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วัตถุประสงคของมูลนิธิ: เพื่อปรับปรุงโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเด็กๆเหลานั้นบรรเทาความยากจนและสามารถพึ่งพาตัวเองได
อยางยั่งยืนในสังคม
ขอมูลของมูลนิธ:ิ
ภารกิจของมูลนิธิ คือ การสรางอนาคตที่ดีกวาสําหรับเด็กที่ดอยโอกาสดวยการสนับสนุนทางดานการศึกษา
มูลนิธิใหความสําคัญในกิจกรรมหลักในการใหทุนการศึกษาสําหรับเด็กยากจนในกลุมภูมิภาคลุมแมน้ําโขงซึ่ง
ไดแกไทย เมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา และลาว
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาในประเทศไทยมีองคกรที่เปนพันธมิตรอยูในประเทศญี่ปุนและประเทศ
ในกลุมภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในภูมิภาค
มูลนิธิทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแนะนํานักเรียนและคัดเลือกนักเรียนที่จะสมัครเพื่อขอ
ทุนการศึกษา
ประวัติโดยยอของมูลนิธ:ิ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาไดใหทุนการศึกษาอยางตอเนื่องและดําเนินการโครงการพัฒนาตางๆ
ตั้งแตป 2530
นับตั้งแตกอตั้งมูลนิธิขึ้นมา ไดมีการจัดการมอบทุนการศึกษามูลคากวา 450 ลานบาทใหกับนักเรียนมากกวา
300,000 คน
บทบาทของมูลนิธิในชวงแรก คืออยูในขั้นตอนการสรรหานักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในพื้นที่หางไกล
เพื่อที่จะไดรับรางวัลทุนการศึกษาจากมูลนิธิในสาขาประเทศญี่ปุน แตอยางไรก็ตามในปจจุบันนี้การสนับสนุน
และการบริจาคในประเทศไทยมากกวาทางประเทศญี่ปุน
มูลนิธิไดดําเนินงานอยางใกลชิดกับคณะกรรมการมูลนิธิประจําจังหวัด (ซึ่งเปนขาราชการทองถิ่นจากสํานักงาน
การสงเสริมการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ)
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาไดจดทะเบียนมูลนิธิอยางเปนทางการกับกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
องคการการกุศลเลขที่ 4794 ในป 2534และตามประกาศของกระทรวงการคลังในป 2537 มูลนิธิเปนองคการการ
กุศลสาธารณะเลขที่ 255 โดยไดรับการยกเวนภาษีภายใตสถานะกฎหมายของประเทศไทย การบริจาคอาจจะ
กระทําโดยการที่ผูใหมอบใหแกตัวนักเรียนเองแตละคนโดยตรง หรือบริจาคใหกับโครงการ และการบริจาคเพื่อ
สนับสนุนมูลนิธสิ าขาในประเทศไทยสามารถหักภาษีเงินได
หนา 2

ในป 2555 มูลนิธิไดรับรางวัล “องคกรพัฒนาเอกชนแหงป” (ประเภทองคกรขนาดใหญ) จากรางวัล “องคกร
พัฒนาเอกชนแหงประเทศไทย ประจําป 2555” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร รวมกับ เดอะ รีซอรส อัลลิอันซ
และสถาบันคีนันแหงเอเชีย ในดานการระดมทรัพยากรอยางมีหลักธรรมาภิบาล ความนาเชื่อถือในทางการเงิน
โปรงใส และการพัฒนาอยางยั่งยืน
งบการเงินประจําปของมูลนิธิมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีจดทะเบียนโดยบริษัท AT Auditing จํากัด และได
เปดเผยตอสาธารณชน สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของมูลนิธิ
ขณะที่ในอดีตมูลนิธิไดเนนความสําคัญที่กิจกรรมในประเทศไทย แตปจจุบันไดขยายกิจกรรมไปยังประเทศ
อื่นๆ ในกลุมลุมแมน้ําโขง เพื่อรองรับกิจกรรมนี้ มูลนิธิจึงกอตั้งสํานักงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
นานาชาติ (EDF International) ในป 2539 นอกจากสํานักงาน ประเทศไทยแลว ยังมีสํานักงาน 5 แหงอยูในกลุม
ของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ไดแก สํานักงาน EDF ประเทศลาว สํานักงาน EDF ประเทศกัมพูชา
สํานักงาน EDF ประเทศญี่ปุน (ฝายระดมทุน)
ในป 2555 ทางมูลนิธิมีพนักงาน 21 คน และ สํานักงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนานานาชาติมีพนักงาน 12
คน
คานิยมและความโปรงใส:
ในความเห็นของเรา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เปนองคกรตัวอยางที่ดีสําหรับองคกรการกุศลอื่นๆ
ในดานการจัดการ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การติดตอสื่อสารกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย และความโปรงใส
มูลนิธิมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะทําใหองคกรมีความโปรงใส และดําเนินงานโดยพนักงานที่มีความสามารถใน
ระดับสูง มูลนิธิมีนโยบายและพนักงานที่รักษาคานิยมหลักดวยมาตรฐานที่สูงในเรื่องความรับผิดชอบและความ
โปรงใสในการปฏิบัติวิชาชีพและการใหโอกาสที่เทาเทียมกัน
มูลนิธิดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องคาใชจายโดยการรวมประสานงานกับโรงเรียน
ของรัฐและหนวยงานรัฐบาลทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนกับนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน
ขอมูลกิจกรรมของมูลนิธิ:
มูลนิธิไดเพิ่มจํานวนเงินผลประโยชนสําหรับนักเรียนไดมากพอกับจํานวนนักเรียน 77,124 คนที่เขารวมใน
โครงการจาก 218 โรงเรียน
กิจกรรมของมูลนิธิหลักๆ คือ
1. โครงการทุนการศึกษาสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน แกนักเรียนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน
ซึ่งมีความประสงคที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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2. โครงการทุนการศึกษาสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดีที่มาจากครอบครัวที่ยากจน
3. โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ซึ่งรวมในการตั้งงบทุนการศึกษา
4. โครงการทุนการศึกษา “ใตฟาเดียวกัน” สําหรับนักเรียนที่กําพราที่อยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงของเหตุการณที่ไมสงบ
5. โครงการการพัฒนาการเรียนรู และชีวิต สําหรับนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทหางไกล โครงการ
เหล า นี้ ได แ ก ความรู เ กี่ ย วกั บ การเกษตร และทั ก ษะการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาทั ก ษะการใช
คอมพิวเตอร หองสมุด ธนาคารโรงเรียน การสงเสริมดานสุขภาพ และคายการศึกษาของเยาวชน
ในป 2554 มูลนิธิสามารถระดมทุนในประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 19 ลานบาท เพื่อทุนการศึกษาสําหรั บ
นักเรี ยน 7,031 คน สําหรับเงินที่ร ะดมทุ น จากมู ลนิ ธิสาขาญี่ปุ น เป นจํา นวนเงิน 12 ลานบาท เพื่ อทุ นการ
การศึกษาสําหรับนักเรียนจํานวน 5,950 คน การระดมทุนสําหรับโครงการ เปนจํานวนเงิน 35 ลานบาท
โครงการเหลานี้ประกอบไปดวย
การสงเสริมดานสุขภาพ
การทําฟารมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการสงเสริมทักษะอาชีพ
การทัศนะศึกษา
การสงเสริมดานไอที การใชคอมพิวเตอร
โครงการยืมจักรยาน
โครงการฟนฟูจากอุทกภัย
โครงการอาสาสมัคร
การพัฒนาการศึกษา และ การสรางศักยภาพ

โรงเรียน
52
38
22
40
6
3
2

ลานบาท
12.7
3.8
1.1
3.1
1.9
1.1
0.3
0.2
24.2

กิจกรรมของมูลนิธิสาขาตางประเทศ:
1. การบริหารจัดการโครงการ
มูลนิธิสาขาในประเทศไทยไดชวยเหลือสนับสนุนการจัดการโครงการและสงผูเชี่ยวชาญดานการจัดการใน
การฝกอบรมพนักงานที่มีความรับผิดชอบสําหรับโครงการที่จะดําเนินการในมูลนิธิสาขาประเทศลาว และ
กัมพูชา
2. การระดมทุนและงานดานคอมพิวเตอร/ไอที
1) ในป 2554 มูลนิธิไดมอบตําราเรียนจํานวน 3,500 เลมใหกับนักเรียนชั้นประถมตน และคูมือการสอน
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาใน 4 อําเภอของจังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2) มูลนิธิไดรับรางวัลทุนการศึกษาสําหรับเด็กจํานวน 51 คนในกลุมภูมิภาคลุมแมน้ําโขงยอย
3) มู ล นิ ธิ ส าขาในประเทศไทยได สนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ส าขาในประเทศญี่ ปุ น ในการสร า งเว็ บ ไซต สํ า หรั บ
โครงการหนังสือเรีย นเพื่อโรงเรียน และการชําระเงินออนไลนผานบัตรเครดิตสําหรับการระดมทุนใน
ประเทศญี่ปุน
3. การบริหารและการจัดการองคกร
มูลนิธิสาขาประเทศไทยมองวาเปนที่ปรึกษาดานการจัดการและชี้แจงนโยบายการบริหารของมูลนิธิในกลุม
ใหกับมูลนิธิสาขาประเทศลาว และกัมพูชา
มูลนิธิ ใ นสาขาประเทศไทยไดวิ จัย และวิเ คราะหความเป นไปได ของโครงการการขยายการพัฒ นาด า น
การศึกษาสําหรับเด็กยากจนในเมียนมารและเวียดนาม
การระดมทุนของมูลนิธิ:
มูลนิธิดําเนินการระดมทุนเพื่อโครงการตางๆ ดวยหลากหลายวิธีเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริจาค และผู
ที่รับบริจาค
การมีทุนการศึกษาในหลายๆ ประเภท การประชาสัมพันธที่ทันสมัย ชองทางการบริจาคที่สะดวกสําหรับผู
บริ จาค และหลากหลายกิ จกรรมเพื่อสร างความสัม พันธ กับผูบ ริจาค การมีประชาสัม พันธโ ครงการใหม ๆ
พรอมๆ เปดตัวพรอมๆ กับการประชาสัมพันธเคลื่อนที่โดยใชยานพาหนะที่ออกแบบใหทันสมัยตามเหตุการณ
เพื่อดึงดูดผูสนับสนุนรายใหมๆ
กิจกรรมการระดมทุนของมูลนิธิ :
1. การพัฒนาการใหบริการสําหรับผูบริจาค:
ชองทาง สื่อตางๆในการใหการบริการที่มีความสะดวกเขาถึงงาย เชน เว็บไซต อีเมล และสื่อออนไลน social
media ไดนํามาใช เพื่อสงไปหาผูบริจาคโดยตรงที่สนใจ สําหรับนักเรียนที่พวกเขาสนับสนุน ซึ่งรวมถึงขอมูล
ของนักเรียน และจดหมายแนะนําตัวนักเรียน มูลนิธิสามารถยังคงรักษาผูบริจาครายเดิมและไดผูบริจาครายใหม
รวมกันทั้งสิ้น 1,510 คน
2. การขยายผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ
มีการมอบทุนการศึกษาจํานวน 5,000 บาท เปนเวลาหนึ่งป ใหกับนักเรียนใดๆ ก็ตามที่ยากจนที่มีระดับผลการดี
มากในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงนักเรียนที่มีความพิการ นักเรียนที่กําพราอาศัยอยูใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยทุนการศึกษาจํานวน 583 ทุนที่มอบไปเปนจํานวนเงินทั้งหมด 2,915,000 บาท
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3. การพัฒนาศักยภาพในการระดมทุนเพื่อทุนการศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศลวงหนา:
มูลนิธิไดพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาและโครงสรางของเว็บไซตของมูลนิธิ (www.edfthai.org) ใหมีชองทางในการ
รับบริจาคที่ สะดวกสบาย และมีความหลากหลายชองทางมากขึ้น การบริจาคเงินออนไลน ที่มีระบบความ
ปลอดภัยสูงสําหรับผูบริจาค
มูลนิธิไดรับเงินบริจาคจํานวน 794,223 บาท จากผูบริจาค 126 รายผานทางเว็บไซตของมูลนิธิ
4. การสรางสัมพันธภาพกับผูบริจาค และกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูบริจาค:
มูลนิธิจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธตอ ผูบริจาค โดยมูลนิธิเชิญชวนผูบริจาคใหทุนการศึกษามาเขารวมประชุม
เพื่อหารือ และแสดงความคิดที่มีประโยชนตอการพัฒนาโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ และจัดกิจกรรมการ
เยี่ยมนักเรียนที่ผูบริจาคอุปการะ
5. การประชาสัมพันธ และการขยายฐานของผูบริจาคทุนการศึกษา:
มูลนิธิใหการสงเสริมโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิอยางตอเนื่องผานสื่อประชาสัมพันธชองทางตางๆ เชน
สื่อขาวประชาสัมพันธ การโฆษณาฟรีกับนิตยสารชื่อดัง พันธมิตรทางสื่อ กิจกรรมทางสังคมตางๆ ขององคกร
กับบริษัทชั้นนํา และหนวยงานราชการ และการสงจดหมายโฆษณาโดยตรง
6. โครงการระดุมทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาสาธารณะภัย:
มูลนิธิไดริเริ่มโครงการระดมทุนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากแผนดินไหว และสึนามิในประเทศญี่ปุน โดยยอด
จํานวนเงินบริจาคทั้งหมด 484,208 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการระดมทุนสําหรับวิกฤติอุทกภัยในปลายป 2554
ในประเทศไทย โดยยอดจํานวนบริจาคมากกวา 100,000 บาท
ผูบริจาค (2554)

จํานวนผูบริจาคเดิม
ไทย
855
ญี่ปุน
182
ประเทศอื่นๆ
26
1,063
ผูบริจาคตามวัตถุประสงคของการบริจาค
ญี่ปุน (โดยมูลนิธิสาขาญี่ปุน)
ผูบริจาคชาวไทย
ผูบริจาคชาวญี่ปุนที่อาศัยในประเทศไทย
บริษัทและผูบริจาครายใหญ
ผูบริจาคอื่นๆ

จํานวนผูบริจาคใหม
441
104
8
553
ผูบริจาค
5,950
4,048
1,382
1,414
187
12,981
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ทั้งหมด
1,296
286
34
1,616
ลานบาท
12.2
12.1
3.8
2.8
0.4
31.3

ผูบริจาคที่เปนบริษัทประกอบไปดวย
องคกรธุรกิจไทยและสากล
 บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด
 บริษัท เคเอสบี ปม จํากัด
 รานหนังสือนายอินทร
 บริษัท สยามซีเมนตกรุป จํากัด
 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูว
 บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด
องคกรธุรกิจญี่ปุน
 Advanced Computer Eyes Co., Ltd.
 Asean Japan Consulting Co., Ltd.
 Bangkok Long‐Stay
 Japanese Club Bangkok
 Mita‐Kai Bangkok
 Seijo‐kai Besco & C Co., Ltd.
 คลับไทยแลนดการด
 E.L.T. Die Cast Group
 สถานทูตญี่ปนุ ประจําประเทศไทย
 Ladies Club Futaba Engineering (Thailand) Co., Ltd.
 Shinnyo‐En (Thailand) Foundation
 บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด
 มูลนิธิเด็ก
 Nippon Steel Bar & CH Wire (Thailand) Co., Ltd.
บทความในสื่อ:
https://www.facebook.com/edfthai
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สําหรับประเทศไทย มูลนิธิไดดําเนินงานภายใตสองมูลนิธิดังนี้ (ขอมูลจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท AT
Auditing จํากัด)
1. มูลนิธิการศึกษาและการพัฒนา
2. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนานานาชาติ
การบริจาค:

มูลนิธกิ ารศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
บาท
2555
53,621,443
911,336
54,532,778

การบริจาคทุนการศึกษา
รายไดอื่น
รวมงบสนับสนุนและรายได
คาใชจายในการจัดการ
ทุนการศึกษาและงบสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
ยอดเกินดุล
การบริจาค:

การบริจาคทุนการศึกษา
รายไดอื่น
รวมงบสนับสนุนและรายได
คาใชจายในการจัดการ
ทุนการศึกษาและงบสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
ยอดเกินดุล

40,878,196
12,604,690
53,482,886
1,049,893
มูลนิธกิ องทุนการศึกษาเพือ่ การพัฒนานานาชาติ
บาท
2555
2,6912,745
3,720,363
30,633,108
18,197,625
12,215,835
30,413,460
219,648
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