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วัตถปุระสงคข์ององคก์รการกศุล
1. เพื�อจัดหาทนุการศกึษาใหแ้กนั่กเรยีนที�ขาดแคลน ใหไ้ดรั้บการศกึษาตามควรแกอ่ตัภาพ
2. เพื�อเป็นศนูยก์ลางสํารวจและศกึษาคน้ควา้ภาวะความขาดแคลนและความตอ้งการของนักเรยีนที�ขาด
ขาดแคลนเพื�อนํามาพจิารณาหาทางชว่ยเหลอื
3. เพื�อเป็นศนูยก์ลางรวบรวมและแจกจา่ยเครื�องอปุโภคและบรโิภคใหแ้กนั่กเรยีนที�ขาดแคลน
4. เพื�อรวมมอืกนัสง่เสรมิและประสานงานกบัหน่วยราชการ และองคก์รอื�นๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะกลุม่ที�ขาดแคลนและดอ้ยโอกาส เพื�อนําไปสูก่ารดําเนนิชวีติที�ดใีนสงัคม

มลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลนในพระบรมราชนูิปถัมภไ์ดรั้บการจดทะเบยีนเป็นองคก์รการกศุลไมแ่สวง
หากําไร หมายเลขทะเบยีนลําดับที� 41 ผูบ้รจิาค สามารถนําเงนิบรจิาคไปลดหยอ่นภาษีเงนิได ้

ขั 3นตอนการประเมนิ
นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์ เจา้หนา้ที�กฟิวิ�งแบ็คแอสซอค ไดเ้ขา้เยี�ยมมลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลนในพระบรมราชนูิ
ปถัมภเ์มื�อวันที� 1 พฤษภาคม 2557 และดําเนนิการประเมนิกจิกรรมการกศุลของมลูนธิฯิ ดว้ยการพจิารณารว่มกบั
คณุวรีะศกัดิQ ฮนุเมฆาเวทย ์ กรรมการบรหิาร มลูนธิฯิ และไดรั้บความเขา้ใจอยา่งชดัเจนถงึความจําเป็นในการจัดหาทนุ
การศกึษาใหก้บัเด็กนักเรยีนที�ขาดแคลนที�จําตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการศกึษาซึ�งมจํีานวนมากเกนิกวา่ความ
สามารถของมลูนธิฯิ จะจัดสรรทนุการศกึษาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอภายใตแ้นวโนม้ที�ลดลงของผูบ้รจิาคหลักที�เป็นองคก์ร
ในปัจจบุนัทมีงานยงัไดม้โีอกาสเรยีนรูถ้งึความเสยีสละเวลาที�ทรงคณุคา่ของคณะกรรมการที�บรหิารงานของมลูนธิฯิ 
ในการบรหิารงานและกจิกรรมหลักของมลูนธิฯิ กรรมการบางทา่นเคยเป็นนักเรยีนทนุของมลูนธิฯิ มากอ่นโดยมไิดรั้บคา่
ตอบแทนใดๆ จากการไดเ้ยี�ยมมลูนธิฯิ ในครั 3งนี3เราไดเ้ห็นการดําเนนิงานของมลูนธิฯิ เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และมี
ประสทิธภิาพดว้ยความพยายามลดการใชเ้งนิทนุที�ไดรั้บบรจิาคดว้ยการบรหิารการจัดการเชงิอนุรักษ์ ทั 3งนี3มลูนธิ ิ
ชว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลนในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ ไดเ้สนองบการเงนิประจําปี 2555 ที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจ
สอบบญัชรัีบอนุญาตคณุบงัอร ศยามเศรณี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 2438 พรอ้มนําเสนอตัวเลขดา้นการเงนิ
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ปี 2556 ที�ยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบใหก้บัทมีงานดว้ย ทั 3งนี3งบการเงนิที�ไดรั้บสอบในปี 2556 ทมีงานไดรั้บจากมลูนธิฯิ
เมื�อ วันที� 27 กรกฏาคม 2556 ภายหลังจากการประชมุกรรมการบรหิารของมลูนธิฯิ ในเดอืนมถินุายน

ลักษณะของกจิกรรม
กจิกรรมหลักของมลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลนฯ คอืการจัดหาทนุการศกึษาใหก้บัเด็กนักเรยีนที�ขาดแคลนดว้ยการ
ใชด้อกผลจากเงนิฝากที�ไดจ้ากการบรจิาคนํามาจัดสรรใหท้นุการศกึษา  ทนุการศกึษาไดจั้ดตั 3งขึ3นภายใตช้ื�อผูบ้รจิาค

ทั 3งนี3 มลูนธิฯิ ไดจั้ดประเภททนุการศกึษาไวเ้ป็น สองประเภทดังนี3
 -ทนุนวฤกษ์ (พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงพระกรณุาโปรดเกลา้พระราชทานเป็นทนุประเดมิ) โดยพระราชทาน
เป็นจํานวนเงนิ 51,111.00 บาท (หา้หมื�นหนึ�งพันหนึ�งรอ้ยสบิเอ็ดบาท) โดยใหม้ลูนธิฯิ เก็บดอกผลไปใชเ้ป็นทนุการ
ศกึษาแกนั่กเรยีนที�ขาดแคลน และทรงมกีระแสพระราชดํารัสวา่เพื�อเป็นนมิติอนัดใีครจ่ะใหผู้บ้รจิาคโดยเสด็จพระราช
กศุลครั 3งนี3บรจิาคเป็นตัวเลขที�รวมกนัแลว้ได ้ 9 เป็นจํานวนเงนิอยา่งนอ้ย 70,002.00 บาท ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานบรมราชานุญาตใหต้ั 3งเป็นทนุสาขาตามแตผู่บ้รจิาคประสงค ์

  - ทนุการศกึษามลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลน (ทนุ ม.น.ข.) ในพระบรมราชนูิปถัมภไ์ดก้อ่ตั 3งเมื�อปี พ.ศ. 2504

โดยไดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิท องคก์ร และเอกชนบรจิาคเงนิเพื�อเป็นทนุการศกึษาเป็นจํานวนมากตั 3งแตปี่ พ.ศ.

2506 ทั 3งนี3 เงนิที�ไดรั้บจากการบรจิาค สว่นใหญเ่ป็นทนุการศกึษาในระดับอดุมศกึษาโดยมลูนธิฯิ จะนําดอกผลจาก
เงนิที�ไดรั้บจากการบรจิาคมาจัดสรรเป็นทนุการศกึษาใหก้บันักศกึษาที�ศกึษาทั 3งในกรงุเทพและตา่งจังหวัด โดยทนุ
การศกึษาที�มอบใหก้บันักศกึษาที�ขาดแคลนจะไมม่ขีอ้ผกูมดัใดๆ ทั 3งสิ3น

มลูนธิฯิ ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้รจิาคทั 3งที�อยูใ่นรปูขององคก์ร และบคุคล ดว้ยการเป็นผูบ้รจิาคประจําใหก้บั
กองทนุชว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลน ทั 3งที�เป็นการบรจิาคแบบรายปี บรจิาคเงนิเป็นกอ้นครั 3งเดยีวเพื�อเก็บดอกผล 

ซึ�งมลูนธิฯิ นํามาเป็นทนุการศกึษามอบใหแ้กเ่ด็กแตล่ะคน  เงนิที�ไดรั้บบรจิาคจะถกูนําไปฝากกบัธนาคารประเภท
เงนิฝากประจํา และนําดอกผลที�ไดรั้บจากเงนิฝากนํามาจัดสรรทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนที�ขาดแคลน ในแตก่องทนุ
ภายใต ้ ทนุม.น.ข.นี3จะมชีื�อผูบ้รจิาคเป็นชื�อทนุกํากบัอยูด่ว้ย

ในการบรหิารงานมลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลน ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ ไดม้กีารแบง่คณะกรรมการที�อาสาเขา้มา
บรหิารงานใหก้บัมลูนธิฯิ โดยไมรั่บคา่ตอบแทนใดๆ ออกเป็น 3 คณะหลักดังนี3

 - คณะกรรมการอปุถัมภ ์ ซึ�งประกอบไปดว้ยบคุคลที�ไดรั้บการเชญิจากคณะกรรมบรหิารมลูนธิฯิ ในการใหค้วามชว่ย
เหลอื และใหคํ้าปรกึษาแนะนํากบัมลูนธิฯิ

 -คณะกรรมการกลาง ประกอบไปดว้ยบคุคลไมจํ่ากดัจํานวนที�ไดรั้บการเชญิจากคณะกรรมการบรหิารโดยทําหนา้
ที�ควบคมุและตรวจสอบ นโยบายของมลูนธิฯิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลักของมลูนธิฯิ

 - คณะกรรมการบรหิาร ซึ�งมจํีานวนไมเ่กนิ 27 ทา่นและตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 9 ทา่น แตล่ะทา่นดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการไดว้าระละ 2 ปี และยงัมคีณะกรรมการยอ่ยอกี 7 คณะเพื�อดําเนนิกจิกรรมหลักของมลูนธิฯิ

ซึ�งจะตั 3งชื�อคณะกรรมการตามภาระกจิที�ไดรั้บมอบหมาย อาทเิชน่ คณะอนุกรรมการหาทนุ, คณะอนุกรรมการ
สํารวจและวัดผล, คณะอนุกรรมการบรหิารทนุการศกึษา เป็นตน้

ความเป็นมา
มลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลน ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ มกํีาเนดิเนื�องจากขอ้เสนอแนะของที�ประชมุสมัมนาวา่ดว้ย
กระทรวงศกึษาธกิาร ไดจั้ดขึ3นเมื�อปี พ.ศ.2504 หลังจากนั3นบคุลากรผูเ้ขา้รว่มสมัมนาและบรรดาผูเ้สนอแนะไดร้ว่มกนั
จัดตั 3งจรยิศกึษาซึ�งมลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลน ขึ3น โดยเงนิทนุซึ�งมผีูบ้รจิาคในเดอืนสงิหาคม 2504 และเมื�อความ
ทราบถงึพระกรรณสมเด็จฯพระบรมราชนินีาถ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเงนิซึ�งมผีูท้ลูเกลา้ฯ ถวาย
โดยเสด็จพระราชกศุลเนื�องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา พ.ศ.2504 เป็นทนุดําเนนิการตามวัตถปุระสงคข์อง

Page 2



มลูนธิฯิ ทั 3งไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ รับมลูนธิฯิไวใ้นพระบรมราชนูิปถัมภ ์ เมื�อเดอืนตลุาคม พ.ศ.2504 ดว้ย

กจิกรรมหลักของมลูนธิฯิ คอืการชว่ยเหลอืโดยการมอบทนุการศกึษาใหก้บัเด็กนักเรยีนที�ขาดแคลนในทกุๆ ปี
โดยมุง่เนน้ไปยงัการใหท้นุการศกึษาแบบตอ่เนื�อง อกีทั 3งมลูนธิฯิ ยงัไดจั้ดกจิกรรมการกศุลอื�นๆ ที�เป็นการชว่ย
เหลอืเด็กนักเรยีนที�ยากจนตั 3งแตไ่ดเ้ริ�มดําเนนิกจิกรรม

 - ในปี พ.ศ.2504 ถงึ ปี พ.ศ. 2539 ไดเ้ริ�มโครงการอาหารกลางวันใหก้บัเด็กนักเรยีน ทั 3งนี3จากผลสํารวจของมลูนธิฯิ

พบวา่ ไมเ่พยีงแตค่วามขาดแคลนดา้นทนุการศกึษาเทา่นั3น เด็กนักเรยีนยงัขาดแคลนเสื3อผา้และอาหารประจํา
วันอกีดว้ย มเีด็กนักเรยีนมากมายที�ไมไ่ดรั้บอาหารประจําวันอยา่งเหมาะสม มลูนธิฯิ จงึไดเ้ริ�มโครงการอาหาร
กลางวัน โดยใหเ้งนิชว่ยเหลอื จํานวน 50 สตางค ์ ตอ่นักเรยีนหนึ�งคนใหก้บัโรงเรยีนเพื�อนําไปใชเ้ป็นทนุหมนุ
เวยีนในการจัดหาอาหารกลางวันใหก้บัเด็ก โครงการอาหารกลางวันไดถ้กูขยายไปยงัโรงเรยีนในตา่งจังหวัด
ทั�วทั 3งประเทศ

 - ในปี พ.ศ.2539 ถงึ พ.ศ.2541 โครงการนักศกึษาฝึกงานซึ�งมเีป้าหมายในการพัฒนาทักษะการทํางานใหก้บั
เด็กนักเรยีนในการเพิ�มขดีความสามารถของเด็กในการทํางานในโลกความเป็นจรงิของการทํางาน  มโีรงเรยีน
69 แหง่เขา้รว่มโครงการในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว ทั 3งนี3 มลูนธิฯิ ไดม้อบเงนิชว่ยเหลอืจํานวน 2 แสนบาทตอ่
โรงเรยีนในการใหก้ารสนับสนุนงบประมาณของโรงเรยีนเพื�อโครงการดังกลา่ว  จากการสํารวจและประเมนิ
ผลของโครงการอยา่งตอ่เนื�องในการดําเนนิการตามโครงการดังกลา่ว มลูนธิฯิ ไดพ้บวา่ นักเรยีนจากโรงเรยีน
ที�เขา้รว่มโครงการไดส้รา้งกจิกรรมคดิรวมไดท้ั 3งส ิ3น 179 โครงการที�เกยีวขอ้งกบัการเกษตร การฝึกวชิาชพี 
การทําฟารม์ การเป็นชา่งปนู ชา่งไฟฟ้า และงานดา้นภาคบรกิาร

 - ในปี พ.ศ.2542 ถงึปี 2544 มลูนธิฯิ ไดร้เิริ�มโครงการนักศกึษาฝึกงานดา้น เศรษฐกจิพอเพยีง ซึ�งมเีป้าหมาย
เพื�อสง่เสรมิ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว โดยมุง่เนน้ไปยงัทักษะการเกษตรของ
นักเรยีน  มโีรงเรยีนที�ไดรั้บการคัดเลอืกจํานวน 15 แหง่เป็นโรงเรยีนนํารอ่งโครงการซึ�ง มลูนธิพิบวา่นักเรยีนที�
เขา้รว่มโครงการจากโรงเรยีนดังกลา่วสามารถพัฒนาองคค์วามรูจ้ากทักษะการทํางานตลอดรวมทั 3งมคีวามเขา้ใจ
เป็นอยา่งดใีนหลักปรัชญาดังกลา่วโดยสามารถนําไปสูภ่าคปฏบิตัใินชมุชนได ้

 - ปี พ.ศ.2545 ถงึ พ.ศ. 2548 โครงการสง่เสรมิความสนใจดา้นการเกษตรตอ่เยาวชน
 - ปี พ.ศ.2547 ถงึ พ.ศ. 2548 โครงการฝึกอบรมอาชพีสําหรับเด็กที�มคีวามตอ้งการพเิศษ
 - ปี พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2549 โครงการมลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลนฯ ในโอกาสเฉลมิพระชนมพ์รรษา 80 ปี 
    พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
 - ปี พ.ศ. 2551 ถงึ 2555 โครงการพัฒนาการเรยีนรูข้องเด็ก
 - ปี พ.ศ. 2555 ถงึ 2557 โครงการมลูนธิชิว่ยนักเรยีนที�ขาดแคลนฯ ในโอกาสเฉลมิพระชนมพ์รรษา 84 ปี 
    ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

ตั 3งแตเ่กดิวกิฤตเิศรษฐกจิทั�วโลกเมื�อปี พ.ศ.2551 บรษัิท เอ.ไอ.เอ ประกนัภยัผูซ้ ึ�งเคยเป็นผูบ้รจิาครายใหญด่ว้ยการ
ใหท้นุการศกึษาแกนั่กเรยีน 47 รายไดห้ยดุใหก้ารสนับสนุนอนัเป็นผลสบืเนื�องจากผลกระทบจากเศรษฐกจิดังกลา่ว
ทําใหก้ระทบตอ่การดําเนนิกจิการของบรษัิทอยา่งรนุแรง ซึ�งสง่ผลใหนั้กเรยีนที�ไดรั้บทนุการศกึษาจากบรษัิทฯ 
อยา่งตอ่เนื�องตลอดมาไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ทั 3งนี3มลูนธิฯิ ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งยิ�งในการจัดสรรทนุการศกึษา
จากแหลง่เงนิที�มอียูอ่ยา่งจํากดั และไมบ่อ่ยครั 3งที�มลูนธิฯิ จะมกีจิกรรมเพิ�มทนุ ซึ�งสว่นใหญแ่ลว้ กจิกรรมการเพิ�มทนุ
จะถกูจัดโดยกลุม่ของผูบ้รจิาคที�เคยเป็นนักเรยีนทนุของมลูนธิฯิ มากอ่น โดยการจัดกจิกรรมเพิ�มทนุโครงการเล็กๆ ขึ3น 
อาทเิชน่ จัดการแขง่ขนักอลฟ์ เป็นตน้และนํารายไดจ้ากการแขง่ขนัมอบใหก้บัมลูนธิฯิ

ความโปรง่ใสและการรายงาน
มลูนธิชิว่ยเหลอืเด็กนักเรยีนที�ขาดแคลน ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ มกีารจัดทํางบการเงนิและไดรั้บการตรวจสอบ
การดําเนนิงานเป็นประจําทกุปี รายงานสถานะดา้นการเงนิในปี พ.ศ.2555 ของมลูนธิฯิ ซึ�งไดรั้บการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชอีนุญาต คณุบงัอร ศยามเศรณี หมายเลขผูส้อบบญัชทีี� 2438 และตามรายงานมาตรฐานรายงานการเงนิ
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มอีาสาสมคัร 2 ทา่นไดอ้ทุศิเวลาในการทํางานโดยไมรั่บผลตอบแทนใดๆ จาก
มลูนธิฯิ
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มลูนธิฯิ มตีน้ทนุในการบรหิารงานอยา่งสมเหตผุลโดยมอีตัราสว่นเมื�อเทยีบกบัรายรับรอ้ยละ 21 ในปี 2556 หลัง
จากรวมประมาณการคา่สละเวลาของอาสาสมคัรจํานวน 30,000 บาทตอ่เดอืนสําหรับผูบ้รหิารสองทา่นไวแ้ลว้

รายรบัและรายจา่ย มลูนธิ ิ มลูนธิชิว่ยเด็กนกัเรยีนที�ขาดแคลน
ในพระบรมราชนิปูถมัภ์

`สอบแลว้2012 สอบแลว้ 2013 มลูคา่ รวม
(งบรวม) (งบรวม) เวลาของ 2013

อาสาสมคัร
รายรบั
เงนิบรจิาค 5,002,350   5,602,537       5,602,537               

เงนิบรจิาคสมทบทนุ 118,400      2,545,284       2,545,284               

ดอกเบี3ยรับ 2,882,750   2,087,224       2,087,224               

การบรจิาคเป็นเวลาและสิ�งของ 720,000      720,000                  

เงนิโอนไปยงักองทนุยอ่ย (330,400)     (2,545,284)      (2,545,284)             

รวม 7,673,100   7,689,761       720,000      8,409,761               

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน
ทนุการศกึษาใหนั้กเรยีน 5,209,500   4,549,000       4,549,000               

คา่ใชจ้า่ยในโครงการอื�นๆ 907,441      1,091,806       1,091,806               

รวม 6,116,941   80% 5,640,806       -               5,640,806               67%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
เงนิเดอืน 705,157      9% 653,368          720,000      1,373,368               16%

เครื�องใชสํ้านักงาน 82,050         1% 123,098          123,098                  

คา่ขนสง่ 358,500      5% 411,831          411,831                  

ตน้ทนุการจัดการยานพาหนะ 47,189         1% 28,491             28,491                    

คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 108,208      1% 86,567             86,567                    1%

คา่เสื�อมราคา 36,466         0% 60,000             60,000                    1%

รวม 1,337,570   17% 1,363,355       720,000      2,083,355               25%

รวมคา่ใชจ้า่ยทั 3งหมด 7,454,511   97% 7,004,161       720,000      7,724,161               92%

สว่นเกนิรายได ้ 218,589      685,600          -               685,600                  

จํานวนนกัเรยีนทนุในปีการศกึษา 2556

1 ทนุการศกึษา นวฤกษ์ จํานวน
 - มธัยมตน้ ถงึ มธัยมปลาย 155              

 - สายวชิาชพี 89                

 - ระดับ ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั 3นสงู 39                

 - ระดับมหาวทิยาลัย 16                

รวม 299              

2  - ทนุชว่ยเด็กนกัเรยีนที�ขาดแคลน (ทนุ ม.น.ข.)

 - ระดับมหาวทิยาลัย 520

ภายใต ้ 140 กองทนุ
จํานวนนักเรยีนทนุทั 3งสิ3น 819              

ตน้ทนุตอ่ปีตอ่นักศกึษาตอ่คน 9,102           9,431                      
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