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สาส์นประธานกรรมการ
ดิ ฉันได้รับการแต่ งตัง ให้ดํารงตํ าแหน่ งประธานกรรมการมู ลนิ ธิเพื อให้โอกาส เมื อต้นปี 2550 นับเป็ น
โอกาสอันดี ที ไ ด้เ ข้ามามี ส่ วนในการช่ วยเหลื อสัง คมร่ วมกัน ซึ งดิ ฉันมี ความมุ่ง หวังว่ ามู ลนิ ธิ เพื อให้โอกาสจะ
กลายเป็ นองค์กรทางด้านสังคมสงเคราะห์ทีส ามารถช่วยพัฒนาสังคมได้อีกทางหนึง
นับตัง แต่มูลนิ ธิเพื อ ให้โอกาสได้จัดตัง เป็ นองค์ กร ก็ได้มีการดํ าเนิ นงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
แล้ว ซึ ง เป็ นผลจากการบริ หารจัดการที ดีและการได้รับความร่ วมมื อจากทุกฝ่ ายที เ กี  ยวข้ อง โดยการดํ าเนิ น
โครงการต่าง ๆ เป็ นไปอย่ างราบรื  นตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที วางไว้ ปั จจุบนั มู ลนิ ธิเพื อให้โอกาสกํ าลัง
ดํ าเนิ นการก่อสร้ างบ้านสํ าหรับเด็กและผู้สูงอายุ ซึ งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ
ในการก่ อสร้ างเป็ นจํ านวนมาก ดิ ฉันในฐานะประธานกรรมการมู ลนิ ธิเพื อให้โอกาส จะพยายามผลักดันให้การ
ดําเนิ นงานมี ความก้าวหน้าโดยเร็ ว เพือ ให้สามารถรองรับการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมได้โดยเร็ วที ส ดุ
สิ งที ด ี ทีส ดุ สําหรับเด็กทุกคนคื อ การให้เด็กได้มีชีวิตอยู่กบั ครอบครัวที อบอุ่นของเขาเอง ส่วนในสถานการณ์
ที เด็กไม่ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ อันมี ผลมาจากสถานการณ์ เลวร้ ายที ทําร้ ายทัง ร่ างกายและจิ ตใจของเขา
ทัง จากคนในครอบครัวหรื อคนภายนอก มู ลนิ ธิจะช่ วยสร้ างครอบครัวที อบอุ่นสํ าหรับเด็ กเหล่ านัน เชื อว่ าความ
อบอุ่นที เ กิ ดจากครอบครัวที ม ูลนิ ธิมอบให้นีจ ะช่วยสร้างชี วิตที ม นั คงแก่เด็กได้
สุดท้ายนี  ดิ ฉันหวังเป็ นอย่ างยิ งว่ า ด้วยความร่ วมมื อสนับสนุนเป็ นอย่ างดี จากทัง ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์ กรระหว่างประเทศ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ นและประชาชนทุกภาคส่วน จะช่ วยให้มูลนิ ธิเพื อให้โอกาส
สามารถดําเนิ นการได้บรรลุตามเป้ าหมายทุกประการ

นางสาวรุ่งนภา วาปีทะ
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อให้โอกาส
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สาส์นผู้อํานวยการบริหาร
นับแต่ มู ลนิ ธิเพื อให้โอกาสได้ก่อตังขึ น ได้มี การยื นขอจดทะเบี ยนจัดตัง มู ล นิ ธิ ดิ ฉันและคณะกรรมการ
ทุกท่านมี ความหนักใจ เนื องจากขัน ตอนในการขอยื นจดทะเบี ยนนัน ค่อนข้างซับซ้อนและมี รายละเอี ยดมาก อาจ
ต้องใช้ระยะเวลานาน แต่กลายเป็ นว่ามูลนิ ธิได้รับการอนุญาตจัดตัง เป็ นองค์ กรภายใน 6 สัปดาห์ เท่านัน ซึ งนํ า
ความยิ นดี แก่ ทุกฝ่ ายเป็ นอย่ างยิ ง ดิ ฉันได้รับเกี ยรติ จากคณะกรรมการ ให้ดํารงตํ าแหน่ งผู้อํานวยการบริ หาร
ก็ได้มีการวางระบบการบริ หารจัดการสํ าหรับสํ านักงาน และเตรี ยมสถานที ทีเหมาะสมสํ าหรับกิ จการของมูลนิ ธิ
เพือ ให้การดําเนิ นงานของมูลนิ ธิเป็ นไปตามขัน ตอน ตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
มูลนิ ธิเพื อให้โอกาส ได้รับเกี ยรติ จากบุคคลที มีประสบการณ์ จากหลายอาชี พเป็ นที ปรึ กษาด้านโครงการ
และด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งผลให้ปัจจุบนั การดํ าเนิ นงานเป็ นไปอย่างราบรื  น อันเป็ นผลดี แก่มูลนิ ธิในการกํ าหนด
ภารกิ จและเป้ าหมาย อาจดูเหมื อนว่ากลุ่มเป้ าหมายของมูลนิ ธิ ไม่ว่าเด็กหรื อผู้สูงอายุ มี จํานวนไม่มากหากเปรี ยบ
กับ การลงทุน ในโครงการต่ าง ๆ ที ค่ อนข้ า งสู ง แต่ สิ ง ที มี ค่า ที สุด คื อ ชี วิต ของคน ๆ หนึ ง อันไม่ ส ามารถนํ า ไป
เปรี ยบเที ยบกับสิ งใดได้ เด็ กเหล่ านี เป็ นผู้ทีได้รับผลกระทบอันเลวร้ ายในชี วิต โดยที ตวั เขาเองเป็ นผู้ทีถูกกระทํ า
จึ งเป็ นเหตุผลที เ ราจํ าเป็ นต้องช่วยฟื  นฟูสภาพจิ ตใจ ร่ างกาย ช่วยชี วิตที มีค่าให้ได้รับในสิ งที ข าดหายและปรารถนา
มาตลอด มูลนิ ธิอยากจะดูแลให้เขามี ชีวิตที ด ี ขึน และอยู่ในสังคมได้อย่างมัน คงต่อไป
ดิ ฉนั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความร่ วมมื อของทุกท่านที ช่วยทํ าทุกสิ งให้เกิ ดขึ นได้ และดิ ฉนั เองไม่
สามารถทําหน้าที นีได้ หากขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่ าย ขอบคุณสํ าหรับการเสี ยสละเวลา แรงกาย โดยไม่หวังสิ ง
ตอบแทนใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ งนักธุรกิ จที พร้ อมเสี ยสละผลกํ าไรของท่าน เพื อ ที จะได้เห็นนิ มิตและเป้ าหมายนัน
เกิ ดขึ น และขอขอบคุณเจ้าหน้าที มูลนิ ธิเพื อให้โอกาสทุกท่านที ได้อทุ ิ ศเวลาปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็ม ความสามารถ
ตลอดระยะเวลาที ผ ่านมา
ดิ ฉนั คาดหวังว่าสถานที แห่งนี จะกลายเป็ นที พกั อาศัยอันอบอุ่นในบรรยากาศแบบครอบครัว รายล้อมด้วย
ต้นไม้และธรรมชาติ ทีร่มรื  น มี ความมัน คงปลอดภัย สํ าหรับเด็ก ๆ และผู้ทีได้รับการช่ วยเหลื อ และเป็ นสถานที ที
ชาวบุรีรัมย์มีความภาคภูมิใจในการมี ส่วนร่ วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

นางแอนนิต้า ดาร์ลีน ฮอร์ตัน
ผู้อํานวยการบริหารมูลนิธิเพื่อให้โอกาส
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การก่อตั้งมูลนิธิเพื่อให้โอกาส
ประมาณต้ น ปี 2550 นางแอนนิ ต้ า ดาร์ ลี น ฮอร์ ตั น ที ป รึ ก ษาอิ ส ระด้ า นการพัฒ นาการศึ ก ษา
เศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ ท่านมีประสบการณ์ การทํางานในประเทศไทยและองค์กรความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศมากว่า 20 ปี พร้ อมกับ ดร. แจ๊ ค วิลเลียม ซิมป์สัน นักธุรกิจเกษี ยณ และเป็ นคณะกรรมการมูลนิธิ
MBI (Mission Builders International) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทีให้ การสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิตา่ ง ๆ
ทัว โลก ร่วมด้ วย แพทย์ หญิงจิรพรรณ จันทวงค์ อายุรแพทย์ประจําโรงพยาบาลนางรอง คุณหมอนักพัฒนา
ทีนอกเหนือจากการดูแลรักษาคนไข้ แล้ ว ท่านยังออกนอกพื Fนทีเพื อไปอบรมให้ ความรู้ และรั กษาโรคแก่ชาวบ้ าน
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทังได้
F รับความร่วมมือจาก นางไพรวรรณ พลวัน
ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุบ้านบุรีรัมย์ ซึงท่านมีความยินดีและเต็มใจทีจะร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ท่านเป็ น
นักสังคมสงเคราะห์ทีมีส่วนในการพัฒนาสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ มานานตังแต่
F เริ มรับราชการ นางสาวรุ่ งนภา
วาปี ทะ ประธานมูลนิธิโรงเรี ยนรุ่ งนภาวิทยา อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงเป็ นผู้ทีอทุ ิศทังชี
F วิตให้ กบั การ
เลี Fยงดูและให้ การศึกษาแก่เด็กด้ อยโอกาส ทนายจารุ พงศ์ สมอารยพงศ์ กรรมการสภาทนายความภาค 3 ศาล
จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านเป็ นทนายทีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างสูง หลายครังF ทีทา่ นช่วยว่าความให้ ลกู ความทีถกู
เอารัดเอาเปรี ยบโดยไม่รับค่าตอบแทน และ นายณัฐกานต์ พันธรั กษ์ พงษ์ นักธุรกิจรุ่ นใหม่ ซึงเป็ นทีร้ ู จกั อย่างดี
ในอําเภอนางรอง คุณณัฐกานต์ประสบความสําเร็ จในธุรกิจทีทําและมีหวั ใจอยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกท่านได้ เข้ า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการเพือก่อตังมู
F ลนิธิ ด้ วยทัศนคติทีต้องการร่ วมมือกันพัฒนาท้ องถินทีอาศัยอยู่ ในด้ านสังคม
โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
แรกเริ ม คณะทํางานทังF 7 ท่านดังกล่าว ได้ ติดต่อประสานงานกับบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิในจังหวัด
บุรีรัมย์ ร่ วมและปรึ กษาหารื อกับหลายท่านที เ คยร่ วมกันทํ างานด้ านการแก้ ไขปั ญ หาสังคม และได้ ข้อสรุ ปว่า
จะดําเนินการจัดตังองค์
F กรโดยใช้ ชือว่า มูลนิธิเพือให้ โอกาส (Opportunity Foundation) ขึ Fนในอําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ ขอคําแนะนําจากทางอําเภอนางรอง เพือร่ วมกันร่ างข้ อบังคับและระเบียบของมูลนิธิ จากนันF
ดํ าเนิ นการยื นขอจดทะเบี ยนจัดตังF มูล นิ ธิ ทีสํ านักงานวัฒ นธรรม จัง หวัดบุรี รัม ย์ และได้ รับ หนัง สื อแสดงการ
จดทะเบียนจัดตังมู
F ล นิธิ เมื อวันที 19 เมษายน พ.ศ. 2550
โดยมี สํานักงานตังF อยู่ ณ บ้ านเลขที 69/1
ถนนสังขกฤษณ์บรู ณะ ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงเป็ นบ้ านของคุณเบญจรี กายจะโป๊ ะ
และครอบครัว ยินดีให้ เช่าพักอาศัยและใช้ เป็ นสํานักงานชัว คราวได้
หลังจากมูลนิธิเพือให้ โอกาสได้ จดทะเบียนจัดตังอย่
F างถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว คณะกรรมการมูลนิธิ จึงได้
เริ มดําเนินงานด้ านต่างๆ เริ มแรกเป็ นการประชุมเพือกําหนดทิศทางและนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย โครงการในอนาคต
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การวางระบบการบริ หารจัดการ เช่น ระบบบัญชี ทรัพยากรบุคคล แผนการดําเนินการก่อสร้ างสถานทีอาศัยสําหรับ
เด็กและผู้สงู อายุ (Master plan) การจัดหาสถานทีก่อสร้ าง งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
มูล นิ ธิ เ พื อให้ โ อกาส ขอขอบพระคุณ ทุกฝ่ าย ที ไ ด้ ใ ห้ ความช่ วยเหลื อและสนับสนุน ทํ าให้ ส ามารถ
ดําเนินงานตามเป้าหมายมาจนถึงปั จจุบนั และขอบคุณบุคคลสําคัญอีกท่านหนึงคือ คุณเลิศ ตันติสกุ ฤติ ผู้จดั การ
ศูนย์โตโยต้ า สาขานางรอง คุณเลิศเป็ นผู้ให้ คําแนะนําทีดีแก่มลู นิธิเพือให้ โอกาสในหลาย ๆ เรื อง โดยเฉพาะ
ด้ า นการดํ า เนิ น งานที ท่ า นยํ าF อยู่ เ สมอไม่ ใ ห้ ลื ม ว่ า “เราต้ อ งทํ า งานเพื  อ ประโยชน์ แ ก่ ส ัง คมอย่ า งแท้ จ ริ ง”
คณะกรรมการทุกท่านรู้สกึ เสียดายเป็ นอย่างยิงทีทา่ นไม่สามารถร่ วมเป็ นคณะกรรมการได้ เนืองจากท่านได้ อทุ ิศตน
เป็ นคณะกรรมการมูลนิธิสําหรับเครื อข่ายนักธุรกิจแล้ ว แต่ก็ยงั ยินดีทีจะเป็ นทีปรึ กษาให้ แก่มูลนิธิเพือให้ โอกาส
อยู่เสมอ ขอขอบคุณ คุณวิมล ชาญประโคนและคุณช่อลดา ศฤงคาร์ นนั ต์ ทีเป็ นผู้ช่วยเหลืองานด้ านเอกสารการ
จัดตังมู
F ลนิธิ และความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี F
กระทรวงมหาดไทย
สํานักสอบสวนและนิตกิ ร (วังไชยยา)
สํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานทีดนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุบ้านบุรีรัมย์
โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานขนส่งทางนํ Fาที 7 สาขานครราชสีมา
บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
มูลนิธิ MBI (Mission Builders International) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษัท Chief Architect ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทีวา่ การอําเภอนางรอง
เทศบาลเมืองนางรอง
สถานีตํารวจภูธรนางรอง
สํานักงานทีดนิ สาขานางรอง
สํานักงานสรรพากรนางรอง
ธนาคารกรุงเทพ (จํากัด) มหาชน สาขานางรอง
มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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มูลนิธิโครงการเพือชีวิต
บ้ านต้ นไม้ แห่งชีวิต
มูลนิธิโรงเรี ยนรุ่งนภา
สํานักงานทนายความจารุพงศ์ สมอารยพงศ์
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วัตถุประสงค์
มูลนิธิเพือให้ โอกาส (Opportunity Foundation) ได้ รับการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตังมู
F ลนิธิ เมือ
วันที 19 เมษายน พ.ศ. 2550 เลขอนุญาตที ต. บร. ๒ / ๒๕๕๐ จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
มีใจความสําคัญตามข้ อบังคับของมูลนิธิ ดังนี F
1. มูลนิธิ ชือ มูลนิธิเพือให้ โอกาส ชือภาษาอังกฤษ Opportunity Foundation
2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ
2.1 เพือส่งเสริ มการบริ การสงเคราะห์ชีวิตครอบครัวและพัฒนาอย่างครบวงจรและยัง ยืน ให้ แก่
เด็กไร้ ทีพงึ เด็กกําพร้ า เด็กถูกทอดทิ Fง เด็กเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิการทางสมองและร่ างกายโดยไม่จํากัดเพศ
สัญชาติ ศาสนา หรื อสภาวะทางสังคมของเด็ก
2.2 เพือช่วยเหลือผู้เสียหายหรื อเหยือของการค้ ามนุษย์ โดยไม่จํากัดเพศ สัญชาติ ศาสนา หรื อ
สภาวะทางสังคมของเด็ก
2.3 เพือดูแลช่วยเหลือผู้สงู อายุไร้ ทีพงึ
2.4 เพือช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม บรรเทาทุกข์ฉกุ เฉินแก่ผ้ ปู ระสบภัยและการทําพัฒนา
ชุมชนทังด้
F านเศรษฐกิจและสังคมให้ พงึ ตนเองอย่างยัง ยืน
2.5 เพื อประสานงานกับชุม ชน องค์การ หรื อมูล นิ ธิ อืน ๆ ทังF ในประเทศและนอกประเทศที มี
เป้าหมายสอดคล้ องกับเป้าหมายของมูลนิธิในการดําเนินการเพือสาธารณประโยชน์
2.6 ไม่ดําเนินการเกียวข้ องกับการเมืองแต่ประการใด
3. สํานักงานมูลนิธิตงอยู
ั F ่ เลขที 69/1 ถนนสังขกฤษณ์บรู ณะ ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4. ทรัพย์สินของมูลนิธิ มีทนุ เริ มแรกเป็ นเงินสด จํานวน 500,000 บาท
5. กรรมการของมูลนิธิในวาระเริ มแรก มีคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี F
1. นางสาวรุ่งนภา วาปี ทะ
ประธานกรรมการ
2. นางจิรพรรณ จันทวงค์
รองประธานกรรมการ
3. นางแอนนิต้า ดาร์ ลีน ฮอร์ ตนั ( Ms. Anita D. Horton )
เลขานุการ
4. นางไพรวรรณ พลวัน
กรรมการ
5. นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์
กรรมการ
6. ดร.แจ๊ ค วิลเลียม ซิมป์สัน ( Dr. Jack W. Simpson )
กรรมการ
7. นายณัฐกานต์ พันธรักพงษ์
เหรัญญิก
นายทะเบียนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ อนุญาตให้ จดทะเบียนจัดตังมู
F ลนิธินี Fแล้ ว เลขทะเบียนลําดับที บร 2/2550
ตังแต่
F วนั ที 16 พฤษภาคม 2550
มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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ภารกิจ
เป็ นแหล่งทีอยูอ่ าศัยในบรรยากาศครอบครัวทีอบอุน่ และปลอดภัย นํามาซึง การรักษา ฟื นF ฟูสภาพจิตใจ
สําหรับเด็ก ๆ และคนชรา ทีถกู ทําร้ ายร่างกายและจิตใจ ไร้ ทีพงึ พร้ อมทีจะใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างเข้ มแข็ง อีก
ทังยั
F งเป็ นศูนย์ให้ โอกาสด้ านการเรี ยนรู้ ตา่ ง ๆ เพือพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลและอาชีพแก่เด็ก
นักเรี ยน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทัว ไป

แนวคิดโดยทั่วไปของมูลนิธิ
แนวคิ ด โดยทัว ไปของมูล นิ ธิ คื อ จัด ตังF สถานที พัก อาศัย ที เ หมาะสมที สุ ด สํ า หรั บ เด็ ก และคนชรา ใน
กลุ่มเป้าหมายทีถูกทําร้ ายหรื อทารุ ณกรรมทังด้
F านร่ างกายและจิตใจ ถูกทอดทิ Fง บนพื Fนทีกว้ างปลอดภัย สะดวก
และอยู่ในเขตชุมชนอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิ ดใช้ สอยสําหรับ การเรี ยนรู้ การสอน และการพักผ่อน
สําหรับผู้ทีอาศัยอยูใ่ นมูลนิธิและชุมชนรอบข้ าง
ในอนาคต มู ล นิ ธิ ตังF เป้ าหมายในการพั ฒ นาโครงการสอนภาษาต่ า งประเทศ และการเรี ย นรู้ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ เพือจะสร้ างโอกาสและตอบสนองความต้ องการให้ แก่ผ้ ูทีอาศัยและเด็กทีอาศัยอยู่บริ เวณโดยรอบ
ส่วนด้ านงบประมาณ นอกจากทุนจากนักธุรกิจเอกชนภายในประเทศ อาจจะมีกิจกรรมทีช่วยเสริ มสร้ างรายได้ แก่
มูล นิ ธิ เ องบ้ าง เพื อให้ มูล นิ ธิ ส ามารถดํ าเนิ นงานได้ อย่างยัง ยื น โดยรายได้ หรื อผลกํ าไรใด ๆ ที ก่อเกิ ดจากการ
ดําเนินงานและกิ จกรรม จะนํ ากลับไปลงทุนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ เพื อเป็ นรายได้ สนับสนุนมูลนิ ธิ
เพือให้ โอกาสต่อไป

พื้นที่เป้าหมาย
ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กและคนชรา ในเขตพื Fนทีจงั หวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดใกล้ เคียง โดยในอนาคตคาดว่ากลุม่ เป้าหมายจะอยูใ่ นพื Fนทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคอืน ๆ ของ
ประเทศไทย รวมทังจะมี
F การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือประเทศเพือนบ้ านในบริ เวณชายแดนไทย – กัมพูชา ด้ วย
เช่นกัน

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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ผลการดําเนินงาน ปี 2550
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสําหรับเด็กและคนชรา
มูลนิธิพยายามหาทีดนิ ว่างเปล่าเพือก่อสร้ างบ้ านสําหรับเด็ก
และคนชรา ซึง จะต้ องเป็ นสถานทีเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงเป็ น
สถานทีสําหรับเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั งิ านด้ วย อยูภ่ ายในเขตเทศบาลเมือง
นางรอง และมีพื Fนทีเพียงพอทีจะรองรับโครงการทีจะตามมาในอนาคต
แม้ ทีดนิ ในเขตเทศบาลนันมี
F ราคาค่อนข้ างสูง
แต่มลู นิธิหวังว่าจะ
เป็ นผลดีแก่เด็กและคนชรา ทีจะได้ อยู่ในสังคมเมือง มีเพือนบ้ าน
ชุมชน และได้ ใช้ ชีวิตแบบปกติทวั ไป
คณะกรรมการได้ ขอความเห็นจากทางเทศบาลเมืองนางรอง
และผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าทีดินบริ เวณลํานางรอง ด้ านทิศตะวัน
ออกของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง เป็ นทีเหมาะสมแก่การตังเป็
F น
มูลนิธิหรื อไม่ มีเนื Fอทีประมาณ 70 ไร่ ซึง เดิมเป็ นเหมืองเก่า มีลํานํ Fา
ล้ อมรอบทีดินด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก อากาศดี ไม่มีมลพิษ บริ เวณทางเข้ ามีชมุ ชนขนาดใหญ่
สถานีตํารวจ และสถานศึกษา เมือได้ รับหนังสือเห็นชอบจากทางเทศบาลแล้ ว จึงได้ มีมติในทีประชุมให้ ดําเนินการ
จัดซื Fอทีดนิ บริ เวณดังกล่าว
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งานออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง ในระยะเวลา 10 ปี
การวางแผนการก่อสร้ างโครงการของมูลนิธิเพือให้ โอกาส (Master plan) มีรายละเอียด ดังนี F
การดําเนินมูลนิธิและบริการด้ านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้ วย
1. ดําเนินการบ้ านพักเด็กแบบครอบครั ว สําหรับเด็ก 12 คน และพ่อแม่อปุ ถัมภ์ 2 คน โดยมี
จํานวนบ้ านตามความความต้ องการอยูอ่ าศัย (สูงสุดไม่เกิน 32 หลัง)
2. จัดเป็ นบ้ านพักฉุกเฉินกรณีช่วยเหลือเร่ งด่ วน แก่เด็กและผู้สงู อายุ
3. บ้ านพักผู้สูงอายุ
3.1 เป็ นทีพกั อาศัยสําหรับผู้สงู อายุทีไร้ ทีพงึ
4. ร่ วมมือกับชุมชนใกล้ เคียง ในการให้ ความรู้ เกี/ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครั ว
4.1 เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ เพือพัฒนาศักยภาพด้ านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการฝึ กอาชีพ
4.2 ร่วมมือสนับสนุนโรงเรี ยนและวิทยาลัยในชุมชนในการพัฒนาด้ านการเรี ยนรู้
4.3 พัฒนาด้ านการเกษตร อาทิ การทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ ผลรวมถึงพันธุ์ไม้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ทีสามารถเพาะปลูกได้ ในในท้ องถินทีมีลกั ษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศใกล้ เคียงกัน
4.4 สถานทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับนักศึกษา เด็กทีอยูใ่ นมูลนิธิและนักเรี ยน ในด้ าน
สังคมสงเคราะห์และกิจการมูลนิธิ
5. สิ/งที/เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาชุมชน
5.1 ร่ วมมือกับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
5.2 สวนสุขภาพ สร้ างความรื นรมย์ด้วยการปลูกต้ นไม้ นานาชนิด เพือให้ ประชาชนได้ มีสถานที
พักผ่อนหย่อนใจ และออกกําลังกาย
5.3 สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ประกอบด้ วย สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล
วอลเลย์บอล ตะกร้ อ แบตมินตัน โดยอาจจะมีสระว่ายนํ Fาหรื อลูว่ ิง ทังนี
F Fต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม
6. การรั กษาสิ/งแวดล้ อม
6.1 ก่อสร้ างอาคารและบ้ านพักโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ด้ วยการออกแบบทีเน้ นความ
เป็ นธรรมชาติ อาทิ การปลูกต้ นไม้ รอบบ้ านเพือกันความร้ อน หลังคาบ้ านมีฉนวนกันความร้ อนและช่องระบาย
อากาศ มีระบบทีชว่ ยประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์
6.2 ขุดเจาะนํ Fาบาดาลเพือใช้ ในการอุปโภค โดยร่วมมือกันใช้ นํ Fาอย่างประหยัด และใช้ นํ Fาจาก
แหล่งนํ Fาธรรมชาติในการรดนํ Fาต้ นไม้
6.3 ร่วมมือกับเทศบาลในการทําระบบระบายนํ Fา เพือป้องกันนํ Fาท่วมขังในเขตเทศบาล
6.4 รักษาความสะอาดลําคลองสาธารณะ อันได้ แก่ ลํานางรอง
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6.5 ปลูกและอนุรักษ์ พนั ธุ์ไม้ ประจําท้ องถิน
6.6 กําจัดขยะและของเสีย ด้ วยระบบบําบัดทีไม่ทําลายและส่งผลเสียต่อสิงแวดล้ อม มีการแยก
ขยะ และนํากลับมาใช้ ใหม่ บางส่วนนําไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
6.7 ร่วมมือกับรัฐบาลในการให้ ความรู้ แก่ประชาชนเกียวกับการรักษาสิงแวดล้ อม

กองทุนและทรัพยากร
1. แหล่ งเงินทุนเพื/อจัดตัง6 และดําเนินมูลนิธิ
1.1 ทุนทรัพย์และทรัพย์สินของมูลนิธิเป็ นเงินบริ จาค โดย
• บุคคลทัว ไป
• องค์กรเอกชน ทังในประเทศและต่
F
างประเทศ
1.2 งบประมาณในการดําเนินงาน
• บุคคลในประเทศไทย
• ภาครัฐบาล
• องค์กรเอกชนในประเทศไทย
• รายได้ และผลกําไรทีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมภายใน
2. ทรั พยากร
2.1 บ้ านพักเด็กแบบครอบครัว
• บ้ านเดียวชันเดี
F ยวขนาด 175.5 ตารางเมตร สําหรับเด็ก 12 คน และพ่อแม่อปุ ถัมภ์ 2 คน
• ดําเนินการก่อสร้ างในช่วงแรก 3 หลัง สูงสุดไม่เกิน 32 หลัง
• มีจํานวน 4 ห้ องนอน สําหรับเด็ก 3 ห้ อง และผู้ปกครอง 1 ห้ อง
• ห้ องสําหรับทํากิจกรรมร่วมกัน อาทิ รับประทานอาหาร พักผ่อน
• ห้ องครัว
• 4 ห้ องนํ Fา
2.2 อาคารส่วนกลาง เป็ นอาคารชันเดี
F ยว (ในอนาคตหากมีความต้ องการสามารถก่อสร้ างเป็ น 2
ชันได้
F ) พื Fนทีขนาด 1,700 ตารางเมตร ภายในประกอบไปด้ วย
• บ้ านพักคนชรา จํานวน 2 ห้ องใหญ่ สําหรับ 20 คนหรื อมากกว่า และมีห้องนํ Fา 2
ห้ องใหญ่
• หอพักฉุกเฉิน สําหรับเด็กทีรับเข้ ามาอยูช่ วั คราว หรื อสําหรับอาสาสมัคร เจ้ าหน้ าที
และนักศึกษาจํานวน 9 ห้ อง พักได้ ห้องละ 2 คนและอีกสองห้ องพักได้ ห้องละ 4 คน
มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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มีห้องนํ Fาในตัว
• ห้ องอบรมและเรี ยนรู้ 4 ห้ อง
• ห้ องประชุมใหญ่และเวที กว่า 150 ทีนงั
•
•
•
•
•
•
•

ห้ องรับประทานอาหารสําหรับนักเรี ยน และบุคคลทัว ไป
ห้ องรับประทานอาหารสําหรับคนชรา
ศาลาอเนกประสงค์
สวนสวยภายในอาคาร
ศูนย์พยาบาลและห้ องพักผู้ป่วย
ศูนย์ออกกําลังกาย อาทิ ลู่วิง จักรยานไฟฟ้า รอก
สํานักงานของมูลนิธิ

• ทีจอดรถ
• โรงซักฟอก
• โรงครัว
2.3 สนามกีฬา ประกอบไปด้ วย
•
•
•
•

สนามฟุตบอลมาตรฐาน
สนามบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้ อ แบตมินตัน เทนนิส
อาจจะมีสระว่ายนํ Fา และลู่วิง (ทังนี
F Fต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม)
ห้ องนํ Fา

• ทีนงั พักผ่อน
• ทีจอดรถ
2.4 ถนนและทางเดินเท้ า
• ทางเข้ าจากถนนสังขกาจประชานุสรณ์ เป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กมาตรฐาน
• สะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ ามลํานางรอง
• ถนนรอบนอกสําหรับรถยนต์วิงทางเดียว มีความสูงในระดับทีสามารถกันนํ Fาท่วมได้
• ทางสําหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และทางเดินเท้ า
2.5 แหล่งนํ Fา
• ทะเลสาบ
• แหล่งนํ Fาอืน ๆ เช่น ลําคลอง สระ
มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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งานจัดหาทุน
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ รับการสนับสนุนเงินทุนในการจัดตังองค์
F กร และโครงการก่อสร้ างบ้ านสําหรับเด็ก
และคนชรา ในระยะเริ มแรก จากหน่วยงานและบุคคล ทังภายในประเทศและต่
F
างประเทศ แต่มลู นิธิคาดหวังว่า
ในอนาคตงบประมาณดังกล่าวส่วนใหญ่จะมาจากผู้บริ จาคภาคเอกชนภายในประเทศ
และกิจกรรมของมูลนิธิ
บางส่วน ซึง จะช่วยให้ มลู นิธิสามารถดําเนินงานได้ อย่างยัง ยืน (ภาคผนวก ก)

งานการบริหารงบประมาณ
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ใช้ จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริ จาคเพือให้ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สงู สุด
โดยได้ จดั สรรเงินเพือใช้ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี F
1. การเตรี ยมความพร้ อมและการก่อสร้ างสถานทีพกั อาศัยสําหรับกลุม่ เป้าหมายของมูลนิธิ
2. ด้ านการบริ หารจัดการ
• การดําเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ
• การดําเนินงานด้ านสังคมสงเคราะห์
• การจัดระบบงานด้ านบัญชี
• การพัฒนาบุคลากร

การดําเนินงานประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมปรึกษาหารือและขอคําแนะนํา
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ เข้ าร่ วมปรึ กษาและขอคําแนะนํากับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกับ
พัฒนาสังคมและความมัน คงของมนุษย์จงั หวัดในด้ านการสังคมสงเคราะห์ของจังหวัดบุรีรัมย์ มูลนิธิได้ ใช้ โอกาสนี F
แนะนําถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของมูลนิธิ ซึง จะช่วยให้ สามารถดําเนินงานร่ วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ Fน
อีกทังได้
F ร่วมปรึกษากับนักสังคมเคราะห์ของจังหวัด เกียวกับความร่วมมือในงานด้ านสังคมสงเคราะห์ โดยการเชิญ
เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ทีปรึกษาแก่มลู นิธิ ซึง ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ ดําเนินการส่งหนังสือไปยังสถานทีบ้านพักเด็กและครอบครัวหลายแห่งใน
พื Fนทีและจังหวัดใกล้ เคียง รวมถึงหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง เพือประชาสัมพันธ์มลู นิธิ และการแสดงความพร้ อมใน
การรับอุปการะเด็กด้ วย
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การจัดทําเว็ปไซต์
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ ประชาสัมพันธ์ การก่อตังองค์
F กรที www.opportunityfoundation.org เป็ น
ภาษาอังกฤษและมีภาพประกอบบางส่วน โดยได้ รับความช่วยเหลือจาก คุณอดัม ซิมป์สัน บุตรชายของ ดร.
แจ๊ ค วิลเลียม ซิมป์สัน คณะกรรมการมูลนิธิเพือให้ โอกาส เป็ นผู้ออกแบบและจัดทําเว็ปไซต์ และคาดว่าในปี 2551
จะมีการเพิมรายละเอียดการดําเนินงานทีผา่ นมาของมูลนิธิเพือให้ โอกาส ทังภาษาไทยและภาษาอั
F
งกฤษ

การจัดทําแผ่นพับ
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ จดั ทําแผ่นพับข้ อมูลเกียวกับองค์กรและโครงการต่าง ๆ สําหรับเผยแพร่ไป
ยังหน่วยงานและบุคคลทัว ไป เป็ นภาษาไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการบริ จาคเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้ าง
โครงการบ้ านสําหรับเด็กและคนชรา

การประกาศรับสมัครงาน
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ สรรหาเจ้ าหน้ าที โดยการประกาศรับสมัครงานจํานวน 1 ครังF ทีสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึง ได้ รับการอนุเคราะห์อย่างดีจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ และได้ รับการตอบ
รับเป็ นอย่างดีจากผู้ทีสนใจ

การบริหารและพัฒนาองค์กร
ธุรการและการเงิน
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ จดั ระเบียบงานด้ านธุรการ และการเงินไว้ อย่างเป็ นระบบ (ภาคผนวก ข)
รวมถึงดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับเจ้ าหน้ าที ซึงประกอบด้ วยสาระสําคัญเกี ยวกับระบบ ระเบียบในการทํางาน
สวัสดิการต่าง ๆ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จและนํามาใช้ ได้ ในปี ถัดไป

ทรัพยากรบุคคล
ปั จ จุบัน มี เ จ้ า หน้ า ที ป ระจํ า สํ า นัก งานทังF หมด 6 คน ในตํ า แหน่ ง ผู้อํ า นวยการบริ ห าร, ผู้ช่ ว ย
ผู้อํานวยการบริ หาร, เจ้ าหน้ าทีธุรการและการเงินและพนักงานขับรถ และพ่อแม่อปุ ถัมภ์ มูลนิธิจดั ให้ มีสวัสดิการ
สําหรับเจ้ าหน้ าที ได้ แก่ ประกันสังคม ทีพกั วันหยุดพักผ่อนประจําปี อีกทังได้
F มีการสรรหาเจ้ าหน้ าทีในตําแหน่ง
ต่าง ๆ เพือเตรี ยมความพร้ อมในการดําเนินงานของมูลนิธิด้านสังคมสงเคราะห์ ได้ แก่ ตําแหน่งนักสังคมเคราะห์
นักจิตวิทยา รวมไปถึงตําแหน่งพ่อแม่อปุ ถัมภ์ด้วย

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation

13

รายงานประจําปี 2550
การอบรม ศึกษาดูงาน
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ได้ เตรี ยมความพร้ อมสําหรับเจ้ าหน้ าที ในการทํางานด้ านสังคมสงเคราะห์
โดยการสนับสนุนให้ ไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานต่าง ๆ ทีให้ ความช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส อีกทังได้
F รับความ
อนุเคราะห์หนังสือและคู่มือต่าง ๆ จากหน่วยงานทีเกียวข้ องจํานวนมาก จึงได้ จดั ให้ มีมมุ หนังสือภายในสํานักงาน
เพือเป็ นประโยชน์สําหรับเจ้ าหน้ าทีในการศึกษาหาข้ อมูล โดยการศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ มีดงั นี F
• 6 เมษายน 2550 คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าทีเข้ าศึกษาดูงาน ณ บ้ านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสุรินทร์ เพือสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี โดยได้ รับคําแนะนําด้ านงานเอกสารและข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินกิจการมูลนิธิ
• 8 มิถนุ ายน 2550 คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าทีเข้ าศึกษาดูงาน ณ บ้ านต้ นไม้ แห่งชีวิต จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึง เป็ นองค์กรช่วยเหลือเด็กด้ อยโอกาสอีกแห่งหนึง โดยได้ ศกึ ษาถึงการดําเนินงาน การบริ หารจัดการ
การดูแลเด็กในด้ านการศึกษา คาดว่าในอนาคตจะมีโอกาสดําเนินงานร่วมกัน
• 12-14 ตุลาคม 2550 เจ้ าหน้ าทีเข้ าอบรมและ
ศึกษาวิธีการทํางาน ณ บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สุรินทร์ เป็ นครังF ที 2 ประโยชน์ในครังF นี Fมีหลายประการ เช่น ด้ าน
งานเอกสาร เกียวกับขันตอนในการรั
F
บอุปการะเด็ก การจัดทํา
ประวัติ คําแนะนําในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที
เกียวข้ องในการช่วยเหลือเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นโรงพยาบาล โรงเรี ยน
สถานสงเคราะห์อืน ๆ เป็ นต้ น รวมถึงตัวอย่างงานด้ านบัญชีและ
การจัดทํางบประมาณมูลนิธิ ด้ านกฎหมาย ได้ รับความอนุเคราะห์หนังสือและคูม่ ือต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ อีกทังF
เจ้ าหน้ าที ได้ มีโอกาสดูแลเด็ก และศึกษาวิธีการสร้ างความสัมพันธ์ รวมถึงกิจวัตรประจํ าวันต่าง ๆ ทําให้ สามารถ
นํามาวางแผนงานการดําเนินงานของมูลนิธิได้
• 21-27 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าทีเข้ าศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิโครงการเพือชีวิต
ได้ แก่ บ้ านอีเดน บ้ านนํ Fาใจบ้ านพักพิง จังหวัดเชียงราย และบ้ านชืนชมยินดี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ าเยียมชม
โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการเพือชีวิต เช่น แบบอย่างทีดีด้านสถานที คณะกรรมการได้ นํารายละเอียด

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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ด้ านการออกแบบมาประยุกต์ใช้ กบั แบบบ้ านของมูลนิธิ รวมถึงได้ ศกึ ษาการจัดระบบสํานักงานด้ วย ทีบ้านพักพิง
มูลนิธิได้ รับคําแนะนําด้ านการดูแลเด็ก ซึง มีกลุม่ เป้าหมายในการให้ ความช่วยเหลือใกล้ เคียงกัน ทําให้ เจ้ าหน้ าทีมี
แนวทางการทํางานทีชดั เจนและเป็ นรูปธรรมมากขึ Fน

สิ่งแวดล้อมในการทํางาน
จัดให้ มีบรรยากาศทีเอื Fอต่อการปฏิบตั ิงานในสํานักงาน
มีเครื องมือและอุปกรณ์สํานักงานที
เหมาะสม ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต เพือความสะดวกของเจ้ าหน้ าทีในการสืบค้ นข้ อมูลต่าง ๆ
และรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างรวดเร็ ว

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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การดําเนินกิจการมูลนิธิเพื่อให้โอกาสลําดับต่อไป
การอุปการะเด็ก
มูลนิธิเพือให้ โอกาส ต้ องการรับเด็กทีอยู่ในเป้าหมายเข้ ามาดูแลก่อน คือ เด็กทีถกู ทําร้ าย ทารุ ณกรรม ทังF
ด้ านร่างกายและจิตใจ เพือให้ สามารถวางระบบงานด้ านสังคมสงเคราะห์ และให้ พ่อแม่อปุ ถัมภ์ได้ ทดลองปรับตัวใน
การใช้ ชีวิตร่วมกับเด็ก ในระหว่างทีการก่อสร้ างโครงการยังไม่แล้ วเสร็ จนันF มูลนิธิคาดว่าต้ องมีการเช่าบ้ านจํานวน
3 หลังชัว คราวก่อน ซึงบ้ านแต่ละหลังนันจะให้
F
พ่อแม่อุปถัมภ์ เป็ นผู้ตงชื
ั F อบ้ าน เพือจะได้ ร้ ู สึกถึงความเป็ นบ้ าน
และครอบครัวของตัวเอง สําหรับเด็กผู้หญิงทีอยูก่ ลุ่มในเป้าหมายประมาณ 5 คนและพ่อแม่อปุ ถัมภ์ 3 คู่ พักอาศัย
รวมทังได้
F เตรี ยมนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาทีจะทํางานร่วมกัน หากพ่อแม่อปุ ถัมภ์และเด็กสามารถปรับตัว
เข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี และเด็กมีความพร้ อมทางด้ านร่างกายและจิตใจแล้ ว อาจมีการพิจารณารับเด็กเพิมเติมต่อไป

โครงการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2551-2553

1. บ้ านเด็กแบบครอบครัว ออกแบบเบื Fองต้ นโดย ดร.แจ๊ ค วิลเลียม ซิมป์สัน โดยจะขออนุญาตก่อสร้ างต่อ
เทศบาลเมืองนางรองประมาณ 3 หลัง ต่อไป
2. อาคารส่วนกลาง ออกแบบเองต้ นโดย ดร.แจ๊ ค วิลเลียม ซิมป์สัน โดยจะดําเนินการขออนุญาตก่อสร้ าง
ต่อเทศบาลเมืองนางรองต่อไป
มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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3. ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ทางเข้ ามูลนิธิเพือให้ โอกาส
4. สะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ ามลํานํ Fา โดยจะดําเนินการขออนุญาตก่อสร้ างต่อเทศบาลเมืองนางรอง
ต่อไป
5. การขุดและถมดินในช่วงแรก มูลนิธิจะเริ มติดต่อผู้รับเหมา และเริ มดําเนินการในปี 2551
6. ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในโครงการช่วงแรก
7. ลานจอดรถภายใน
8. ติดตังไฟฟ
F ้ า นํ Fาประปา นํ Fาบาดาล และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
9. การออกแบบและดําเนินงานด้ านภูมิทศั น์ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสวน ปลูกต้ นไม้ ตา่ ง ๆ ซึง จะทําให้
บรรยากาศภายในมูลนิธิเพือให้ โอกาสร่มรื นและน่าอยู่

สรรหาเจ้าหน้าที่
ในปี 2551 มูลนิธิเพือให้ โอกาส ต้ องการนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพ่อแม่อปุ ถัมภ์เพิมอีก 2 คู่
เพือเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการอุปการะเด็ก รวมทังดํ
F าเนินงานด้ านสังคมสงเคราะห์กบั หน่วยงานทีเกียวข้ อง

การดําเนินงานประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมปรึกษาหารือและขอคําแนะนํา
ในปี 2551 มูลนิธิเพือให้ โอกาส มีความต้ องการเข้ าร่วมอบรมและขอคําแนะนําเพิมเติมจากหน่วยงานต่างๆ
เพือการพัฒนากิจการมูลนิธิตอ่ ไป

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation
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ประวัติและรายนามคณะกรรมการ ปี 2550-ปัจจุบัน
นางสาวรุ่ งนภา วาปี ทะ
อายุ
การศึกษา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ

59 ปี
คุรุศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต
- ประธานมูลนิ ธิโรงเรี ยนรุ่งนภาวิ ทยา
อําเภอโนนดิ นแดง จังหวัดบุรีรัมย์
- ประธานกรรมการ มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส

แพทย์ หญิงจิรพรรณ จันทวงค์
อายุ
การศึกษา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ

40 ปี
แพทย์ศาสตรบัณฑิ ต สาขาอายุรศาสตร์ ทวั ไป
ศิ ริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
- อายุรแพทย์ ประจํ าโรงพยาบาลนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
- รองประธาน มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส

นางแอนนิต้า ดาร์ ลีน ฮอร์ ตัน
อายุ
การศึกษา

ปั จจุบันประกอบอาชีพ

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation

53 ปี
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และ
ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ทยาลัย Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- คณะกรรมการมูลนิ ธิโครงการเพือ ชี วิต
- ที ป รึ กษาอิ สระด้านการพัฒนาการศึกษา
เศรษฐกิ จและทรัพยากรมนุษย์
- เลขานุการและผู้อํานวยการบริ หาร
มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส
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นางไพรวรรณ พลวัน
อายุ
การศึกษา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ

49 ปี
ปริ ญญาโทสาขาการพัฒนาครอบครัว
และสังคม มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
- ผูอ้ ํานวยการ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การ
สังคมผูส้ ูงอายุบ้านบุรีรัมย์
- คณะกรรมการ มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส

ดร. แจ็ค วิลเลียม ซิมป์สัน
อายุ
การศึกษา

ปั จจุบันประกอบอาชีพ

60 ปี
ปริ ญญาเอกสาขาฟิ สิ กส์
มหาวิ ทยาลัยสแตนฟอร์ ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- นักธุรกิ จเกษี ยณ ตํ าแหน่งคณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและนักเขี ยนโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ บริ ษัท Chief Architect, Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- คณะกรรมการมูลนิ ธิเอ็ม บี ไอ
(Mission Builders International)
- คณะกรรมการ มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส

ทนายจารุ พงศ์ สมอารยะพงศ์
อายุ
การศึกษา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation

48 ปี
ปริ ญญาตรี สาขานิ ติศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
- กรรมการสภาทนายความภาค 3
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
- ทนายความประจํ าสํานักงาน
ทนายความจารุพงศ์ สมอารยะพงศ์
- คณะกรรมการ มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส
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นายณัฐกานต์ พันธรั กษ์ พงษ์
อายุ
การศึกษา

ปั จจุบันประกอบอาชีพ
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27 ปี
- ปริ ญญาตรี สาขาวิ ศวกรรรมเครื องกล
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
- ปริ ญญาโทสาขารัฐศาสนประสานศาสตร์
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ นางรองเคหะภัณฑ์
โฮมมาร์ ท
- เหรัญญิ ก มูลนิ ธิเพือ ให้โอกาส
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ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริ หาร

นางสาวช่อลดา ศฤงคาร์ นนั ต์
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นางไพรวรรณ พลวัน
กรรมการ

ทีปรึกษาด้ านโครงการ
วิศวกรทีปรึกษาด้ านโครงการ
วิศวกรทีปรึกษาด้ านโครงการ
วิศวกรทีปรึกษาด้ านโครงการ
ทีปรึกษาด้ านสังคมสงเคราะห์

นายทวีพล ปรากฏ
เจ้ าหน้ าทีธุรการและการเงิน และพนักงานขับรถ

นางแอนนิต้า ดาร์ ลนี ฮอร์ ตนั
เลขนุการ/ผู้อํานวยการบริ หาร

คณะที/ปรึกษา
นายโรจน์ ชาญชาติ
นายวีรศักดิv จันทรา
ว่าที ร.ต.วินยั พรรณพยอม
นายจํารัส มือขุนทด
นางสาวบุศรา นาคาวงศ์

นางทิพากร ปรากฏ
เจ้ าหน้ าทีธุรการและการเงิน

ดร. แจ็ค วิลเลียม ซิมป์สัน
กรรมการ

กรรมการ

แพทย์หญิงจิรพรรณ จันทวงค์
รองประธาน

นางสาวรุ่งนภา วาปี ทะ
ประธานกรรมการ

นายสุดตา – นางผดุง เขียวขํา
พ่อแม่อปุ ถัมภ์

ทนายจารุพงศ์ สมอารยะพงศ์
กรรมการ

แผนภูมิองค์กรและการบริหาร
ปี 2550

นายณัฐกานต์ พันธรักษ์ พงษ์
เหรัญญิก
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้บริจาค ประจําปี 2550
นางแอนนิต้า ดาร์ลีน ฮอร์ตัน
69/1 ถ.สังขกฤษณ์บูรณะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ดร.แจ๊ค วิคเลียม ซิมป์สัน
2645 West Bolivar Avenue Coeur d’Alene, ID 83815 USA
นางรองเคหะภัณฑ์ โฮมมาร์ท
198/50 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
นางพาณี พูลผล
256 ถ.ศีรษะเกษ 1 ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
Mission Builders International
P.O. Box 406, Lakeside, MT 59922 USA
Mr. Doug and Mrs. Carolyn Johnson
USA
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ภาคผนวก ข
ระบบงานธุรการและการเงิน
หน้ าทีหลัก/กิจกรรมหลัก
เบิก-จ่าย เงินสด

ขัน ตอน
1. เมือเบิกเงินจากธนาคาร ตรวจนับเงินสดโดย ผู้อํานวยการบริ หาร, ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริ หาร
และเจ้ าหน้ าทีบญ
ั ชี อย่างน้ อย 2 ใน 3 คน แล้ วนําเข้ าบัญชีเงินสดสํานักงาน
2. ผู้ขอเบิกเงินแจ้ งความประสงค์ตอ่ เจ้ าหน้ าทีบญ
ั ชีถึงวัตถุประสงค์การใช้ เงินนัน1
3. เจ้ าหน้ าทีบญ
ั ชีจะบันทึกข้ อมูลลงในใบเบิกเงิน พร้ อมลงลายมือชือทังสองฝ่
1
าย
4. นําใบเบิกเงินเสนอแก่ผ้ อู ํานวยการบริ หาร หรื อ เหรัญญิก เพืออนุมตั ิการจ่ายเงิน
5. เมือได้ รับการอนุมตั ิ เจ้ าหน้ าทีบ ญ
ั ชีจะสามารถนําจ่ายเงินได้ ตามจํานวนทีขออนุมตั ิ
6. เก็บใบเสร็ จ หรื อ หลักฐานในการใช้ จา่ ยเงิน ทุกครัง1 เพือเป็ นหลักฐานในการทําบัญชีตอ่ ไป

เก็บรวบรวมใบเสร็ จ

เก็บหรื อเรี ยกเก็บใบเสร็ จทุกครัง1 รวบรวมไว้ ทีแฟ้ มใบเสร็ จและสแกนน์เก็บไว้ ในแผ่นซีดี

บันทึกบัญชี

ลงบันทึกบัญชีตามใบเบิกเงินและใบเสร็ จ ในโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี 1
แฟ้ มบัญชีเงินสด(cash box), แฟ้ มค่าใช้ จ่ายและบัญชีตา่ ง ๆ ประจําเดือน (Monthly_Daily)
และ ต้ องสรุปรายงานบัญชีของแต่ละเดือน (report) เมือสิ 1นเดือน

เบิกเงินทีธนาคาร

1. พิมพ์ใบขอเบิกเงิน (บันทึกข้ อความ) เรียน ประธานกรรมการ ลงนามโดย เหรัญญิก
2. กรอกใบถอนเงิน ลงนามโดย ประธาน และหรื อ รองประธาน และหรื อ เหรัญญิก อย่างน้ อย 2
ใน 3 คน พร้ อมกับลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้ านหลัง
3. เมือเบิกเงินมาแล้ ว ตรวจนับ โดยผู้อํานวยการบริ หาร, ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการบริ หาร และเจ้ าหน้ าที
บัญชี อย่างน้ อย 2 ใน 3 คน แล้ วนําเข้ าบัญชีเงินสดสํานักงาน
4. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบ พร้ อมลงชือสําเนาถูกต้ อง

นําส่งภาษีตา่ ง ๆ
ภงด.3 และ ภงด.1

1. กรอกแบบฟอร์ มการเสียภาษีตามชนิดของภาษี ทเี สีย
2. นําส่งทีสาํ นักงานสรรพากร สาขานางรอง ก่อนวันที 7 ของเดือนถัดไป

ปรับสมุดบัญชี

ทุกสิ 1นเดือน นําสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับทีธนาคารทุกเล่ม
ยกเว้ นบัญชีกระแสรายวัน ทางธนาคารจะส่งมาให้ ทีสาํ นักงาน

พิมพ์ใบขอเบิกเงิน

1. พิมพ์หนังสือบันทึกข้ อความ เรียน ประธานกรรมการ ลงนามโดย เหรัญญิก
2. ชี Fแจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดค่าใช้ จา่ ยทีต ้ องจ่าย พร้ อมราคาโดยประมาณ
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จ่ายค่านํ Fา ค่าไฟ ค่าเช่า
ค่า Internet ค่าโทรศัพท์
(ค่าใช้ จ่ายประจํา)

1. รวบรวมใบเสร็ จ
2. นําจ่ายทีสาํ นักงานนัน1 ๆ
(ทุกสิ 1นเดือนจะมีการพิมพ์ใบขอเบิกเงินสดประจําสํานักงาน และจะชี 1แจงรายละเอียดเกียวกับ
ค่าใช้ จา่ ยเหล่านี 1)

นําส่งประกันสังคม

1. กรอกแบบฟอร์ ม ดังนี 1 รายละเอียดการนําส่งเงินสมทบ, แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
และใบชําระเงินประกันสังคม ธ.กรุงศรี อยุธยา ลงชือผู้ช่วยผู้อํานวยการบริ หาร และประทับตรา
มูลนิธิฯ
2. คํานวณโดย หักจากรายได้ ทีได้ รับแต่ละเดือน 5% และมูลนิธิฯ ออกให้ 5%
3. นําส่งที ธ.กรุงศรี อยุธยา ก่อนวันที 15 ของเดือนถัดไป
(กรณีทีมีผ้ ปู ระกันตนเพิม ให้ แจ้ งและยืนแบบคําขอมีผ้ ปู ระกันตน ทีสาํ นักงานประกันสังคม
จังหวัด)

จัดทําระเบียบวาระการประชุม
และรายงานการประชุม

1. ประสานงานกับผู้อาํ นวยการบริ หาร ถึงวาระการประชุมและนัดวันประชุม
2. พิมพ์หนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการ
3. พิมพ์วาระการประชุมและเตรียมเอกสารทีเกียวข้ องกับการประชุม (ส่งพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม)
4. หลังจากประชุมเสร็ จ พิมพ์รายงานการประชุม
5. เสนอถึงประธานกรรมการ พร้ อมเพือลงลายมือชือประธาน และเลขานุการและผู้อํานวยการ
บริ หาร
6. ส่งสําเนารายงานการประชุมถึงคณะกรรมการ,ทีวา่ การอําเภอและสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนฉบับจริ งเก็บไว้ ทีมลู นิธิฯ

คีย์ข้อมูลเงินเดือน (BBL Payroll) 1. ภายในสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือน คีย์ข้อมูลเงินเดือนใน โปรแกรม BBL Payroll
2. ส่งข้ อมูลต่อไปยัง (ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริ หาร) เจ้ าหน้ าที Pay roll พร้ อมพิมพ์ข้อมูลออก
กระดาษ
3. เจ้ าหน้ าที Pay roll จะทําการ Upload ข้ อมูลเงินเดือนไปยังธนาคาร
พิมพ์ใบรับเงินเดือน
(slip เงินเดือน)

1. เมือมีการจ่ายเงินเดือนให้ เจ้ าหน้ าทีแล้ ว พิมพ์ใบรับเงินเดือน โดยมีข้อมูลทีเกียวข้ อง
ครบถ้ วน
2. ลงชือผู้อํานวยการบริ หาร, เจ้ าหน้ าที Pay roll และเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับเงิน
3.ถ่ายสําเนาให้ เจ้ าหน้ าที ส่วนฉบับจริ งเก็บไว้ ทีมลู นิธิ

มูลนิธิเพือให้ โอกาส Opportunity Foundation

24

รายงานประจําปี 2550

พิมพ์หนังสือราชการ คําสัง

1. ลงนามโดยประธานกรรมการ (หรื อผู้อํานวยการบริ หาร)
2. ประทับตรามูลนิธิฯ พร้ อมลง ที และ วันที
3. ถ่ายสําเนาเก็บไว้ ส่วนฉบับจริงส่งออก
4. บันทึกการส่งหนังสือออก ทีแฟ้ มหนังสือภายนอก

การรับหนังสือ

1. ประทับตรารับหนังสือ
2. ลงเลขรับ วันที และเวลา
3. บันทึกการรับ และเก็บยังแฟ้ มทีเกียวข้ อง

เก็บข้ อมูลประวัติเจ้ าหน้ าที

1. จัดทําประวัติเจ้ าหน้ าที
2. แนบพร้ อมเอกสารประจําตัว และใบรับรองแพทย์
2. เก็บไว้ ทีแฟ้ มประวัติของเจ้ าหน้ าทีคนนัน1 ๆ (พร้ อมสัญญาจ้ างงาน)

จัดทําสัญญาจ้ างเจ้ าหน้ าที
มูลนิธิ

1. ป้อนข้ อมูล สัญญาที. ... พร้ อมข้ อมูลทีเกียวกับตําแหน่งนัน1 ๆ
2. อนุมตั ิโดยประธานกรรมการ
3. ลงลายมือเจ้ าหน้ าทีและพยาน
4. เก็บทีแฟ้ มประวัติเจ้ าหน้ าทีคนนัน1 ๆ
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