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วัตถุประสงค์ขององค์กรการกุศล
1. เพือ
 จัดหาทุนการศึกษาให ้แก่นักเรียนทีข
 าดแคลน ให ้ได ้รับการศึกษาตามควรแก่อต
ั ภาพ
2. เพือ
 เป็ นศูนย์กลางสํารวจและศึกษาค ้นคว ้าภาวะความขาดแคลนและความต ้องการของนักเรียนทีข
 าด
ขาดแคลนเพือ
 นํ ามาพิจารณาหาทางช่วยเหลือ
3. เพือ
 เป็ นศูนย์กลางรวบรวมและแจกจ่ายเครือ
 งอุปโภคและบริโภคให ้แก่นักเรียนทีข
 าดแคลน
4. เพือ
 รวมมือกันส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยราชการ และองค์กรอืน
 ๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
่ ารดําเนินชีวต
โดยเฉพาะกลุม
่ ทีข
 าดแคลนและด ้อยโอกาส เพือ
 นํ าไปสูก
ิ ทีด
 ใี นสังคม
มูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได ้รับการจดทะเบียนเป็ นองค์กรการกุศลไม่แสวง
หากําไร หมายเลขทะเบียนลําดับที 41 ผู ้บริจาค สามารถนํ าเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษี เงินได ้
ขัน
3 ตอนการประเมิน
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ เจ ้าหน ้าทีก
 ฟ
ิ วิง แบ็คแอสซอค ได ้เข ้าเยีย
 มมูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลนในพระบรมราชินู
ปถัมภ์เมือ
 วันที 1 พฤษภาคม 2557 และดําเนินการประเมินกิจกรรมการกุศลของมูลนิธฯิ ด ้วยการพิจารณาร่วมกับ
คุณวีระศักดิQ ฮุนเมฆาเวทย์ กรรมการบริหาร มูลนิธฯิ และได ้รับความเข ้าใจอย่างชัดเจนถึงความจําเป็ นในการจัดหาทุน
การศึกษาให ้กับเด็กนักเรียนทีข
 าดแคลนทีจ
 ําต ้องได ้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาซึง มีจํานวนมากเกินกว่าความ
สามารถของมูลนิธฯิ จะจัดสรรทุนการศึกษาให ้ได ้อย่างเพียงพอภายใต ้แนวโน ้มทีล
 ดลงของผู ้บริจาคหลักทีเ ป็ นองค์กร
ในปั จจุบน
ั ทีมงานยังได ้มีโอกาสเรียนรู ้ถึงความเสียสละเวลาทีท
 รงคุณค่าของคณะกรรมการทีบ
 ริหารงานของมูลนิธฯิ
ในการบริหารงานและกิจกรรมหลักของมูลนิธฯิ กรรมการบางท่านเคยเป็ นนักเรียนทุนของมูลนิธฯิ มาก่อนโดยมิได ้รับค่า
ตอบแทนใดๆ จากการได ้เยีย
 มมูลนิธฯิ ในครัง3 นีเ3 ราได ้เห็นการดําเนินงานของมูลนิธฯิ เป็ นไปด ้วยความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพด ้วยความพยายามลดการใช ้เงินทุนทีไ ด ้รับบริจาคด ้วยการบริหารการจัดการเชิงอนุรักษ์ ทัง3 นีม
3 ล
ู นิธ ิ
ช่วยนักเรียนทีข
 าดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได ้เสนองบการเงินประจําปี 2555 ทีไ ด ้รับการตรวจสอบจากผู ้ตรวจ
สอบบัญชีรับอนุญาตคุณบังอร ศยามเศรณี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2438 พร ้อมนํ าเสนอตัวเลขด ้านการเงิน
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ปี 2556 ทีย
 งั ไม่ได ้รับการตรวจสอบให ้กับทีมงานด ้วย ทัง3 นีง3 บการเงินทีไ ด ้รับสอบในปี 2556 ทีมงานได ้รับจากมูลนิธฯิ
เมือ
 วันที 27 กรกฏาคม 2556 ภายหลังจากการประชุมกรรมการบริหารของมูลนิธฯิ ในเดือนมิถน
ุ ายน
ลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรมหลักของมูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลนฯ คือการจัดหาทุนการศึกษาให ้กับเด็กนักเรียนทีข
 าดแคลนด ้วยการ
 ผู ้บริจาค
ใช ้ดอกผลจากเงินฝากทีไ ด ้จากการบริจาคนํ ามาจัดสรรให ้ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาได ้จัดตัง3 ขึน
3 ภายใต ้ชือ
ทัง3 นี3 มูลนิธฯิ ได ้จัดประเภททุนการศึกษาไว ้เป็ น สองประเภทดังนี3
-ทุนนวฤกษ์ (พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าพระราชทานเป็ นทุนประเดิม) โดยพระราชทาน
เป็ นจํานวนเงิน 51,111.00 บาท (ห ้าหมืน
 หนึง พันหนึง ร ้อยสิบเอ็ดบาท) โดยให ้มูลนิธฯิ เก็บดอกผลไปใช ้เป็ นทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนทีข
 าดแคลน และทรงมีกระแสพระราชดํารัสว่าเพือ
 เป็ นนิมต
ิ อันดีใคร่จะให ้ผู ้บริจาคโดยเสด็จพระราช
กุศลครัง3 นีบ
3 ริจาคเป็ นตัวเลขทีร วมกันแล ้วได ้ 9 เป็ นจํานวนเงินอย่างน ้อย 70,002.00 บาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ
พระราชทานบรมราชานุญาตให ้ตัง3 เป็ นทุนสาขาตามแต่ผู ้บริจาคประสงค์
- ทุนการศึกษามูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลน (ทุน ม.น.ข.) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได ้ก่อตัง3 เมือ
 ปี พ.ศ. 2504
โดยได ้รับการสนับสนุนจากบริษัท องค์กร และเอกชนบริจาคเงินเพือ
 เป็ นทุนการศึกษาเป็ นจํานวนมากตัง3 แต่ปี พ.ศ.
2506 ทัง3 นี3 เงินทีไ ด ้รับจากการบริจาค ส่วนใหญ่เป็ นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยมูลนิธฯิ จะนํ าดอกผลจาก
ึ ษาทัง3 ในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยทุน
เงินทีไ ด ้รับจากการบริจาคมาจัดสรรเป็ นทุนการศึกษาให ้กับนักศึกษาทีศ
 ก
3
การศึกษาทีม
 อบให ้กับนักศึกษาทีข
 าดแคลนจะไม่มข
ี ้อผูกมัดใดๆ ทัง3 สิน
มูลนิธฯิ ได ้รับการสนับสนุนจากผู ้บริจาคทัง3 ทีอ
 ยูใ่ นรูปขององค์กร และบุคคล ด ้วยการเป็ นผู ้บริจาคประจําให ้กับ
กองทุนช่วยนักเรียนทีข
 าดแคลน ทัง3 ทีเ ป็ นการบริจาคแบบรายปี บริจาคเงินเป็ นก ้อนครัง3 เดียวเพือ
 เก็บดอกผล
ซึง มูลนิธฯิ นํ ามาเป็ นทุนการศึกษามอบให ้แก่เด็กแต่ละคน
เงินทีไ ด ้รับบริจาคจะถูกนํ าไปฝากกับธนาคารประเภท
เงินฝากประจํา และนํ าดอกผลทีไ ด ้รับจากเงินฝากนํ ามาจัดสรรทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนทีข
 าดแคลน ในแต่กองทุน
ื ผู ้บริจาคเป็ นชือ
 ทุนกํากับอยูด
ภายใต ้ ทุนม.น.ข.นีจ
3 ะมีชอ
่ ้วย
ในการบริหารงานมูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได ้มีการแบ่งคณะกรรมการทีอ
 าสาเข ้ามา
บริหารงานให ้กับมูลนิธฯิ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ออกเป็ น 3 คณะหลักดังนี3
- คณะกรรมการอุปถัมภ์ ซึง ประกอบไปด ้วยบุคคลทีไ ด ้รับการเชิญจากคณะกรรมบริหารมูลนิธฯิ ในการให ้ความช่วย
เหลือ และให ้คําปรึกษาแนะนํ ากับมูลนิธฯิ
-คณะกรรมการกลาง ประกอบไปด ้วยบุคคลไม่จํากัดจํานวนทีไ ด ้รับการเชิญจากคณะกรรมการบริหารโดยทําหน ้า
ทีค
 วบคุมและตรวจสอบ นโยบายของมูลนิธฯิ ให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายหลักของมูลนิธฯิ
- คณะกรรมการบริหาร ซึง มีจํานวนไม่เกิน 27 ท่านและต ้องไม่น ้อยกว่า 9 ท่าน แต่ละท่านดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการได ้วาระละ 2 ปี และยังมีคณะกรรมการย่อยอีก 7 คณะเพือ
 ดําเนินกิจกรรมหลักของมูลนิธฯิ
 คณะกรรมการตามภาระกิจทีไ ด ้รับมอบหมาย อาทิเช่น คณะอนุกรรมการหาทุน, คณะอนุกรรมการ
ซึง จะตัง3 ชือ
สํารวจและวัดผล, คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา เป็ นต ้น
ความเป็ นมา
มูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกําเนิดเนือ
 งจากข ้อเสนอแนะของทีป
 ระชุมสัมมนาว่าด ้วย
กระทรวงศึกษาธิการ ได ้จัดขึน
3 เมือ
 ปี พ.ศ.2504 หลังจากนัน
3 บุคลากรผู ้เข ้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู ้เสนอแนะได ้ร่วมกัน
จัดตัง3 จริยศึกษาซึง มูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลน ขึน
3 โดยเงินทุนซึง มีผู ้บริจาคในเดือนสิงหาคม 2504 และเมือ
 ความ
ทราบถึงพระกรรณสมเด็จฯพระบรมราชินน
ี าถ ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทานเงินซึง มีผู ้ทูลเกล ้าฯ ถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศลเนือ
 งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.2504 เป็ นทุนดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
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มูลนิธฯิ ทัง3 ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ รับมูลนิธฯิ ไว ้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมือ
 เดือนตุลาคม พ.ศ.2504 ด ้วย
กิจกรรมหลักของมูลนิธฯิ คือการช่วยเหลือโดยการมอบทุนการศึกษาให ้กับเด็กนักเรียนทีข
 าดแคลนในทุกๆ ปี
โดยมุง่ เน ้นไปยังการให ้ทุนการศึกษาแบบต่อเนือ
 ง อีกทัง3 มูลนิธฯิ ยังได ้จัดกิจกรรมการกุศลอืน
 ๆ ทีเ ป็ นการช่วย
เหลือเด็กนักเรียนทีย
 ากจนตัง3 แต่ได ้เริม
 ดําเนินกิจกรรม
- ในปี พ.ศ.2504 ถึง ปี พ.ศ. 2539 ได ้เริม
 โครงการอาหารกลางวันให ้กับเด็กนักเรียน ทัง3 นีจ
3 ากผลสํารวจของมูลนิธฯิ
3 ผ ้าและอาหารประจํา
พบว่า ไม่เพียงแต่ความขาดแคลนด ้านทุนการศึกษาเท่านัน
3 เด็กนักเรียนยังขาดแคลนเสือ
วันอีกด ้วย มีเด็กนักเรียนมากมายทีไ ม่ได ้รับอาหารประจําวันอย่างเหมาะสม มูลนิธฯิ จึงได ้เริม
 โครงการอาหาร
กลางวัน โดยให ้เงินช่วยเหลือ จํานวน 50 สตางค์ ต่อนักเรียนหนึง คนให ้กับโรงเรียนเพือ
 นํ าไปใช ้เป็ นทุนหมุน
เวียนในการจัดหาอาหารกลางวันให ้กับเด็ก โครงการอาหารกลางวันได ้ถูกขยายไปยังโรงเรียนในต่างจังหวัด
ทัวทัง3 ประเทศ
- ในปี พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2541 โครงการนักศึกษาฝึ กงานซึง มีเป้ าหมายในการพัฒนาทักษะการทํางานให ้กับ
เด็กนักเรียนในการเพิม
 ขีดความสามารถของเด็กในการทํางานในโลกความเป็ นจริงของการทํางาน
มีโรงเรียน
69 แห่งเข ้าร่วมโครงการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง3 นี3 มูลนิธฯิ ได ้มอบเงินช่วยเหลือจํานวน 2 แสนบาทต่อ
โรงเรียนในการให ้การสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนเพือ
 โครงการดังกล่าว
จากการสํารวจและประเมิน
ผลของโครงการอย่างต่อเนือ
 งในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว มูลนิธฯิ ได ้พบว่า นักเรียนจากโรงเรียน
3 179 โครงการทีเ กียวข ้องกับการเกษตร การฝึ กวิชาชีพ
ทีเ ข ้าร่วมโครงการได ้สร ้างกิจกรรมคิดรวมได ้ทัง3 สิน
การทําฟาร์ม การเป็ นช่างปูน ช่างไฟฟ้ า และงานด ้านภาคบริการ
- ในปี พ.ศ.2542 ถึงปี 2544 มูลนิธฯิ ได ้ริเริม
 โครงการนักศึกษาฝึ กงานด ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ซึง มีเป้ าหมาย
เพือ
 ส่งเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว โดยมุง่ เน ้นไปยังทักษะการเกษตรของ
นักเรียน
มีโรงเรียนทีไ ด ้รับการคัดเลือกจํานวน 15 แห่งเป็ นโรงเรียนนํ าร่องโครงการซึง มูลนิธพ
ิ บว่านักเรียนที
เข ้าร่วมโครงการจากโรงเรียนดังกล่าวสามารถพัฒนาองค์ความรู ้จากทักษะการทํางานตลอดรวมทัง3 มีความเข ้าใจ
่ าคปฏิบต
เป็ นอย่างดีในหลักปรัชญาดังกล่าวโดยสามารถนํ าไปสูภ
ั ใิ นชุมชนได ้
- ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ. 2548 โครงการส่งเสริมความสนใจด ้านการเกษตรต่อเยาวชน
- ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2548 โครงการฝึ กอบรมอาชีพสําหรับเด็กทีม
 ค
ี วามต ้องการพิเศษ
- ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 โครงการมูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลนฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว
- ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555 โครงการพัฒนาการเรียนรู ้ของเด็ก
- ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 โครงการมูลนิธช
ิ ว่ ยนักเรียนทีข
 าดแคลนฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 ปี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว
ตัง3 แต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทัวโลกเมือ
 ปี พ.ศ.2551 บริษัท เอ.ไอ.เอ ประกันภัยผู ้ซึง เคยเป็ นผู ้บริจาครายใหญ่ด ้วยการ
ให ้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 47 รายได ้หยุดให ้การสนับสนุนอันเป็ นผลสืบเนือ
 งจากผลกระทบจากเศรษฐกิจดังกล่าว
ทําให ้กระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างรุนแรง ซึง ส่งผลให ้นักเรียนทีไ ด ้รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ
อย่างต่อเนือ
 งตลอดมาได ้รับผลกระทบไปด ้วย ทัง3 นีม
3 ล
ู นิธฯิ ได ้ใช ้ความพยายามอย่างยิง ในการจัดสรรทุนการศึกษา
จากแหล่งเงินทีม
 อ
ี ยูอ
่ ย่างจํากัด และไม่บอ
่ ยครัง3 ทีม
 ล
ู นิธฯิ จะมีกจิ กรรมเพิม
 ทุน ซึง ส่วนใหญ่แล ้ว กิจกรรมการเพิม
 ทุน
จะถูกจัดโดยกลุม
่ ของผู ้บริจาคทีเ คยเป็ นนักเรียนทุนของมูลนิธฯิ มาก่อน โดยการจัดกิจกรรมเพิม
 ทุนโครงการเล็กๆ ขึน
3
อาทิเช่น จัดการแข่งขันกอล์ฟ เป็ นต ้นและนํ ารายได ้จากการแข่งขันมอบให ้กับมูลนิธฯิ
ความโปร่งใสและการรายงาน
มูลนิธช
ิ ว่ ยเหลือเด็กนักเรียนทีข
 าดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีการจัดทํางบการเงินและได ้รับการตรวจสอบ
การดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี รายงานสถานะด ้านการเงินในปี พ.ศ.2555 ของมูลนิธฯิ ซึง ได ้รับการตรวจสอบโดย
ผู ้สอบบัญชีอนุญาต คุณบังอร ศยามเศรณี หมายเลขผู ้สอบบัญชีท ี 2438 และตามรายงานมาตรฐานรายงานการเงิน
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มีอาสาสมัคร 2 ท่านได ้อุทศ
ิ เวลาในการทํางานโดยไม่รับผลตอบแทนใดๆ จาก
มูลนิธฯิ
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มูลนิธฯิ มีต ้นทุนในการบริหารงานอย่างสมเหตุผลโดยมีอต
ั ราส่วนเมือ
 เทียบกับรายรับร ้อยละ 21 ในปี 2556 หลัง
จากรวมประมาณการค่าสละเวลาของอาสาสมัครจํานวน 30,000 บาทต่อเดือนสําหรับผู ้บริหารสองท่านไว ้แล ้ว

รายร ับและรายจ่าย

มูลนิธ ิ

่ ยเด็กน ักเรียนทีข
มูลนิธช
ิ ว
 าดแคลน
ิ ป
ในพระบรมราชน
ู ถ ัมภ์

`สอบแล้ว2012
(งบรวม)
รายร ับ
เงินบริจาค
5,002,350
เงินบริจาคสมทบทุน
118,400
ดอกเบีย
3 รับ
2,882,750
การบริจาคเป็ นเวลาและสิง ของ
เงินโอนไปยังกองทุนย่อย
(330,400)
รวม
7,673,100

สอบแล้ว 2013
(งบรวม)

มูลค่า
เวลาของ
อาสาสม ัคร

5,602,537
2,545,284
2,087,224
720,000
(2,545,284)
7,689,761

้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
ทุนการศึกษาให ้นักเรียน
ค่าใช ้จ่ายในโครงการอืน
 ๆ
รวม

5,209,500
907,441
6,116,941 80%

4,549,000
1,091,806
5,640,806

้ า่ ยในการบริหาร
ค่าใชจ
เงินเดือน
เครือ
 งใช ้สํานักงาน
ค่าขนส่ง
ต ้นทุนการจัดการยานพาหนะ
ค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆ
 มราคา
ค่าเสือ
รวม
รวมค่าใช ้จ่ายทัง3 หมด
ส่วนเกินรายได ้

705,157 9%
82,050 1%
358,500 5%
47,189 1%
108,208 1%
36,466 0%
1,337,570 17%
7,454,511 97%
218,589

653,368
123,098
411,831
28,491
86,567
60,000
1,363,355
7,004,161
685,600

ึ ษา 2556
จํานวนน ักเรียนทุนในปี การศก
ึ ษา นวฤกษ์
1 ทุนการศก
- มัธยมต ้น ถึง มัธยมปลาย
- สายวิชาชีพ
3 สูง
- ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
- ระดับมหาวิทยาลัย
รวม

720,000

-

720,000

720,000
720,000
-

รวม
2013

5,602,537
2,545,284
2,087,224
720,000
(2,545,284)
8,409,761

4,549,000
1,091,806
5,640,806

1,373,368
123,098
411,831
28,491
86,567
60,000
2,083,355
7,724,161
685,600

จํานวน
155
89
39
16
299

่ ยเด็กน ักเรียนทีข
2 - ทุนชว
 าดแคลน (ทุน ม.น.ข.)
- ระดับมหาวิทยาลัย
520
ภายใต ้ 140 กองทุน
3
จํานวนนักเรียนทุนทัง3 สิน
ต ้นทุนต่อปี ตอ
่ นักศึกษาต่อคน

819

9,102

9,431
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67%

16%

1%
1%
25%
92%

