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จดัขึ �นเพื�อประสานงานความชว่ยเหลือในการปรับปรุงสิ�งแวดล้อมทางการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน 

รวมทั �งเสริมสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ เกี�ยวข้องผา่นกิจกรรมร่วมกนั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จากประธานมูลนิธิ 
 

 มลูนิธิพนูพลงัทํางานช่วยเหลือนกัเรียนนกัศกึษาด้อยโอกาสทั �งในทางตรงและทางอ้อมมากว่า 10 ปีแล้ว เน้น
ช่วยเหลือผู้ ที�ขวนขวายช่วยเหลือตนเองให้มีโอกาสศกึษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองในรูปแบบตา่งๆ พร้อมไปกบัการ
ให้กําลงัใจในการดําเนินชีวิตของแตล่ะบคุคลแตล่ะท้องถิ�น พยายามกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในคณุคา่ของตนเอง 
เชื�อมั�นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกนัก็ให้การสนบัสนนุการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
โรงเรียนควบคูไ่ปด้วย โดยยดึหลกัดําเนินการอย่างประหยดั เรียบง่ายและมั�นคง ซึ�งถือเป็นหลกัการดํารงชีวิตอย่าง
พอเพียงที�สามารถนําไปปฏิบติัได้ในทกุยคุทกุสมยั ไมว่่าในสงัคมเมืองหรือสงัคมชนบท 
 

 ในรอบปีที�ผ่านมา คณะกรรมการมลูนิธิฯ มีการประชมุกนัอย่างสมํ�าเสมอประมาณ 2 เดือนตอ่ครั �ง มี
อาสาสมคัรตอ่เนื�องและอาสาสมคัรรายใหมห่ลากวยัผลดัเปลี�ยนเข้ามาช่วยงานตา่งๆ เช่น จดัระเบียบข้อมลู ตอบ
จดหมาย ดแูลเวบ็ไซต์และเฟซบุ้ค เลือกหนงัสือสนบัสนนุสู่ห้องสมดุโรงเรียน เป็นต้น รวมทั �งมีการสนบัสนนุ
ทนุการศกึษาจากมลูนิธิเฉลี�ยสขุ ซึ�งเป็นองค์กรไมมุ่ง่เน้นผลกําไรเช่นเดียวกนั หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ผู้ ทํางานอาสา ผู้
บริจาคเงิน และผู้ให้ความช่วยเหลือด้านอื�นๆ ทกุท่าน จะได้รับประสบการณ์และความอิ�มเอมใจ ในการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัเพื�อช่วยเหลือเพื�อนมนษุย์ด้วยกนั  

 
    

         วิจารณ์  พานิช   
             1 เมษายน 2557 

โครงการสนบัสนนุสิ�งแวดลอ้มทางการศึกษา 

     มลูนิธิพนูพลงัประสานงานการสนบัสนนุทนุ 1,000,000 บาท เพื�อก่อสร้างอาคาร 3 ห้องเรียน จากกองทนุ 
C.A.N. H.E.L.P Thailand ประเทศญี�ปุ่ น การก่อสร้างเสร็จสิ �นสมบรูณ์ เริ�มเปิดใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2556   
    ทางโรงเรียนได้จดัให้มีพิธีเปิดอาคารในเดือนมีนาคม 2557 โดยตวัแทนหน่วยงานสนบัสนนุเข้าร่วมในพิธี 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงา   

 อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน  
    

   โรงเรียนบ้านแมเ่งาเป็นโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
ตั �งอยูใ่นเขตทรุกนัดาร ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลา่เซลล์  
มีนกัเรียนจํานวน 120 คน ประมาณครึ�งหนึ�งพกันอนที�
โรงเรียนและกลบับ้านในชว่งสดุสปัดาห์  
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มลูนิธิพนูพลงัร่วมสนบัสนนุการศกึษาชนเผ่าผา่นมลูนิธิไทย-ลาหู ่ ที�ดําเนินโครงการ

ตา่งๆ เพื�อรณรงค์การทําความเข้าใจในการรักษาสขุภาพและสนบัสนนุการศกึษาในชมุชน
ชนเผา่มาเป็นเวลานาน โดยบ้านพกักาสะลองเป็นรูปแบบหนึ�งของบ้านพกันกัเรียน ใช้เงิน
ลงทนุและคา่บริหารจดัการตํ�าและการประยกุต์วิถีชีวิตและภมูิปัญญาของท้องถิ�นในการ
ดํารงชีวิตควบคูไ่ปกบัการเรียนในโรงเรียน เพื�อให้นกัเรียนในถิ�นทรุกนัดารมีโอกาสในการศกึษาเพิ�มมากขึ 5น  

บ้านกาสะลองเปิดดําเนินการที� ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่  ตั 5งแตปี่ 2548 โดยมลูนิธิพนูพลงั
ประสานงานงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพกั เป็นอาคารดนิดบิสองหลงั พร้อมทั 5งสาธารณปูโภคอื�นๆ เชน่ ระบบ
นํ 5าบาดาล ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
 
• ปีการศกึษา 2556 บ้านกาสะลองมีนกัเรียนพกัอาศยัทั 5งหมด 23 คน เป็นเผา่ ลาหู ่ ม้ง อาขา่ ลีซู และไทยใหญ่ 

กําลงัศกึษาในระดบัประถมศกึษา 10 คน มธัยมต้น 9 คน และมธัยมปลาย 4 คน     มีผู้ดแูล 2 คน เป็นชน
เผา่ม้ง มลูนิธิพนูพลงัประสานงานความชว่ยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี�ปุ่ น เป็นคา่ใช้จา่ย
ด้านอาหารและอื�นๆ ในหอพกัเป็นเงิน 120,000 บาท และสนบัสนนุเบี 5ยเลี 5ยงรายเดือนเจ้าหน้าที�ดแูลบ้านพกั
กาสะลอง โดยประสานงานเงินบริจาค 104,000 บาท จากผู้ มีจิตศรัทธาชาวไทย  

• นกัเรียนในบ้านกาสะลองร่วมกนัปลกูพืชยืนต้นชนิดตา่งๆ เพิ�ม
จากเดมิ เชน่ กล้วย หมอ่น เพื�อเป็นผลไม้ใช้บริโภคและนําไปขาย
ได้ การเลี 5ยงสกุรดําเนินอย่างตอ่เนื�อง เป็นการฝึกทกัษะการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง และทําให้เดก็ๆ มีความสขุกบัธรรมชาติ 

• เดือนมีนาคม 2556 มลูนิธิไทย-ลาหู ่ จดัคา่ยเดก็ดอยไปทะเล ณ 
อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ โดยมลูนิธิพนูพลงัประสานงานงบประมาณ

สนบัสนนุจากกองทนุ C.A.N. H.E.L.P. Thailand 100,000 บาท และนํานกัเรียนในโครงการตา่งๆ ของมลูนิธิ
เข้าร่วมคา่ย 9 คน ทําหน้าที�ชว่ยดแูลเดก็ ชว่ยทํากบัข้าว และจดักิจกรรมตา่งๆ เพื�อเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชาตพินัธุ์ 

• นกัเรียนจากบ้านกาสะลองมีโอกาสเรียนรู้เพิ�มเตมิด้านภาษาจากอาสาสมคัรประเทศตา่งๆ และเรียนเทควนัโด 
โดยครูฝึกจากสมาคมเทควนัโดแหง่ประเทศไทยมาสอนสปัดาห์ละ 1 ครั 5ง  

• นกัเรียนมีพฒันาการดีขึ 5นอย่างชดัเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ 5น เชน่ 
นายแสงสขุ หนานศรี ชั 5นม.4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้รับคดัเลือก
เป็นผู้จดัการธนาคารโรงเรียน และเป็นเยาวชนดีเดน่แหง่ชาตด้ิานการ
ออม ประจําปี 2557 นอกจากนี 5ยงัมีนกัเรียนได้รับประกาศนียบตัรเรียนดี
จํานวน 5 คน 

โครงการสนบัสนนุการศึกษาชนเผา่ 
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ปี 2556 มลูนิธิพนูพลงัสนบัสนนุทนุการศกึษาทนุละ 2,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชั $นประถมศกึษาและ 

มธัยมศกึษาตอนต้น  รวม 148 ทนุ และทนุการศกึษาทนุละ 3,000 บาทตอ่ปี แก่นกัเรียนชั $นมธัยมศกึษาตอนปลาย
ขึ $นไป รวม 119 ทนุ รวมทั $งสิ $น 267 ทนุ เป็นเงิน 653,000 บาท ในจํานวนนี $มีนกัเรียนกําลงัศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายการศกึษานอกโรงเรียน (เรียนพร้อมทํางาน) 1 คน ประกาศนียบตัรผู้ดแูลเดก็และผู้สงูอาย ุ  1 คน 
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 1 คน  
 

การติดตอ่ของนกัเรียนในปีนี $  มีจดหมายเข้ามาประมาณ 280 
ฉบบั โทรศพัท์อีกเล็กน้อย และเริ>มมีการติดตอ่ทาง facebook เพิ>ม
มากขึ $น เป็นการพดูคยุทั>วไป สอบถามเกี>ยวกบัทนุการศกึษา  และ
ขอคําปรึกษาด้านตา่งๆ รวมทั $งมีการเดินทางไปเยี>ยมนกัเรียนที>
สถานศกึษาหรือที>บ้านโดยการสุม่เลือกจากนกัเรียนที>ตดิตอ่กนั
อยา่งสมํ>าเสมอและมีความยินดีให้ไปเยี>ยม  

 

 

 
 

จงัหวดั / ชั $น ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อื>นๆ รวม 

กทม. และอื>นๆ 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

บรีุรัมย์ 2 4 5 3 1 4 1 0 0 1 0 0 0 21 

กาฬสนิธุ์ 3 1 5 2 3 7 1 1 2 1 0 1 0 27 

มกุดาหาร 2 4 2 4 0 6 0 1 0 0 1 1 0 21 

มหาสารคาม 1 4 2 3 5 3 4 1 0 0 0 0 0 23 

นครพนม 1 3 3 7 0 3 0 0 1 3 0 0 0 21 

สระแก้ว 3 6 5 4 4 3 6 1 0 0 0 0 0 32 

ร้อยเอ็ด 2 6 4 3 3 6 3 0 0 0 0 0 2 29 

สกลนคร 2 6 5 2 5 1 4 1 0 0 0 0 0 26 

ศรีสะเกษ 0 3 2 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 16 

สริุนทร์ 0 4 5 1 3 0 5 1 0 0 0 0 0 19 

ยโสธร 3 2 5 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 23 

รวม 19 45 44 40 30 44 25 7 3 5 1 2 2 267 

 

จํานวนนกัเรียนทนุการศกึษาตอ่เนื>อง ปีการศกึษา 2556 แยกตามจงัหวดัและชั $นเรียน 

โครงการทนุการศึกษาต่อเนื�อง  
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มลูนิธิพนูพลงัจดัให้มีทนุการศกึษาสําหรับระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาขึ "น 
เพื%อขยายโอกาสในการศกึษาตอ่ให้กบันกัเรียนขาดแคลนที%ตั "งใจเรียน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี หรือมี
ความสามารถพิเศษในด้านตา่งๆ และมีความสามารถในการชว่ยเหลือตนเองได้ในระดบัหนึ%ง โดยมุง่เน้นสนบัสนนุ
ทนุให้แก่นกัศกึษาสายอาชีวศกึษา เนื%องจากในปัจจบุนัผู้ ที%จบสายอาชีวศกึษามีตําแหนง่งานรองรับเป็นจํานวนมาก 

 

รายละเอียดในการสนบัสนนุตอ่นกัศกึษาแตล่ะราย เป็นคา่ใช้จา่ยเพื%อการดํารงชีพระหวา่งการศกึษา และ
คา่ใช้จา่ยที%เกี%ยวข้องกบัการศกึษา รวมไมเ่กินปีละ 30,000 บาท ทนุนี "เป็นทนุการศกึษาให้เปลา่ โดยนกัศกึษา
จะต้องรายงานความเป็นอยู ่คา่ใช้จา่ย และผลการเรียนตอ่มลูนิธิทกุเดือน 

 

ปีการศกึษา 2556 มลูนิธิสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา จํานวน 16 ทนุ รวม 446,117 
บาท โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากกองทนุสมุิเร 251,902 บาท และมลูนิธิเฉลี%ยสขุ 30,000 บาท โดยมีนกัศกึษาที%ได้รับ
การสนบัสนนุ ดงันี " 

 

ชื%อ จงัหวดั สถานศกึษา สาขาที%เรียน ชั "นปี 
นาย วฒันพงศ์ เตรียมกรม กาฬสนิธุ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) 5 

น.ส. วรรณี  สาเม๊าะ นราธิวาส มหาวิทยาลยัทกัษิณ ศกึษาศาสตร์ (ชีววิทยา) 4 

น.ส. ซูรีนิง หะยีอาซา นราธิวาส มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา วิทยาศาสตร์  4 

น.ส. ชตุิมา  สายสดุ มหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) ตอ่เนื%อง 5 

น.ส. จิตรลดา  สมสาย อทุยัธานี มหาวิทยาลยันเรศวร ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 3 

นาย ไวพจน์  ศิริวงค์ แมฮ่่องสอน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก (บางพระ) 

สตัวศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เนื%อง 3 

น.ส. นนัทิกานต์ ปัญญา
เฉียบ 

แพร่ วิทยาลยัอาชีวศกึษาแพร่ ค้าปลกี ปวช.2 

นาย อดิชาติ ดอนพนัเมือง มหาสารคาม วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ช่างก่อสร้าง ปวส.2 

น.ส. เจนทรามาศ พิมพ์น้อย นครพนม มหาวิทยาลยันครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร 4 

น.ส. อารีนา มะแซจะแหน ยะลา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาธารณสขุศาสตร์ 2 

นาย ณฐัพนัธ์ ภาคภมู ิ กาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ ศกึษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 3 

น.ส. อาภสัรา  แก้วเกษร เชียงใหม ่ วิทยาลยัอาชีวศกึษา เชียงใหม ่ การทอ่งเที%ยว ปวส.1 

น.ส. ศิริวรรณ  บวัโชติ สโุขทยั วิทยาลยัอาชีวศกึษา สโุขทยั คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1 

นาย วชัราวฒุิ  กิตติไพเราะ พะเยา วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ กฟผ. 
แมเ่มาะ 

อตุสาหกรรมไฟฟ้า ปวส.1 

น.ส. ระพีพร  แพรชมภ ู แมฮ่่องสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) 3 

น.ส. จฑุามาศ  คํ "าจนุ พะเยา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง นิติศาสตร์ 1 
 

โครงการทนุการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 
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จดัขึ �นเพื�อสง่เสริมการเข้าถึงสื�อการเรียนรู้ โดยแลกเปลี�ยน
หนงัสือและสื�อเพื�อเยาวชนกบัโรงเรียน รวมทั �งสง่เสริมกิจกรรมการ
เขียน การวาดภาพ เพื�อขยายโอกาสและรูปแบบการแสดงออก
ทางด้านศลิปะอยา่งเป็นอิสระและสร้างสรรค์ 
     

 ปี 2556 มลูนิธิพนูพลงัได้จดัประกวดนิทานภาพ 1 ครั �ง 
ประกวดภาพเขียนและเรียงความ 1 ครั �ง มีผลงานสง่เข้าร่วม 104 ชิ �น 
จาก 12 โรงเรียน มลูนิธิพนูพลงัมีความต้องการเน้นให้นกัเรียนได้
แสดงออกมากกวา่การแขง่ขนัเพื�อชิงรางวลั คณะกรรมการจงึชว่ยกนั
ให้ความเห็นสําหรับทกุผลงานที�สง่เข้าร่วมประกวด และได้สง่
ความเห็นดงักลา่วไปให้เจ้าของผลงานทกุชิ �น เพื�อเป็นกําลงัใจและใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานในอนาคต  

 

ในปีนี �มลูนิธิพนูพลงัได้มอบรางวลัประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้อเขียน ทั �งสิ �นจํานวน 15,700 บาท จดัซื �อ
สื�อและอปุกรณ์ด้านศลิปะตา่งๆเพื�อมอบแก่นกัเรียนและโรงเรียนอีกจํานวน 62,773 บาท และจดัสง่หนงัสือและสื�อ
อื�นๆ เพื�อแลกเปลี�ยนไปยงัโรงเรียนดงักลา่ว รวมทั �งจดัสง่นิทานที�ได้รับคดัเลือก เข้าประกวดหนงัสือนิทานทํามือ 
เมืองโตโยตะ จงัหวดัอายจิ ประเทศญี�ปุ่ น จํานวน 4 ผลงาน  

 

การจดัซื �อหนงัสือและสื�อตา่งๆ สว่นหนึ�งดําเนินการระหว่างงานสปัดาห์หนงัสือแหง่ชาตใินแตล่ะครั �ง โดยมลูนิธิ
ประชาสมัพนัธ์รับอาสาสมคัรชว่ยเลือกซื �อหนงัสือสําหรับเดก็ในชว่งแตล่ะวยั เพื�อจดัสง่ไปยงัห้องสมดุโรงเรียนที�เข้า
ร่วมโครงการ  โดยมีอดีตนกัเรียนทนุ และอาสาสมคัรทั�วไปเข้าร่วม และมีสํานกัพิมพ์นําหนงัสือมาร่วมบริจาคในงาน
ด้วย 

 
 

  

 

โครงการแลกเปลียนและสนบัสนนุสือเพือเยาวชน 

นิทาน แสงของผีเสื �อน้อย 

อาสาสมคัรร่วมเลือกหนงัสือและจดัสง่ให้โรงเรียนที�สง่ผลงาน
เข้าร่วมประกวด  (งานสปัดาห์หนงัสือแหง่ชาต)ิ  
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     เป็นโครงการสนบัสนนุโครงการเกษตรในโรงเรียน เพื�อให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของการพึ�งตนเอง
ด้านอาหาร และได้ปฏิบตัิงานทางการเกษตรเป็นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพตอ่ไป โดย
มลูนิธิสนบัสนนุทนุดําเนินการจํานวน 20,000 บาท แก่โรงเรียนที�เสนอโครงการได้เหมาะสม โดยโรงเรียน
จะต้องรายงานผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครั 2ง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  
 

     ปีการศกึษา 2556 ไมมี่โครงการเริ�มสนบัสนนุใหม ่โดยมีโครงการตอ่เนื�องจากปีการศกึษา 2555 จํานวน 
8 โครงการ คือ 
 

 
 
 
 

โรงเรียน อําเภอ จังหวัด โครงการ 

1. บ�านสันป�าป�วย สามเงา ตาก เกษตรปลอดสารพิษ (ปลูกผักกางมุ�ง) 

2. บ�านปากวัง บ�านตาก ตาก ปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงสุกรพันธุ& 

3. บ�านศรีคีรีรักษ& วังเจ�า ตาก เลี้ยงกบ 

4. บ�านสบป�อง เมือง แม-ฮ-องสอน เพาะเห็ดนางฟ2า เลี้ยงไก-พ้ืนเมือง เลี้ยงปลาดุก 

5. บ�านป�ายาง ปาย แม-ฮ-องสอน 
ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด เลี้ยงไก-พันธุ&พ้ืนเมือง 
เลี้ยงกบในกระชัง เลี้ยงปลา ปลูกกาแฟ 

6. บ�านวนาหลวง ปางมะผ�า แม-ฮ-องสอน เพาะเห็ดนางฟ2า 

7. วัดโนนสําราญ 
(ประชาสามัคคี) 

เมือง ร�อยเอ็ด เลี้ยงปลาดุกในป�อดิน 

8. บ�านเขือง เชียงขวัญ ร�อยเอ็ด ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาในบ-อดิน 

โครงการเกษตรแบบยั�งยนื 
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ในรอบปีที
ผา่นมา มลูนิธิพนูพลงัได้รับเงินบริจาคทั �งสิ �น 59 รายการ จากผู้บริจาค 38 ราย เป็นจํานวนเงิน

ทั �งสิ �น 2,927,245.33 บาท เป็นเงินบริจาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P.  Thailand 2,312,082.00 บาท (78.98%) 
เงินบริจาคจากมลูนิธิเฉลี
ยสขุและบคุคลทั
วไป 615,163.33  บาท (21.02 %)  

 

 

 

สินทรัพย์  ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร  1,703,421.13 1,335,988.26 

                         ภาษีถกูหกั ณ ที
จ่าย  0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,703,421.13 1,335,988.26 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน  242,079.10 234,743.37 

สลากออมสนิ  1,000,000.00 1,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,242,079.10 1,234,743.37 

รวมสินทรัพย์  2,945,500.23 2,570,731.63 

     

หนี �สินและส่วนของมูลนิธิ 

หนี �สินหมุนเวียน    

 คา่บริการด้านบญัชีค้างจา่ย  3,000.00 2,000.00 

รวมหนี �สินหมุนเวียน  3,000.00 2,000.00 

ส่วนของมูลนิธิ    

 ทนุจดทะเบียนเริ
มแรก  200,000.00 200,000.00 

 รายได้สงูกวา่รายจา่ยสะสม 2,742,500.23 2,368,731.63 

รวมส่วนของมูลนิธิ  2,942,500.23 2,568,731.63 

รวมหนี �สินและส่วนของมูลนิธิ  2,945,500.23 2,570,731.63 

รายงานการเงิน ประจําปี 2556 

งบดุล ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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โครงการ  รายการ รายรับ  รายจ่าย

เกษตรแบบยั
งยืน เงินบริจาค 0.00 0.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 0.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00

ก่อสร้าง เงินบริจาค 1,000,000.00 1,000,000.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 1,000,000.00 1,000,000.00

ทุนการศกึษาต่อเนื
อง เงินบริจาค 542,100.33 653,000.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 8,310.03
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 119,209.70
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 661,310.03 661,310.03

ทุนการศกึษาอาชีวะ-อุดมศกึษา เงินบริจาค 296,902.00 446,117.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 4,500.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 153,715.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 450,617.00 450,617.00

โครงการอื
นๆ, ไม่ระบุโครงการ เงินบริจาค 487,063.00
คา่ดําเนินการหกัจากเงินบริจาค 48,706.30

เงินสมทบจากสํานกังาน-ให้โครงการอื+น 356,197.70
ยกยอดมา - ยกยอดไป 112,608.58 194,767.58
รวม 599,671.58 599,671.58

สนับสนุนการศกึษาชนเผ่า เงินบริจาค 220,000.00 324,000.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 113,185.52 9,185.52
รวม 333,185.52 333,185.52

สื
อเพื
อเยาวชน เงินบริจาค 0.00 83,273.00
เงินสมทบจากเงินบริจาคไมร่ะบโุครงการ 83,273.00
ยกยอดมา - ยกยอดไป 0.00 0.00
รวม 83,273.00 83,273.00

สาํนักงาน เงินบริจาคเพื+องานสํานกังาน 381,180.00

ดอกเบี .ยธนาคารและรางวลัสลากออมสนิ 93,385.67
คา่ดําเนินการโครงการ 61,516.33 106,012.00
คา่ดําเนินการสํานกังาน 34,460.40
ยกยอดมา - ยกยอดไป 2,142,937.54 2,538,547.14
รวม 2,679,019.54 2,679,019.54

บัญชีรายรับรายจ่าย แยกตามโครงการ ปี 2556

หมายเหต:ุ มลูนิธิหกั 10% ของเงินบริจาคเป็นคา่ดําเนินการ ยกเว้นเงินบริจาคจากองค์กรที+สนบัสนนุคา่ดําเนินการตา่งหากแล้ว
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  หนึ�งปีของหนุ่ม 

มีนาคม 2556  
 

สวสัดคีรับพี�ๆทกุคน พี�ๆ คงสบายดนีะครับ เดอืนนี�ก็เป็นอีก
เดอืนหนึ�งที�ผมมคีวามสขุ  และเป็นเดอืนของการเริ�มฝึกงานเป็น 
เดอืนแรกดว้ยก็ว่าได ้คือผมมาฝึกงานภาคฤดรูอ้นครับเป็นเวลา  
2 เดอืนกบัอีก 6 วนั ซึ�งก็เกี�ยวกบังานก่อสรา้ง สว่นที�พกัทางบริษทั
ที�มาฝึกงานดว้ยไดเ้ชา่ใหอ้ยู่เป็นการชั �วคราวครับ โดยตอ้งทาํงานทกุวนั
ไมม่วีนัหยดุเลยเวน้แตจ่ะขอลาหยดุไดค้รับ ผมก็เลยขอใชส้ทิธลิาหยดุ
เป็นจาํนวน 5 วนัเพื�อจะไปดแูลนอ้งๆ ที�ค่ายกบัมลูนธิิไทย-ลาหู่ อีกทั�ง
เพื�อนๆ ที�ไดร้ับทนุของมลูนธิิพนูพลงั แตว่่ามปัีญหาเขา้มานดิหนอ่ย
เลยไมไ่ดเ้ต็มที�กบันอ้งๆ เท่าไร การไปค่ายในครั�งนี�ถือว่าสนกุมากเลย
ครับ ไดป้ระสบการณใ์หม่ๆ  เยอะเลย ไดร้ ูจ้กันอ้งๆ ชนเผา่ตา่งๆ ที� 
อยู่ภาคเหนอื  แมจ้ะเป็นชว่งเวลาอนัสั�น  ก็มคีวามอบอุ่นและความ
ผกูพนัเกิดขึ�นกบัพี�ๆ นอ้งๆ ร่วมค่ายเป็นอย่างมากเลยครับ  
ผมหวงัว่าคงจะไดม้โีอกาสไดร่้วมค่ายดีๆ  อย่างนี�อีกนะครับ 
 

                เมษายน 2556 
 

              เดอืนนี�ผมกาํลงัฝึกงานอย่างเต็มรปูแบบครับ
   ฝึกหนกัเอาการ จนถึงวนัที� 11 เมษายนจึงได้
 กลบับา้นในชว่งวนัหยดุยาว พอหลงัสงกรานต ์ 
        ผมเลยขอทาํงานรา้นขายสง่สนิคา้ที�อยู่ไกลบ้า้นจน  
         ถึงสิ�นเดอืน ตอ้งเปิดรา้นต ี5 ทกุเชา้ ผมทาํงาน 
          ทกุวนัไมห่ยดุเลย จะหยดุก็ตอ่เมื�อทางรา้นหยดุ
 เท่านั�นครับ ผมทาํงานที�นั �นจนถึงสิ�นเดอืน เมื�อ
 วนัที� 30 เลยขอออก เพราะอาจารย ์โทร. ตาม 
 ใหเ้ขา้มาที�วิทยาลยั เพื�อรับแบบบา้นไปเขยีนครับ  

 

พฤษภาคม 2556 
 

     ตอนนี�การอยู่อาศัยกาํลงัเขา้ที�เขา้ทาง มสีะดดุบา้งบางครั�ง 
บางคราวครับ เดอืนนี�เปิดเรียนมค่ีาใชจ้่ายหลายอย่างมาก และ 
ภาคเรียนนี�เรียนหนกัมากเลยครับ ตารางเรียนแนน่มากจนไมม่ ี
เวลาไปทาํงาน จะมเีวลาก็แค่เสาร–์อาทิตยเ์ท่านั�น ตอนนี�ผมกาํลงั 
ซอ้มออกแบบสว่นผสมคอนกรีต จะไปแขง่ที�สระบรีุวนัที� 18 ม.ิย. 
ครับ ซอ้มทกุวนัเหนื�อยมากเลยครับ และทางครใูนแผนกก็ใหเ้ขยีน
แบบที�จอดรถวิทยาลยั  ที�จอดรถแผนก  และ รับงานแปลนบา้น
อาจารยม์าเขยีนดว้ย จนผมไมม่เีวลาไปทาํงานเสริมเลยครับ 

             กรกฎาคม 2556 
 

   ชว่งนี�ผมเรียนหนกัมากเลยครบัและจะตอ้งออก 
        ค่ายอาสาไปซ่อมโรงเรียนในชนบท โดยงานหลกัๆ    
      ก็ไปซ่อมอาคารเรียนและตอ่เตมิอาคารอเนกประสงค ์ 
     เหมอืนกบัสรา้งใหมเ่ลยครบัเพราะตอ้งรื�อหลงัคา 
    ออกทั�งหมดและทาํการซ่อมทีละนดิ แลว้ยงัตอ้งอ่าน 
หนงัสอืสอบเพราะว่าใกลส้อบปลายภาคเรียนแลว้ เดอืน   

หนา้ก็ปิดเทอมหนึ�งแลว้ครับ ตอนนี�ผมกลบัมาอยู่บา้น
เนื�องจากไมม่ไีครอยู่ที�บา้นย่าเลยครับ ตอ้งกลบัมาดแูล
รักษาบา้นและกลบัมาทาํงานชว่ยป้าดว้ย 

 

สิงหาคม 2556 
 

    ในวนัแม ่ผมไดท้าํบญุตกับาตรใหก้บัแมที่�จากไปเมื�อ 
ตอนผมยงัเด็ก ถึงจะไมไ่ดอ้ยู่กบัแม ่ผมก็จะทาํความดเีพื�อ
แมค่รับ ชว่งนี�ก็กาํลงัสอบหนกัมากเลยครับ ตอ้งตั�งใจ 
มากเพราะบางวิชาก็ไมไ่ดเ้รียนเลย ผมตอ้งออกไปเป็น
ตวัแทนแผนกทาํโรงอาหารใหโ้รงเรียนในชนบทครับ 
เลยตอ้งอ่านหนงัสอืเอง ในวนัเสาร-์อาทิตยก็์เขา้มาทาํงาน
ที�รา้นเดมิ เลกิงานทุ่มหนึ�ง ผมเลยขอทางอาจารยน์อนที�
หอ้งชมรมวิทยาลยั เนื�องจากผมเป็นประธานชมรม 
ภาควิชาเทคโนโลยีก่อสรา้งจึงสามารถนอนไดค้รับ 
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  ตลุาคม 2556 

 

       ผมเริ�มเรียนเทอม 2 มาเป็นเวลา 5สปัดาหแ์ลว้ครับ ตอนนี�ผม   
    เดนิทางไปกลบัโดยรถจกัรยานยนต ์ออกจากบา้นตั�งแตเ่ชา้ มาดแูล 
      กิจกรรมหนา้เสาธง เป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายและไมต่อ้งรอรถ 
        นานๆ เสยีเวลาชว่ยงานที�บา้น การเรียนก็เยอะพอสมควร แลว้ 
         ชว่งนี�ก็มกีารแขง่ขนักีฬาดว้ยครับ งานกิจกรรมผมก็เยอะเป็น 
           พิเศษ และผมกาํลงัหาที�สมคัรเรียนตอ่ดว้ย ผมสมคัรไวส้อง 
            สามที�แลว้ครับ สว่นเกรดเทอมที�แลว้ก็อยู่ที� 3.30 ครับ ชว่งนี� 
              ที�บา้นกาํลงัเกี�ยวขา้ว ผมก็ชว่ยป้าเกี�ยวหลงัเลกิเรียนครับ 

 

 พฤศจิกายน 2556 
 

      เหลอืไมก่ี�เดอืนแลว้นะครับที�ผมจะเรียนจบ 
ระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีชั�นสงู ตอ้งขอ 
ขอบพระคณุทางมลูนธิพินูพลงัและผูใ้จบญุทกุท่าน 
ที�ใหโ้อกาสผมครับ เดอืนนี�เริ�มหนาวแลว้ ก็ขอใหพ้ี�ๆ 
ทกุคนรักษาสขุภาพดว้ยนะครบั ชว่งนี�ผมเป็นหวดับ่อย 
อากาศเปลี�ยนแปลงบ่อยครับ เชา้อากาศเย็น กลางวนั 
อากาศรอ้น เทอมนี�ผมเรียนหนกัมาก สว่นมากจะเป็นวิชาที�
ผมไมค่่อยชอบเท่าไร และเดอืนนี�ผมใชจ้่ายเงนิไปกบัการทาํ
รายงานสง่ครเูยอะมากเลยครบั ผมทาํงานในวนัหยดุ และ 
เขา้หนา้เกี�ยวขา้วก็ตอ้งชว่ยป้าเกี�ยวขา้วดว้ยครับ สาํหรับ 
เด็กในเมอืงคงเป็นงานหนกัมาก แตผ่มรูซึ้�งถึงความ
ยากลาํบาก หลงัสูฟ้้าหนา้สูด้นิมาตั�งแตเ่ล็กๆ ก็เลยทาํ 
เสร็จเร็วครับ และในปัจจบุนัเทคโนโลยีกา้วหนา้ไป 
มาก ป้าเลยจา้งรถเกี�ยวขา้วเป็นสว่นใหญ่ ไดเ้กี�ยว 
เองนอ้ย ยกเวน้แตก่ารเอาขา้วขึ�นเลา้ผมก็ไดช้ว่ย 
ลงุเอาขา้วใสถ่งุและเอาขึ�นเลา้ครับ     
 

กมุภาพนัธ ์2557 
  

     เดอืนนี�ผมกาํลงัสอบ ตอ้งอา่นหนงัสอืหนกัมาก
เลยครับ และยงัตอ้งเคลยีรง์านสง่ครดูว้ย คิดหนกัใน
หลายเรื�องครับ ทั�งเรื�องสอบ และการเตรียมตวัที�จะไป
เรียนตอ่ และทกุอย่างก็เริ�มที�จะเขา้ที�นะครับทั�งเรื�อง
โครงการ และงานกิจกรรมที�จะตอ้งเคลยีรส์ง่ตอ่ใหก้บั
ร ุ่นนอ้งตอ่ไป ในที�สดุผมก็จบการศึกษาในระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชพีชั�นสงูสมดงัที�ตั�งใจไวค้รับ ใน 
ระดบันี�ผมสอบวดัมาตรฐานวิชาชพีไดเ้ป็นอนัดบั 1 
ของภาควิชา เหมอืนกบัตอนที�เรียนอยู่ในระดบั ปวช. 
ผมไดเ้ดนิทางตามความฝันมาไดค้รึ�งทางแลว้ครับ 
ตอ้งขอขอบพระคณุทางมลูนธิเิป็นอย่างสงูที�ใหโ้อกาส
ผมครับ ในเสน้ทางที�ตอ้งเดนิตอ่ไปผมจะตั�งใจทาํใหด้ี
ที�สดุครับ 

        
      

นาย อดิชาติ  ดอนพนัเมือง (หนุม่) (ซ้ายสดุในภาพ) จบการศกึษาระดบั ปวส. และได้รับการพิจารณาสนบัสนนุทนุการศกึษา 

ในระดบัปริญญาตรี (ตอ่เนื,อง) ปีการศกึษา 2557 แล้ว 
 

  ธนัวาคม 2556 
 

              สวสัดคีรับพี�ๆทกุคน คงสบายดกีนันะครับ สว่นผม        
         สบายดคีรับ ที�บา้นผมหนาวมาก อากาศตอนกลางคืน 
       ค่อนขา้งเย็นครับ จดหมายฉบบันี�เป็นของเดอืนธนัวาคม  
      แตก็่ขอสวสัดปีีใหมท่างมลูนธิพินูพลงันะครับ อีกไมน่านผม 
     จะจบการศึกษาแลว้ ผมขอขอบพระคณุมลูนธิพินูพลงัเป็น 
    อย่างมากครับที�ใหโ้อกาสเด็กบา้นนอกคนนี�ใหไ้ดเ้รียนตอ่จน 
   สมดงัหวงัไว ้เดอืนนี�ผมไดส้มคัรสอบเรียนตอ่ และผลออกมา 
คือ ผมสอบตดิในสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัราชมงคล 
อิสาน วิทยาเขตขอนแก่นครับ ตอนนี�ผมไดเ้ริ�มทาํโครงการ 
สง่ทา้ยใหก้บัทางแผนก ตอ้งขอขอบพระคณุพี�ๆมลูนธิพินูพลงั

และผูใ้หญ่ใจบญุ และ ทกุๆคนที�คอยใหส้นบัสนนุทั�งในดา้น
ทนุการศึกษาและใหค้าํปรึกษาครับ 
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         รว่มพนูพลงั 

 

รับข่าวสารจากพูนพลังทางอินเตอร์เน็ต! 

สะดวก รวดเร็วทนัเหตกุารณ์  สีสนัสวยงาม ไมเ่กิดขยะ    

                               สมคัรรับขา่วสาร สง่ e-mail ไปที$ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com  

หรือติดตามความเคลื$อนไหวล่าสดุของพนูพลงัได้ที$   facebook : มลูนิธิพนูพลงั 

      และ blog:     gotoknow.org/blog/poonpalang  

ด้วยกําลงัแรงงาน 

- ชว่ยงานสํานกังาน (งานบญัชี, งานริเริ$มโครงการ, งานระดมทนุ, งานประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ) 

-  ตอบจดหมายนกัเรียน 

-  ร่วมเป็นแรงงานคา่ย 

-  แสดงความเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน 

 

-  โครงการทนุการศกึษาตอ่เนื$อง 

   ทนุละ 2,500 บาท ตอ่ปี 

    บริจาคสําหรับ 1 ปี จํานวน    ทนุ 

    บริจาคสําหรับ 3 ปี จํานวน    ทนุ 

-  สนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา   

   และอดุมศกึษา 

   ทนุละ 5,000 บาท  จํานวน    ทนุ 

-  โครงการเกษตรแบบยั$งยืน  

   ทนุละ 5,000 บาท จํานวน    ทนุ 

-  โครงการสนบัสนนุสื$อเพื$อเยาวชน 

   ทนุละ 500 บาท  จํานวน    ทนุ 

- (อื$นๆ).........................................  

  จํานวน                                บาท 

 
 
 

 

โดย 

     เช็คสั$งจา่ย มลูนิธิพนูพลงั 

     หรือ โอนเงินเข้าบญัชี  มลูนิธิพนูพลงั 

      -  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ 

         เลขที$บญัชี  197-0-54978-6 

       - ธนาคารกรุงไทย  

         สาขาอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ   

         เลขที$บญัชี   007-1-30175-5 
      แล้วแจ้งมายงัสํานกังาน 
 

(**เงินบริจาคสามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้**) 

 เมษายน 2551 

มลูนิธิพนูพลงั  

47/217 หมูบ้่านสิวลีตวิานนท์ ถ.สขุาประชาสรรค์ 3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120  

โทรศพัท์/โทรสาร : 0-2963-1483 
website: http://www.poonpalang.org    e-mail: poonpalang@yahoo.com 


