รายงานการดาเนินกิจการ
มูลนิธิสันติสุข
เป็ นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลาดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง

ประจาปี 2562
“When you gaze into the eyes of these children, you will understand the meaning of the words

“

HOPE IS NEEDED “

“ Your kindness can give them a ray of hope “
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แบบรายงานการดาเนินกิจการ ของ
มูลนิธิสนั ติสุข ประจาปี
ที่ตั้ง
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๑. คณะกรรมการมูลนิธิ
๑.๑ นายพินันท์
๑.๒ นายจินดา
๑.๓ นางศิริอร
๑.๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนาชัย
๑.๕ นางสาวสมคิด
๑.๖ นายบุญชู
๑.๗ นายวิชัย

วงศ์ทองศรี
มีจิตรไพศาล
กมลมาตยากุล
นิติสโมสร
สถิตถาวรชัย
สหัสวรรษ
หลายวัฒนไพศาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๒.๑ ดาเนินงานให้การสงเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และยากจน ด้านทุนการศึกษา
๒.๒ สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน อาหารเช้า เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีความพร้อมในการศึกษา
๒.๓ พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้มีพื้นฐานความคิดดี สนใจศึกษาเพื่ออนาคตที่
สดใส
๒.๔ ให้คาแนะนา และให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจนให้สามารถดาเนินชีวติ อย่างเข้มแข็ง
๒.๕ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๒.๖ มูลนิธิสันติสุข ไม่ดาเนินการใดใด ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
๓. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๓.๑ กิจกรรม/โครงการ เพื่อทุนการศึกษาเด็กยากจน
๓.๒ กิจกรรม/โครงการ อาหารกลางวัน
๓.๓ กิจกรรม/โครงการ อาหารเช้า เพือ่ น้อง อิ่มท้อง สมองใส
๓.๔ กิจกรรม/โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจน
๓.๕ กิจกรรม/โครงการ สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านสันติสุข ฉลองกรุง
๓.๖ กิจกรรม/โครงการ ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน แก่ เด็กและครอบครัวยากจน หรือกรณีภัยพิบัติตา่ งๆ
๓.๗ กิจกรรม/โครงการ อุปการะเด็ก
๓.๘ กิจกรรม/โครงการ งานอาชีพเพือ่ ครอบครัวยากไร้
๔. การใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ
๔.๑ ใช้จา่ ยตามกิจกรรม/โครงการเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
จานวน
19,407,606.95 บาท
กิจกรรม/โครงการ เพื่อทุนการศึกษา และอื่นๆ จานวน
13,858,696.61 บาท
กิจกรรม/โครงการ สถานรับเลี้ยงเด็ก
5,548,910.74 บาท

๔.๒

ค่าใช้จา่ ยประจาสานักงาน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

๔.๓

1,587,401.57
20,955,008.52

บาท
บาท

การใช้จา่ ยตาม ๔.๑ และ ๔.๒ มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ (ระบุ)
งบการเงินของมูลนิธิสันติสุข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามเอกสารแนบ)

๕. รายรับของมูลนิธิ
๕.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
329,136.99
๕.๒ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
จานวน
15,063,005.32
๕.๓ รายได้จากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน 285,148.00
๕.๔ รายได้อื่นๆ (ระบุ)
จานวน
0.13
รวมทั้งสิ้น
15,677,290.44

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖. แหล่งที่มาของรายรับของมูลนิธิ
๖.๑ จากการจัดกิจกรรม (ประเภทกิจกรรม)
๖.๑.๑ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานสงเคราะห์ผา่ นสื่อ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
www.santisuk.or.th ผู้สนใจสามารถเข้ามาชมภาพกิจกรรมต่างๆ และบริจาคเงินสนับสนุน
๖.๑.๒ จัดทากล่องรับบริจาค ขออนุเคราะห์วางตามสถานทีต่ ่างๆ เพื่ออานวยความ
สะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสันติสุข
๖.๑.๓ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์บริจาคโดยตรง ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของมูลนิธิ ชื่อบัญชี
“มูลนิธิสันติสุข”
๖.๑.๔ ผู้สนใจเข้ามาเยีย่ มและจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น บริจาคเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่เด็กๆ ในโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กยากจน
ฯลฯ
๖.๒ จากการบริจาค (ผู้บริจาค)
ในปี 2561
๖.๒.๑ ผู้บริจาคทั่วไป
จานวน
587
ราย
๖.๒.๑ ผู้บริจาคโครงการอุปการะ
จานวน
210
ราย
๖.๒.๓ ผู้สนใจบริจาคสิ่งของ
จานวน
72
ราย
๖.๒.๔ ผู้บริจาคต่างประเทศ
จานวน
11
ราย
๗. ทรัพย์สินของมูลนิธิ
๗.๑ ทรัพย์สินเมื่อเริ่มจดทะเบียน
- เงินสด
200,000.00
บาท
- ที่ดิน/อื่นๆ (ระบุรายการ)
คิดเป็นมูลค่า
บาท
๗.๒ ทรัพย์สิน ณ วันรายงานการดาเนินการ 31 ธันวาคม 2562
- เงินสด
11,781,736.41
บาท

- ที่ดิน/อื่นๆ (ระบุรายการ)
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 2.1.44 ไร่ +15 ตารางวา อาคาร 2 หลัง ยานพาหนะ 6 คัน เครื่องมือ
เครื่องใช้สานักงาน
คิดเป็นมูลค่า
18,515,875.79 บาท
๘. การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิ
๘.๑ ข้อบังคับของมูลนิธิกาหนดให้มีคณะกรรมการมูลนิธิไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกิน 15 คน
๘.๒ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิ 4 ปี
๘.๓ การครบวาระดารงตาแหน่งของกรรมการมูลนิธิ
-ครบวาระในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 จานวน 7 คน
๙. กิจการอื่นทีต่ ้องรายงาน/ข้อเสนอแนะ
มูลนิธิสันติสุขได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และครอบครัวยากจน
โดยส่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สารวจความเดือดร้อนเพื่อนาเสนอพิจารณาให้ความช่วยเหลือผ่าน
โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย หรืออัคคีภัย ฯลฯ
มูลนิธิสันติสุข ดาเนิน การจ่ายทุน การศึกษาประจาปี ครั้งใหญ่ ก่ อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ ในเดือ น
เมษายนของทุ ก ปี เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ เด็ ก และผู้ ป กครองที่ ย ากจน ทุ ก พื้ น ที่ ที่ มีเ ด็ ก ทุ น ของ
มูลนิธิสันติสุขกระจายอยู่ ทั้งในกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ฯลฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครองในการเบิกทุน รับเครื่องแบบ และ
เตรียมบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาใหม่
นอกจากนี้ มูลนิธิสันติสุข จัดให้มีกิจกรรม ค่ายพัฒนาเด็กผู้นา และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสาคัญ
เช่น วันเด็ก เทศกาลคริสตมาส และปีใหม่ เพื่อให้เด็กยากจนในโครงการของมูลนิธิฯ มีโอกาสได้รับความรัก
ความเมตตา และร่วมกิจกรรมรื่นเริง รับของขวัญ จากผู้บริจาค เป็นประจาทุกปี
รายงาน ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการมูลนิธิ
( นายพินันท์ วงศ์ทองศรี )
ลงชื่อ....................................................... เหรัญญิก
( นายจินดา มีจิตรไพศาล )
ลงชื่อ ...................................................... เลขานุการ
( นายวิชัย หลายวัฒนไพศาล )

โครงการเพื่อทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้การช่วยเหลือ แก่เด็กยากจนและครอบครัว
2. เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยทีด่ ้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้
และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม และครอบครัว
3. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ยากไร้ในสังคม
พื้นที่ให้บริการ ในปี 2562
 ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 มู ล นิ ธิ สั น ติ สุ ข ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก ยากจน
จานวน 1,092 คน ศึกษาอยู่ในโรงเรียนกว่า 100 แห่ง ในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เช่ น สมุ ท รปราการ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ฯลฯ ในพื้ น ที่ ต่ า งจั ง หวั ด เช่ น ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เป็นต้น
o เด็กทุนออกจากโครงการในระหว่าง ปี 2562 จานวน 236 คน
 ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นสามารถดูแลเด็กได้
 เด็กเรียนจบการศึกษาในระดับทีป่ ระกอบอาชีพได้
 เรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนและทางานไปด้วย
 ลาออกเพื่อทางานหารายได้เลี้ยงครอบครัว
 รับทุน ก.ย.ศ.ทุนอื่นๆ
o ระดับการศึกษาเด็กทุนในโครงการ
 อนุบาล 1 - 3
 ประถม 1 – 6
 มัธยม 1 – 6
 ปวช. 1 – 3
 ปวส 1 – 2
 ปริญญาตรี 1 – 4

ด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้
จานวน 54 คน
จานวน 47 คน
จานวน 8
คน
จานวน 8
คน
จานวน 119
คน
รวม
236 คน
จานวน
29 คน
จานวน 601 คน
จานวน 380 คน
จานวน
61 คน
จานวน
5 คน
จานวน
16 คน
รวมจานวน 1,092 คน

o สถานะภาพเด็กทุน







ลูกเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
จานวน
อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ-คริสตจักร
จานวน
อาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคนอื่น / บิดา-มารดาเสียชีวติ จานวน
อาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคลอื่น / เพราะเหตุผลอื่นๆ จานวน
อาศัยอยู่กับญาติ หรือบุคคลอื่น / บิดา-มารดาละทิ้ง จานวน
อาศัยอยู่กับบิดา / มารดาเสียชีวติ
จานวน

20
34
7
89
217
13

คน
คน
คน
คน
คน
คน

 อาศัยอยู่กับบิดา / มารดาละทิ้ง
 อาศัยอยูก่ ับบิดา-มารดาซึง่ มีรายได้น้อย
 อาศัยอยูก่ ับมารดา / บิดาละทิ้ง
 อาศัยอยูก่ ับมารดา / บิดา
o สรุปเด็กที่จบระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ปีการศึกษา 2561
 จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 จบการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3
 จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. 2
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
รวมเด็กสาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ

จานวน 74
จานวน 355
จานวน 18
จานวน 214
รวม
1,045

คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คน
คน
คน
คน
คน

16
25
2
8
51

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี แต่ยากจน ในพื้นที่ห่างไกล ในปี 2562

มูลนิธิสันติสุข ได้พจิ ารณาบริจาคมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ต่างๆ ในพื้นที่นอกโครงการของมูลนิธิสันติสุข ในจังหวัดต่างๆ จานวน 1 จังหวัด คือ
1.จังหวัดอุดรธานี ผ่านศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐบ้านนาฝาย โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน
จานวน 8 คน ทุนๆ ละ 5,300.00 บาท รวมเป็นเงิน จานวน 42,400.00 บาท
สิ่งที่เด็กยากจนและด้อยโอกาสจะได้รับ
เงินทุนค่าใช้ จ่ายทางการศึกษาในแต่ละระดับชั้น ค่าอาหารกลางวันตามที่โรงเรียนกาหนดในแต่ละระดับ
เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องแบบอื่นๆครบชุด ตามระดับชั้น ปีละ 2 ชุด รองเท้า ปีละ 1 คู่ ถุงเท้านักเรียน ปีละ 4 คู่
กระเป๋านักเรียน ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ เครื่องเขียน เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ และสิ่งของ
บริจาค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้อุปโภค บริโภคในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

การดาเนินกิจกรรม
1. มูลนิธิสันติสุข โดยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ชุมชนแออัด เพื่อสารวจความต้องการของครอบครัวที่
มีเด็กอยู่ในวัยเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์ และไม่มีผู้ดูแลส่งเสียให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ครอบครัวแตกแยก
หรือพ่อ แม่ละทิ้ง หรือไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอในการดารงชีพ และส่งให้บุตรหลานได้ รับ
การศึกษา และพบว่าเด็กมีความสนใจ และมีความตั้งใจในการศึกษา มีความประพฤติดี ขยัน แต่ไม่มี
โอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน เป็นต้น
2. มูลนิธิฯ ประสานงานไปยังโรงเรียนต่างๆ และลงเยี่ยมเยียนเพื่อสารวจความต้องการในกรณีที่มีเด็กยากจน
ในโรงเรียน และต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อรับไว้ในอุปการะ มอบทุนการศึกษาผ่าน
โรงเรียนเหล่านั้น

3. ดาเนินการในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อทุนการศึกษาแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานในการช่วยเหลือและพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสอย่างสม่าเสมอผ่านสื่อ
สิง่ พิมพ์และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ให้ความช่วยเหลือชัดเจนในเรื่อง “ทุนการศึกษา” เนื่องจากเชื่อว่าการศึกษาคือปัจจัยสาคัญที่จะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กยากจนในชุมชนแออัดและเด็กด้อยโอกาสให้ดีขึ้น
2. การลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอของเจ้าหน้า ที่สังคมสงเคราะห์ ทาให้ได้รับทราบปัญหา และความจากัดของ
ครอบครัวยากจน และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสมแก่เด็กที่ต้องการศึกษาในทุกระดับ และ
ให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน
3. ทาให้ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก เห็นความสาคัญของ “การศึกษา” เห็น “คุณค่า” ของทุนการศึกษา และให้
ความร่วมมือในการสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับการศึกาอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
4. โอกาสทางการศึกษา ไปถึงทุกครอบครัวเด็กยากจน และด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
5. เด็กยากจนและครอบครัวมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และเติบโตขึ้นเป็นผู้มีความรู้ไม่เป็ นภาระของสังคมและ
ชุมชน มีความสามารถดูแลตนเอง และครอบครัว
ผลสาเร็จในการดาเนินงาน
เด็กยากจน และด้อยโอกาส จานวน 1,092 คน ในปี 2562 ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับทุนการศึกษา ทาให้ชีวิต
ของพวกเขามีความหวัง ไม่เลื่อนลอย ไร้ที่พึ่งเช่นในอดีตที่ผานมา เด็กมีการศึกษาดี และดาเนินชีวิตดีขึ้น ไม่เป็นภาระของ
สังคม
การศึกษาช่วยให้เด็กเหล่านี้ ใช้ความรู้ที่มีในระดับต่างๆ สมัครเข้ารับจ้างทางานในสถานที่ต่างๆในชุมชนช่วง
ปิดภาคการศึกษา เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการดาเนินชีวิตของครอบครัว
เด็กที่ ได้รั บทุนการศึ กษา มีความเข้าใจในการช่ วยเหลือของสั งคม มีจิต สานึ กดี รั บผิด ชอบต่อตนเอง และ
ครอบครัว เรียนรู้และใช้โอกาสที่ได้รับในการศึกษาจากผู้มีใจเมตตา ตอบแทนด้วยการเป็นคนดี หลายคนกลับมาเป็น
อาสาสมัครช่วยงานด้านสงเคราะห์ของมูลนิสันติสุข เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส หลายคนมีงานทา มีรายได้เพียง
พอที่จะช่วยเหลือครอบครัว และหลายคน กลับมามอบทุนการศึกษา ให้การอุปการะแก่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสในโครงการ
เพื่อทุนการศึกษาของมูลนิธิสันติสุข
เหล่ า นี้เ ป็ น ความภาคภู มิ ใ จและเป็ นก าลั งใจอย่ างดี ยิ่ ง ต่อ การดาเนิ น งานด้ าสงเคราะห์ ข องมู ลนิ ธิสัน ติ สุข
และทีมงานทุกคน

ภาพกิจกรรมจ่ายทุนการศึกษา
ประจาปี 2562

โครงการอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาสได้รับอาหารกลางวัน
2. เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพ พลานามัย และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่
3. เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวเด็กยากจน
เด็กยากจนในโครงการเพื่อทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนอาหารกลางวันในปี 2562
เด็ กทุ นทุ กคน ที่ อยู่ ในโครงการเพื่ อทุ น การศึ กษาของมู ลนิ ธิสันติ สุข ตั้ง แต่ ระดั บชั้ น อนุ บาล ประถมศึก ษา
มัธยมศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่ เช่น
พื้นที่ คลองเตย มักกะสัน ลาดกระบัง มีนบุรี วัชรพล สวนหลวง สุวรรณประสิทธิ์ ธนบุรี รังสิต ดอนเมือง บางซื่อ
ฉลองกรุง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเด็กยากจนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่ออาหารกลางวัน อีกหลาย
โรงเรียน เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 8 โรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 14 โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 10 โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 โรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 10 โรงเรียน เป็นต้น
บางระดับชั้น และบางโรงเรียนจะมีสวัสดิการอาหารกลางวันฟรี และสาหรับในปี 2562 เด็กทุนของมูลนิธิสันติสุข
จานวน 799 คน ไม่ได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน จึงทาให้เป็นภาระเรื่องค่าใช้จา่ ยที่มูลนิธิสันติสุข ได้ให้ความช่วยเหลือ
ดังนี้
 เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสันติสุข ติดต่อประสานงาน และจ่ายเงินทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ยากจน
ให้กับโรงเรียนโดยตรง
o ระดับอนุบาล
จานวน
7
คน
o ระดับประถมศึกษา
จานวน
120
คน
o ระดับมัธยม และปริญญาตรี จานวน
55
คน
 มูลนิธิสันติสุข จ่ายเงินโดยตรงให้กับเด็กและผู้ดูแลเด็ก ในทุกวันอังคาร ซึ่งเด็กและผู้ดูแลเด็กสามารถมาเบิก
ค่าอาหารกลางวัน ได้ที่สานักงานมูลนิธิ หรือ มูลนิธิ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปมอบให้กับเด็กเดือนละ 1 – 2
รอบ
o ระดับอนุบาล
จานวน
12
คน
o ระดับประถมศึกษา
จานวน
496
คน
o ระดับมัธยม และปริญญาตรี จานวน
109
คน

ผลสาเร็จของโครงการ
จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตามชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพ และการประสานงานกับโรงเรียนที่มีเด็กยากจน รวมถึง
องค์กรต่าง ๆ มูลนิธิสันติสุข ได้สารวจพบว่ายังมีเด็กยากจนจานวนมาก ขาดทุนทรัพย์ ไม่มีเงินค่าอาหารกลางวัน ทาให้
เด็กๆ เหล่านี้ ไม่ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ส่งผลให้ร่างกายเด็กไม่แข็งแรง มีพั ฒนาการช้า และไม่มีความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียน
มูลนิธิฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยใช้ทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคมากจากผู้คนที่ มีใจเมตตาในสังคมผ่านช่อง
ทางการบริจาคต่างๆ ทาให้สามารถและมีกาลังทุนทรัพย์เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ และยังคงมีความหวัง
ว่า จะสามารถให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเด็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการอาหารกลางวัน ครบครัน โภชนาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กยากจนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อให้เด็กได้ปรึกษา และระบายปัญหา อุปสรรคในทุกด้าน ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาการศึกษา ฯลฯ
ตลอดจนได้รับคาแนะนาในการแก้ไข เพื่อให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างเข้มแข็ง
3. เพื่อให้เด็กยากจน และด้อยโอกาส ได้รับความรัก ความอบอุ่น เห็นคุณค่าในตนเอง มุ่งเน้นให้มีวินยั และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
4. เพื่อให้เด็กมีจิตสานึกดี รู้จกั ให้และมีน้าใจเมตตา รู้จักให้อภัย และลดพฤติกรรมก้าวร้าว
5. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีพฒ
ั นาการในการดาเนินชีวิตที่ดขี ึ้น ทั้งด้านอารมณ์ สังคม
พื้นที่ให้บริการในปี 2562
กรุงเทพมหานคร
ชุมชนคลองเตย

ชุมชนเคหะฉลองกรุง

ชุมชนวัชรพล

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่จัดกิจกรรม ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิสันติสุข
จานวนเด็กด้อยโอกาส
35 - 40 คน
วัน และเวลา
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระยะเวลา
วันที่ มค. – กค.62
สถานที่จัดกิจกรรม ลานเอนกประสงค์สถานรับเลี้ยงเด็ก
บ้านสันติสุข ฉลองกรุง
จานวนเด็กด้อยโอกาส
35 - 40 คน
วัน และเวลา
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
ระยะเวลา
วันที่ มค. – กค.62

สถานที่จัดกิจกรรม
จานวนเด็กด้อยโอกาส
วัน และเวลา
ระยะเวลา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพูนทรัพย์
55 - 60 คน

จานวนเด็กด้อยโอกาส
วัน และเวลา
ระยะเวลา

55 - 60 คน

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
วันที่ มค. – กค.62
สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
วันที่ มค. – กค.62

สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท

จานวนเด็กด้อยโอกาส
วัน และเวลา
ระยะเวลา

60 - 65 คน
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
วันที่ มค. – กค.62

การดาเนินกิจกรรม
ในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้ดาเนินกิจกรรมในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีเด็กๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้
อย่างสม่าเสมอ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ของมูลนิธิสันติสุข และอาสาสมัคร พื้นที่ละ 5 – 6 คน ดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยดูแลและพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ทั้งระเบียบวินัย พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นการ
สอนให้เด็กเรียนรู้ในการดาเนินชีวิต ทัศนคติต่อตนเอง และเพื่อน รวมถึงครอบครัว และสังคม สอน และแนะนาทักษะ
ต่างๆ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ ดนตรี การฝีมือ ตลอดจนฝึกให้เด็กเป็นผู้นาในกิจกรรมต่างๆ กล้าแสดงออก พื้นฐาน
ความคิด จริยธรรม และความสามัคคี การเป็นผู้ให้ และผู้รับที่ดี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการใช้ชีวิตในสังคม
บนพื้นฐานความจากัดในครอบครัวอย่างมีความสุข เป็นต้น
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และเด็กๆ จะใช้เวลารับประทานอาหารร่วมกันแบบง่ายๆ และเป็น
กันเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทาให้เด็กๆ มีความคุ้นเคย และกล้าปรึกษา ขอคาแนะนาในเรื่องปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการ
เรียน และการดาเนินชีวิต ตลอดจนปัญหาเรื่องเพศ ซึ่งกาลังเป็นปัญหาที่ต้องคอยระมัดระวังในครอบครัวที่อยู่ในภาวะ
กดดันสาหรับเด็กด้อยโอกาเป็นอย่างยิ่ง
ความสาเร็จของโครงการ
มูลนิธิสันติสุข ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมนี้ด้านสื่อต่างๆ จาก องค์กร Boys’ Brigade and
Girls’ Brigade และได้รับความร่ วมมือจากอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความทุ่มเท ทั้งแรงกาย และใจ
สติปัญญา และความรักมีมีต่อเด็กยากจนและด้อยโอกาสในสังคม ทาให้สามารถดูแล และถ่ายทอดตลอดจน สร้างสรรค์
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้น ส่งผลให้เด็กๆ ผู้ดูแล และผู้ ปกครอง ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านดังกล่าวข้างต้น และสนับสนุนให้เด็กร่วมกิจกรรมในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ และได้รับผลสาเร็จ คือ เด็กๆ มีพฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ลดภาวะการใช้อารมณ์ และพฤติกรรมก้าวร้าวลง
ลดปัญหาการทะเลาะกัน ให้ความช่วยเหลือครอบครัวดีขึ้น และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีผลการเรียนดีขึ้นโดยลาดับ
บทสรุป
มูลนิธิสันติสุข และทีมงาน เห็นว่า “โอกาส” เป็นเรื่องสาคัญสาหรับชีวิต ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสใน
สังคมไทย โครงการนี้ ทาให้รวู้ ่า กาลังใจของผู้ที่ได้รับโอกาส ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ ไม่เพียงแต่
สนับสนุนทุนการศึกษา แต่การทีม่ ีเวลาให้กับเด็กๆ ให้โอกาสพวกเขาได้แสดงศักยภาพ ทากิจกรรมต่างๆ เป็นการพัฒนา
ตนเอง และทาให้ชวี ิตของพวกเขามีความหวัง และมีกาลังใจในการต่อสู้กับสภาวะความกดดันในครอบครัว ความยากจน
ชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้ สดชื่น และก้าวไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินชีวิตทีด่ ีขึ้นอย่างแท้จริง

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก (Santisuk Day Care Center)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรองรับปัญหาเรื่องสถานที่เรียนให้กับผู้ปกครองในชุมชนแออัด
2. เพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ชุมชน
3. เพื่อสนับสนุน และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ตลอดจนพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไป
พื้นที่ให้บริการ
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง

เด็กชาย

จานวน

98 คน

เด็กหญิง

จานวน

89 คน

รวม

จานวน 187 คน

อายุระหว่าง

2 ขวบครึง่ – 6 ขวบ

วันเปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา

8.00 – 16.00 น.

ผลสาเร็จของโครงการ
เด็กๆ ที่อยู่ในโครงการ มีความรู้พื้นฐานตามวัย และมีพัฒนาการในการเรียนรู้ พัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม
และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประถมในสถานศึกษาในชุมชนต่อไป
นอกจากการให้ความรู้ และการฝึกฝนพัฒนาการด้านต่างๆ แล้ว มูลนิธิสันติสุข ได้นาทุนทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค
จากผู้ ส นใจ และผู้ ป กครองที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมาจั ด เตรี ย มอาหารกลางวั น ให้ แ ก่ เ ด็ ก ๆ และมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งคุ ณ ภาพ
และสารอาหารที่ครบถ้วนแก่เด็กในวัยนี้อย่างเหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย
มูลนิธิสันติสุข ได้รับการสนับสนุน การเยี่ยมเยียนจากผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ให้การสนับสนุนด้วยการ
บริจาคเงิน และบริจาคสิ่งของ ตลอดจนสบทบทุนอาหารกลางวัน ในปี 2562
สาหรับที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุขฉลองกรุง มีองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน
เยี่ยม จานวน 7 ราย ได้รับบริจาคเงินจานวนรวมทั้งสิ้น 35,400 บาท และบริจาคเป็นสิ่งของจาเป็นสาหรับเด็ก ตลอดจน
อุปกรณ์การศึกษาเป็นจานวนมาก
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้รับสิ่งของบริจาคอีกจานวนมาก ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นาไปแจกจ่ายแก่เด็กยากจนในโครงการ
และผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยน
ในปี 2562 มีเด็กจบหลักสูตรพัฒนาการตามวัยในระดับเอนกประสงค์ 3 และมีความพร้อมศึกษาต่อใน
ระดับประถมปีที่ 1 และรับวุฒิบัตรจากสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุขฉลองกรุง จานวน 65 คน

สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านสันติสุข ฉลองกรุง

โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ผู้ยากลาบาก และผู้ ที่ประสบภัยเฉียบพลัน เช่ น อุทกภัย วาตะภัย และ
อัคคีภัย รวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ
2. ดาเนินงานให้การช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรที่ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์เท่าที่สามารถจะกระทาได้
3. ให้ความช่วยเหลือทุนทรัพย์ในการประกอบสัมมาอาชีพของครอบครัวเด็กทุนและช่วยเหลือสนับสนุนกร
พิเศษที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนให้เด็กยากจนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ของเด็ก
พื้นที่ให้บริการ
ทั่วกรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่ที่เด็กยากจน และครอบครัวอาศัยอยู่
ตัวอย่างการช่วยเหลือในปี 2562
ในปี 2562 มูลนิธิได้พิจารณาและดาเนินงานเพื่อระดมทุนจากผู้สนใจบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม และ
ครอบครัวของเด็กทุนในโครงกา หรือในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนในระหว่าง
ปี 2562 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ นอกเหนือจากการได้รับทุนการศึกษา และทุนอื่นๆ ตามระเบียบปกติ มูลนิธิฯ ได้พบว่า
มีผู้ลาบากและต้องการความช่วยเหลือในการครองชีพ และดารงชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ที่ต้องเร่งให้
การช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศา พอสรุปได้ ดังนี้
 การให้ความช่วยเหลือในเรื่องการครองชีพในครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จานวน 8 ราย
 การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางไปโรงเรียนของเด็ก การซ่อมแซมที่พักอาศัย ค่าอาหาร
ค่าใช้จา่ ยรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยของเด็กทุน และครอบครัวผู้สูงอายุ เป็นต้น จานวน 45 ราย
 การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนแออัด ในกรณีต่างๆ เช่น ชุมชนจัดกิจกรรมวันเด็ก วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ เป็น
ต้น จานวน 18 ชุมชน

ตัวอย่างครอบครัวเด็กยากจนและด้อยโอกาส ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ ในปี 2562
ครอบครั วของ เด็กหญิ งญาดา พวงสะอาด (ชื่ อเล่น หมวย) ศึกษาในระดับชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่
โรงเรียนไผ่ดาพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเด็กทุนที่มีสถานะครอบครัวยากจน อาศัยอยู่กับ พ่อแม่ พ่อป่วยเป็น
เบาหวานกระทั่งต้องตัดนิ้วเท้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไม่สามารถทางาน รายได้หลักจึงมาจากแม่ รับจ้างใ น
โรงงานบ้าง ทานาบ้าง แม่มีอาการปวดไมเกรนบ่อยๆ ทาให้ไม่สามารถทางานอย่างสม่าเสมอ รายได้ไม่เพียงพอ
และไม่แน่นอน ครอบครัวของ หมวย อาศัยอยู่ในเพิงแคบๆ ที่ปลูกสร้างเองอย่างง่ายๆ บนที่ดินให้เช่าใกล้ที่นาแห่ง
หนึ่งในอาเภอบางน้าเปรี้ยว ภายในบ้าน ไม่มีโทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อานวยความ
สะดวกใด เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้าประปา ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนไข และตักน้าจากบ่อ เธอมีความ
มุ่งมั่นและ
มูลนิธิสันติสุข จึงได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ ญาดา โดยการช่วยเหลือติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่ างจากโซล่ าร์ เ ซล รวมถึ ง ค่าใช้ จ่ ายในด้านเครื่ องอุป โภคบริ โภค ที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ ญาดา
สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้ทุกวัน ตลอดจนช่วยเหลือ ครอบครัว ในการครองชีพด้วยการบริจาคข้าวสาร
และอาหารแห้ง โดยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะให้ความเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ มูลนิธิสันติสุข ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตาในสังคม บริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของ เพื่อเป็น
กองทุนให้มูลนิธิฯ สามารถนามาช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ อย่างทันเวลา เป็นต้น
มูลนิธิฯ ได้ดาเนินโครงการช่วยเหลือนี้ มาอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กทุน
ที่มีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้สูงอายุ ในการดารงชีวิตประจาวันด้วยการบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งเป็นประจาทุก เดือนนั้น
มูลนิธิสันติสุข ยังคงให้ความช่วยเหลือหลายครอบครัว เพื่อช่วยลดภาระในการดาเนินชีวิต และสนับสนุน ให้เด็ก
ทุนและครอบครัวมีกาลังใจเป็นกรณีพิเศษตามที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์สารวจพบปัญหาดังกล่าว

บริจาค ข้าวสารและอาหารแห้ง
มอบให้ครอบครัวยากจน

บริจาค ซื้อข้าวสาร 10 กิโลกรัม
ให้กับ 1 ครอบครัวยากจน

บริจาค ค่าพาหนะ " ส่งน้อง ไปโรงเรียน "

โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง..อิ่มท้อง..สมองใส
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระครอบครัวเด็กยากจน
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ยากจนและด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ สารอาหารครบถ้ ว น และมี ค วามพร้ อ มใน
การศึกษา ตอบสนอง “อาหารเช้าสาคัญต่อการรับรู้ของสมอง”
3. เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และลดความกดดันให้กับเด็กยากจน
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีใจเมตตาในสังคมได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมใน
การศึกษา
การดาเนินโครงการ และพื้นที่ให้บริการ
มูลนิธิฯ โดยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ได้ประสานงานกับโรงเรียนที่ มีนักเรียนยากจน ขาดแคลนทุน
ทรัพย์คัดเลือกเด็กยากจน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้พิจารณา ในการมอบทุน จานวน 50 คน
จานวน 1 โรงเรียน และทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเช้าให้กับนักเรียน โดยคานึงถึงคุณค่าทางอาหาร
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
เริ่ มโครงการ ในเดือนพฤศจิ กายน 2562 ถึ งเดือนกุ มภาพั นธ์ 2563 ที่ โรงเรี ย นวั ดบางหญ้ าแพรก
จังหวัดสมุทรสาคร
จานวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
ระดับชั้น ป.1 – ป.3 จานวน 11 คน
ระดับชั้น ป.4 – ป.6 จานวน 18 คน
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 จานวน 21 คน
รวมทั้งหมด จานวน 50 คน

และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ของมูล นิธิฯ ได้ลงพื้นที่ เยี่ย มเยี ยน เพื่ อรับ ทราบปั ญหา และติดตาม
พัฒนาการของเด็กที่ได้รับอาหารเช้าตามโครงการนี้ ว่ามีพัฒนาการที่ดี และเด็กมีความพร้อม ในการรับการศึกษา
ทุกวันตลอดโครงการ
งบประมาณในการใช้จ่าย
เดือนละ 15,000.00 บาท จานวน 4 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท
มูลนิธิสันติสุข ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริจาค คือ บริษัท COMO Metropolitan Bangkok.
ผลสาเร็จของการดาเนินโครงการในปี 2562
มูลนิธิสันติสุข ร่วมกับผู้บริจาคที่มีจิตเมตตา ช่วยเหลือสนับสนุน นักเรียน จานวน 50 คน ที่โรงเรียนวัด
บางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับ
ความสาเร็จเป็นอย่างดี ทาให้เด็กยากจนและครอบครัวได้รับประโยชน์ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
และผู้บริจาคในการสนับสนุนความพร้อมของเด็กในวัยนี้ให้ได้รับสารอาหาร ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ และ
จากการสารวจติดตามผลได้รับทราบจากครูในโรงเรียนที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ ว่าเด็กมีความพร้อมมากขึ้นในการเรียนรู้
และตอบสนองในชั้นเรียนเป็นอย่างดี ทาให้มีผลด้านพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์มากขึ้น
มูลนิธิสันติสุข ยังคงมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจะทาการประชาสัมพันธ์ และ
เปิดโอกาสให้ผู้บริจาคที่สนใจ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้องสมองใส
เพื่อให้เด็กๆ ที่ยากจนและด้อยโอกาส ในชุมชนที่อยู่ในวัยศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ต่อไป

โครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใส
ที่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

ที่มาของรายได้ มูลนิธิสันติสุข
เนื่องจากมูลนิธิสันติสุข เป็นองค์กรที่ดาเนินการเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานในการให้
การสงเคราะห์ และสนับสนุนเด็กยากจนให้ได้รบั การศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างเข็มแข็งและเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม
มูลนิธิสันติสุข ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ จากผู้มีจิตเมตตา ทั้งส่วนบุคคล และ
องค์กร บริษัท ห้างร้าน ทั่วไปในสังคม ทั้งในและต่างประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. การบริจาคเงิน โดยโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี “มูลนิธิสันติสุข”
a. ธนาคารกรุงไทย จากัด

สานักนานาเหนือ

เลขที่ 000-0-31481-1

b. ธนาคารกสิกรไทย จากัด

สาขาพระโขนง

เลขที่ 010-2-65975-9

c. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด

สาขาพระราม 4

เลขที่ 035-224603-5

d. ธนาคารกรุงเทพ จากัด

สาขาพระโขนง

เลขที่ 157-089204-0

e. ธนาคารทหารไทย จากัด

สาขาพระโขนง

เลขที่ 017-2-30930-4

f. ธนาคารยูโอบี จากัด

สาขาทองหล่อ

เลขที่ 801-1065-53-8

2. บริจาคผ่านบัตรเครดิต
3. บริจาคโดยโอนเงินผ่าน “ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ” แจ้ง ชื่อ มูลนิธสิ ันติสุข
4. บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
5. บริจาคผ่าน แรบบิท ไลน์ เพย์ ( Rabbit LINE Pay )
6. บริจาคผ่านโครงการปันบุญ โดย มูลนิธิทีเอ็มบี
7. บริจาคโดย ธนาณัติ หรือเช็คสัง่ จ่าย “ มูลนิธิสนั ติสุข ”
8. บริจาคเงินผ่านกล่องรับบริจาคที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้าทั่วไป
บริษัท หน่วยงาน องค์กร ทั้งส่วนราชการและเอกชน เป็นต้น
9. รับบริจาคผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ งานเพื่อการกุศลฯลฯ
10. รับแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินผ่าน เว็บไซต์ของมูลนิธิสันติสุข ที่ www.santisuk.or.th
11. บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด

ท่านสามารถ บริจาคสามารถใช้ โมบาย แบงค์กิ้ง แอพพลิเคชั่น ของธนาคารใดก็ได้ ในการสแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อโอนเงินบริจาคจากบัญชีเงินฝากของท่าน เข้าบัญชีของ มูลนิธิสนั ติสุข

หมายเหตุ : ใบรับเงินที่ทางระบบจัดส่งให้ทางอีเมลเป็นเพียงเอกสารยืนยันการชาระเงิน
*** เมื่อผู้บริจาคได้บริจาคเรียบร้อยแล้วระบบจะดาเนินการส่งข้อมูลผู้บริจาคไปยังกรมสรรพากร
เพื่อลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาคทันทีโดยผู้บริจาคไม่ต้องยื่นเอกสารเอง ***

มูลนิธิสันติสุข
กิจกรรมประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ในปี 2562
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และระดมทุน เพื่องานสงเคราะห์ ปี 2562

