจ่ะใหเ้ดก็ทกุคน
มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์
เราอธิษฐานทูลขอ
ให้ทุกดวงใจมุ่งมั่นกระท�า
นิมิตนี้ให้ส�าเร็จ

World Vision เปน็องค์กรครสิเตียนเพื่อ
การพฒันาและสาธารณกศุล ตลอด 70 ป ี
ท่ีผา่นมา World Vision ได้ด�าเนนิพนัธกิจ 
ร่วมกับชุมชน ผู้ อุปการะ ผู้บริจาค  
เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน โดยม ี
เป้าหมายเพื่ อช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่ใน
ภาวะเปราะบาง ยากไร้ ด้อยโอกาส
อาศยัอยู่ในพื้นท่ีหา่งไกลและยากล�าบาก  
ใหก้้าวพน้จากความยากจน ได้รบัอนาคต 
ท่ี ดีขึ้น และได้มีชี วิตท่ีครบบริบูรณ์ 
โดยยึดมั่นในคุณธรรมและความเชื่อ 
ของคริสเตียนในการอุทิศตนและส�าแดง 
ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปสู่เด็ก 
และประชากรกลุ่มเปราะบางท่ีสุด  
โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ 
และเพศ 

ปัจจุบัน World Vision มีการ
ด�าเนินพันธกิจในกว่า 100 ประเทศ 
ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ในการ 
ให้ความช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้
จากทุกๆ มุมโลกกว่า 200 ล้านคน 
ให้มีความหวัง ความสุข และมีโอกาส 
ท่ีเท่าเทียมกัน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
(World Vis ion Foundation of 
Thailand) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิใน
ประเทศไทยต้ังแต่ ค.ศ.1974 ด�าเนิน
พันธกิจใน 42 จังหวัดในทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ปัจจุบันมี เ ด็กใน 
ความอุปการะ 59,148 คน (ข้อมูล 
เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2020)

สารจากผู้อ� านวยการ
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งบแสดงเงินบริจาค 
และค่าใ ช้ จ่ายเ พ่ือการด�า เนินงานประจ�า ปี 2019

มลูนธิศิภุนมิติแหง่ประเทศไทย ได้รบัอนญุาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใหท้�าการเรี่ยไรตามกฎหมาย
มูลนิธศิุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลล�าดับท่ี 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถ 
น�าไปหกัลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปี

เงินบริจาค
ในปี  2019  มูลนิ ธิศุภนิมิตแห่ ง
ประเทศไทย ได้รับบริจาคท้ังจาก
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อ
สนับสนุนด�าเนินงาน ‘โครงการ
อุปการะเด็ก’ 394 ล้านบาท และ
เพื่อสนับสนุน ‘โครงการพัฒนาอ่ืนๆ’  
156 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนินงาน
ใ น ปี  2 0 1 9  มู ล นิ ธิ ศุ นิ มิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
ด�าเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุข
แก่เด็ก ครอบครัว ชุมชนในพื้ นท่ี
ด�าเนินงานโครงการอุปการะเด็ก  
และโครงการเพื่ อการพัฒนาอ่ืนๆ  
รวมท้ังสิ้น 520 ล้านบาท

82%
ในประเทศ

68%
355 ล้านบาท
โครงการอุปการะเด็ก

18%
92 ล้านบาท
โครงการ 
เพ่ือการพัฒนาอืน่ๆ

1%
6 ล้านบาท
โครงการบรรเทาทุกข์

13%
67 ล้านบาท
ค่าบริหารจัดการ

14%
ต่างประเทศ

4%
อื่นๆ ในประเทศ 450 ล้านบาท

ต่างประเทศ 78 ล้านบาท

อื่นๆ 22 ล้านบาท

รวม 550 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการอุปการะเด็ก

การศึกษา 
และทักษะชีวิต

ปกป้องคุ้มครอง  
และดูแลติดตาม
พัฒนาการเด็ก
สุขภาพ อนามัย 

โภชนาการ
พัฒนาอาชีพ

ครอบครัว

พัฒนาเด็กและครอบครัว

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในชุมชน*

สร้างเครือข่าย ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในชุมชน

104 ล้านบาท

234 ล้านบาท

17 ล้านบาท

* การด�าเนนิงานแก้ไขปญัหาส�าคัญเร่งด่วนในชุมชนท่ีสง่ผลกระทบต่อเด็กในโครงการอุปการะเด็กในแต่ละพื้นท่ีด�าเนนิงาน 

นอกจากเด็กในความอุปการะจะได้รบัประโยชนแ์ล้ว ยงัสง่ผลใหเ้ด็กอ่ืนๆ ในชุมชนเดียวกันได้รบัประโยชนใ์นการพฒันาด้วย

520
ล้านบาท

* การด�าเนินงาน ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา และศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการด�าเนินงาน โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  

‘อยูดี่มีสุข’ ซึ่งเปน็การด�าเนนิงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้หมนุเวียนคืนกลับสู่ครอบครัวและชุมชน
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ผลการด�า เนินงานในปี 2019
ในป ี2019 ด้วยการแบ่งปนัจากผูอุ้ปการะ ผูบ้ริจาค การสนบัสนนุจากองค์กร หนว่ยงาน และ
บริษัทต่างๆ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินงานพัฒนาช่วยเหลือ เด็ก ครอบครัว 
และชุมชน ท่ีอยูใ่นภาวะเปราะบาง ยากไร้ ด้อยโอกาส จ�านวน 282,088 คน ได้รบัการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ได้รับโอกาสสู่อนาคตท่ีดีขึ้น เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีชีวิตท่ีครบบริบูรณ์  
ผา่นการด�าเนินงาน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ และ ‘โครงการเพื่อการพัฒนาอ่ืนๆ’

นอกจากนี้ ด้วยการท�างานเชิงนโยบายร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ ในป ี
2019 มลูนธิศิภุนมิติแหง่ประเทศไทย รว่มกับส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร และเครือขา่ยโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย จัดท�าหลักสูตรเรียนรู้
ออนไลน์ ‘ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน’ โดยมีครูจากสถานศึกษากว่า 27,000 แหง่
เข้าเรียนรู้ สง่ผลให้เด็กนักเรียนรวมกว่า 10.6 ล้านคน มีความรู้ มีทักษะในการดูแลตนเอง 
และได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัย

เด็กปฐมวัย
(อายุ 0–6 ปี)

12,477 คน

เด็กประถมศึกษา
(อายุ 7–12 ปี)

154,242 คน

เยาวชน
(อายุ 13–18 ปี)

42,125 คน

เด็กและเยาวชน
7,939 คน

ได้รับการส่งเสริมสิทธิ์ และปกป้อง
คุ้มครองจากความรุนแรงต่างๆ

เด็ก เยาวชน และชุมชน
4,310 คน

ได้รับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
เกิดเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติในชุมชน

ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

ผู้ปกครอง และชุมชน
20,542 คน
ได้รับการส่งเสริมความรู้  
การดูแลและพัฒนาเด็ก

ครู
4,759 คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

ครอบครัว ชุมชน
และประชากรข้ามชาติ 
35,694 คน
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง 
ระบบบริการสุขภาพ

เด็ก 10.6 ล้านคน
ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากจากภัยพิบัติ ผ่านการด�าเนินงาน 
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ‘โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย’
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โครงการอุปการะเด็ก ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

“โครงการอุปการะเด็ก” เป็นหัวใจหลักในการท�างานของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการสร้าง 
ความเปล่ียนแปลงชีวิตของเด็กจากครอบครัวยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม 
ตามช่วงวัย ควบคู่กับการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัว การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน 
ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก และการพฒันาศกัยภาพชาวบา้นรว่มกับหนว่ยงานในชุมชน สง่เสรมิใหท้กุคนมสีว่นรว่ม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน

เงินบริจาคท่ี ‘ผู้อุปการะ’ มอบให้ จ�านวน 600 บาทต่อเดือน ผ่าน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มูลนิธศิุภนิมิตฯ  
จะน�าไปจัดสรรรวมกับเงินบริจาคจากผูอุ้ปการะท่านอ่ืนเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดท้ังทางตรงและทางอ้อมกับ
เด็กในความอุปการะ ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นท่ีท่ีเด็กอาศยัอยู่

พัฒนาเด็กและครอบครัว บรรเทาปัญหาเร่งด่วนของชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชน
และสร้างการมีส่วนร่วม

โครงการเ พ่ือการพัฒนาอื่นๆ
เพื่อเสริมการด�าเนินงานโครงการอุปการะเด็กให้เพิ่มพูนประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น 
การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี แก้ไขปัญหาส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน  
ท่ีอยู่ในภาวะเปราะบาง ยากไร้ รวมถึงกลุ่มประชากรข้ามชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย ซึ่งเปน็ 
กลุ่มท่ีมีความเปราะบางและด้อยโอกาส เช่น โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการ 
ดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปี โครงการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น โครงการ 
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ โครงการยับยั้งการแพร่เชื้อ
มาลาเรยี โครงการยุติการค้ามนษุย ์โครงการมื้อเช้าเพ่ือนอ้งท้องอ่ิม โครงการส่งนอ้งจบ ป.ตรี

เด็กในความอุปการะ
59,148 คนพ้ืนที่ด�าเนินงาน 

74 โครงการ

โครงการเพ่ือการพัฒนาอื่นๆ 
14 โครงการ

42 จังหวัด

233 ต�าบล

2,279 หมูบ่้าน

เยาวชน 13–18 ปี

31,195 คน

เด็กประถม 7–12 ปี

25,395 คน

เด็กปฐมวัย 0–6 ปี

2,558 คน
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‘โครงการอุปการะเด็ก’ มลูนธิศิภุนมิติแหง่ประเทศไทย ได้ด�าเนนิงาน
ดแูลและพฒันาเด็กปฐมวัย ภายใต้รูปแบบโครงการรากฐานแหง่การ
เรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย (Learning Roots Plus) ในการส่งเสริม 
ความรู้ให้แก่พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ครู ชุมชน ในการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
ในชุมชนยากไร้ให้พร้อมส�าหรับเติมเต็มพัฒนาการท่ีเหมาะสมให้กับ 
เด็กปฐมวัย และด้วยการสนับสนุนจาก สสส. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ Boeing company ในการ 
ด�าเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเล้ียงด ู
เด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go: Parenting Programme)  
ท�าให้สามารถขยายผลการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยครอบคลุม 
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต้ังแต่ในครรภ์จนถึงสามป ี 
โดยผสานความร่วมมอืกับเจ้าหนา้ท่ีและอาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน 
ผูป้กครอง ร่วมเปน็เครือข่ายในการดูแลเด็กแรกเกิดถึงสามปี

การดูแล 
และพัฒนา 
เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย 12,477 คน
ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม การรู้คิดและ
สติปญัญา มสีุขภาพ อนามยั โภชนาการท่ีดี 
ได้รับการดูแลจากพ่อแม ่หรือผูเ้ล้ียงดู 
อยา่งเหมาะสม ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
รวมถึงการพัฒนาสถานศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม 
ส�าหรับพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
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เด็กแรกเกิดถึงสามปี
2,300 คน
ได้รบัการดแูลใหม้พีฒันาการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม

เด็กปฐมวัย
4,632 คน
ได้รบัการแก้ไขปญัหาทพุโภชนาการ 
จากการสนับสนุนมื้อเช้าให้กับเด็ก 
ผ่านการด�าเนินงาน ‘โครงการ 
มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิม’

พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
8,818 คน
ได้รับการส่งเสริมความรู้  และ 
สื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ครอบครัวเด็ก
272 ครอบครัว
ได้รับการสนับสนุนแหล่งอาหาร 
ท่ีมั่นคง และแหล่งน�าเพื่ อการ
อุปโภคบริโภค

เจ้าหน้าที่  
อาสาสมัครสาธารณสุข  
และผู้ปกครองเด็ก
1,971 คน
ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อการเล้ียงดู
เด็กแรกเกิดถึงสามปี

ครูและผู้ดูแลเด็ก
396 คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรยีน 226 แหง่
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ส่ื อ เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และได้รับ
การปรับปรุง หรือสร้างอาคารเรียน 
หอ้งน�า สนามเด็กเล่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน 114 แห่ง
ได้รับการสนับสนุน ‘โครงการ 
มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิม’

แม่น� าความรู้ เ รื่ องรากฐานแห่งการเรียน รู้ 
ครอบครัวสุขสันต์ บ้านแหง่การเรียนรู้ มาปรับใช้ ท้ังการ
ดูแล การส่งเสริมพัฒนาการให้ลูก หลังเลิกเรียนแม่จะ
สอนการบ้าน วาดรูประบายสี ก่อนนอนก็จะเล่านิทาน
ใหฟั้ง ตอนนีล้กูสนใจการเรยีนมากขึ้น ครอบครวัของเรา
ผกูพันกันมากขึ้นด้วยค่ะ” แมบุ่ษบา เล่าอย่างมคีวามสุข

ด.ญ.กนกนิภา อายุ 6 ปี
ชั้นอนุบาล 3 เด็กในความอุปการะ 

โครงการพัฒนาฯ เสนางคนิคม จ.อ�านาจเจริญ

เราจะเลือกใช้วัตถุดิบท้องถ่ินเป็นหลักค่ะ เด็กๆ 
จะได้รับประทานอาหารท่ีสดใหม่ มีคุณค่า ดีใจมากค่ะ
ท่ีได้เห็นเด็กนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน แข็งแรง ร่าเริง 
ขอขอบคุณโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิมเป็นอย่างสูง
เลยค่ะ ท่ีช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลของ
พวกเรา”

ครูพัชดา โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
โครงการพัฒนาฯ ถ�าเวียงแก จ.นา่น เป็นตัวแทนเด็กๆ 

เล่าประโยชน์จาก ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอ่ิม’
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เด็กไทยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ นับเป็นอุปสรรค
ส�าคัญของเด็กในวัยประถมศกึษา ซึ่งเปน็วัยแหง่การเรียนรู้ ‘โครงการ
อุปการะเด็ก’ มูลนิธศิุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินงาน ภายใต้ 
รูปแบบโครงการความร่วมมือพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ 
ของเด็ก (Literacy Hand in Hand) สนบัสนนุใหเ้ด็กจากครอบครัว
ยากไร้มคีวามพร้อมส�าหรับการศกึษา พัฒนาศกัยภาพครูในโรงเรียน
หา่งไกลใหส้ามารถเติมเต็มความรูแ้ละพฒันาเด็กนกัเรียนใหส้ามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ใส่ใจและร่วมดูแลลูกๆ โดยเฉพาะด้านการเรียน และสนับสนุน 
การปรับปรุง ซ่อม สร้าง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีม ี
ความพร้อมในการพัฒนาการศกึษาแก่เด็กๆ

ร่วมมือพัฒนา 
การอ่านออก 
เขียนได้ของเด็ก

เด็กประถมศึกษา 154,242 คน
ได้รับการพัฒนาใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ มสีุขภาพ 
อนามยั และโภชนาการท่ีดี ได้รับการดูแล
จากพ่อแม ่ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน
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เด็กในความอุปการะ 
25,395 คน
ได้รับสนับสนุนปัจจัยการศึกษา
เพื่ อให้เด็กในวัยประถมศึกษามี
ความพร้อมส�าหรับการเรียน

พ่อแม่และผู้ปกครอง
4,781 ครอบครัว
ตระหนักและเห็นความส�าคัญ
ของการดูแลและร่วมส่งเสริม
พฒันาการเรยีนรู้ของลกูๆ ผา่นการ
ด�าเนนิกิจกรรม ‘ครอบครวัสุขสันต์
และบ้านแห่งการเรียนรู้” และ 
ได้รับการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ 
ใหแ้ก่ครอบครัวของเด็ก

ครู 4,363 คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ 
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา 
ให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามเกณฑ์

โรงเรียน 559 แห่ง
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น คู่ มื อ แ ล ะ 
แบบฝกึ ‘อ่านออกเขียนได้ทันใจฯ’  
และ ‘หนงัสือนทิานท้องถ่ินสง่เสรมิ
การอ่าน’

โรงเรียน 7 แห่ง
ได้รับการสนับสนุนซ่อม สร้าง
ปรับปรุง อาคารเรียน ห้องสมุด 
หอ้งน�า โรงอาหาร เครื่องกรองน�า

อะ นั้นมีเสียงสั้น อา นั้นมีเสียงยาว หนูๆ รู้หรือ
เปล่า อะ และ อา เขียนไว้ข้างหลัง” บิ๊ก หรือ ชิติสรรค์
วัย 10 ปี ช้ัน ป.4 ร้องเพลงพร้อมท�ามือเป็นสัญลักษณ์
ประกอบตามท่ีครูสอนโดยใช้คู่มือและแบบฝึกอ่านออก
เขียนได้ทันใจฯ “ครูสอนแบบนีจ้�าง่ายครบั เรยีนสนกุด้วย 
ขอบคุณท่านผู้อุปการะมากครับ ผมจะต้ังใจเรียนและ 
เปน็เด็กดีครับ” บิ๊กพูดเสียงใส 

บิ๊ก หรือ ชิติสรรค์ วัย 10 ปี  
ชั้น ป.4 เด็กในความอุปการะ  

โครงการพฒันาฯ ปากพนงัตะวันตก จ.นครศรธีรรมราช

สารเคมีท่ีสะสมในดินและน�าเป็นเวลานานจาก
การปลูกส้มสีทองท�าให้แหล่งน�าไม่ปลอดภัยส�าหรับการ
บริโภค เครื่องกรองน�าด่ืมท่ีโรงเรียนได้รับ สามารถกรอง
สารเคมีสะสมในน�าให้สะอาด ท�าให้โรงเรียนมีน�าด่ืม 
ท่ีสะอาดส�าหรับนกัเรียน และส�าหรับใช้ประกอบอาหาร
ได้อย่างพอเพียง ขอบคุณมากครับ”นายเจษฎา บุญเกต 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง โครงการพัฒนาฯ 
สองพี่น้อง จ.เชียงราย เล่าประโยชน์ของเครื่องกรองน�า
ท่ีได้รับสนบัสนนุจากมลูนธิศิภุนมิติฯ
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เติมทักษะและ 
ทุนชีวิตเยาวชน

เยาวชน 42,125 คน
มคีวามพร้อมในการศกึษาต่อ และได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สนบัสนนุ 
การท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อใหเ้ยาวชน
เติบโตสู่การเปน็ผูใ้หญ่ท่ีมคีุณภาพ

เพื่อให้เยาวชนสามารถก้าวผ่านช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต เติบโต 
สูก่ารเปน็ผูใ้หญท่ี่มคีณุภาพ เปน็ประชากรท่ีดี ก่อเกิดประโยชนใ์หกั้บ
สังคมต่อไป ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มูลนิธศิุภนิมิตแห่งประเทศไทย
จึงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก ผ่านการด�าเนินงาน ภายใต้ 
รูปแบบโครงการพฒันาต้นทนุชวิีตเยาวชนเชงิบวก (Positive Youth 
Development Plus) เพื่อบ่มเพาะความภูมิใจในตนเอง ความมี 
จิตอาสา มีความเป็นผู้น�า เห็นความส�าคัญของการศึกษา ควบคู่ 
ไปกับการสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการใช้เวลา 
และความรักดูแลลูกๆ ด้วยความเข้าใจ พร้อมกับการส่งเสริมให้
เยาวชนท่ีขาดโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพจาก โครงการ
เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยท�างาน ซึ่งได้รับ
สนบัสนนุการด�าเนนิงานจาก Citi Foundation
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เยาวชน 31,195 คน
ได้รับสนับสนุนปัจจัยการศึกษา
และได้รับการส่งเสริมให้ตระหนัก
และเหน็ความส�าคัญของการศกึษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น

เยาวชน 2,870 คน
ได้รับประสบการณ์เรียนรู้นอก
ห้องเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคม จากกิจกรรม ‘ทริปอ่ิมใจ 
-วันผูอุ้ปการะพบเด็ก’

เยาวชน 3,059 คน
ได้ร่วมอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเปน็แกนน�า 
ส่งต่อความรู้สู่เพื่อนเยาวชน

เยาวชน 4,223 คน
ได้รับการสนับสนุนให้รวมกลุ่ม
เป็นแกนน�าเยาวชนศุภนิมิตฯ
ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ ‘เยาวชน
ศภุนมิติคิดดี’

เยาวชนและผู้ปกครอง 
279 คน
ได้รับการส่งเสริมความรู้อนามัย
เจริญพันธุ์ สามารถดูแลตนเอง 
ได้เหมาะสมตามวัย

เยาวชน 508 คน
ท่ีขาดโอกาส ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชพีตามท่ีตนเองสนใจจาก
โครงการ ‘เสริมศักยภาพเยาวชน
เพื่อเตรยีมความพรอ้มสูวั่ยท�างาน’

เยาวชน 100 คน
ท่ีขาดโอกาส แต่มีผลการเรียนดี  
ได้รับสนับสนุนจาก ‘โครงการ 
ส่งน้องจบ ป.ตรี’ ในการศึกษาต่อ
ระดับ ปวส. หรืออุดมศกึษา

ผมได้เป็นตัวแทนเยาวชนศุภนิมิตเข้าร่วมเวที
สุดยอดเด็กเอเชีย เป็นโอกาสท่ีดีมากครับ ผมได้เรียนรู้
เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสิทธิของเด็กและ
เยาวชนจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ผมจะน�าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้ไปแบ่งปันกับเพื่อนๆ และท�างาน
เยาวชนศุภนิมิตคิดดี พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนา
เยาวชนในชุมชนของผมใหดี้ยิ่งขึ้นครับ” 

จอห์น หรือ ลาหู ่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
เด็กในความอุปการะ โครงการพัฒนาฯ แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่

หนูชอบเรื่ องของการเสริมสวย การแต่งหน้า  
แต่การไปเรียนท่ีสถาบันมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งหนูคงไม่ไหว
หนูต้องเรียนและท�างานไปด้วย ต้องส่งเงินให้แม่ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพด้วยค่ะ ขอบคุณมากท่ีท�าให้หนูมีโอกาส
ได้ฝกึอาชพี และท�าสิง่ท่ีชอบใหเ้ปน็จรงิ ตอนนีห้นรูบัจ้าง
แต่งหน้าอิสระค่ะ หนูได้ไปแต่งหน้าในงานแฟชั่นโชว์ 
ท่ีประเทศเวียดนามด้วย”

น้องโรส สุณิสา เยาวชนท่ีเข้ารว่มโครงการ 
เสรมิศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสูวั่ยท�างาน 

สนับสนุนการด�าเนินงาน : Citi Foundation
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ปกป้องคุม้ครอง
ยุติความรุนแรง 
เด็กเข้าถึงสิทธิ์ 
ที่ควรได้รับ
มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย ได้ด�าเนนิงาน
โครงการปกป้องคุ้มครอง
เด็ก และโครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก เพื่อให้เด็ก
ทุกคน โดยเฉพาะเด็ก
เปราะบางยากไร้ได้เข้าถึง
สทิธิ ์และได้รบัการปกปอ้ง
คุ้มครองจากความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ

เด็กและเยาวชน 7,939 คน
ได้รับการส่งเสริมเรื่ องสิทธิ ท่ี เ ด็กพึง 
ได้รบั ได้รบัการปกปอ้งคุ้มครอง และได้รับ
สนบัสนนุการท�ากิจกรรมรณรงค์เร่ืองสทิธิ
ของเด็ก และการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

บรรเทา 
ทุกภัยพิบัติ
เตรียมพร้อม
ชุมชนและ
โรงเรียน 
ให้ปลอดภัย

ไมเ่พยีงการตอบสนองเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติต่างๆ มูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
ยังได้ด�าเนินการโครงการ
โ ร ง เ รี ย น ป ล อ ด ภั ย ใ น
ประเทศไทย ส่ ง เสริม
ความรู ้เตรยีมความพรอ้ม 
ชุมชน สถานศึกษาให้มี
ความปลอดภัยเมื่ อเกิด
ภัยพิบัติ

เด็กและเยาวชน
และชุมชน 4,310 คน
ได้รบัความชว่ยเหลือเรง่ด่วนเมื่อเกิดภัยพบิติั

เด็ก 3,500 คน
ได้รับสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จาก
โครงการ “แสนอุ่น” บรรเทาทุกข์จาก
เหตุภัยพิบัติตามฤดูกาล

ผูน้�าและสมาชกิชมุชน 300 คน
รว่มเครอืขา่ยปอ้งกันภัยพบิติัระดับชุมชน

ผูป้กครอง ผูน้�าชมุชน
สมาชกิชมุชน 5,914 คน
รว่มเปน็เครอืขา่ยการปกปอ้งคุ้มครองเด็ก 
และการยุติความรุนแรงต่อเด็กในชุมชน 
ท่ีตนเองอาศยั

สถานศึกษา 27,000 แหง่
ได้รับการส่งเสริมความรู้การเตรียม
ความพร้อมในสถานศึกษาและชุมชน
ใ ห้ ป ล อ ด ภั ย เ มื่ อ เ กิ ด เ ห ตุ ภั ย พิ บั ติ 
จาก ‘หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ความ
ปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน’ ส่งผลให ้
เด็กนักเรียนกว่า 10.6 ล้านคน ได้รับ
การปกป้องคุ้มครอง และปลอดภัยจาก 
ภัยพิบัติ
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ครอบครัว ชุมชน
ประชากรข้ามชาติ 
35,694 คน
ได้รับการสนับสนุนและ 
ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น สุ ข ภ า พ
ปกป้องจากโรคติดต่อท่ีมี
อัตราการป่วยสูง เข้าถึง
ระบบการบริการสุขภาพ
อย่างเท่าเทียม และได้รับ
การปกป้องจากการถูก
ละเมดิสิทธิ์

ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ เด็ก และกลุ่มประชากรข้ามชาติ

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR
โครงการยุติวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติ
ในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
สนับสนุนโดย: กองทุนโลก
พ้ืนที่ด�าเนินงาน: กรุงเทพฯ สระแก้ว ตาก เชียงราย ระนอง และภูเก็ต
ประชากรข้ามชาติ 30,306 คน ได้รับความรู้การปอ้งกันตนเองจากวัณโรคและ 
เอชไอวี/เอดส์ ผู้มีอาการสงสัยว่าป่วย 7,564 คน ได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ 
เอชไอวี และคัดกรองวัณโรค และน�าผูติ้ดเชื้อเอชไอวี 105 คน เข้าสู่ระบบการรักษา
ประชากรข้ามชาติ 412 คนที่ป่วยด้วยโรควัณโรค ได้รับการขึ้นทะเบียนและ
ดูแลรักษาต่อเนื่อง
จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชน (Drop In Center: DIC) ในกลุ่ม
ประชากรข้ามชาติ 71 แห่ง

โครงการก�าจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ส�าหรับประชากรข้ามชาติ
สนับสนุนโดย: กองทุนโลก
พ้ืนที่ด�าเนินงาน: ชุมพร
ประชากรข้ามชาติ 4,336 คน ได้รับความรู้การปอ้งกันโรคมาลาเรีย
ประชากรข้ามชาติ 1,650 ชุมชน ได้รับแจกจ่ายมุง้ชุบสารเคมปีอ้งกันยุงพาหะ
จัดตัง้จดุบริการมาลาเรียบรเิวณชายแดน (Border Migrant Corner: 
BMC) ไทย-เมียนมา 1 แห่ง

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
สนับสนุนโดย: USAID (Winrock International Prime Donor)
สมาชิกชุมชน และประชากรข้ามชาติ 1,052 คน ได้รับส่งเสริมความรู้และ
ปลูกจิตส�านกึต่อต้านการค้ามนษุย์
ผู้ประกอบการ 101 แห่ง ได้รับการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีอาจ
เก่ียวข้องกับการค้ามนษุย์ โดยร่วมด�าเนนิงานกับทีมสหวิชาชีพ และหนว่ยงานรัฐ
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