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การลงทนุทัง้ระยะเวลาและงบประมาณทีส่งูมากนัน้ การลงทนุทัง้ระยะเวลาและงบประมาณทีส่งูมากนัน้ การลงทนุทัง้ระยะเวลาและงบประมาณทีส่งูมากนัน้ การลงทนุทัง้ระยะเวลาและงบประมาณทีส่งูมากนัน้     

เมื่อเทยีบกบัแตละชวีติแลว มนัมคีณุคามหาศาลเมื่อเทยีบกบัแตละชวีติแลว มนัมคีณุคามหาศาลเมื่อเทยีบกบัแตละชวีติแลว มนัมคีณุคามหาศาลเมื่อเทยีบกบัแตละชวีติแลว มนัมคีณุคามหาศาล    

เพราะเพราะเพราะเพราะสิง่ทีม่คีาทีส่ดุสิง่ทีม่คีาทีส่ดุสิง่ทีม่คีาทีส่ดุสิง่ทีม่คีาทีส่ดุ    คอื ชวีติของคน ๆ หนึง่ คอื ชวีติของคน ๆ หนึง่ คอื ชวีติของคน ๆ หนึง่ คอื ชวีติของคน ๆ หนึง่     

ซึง่ไมสามารถนาํไปเปรยีบเทยีบกบัสิง่ใดไดซึง่ไมสามารถนาํไปเปรยีบเทยีบกบัสิง่ใดไดซึง่ไมสามารถนาํไปเปรยีบเทยีบกบัสิง่ใดไดซึง่ไมสามารถนาํไปเปรยีบเทยีบกบัสิง่ใดได    

                                เดก็เหลานี้เปนผูที่ไดรบัผลกระทบอนัเลวรายในชวีติเดก็เหลานี้เปนผูที่ไดรบัผลกระทบอนัเลวรายในชวีติเดก็เหลานี้เปนผูที่ไดรบัผลกระทบอนัเลวรายในชวีติเดก็เหลานี้เปนผูที่ไดรบัผลกระทบอนัเลวรายในชวีติ                    โดยโดยโดยโดยทีต่วัเขาเองเปนผูที่ถกูกระทาํทีต่วัเขาเองเปนผูที่ถกูกระทาํทีต่วัเขาเองเปนผูที่ถกูกระทาํทีต่วัเขาเองเปนผูที่ถกูกระทาํ    

    

    

    

    

    

    

    

จึงเปนเหตผุลที่เราจาํเปนตองชวยฟนฟสูภาพจติใจ รางกาย จึงเปนเหตผุลที่เราจาํเปนตองชวยฟนฟสูภาพจติใจ รางกาย จึงเปนเหตผุลที่เราจาํเปนตองชวยฟนฟสูภาพจติใจ รางกาย จึงเปนเหตผุลที่เราจาํเปนตองชวยฟนฟสูภาพจติใจ รางกาย     

ชวยชวีติที่มคีาใหไดรบัในสิง่ทีข่าดหายและปรารถนามาตลอดชวยชวีติที่มคีาใหไดรบัในสิง่ทีข่าดหายและปรารถนามาตลอดชวยชวีติที่มคีาใหไดรบัในสิง่ทีข่าดหายและปรารถนามาตลอดชวยชวีติที่มคีาใหไดรบัในสิง่ทีข่าดหายและปรารถนามาตลอด    

มลูนธิิฯ มลูนธิิฯ มลูนธิิฯ มลูนธิิฯ มคีวามตัง้ใจที่จะมคีวามตัง้ใจที่จะมคีวามตัง้ใจที่จะมคีวามตัง้ใจที่จะดแูลใหเขามชีวีติทีด่ขีึน้ และอยูในสงัคมไดอยางมัน่คงตอไปดแูลใหเขามชีวีติทีด่ขีึน้ และอยูในสงัคมไดอยางมัน่คงตอไปดแูลใหเขามชีวีติทีด่ขีึน้ และอยูในสงัคมไดอยางมัน่คงตอไปดแูลใหเขามชีวีติทีด่ขีึน้ และอยูในสงัคมไดอยางมัน่คงตอไป    
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4 สาสนประธานกรรมการ    
5 สาสนผูอาํนวยการบริหาร     
6 วตัถปุระสงคมลูนิธิเพื่อใหโอกาส 
6 แนวคิดโดยทั่วไป 
7 ภารกิจ 
7 กลุมเปาหมายระยะเริ่มแรก 
7 พื้นที่เปาหมาย 
8 คณะกรรมการมลูนิธิเพื่อใหโอกาส 
11 แผนภมูิองคกรและการบริหาร 
12 ผลการดําเนินงาน ป 2551 
12   ฝายสงัคมสงเคราะห 
12  รายงานการดําเนินงานดานบริการเด็ก 
16   ฝายบริหารทรพัยากรมนษุยและโครงการกอสราง 
16  บริหารทรพัยากรมนษุย 
17  โครงการกอสราง 
18  ฝายการเงิน 
18 การเขารวมอบรม ศึกษาดูงาน 
19 กิจกรรมพิเศษ 
21  การดําเนินกิจการมลูนิธิเพื่อใหโอกาสลาํดบัตอไป 
21  การอปุการะเด็ก 
21  โครงการกอสรางในปงบประมาณ 2551-2553 
22 การวางแผนงานกอสรางในระยะเวลา 10 ป 
24 การดําเนินงานมลูนิธิและบริการดานการพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 
25 รายนามผูบริจาค ประจําป 2552 
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สาสนประธานกรรมการสาสนประธานกรรมการสาสนประธานกรรมการสาสนประธานกรรมการ    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

นนนนางสาวรุงนภา  วาปทะางสาวรุงนภา  วาปทะางสาวรุงนภา  วาปทะางสาวรุงนภา  วาปทะ    

ประธานกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสประธานกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสประธานกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสประธานกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาส    

         ยางเขาปท่ี 3 ของการกอตั้งมูลนิธิเพ่ือให

โอกาส ปจจุบันนี้ ไดดํ า เนินการตามเปาหมาย

ระยะแรกไปบางแลว และเห็นถึงการเปล่ียนแปลง

ชีวิตของเด็ก ๆ ท่ีดีขึ้น ดิฉันเห็นถึงความมุงมั่น ทุมเท

ของเจาหนาท่ี และรูสึกขอบคณุอยางย่ิง  

อีกทั้ง มูลนิธิฯ กําลังดําเนินการกอสราง

บานสําหรับเด็ก ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ ตองใช

ระยะเวลาและงบประมาณในการกอสรางเปนจํานวน

มาก แตเมื่อเทียบกับแตละชีวิตแลว ดิฉันคิดวามันมี

คุณคามหาศาล  ซึ่งแนนอนท่ีส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็ก

ทุกคนคอื การใหเด็กไดมชีวิีตอยูกบัครอบครัวท่ีอบอุน

ของเขาเอง แตในสถานการณท่ีเด็กไมสามารถอยู

รวมกับครอบครัวได  ซึ่งมีผลมาจากสถานการณ

เลวรายท่ีทํารายทั้งรางกายและจิตใจของเขาทั้งจาก

คนในครอบครัวหรือคนภายนอก มูลนิธิฯ จะชวย

สรางครอบครัวท่ีอบอุนสําหรับเด็กเหลานั้น เชื่อวา

ความอบอุนท่ีเกิดจากครอบครัวท่ีมูลนิธิฯ มอบใหนี้จะ

ชวยสรางชวิีตท่ีมั่นคงแกเด็กได 

ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงวา  ในปตอ ๆ ไปจะได

ความรวมมือสนับสนุนเปนอยางดีจากทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน  องคกรระหวางประเทศ  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนทุกภาคสวน

ดงัเชนเคย  ซึ่งจะชวยใหมูลนิธิเพ่ือใหโอกาสสามารถ

ดาํเนนิงานไดบรรลุตามเปาหมายไดทุกประการ 

ขอขอบคุณสําหรับ 2 ปท่ีผานมาท่ีทุกฝายให

การสนบัสนนุและใหความรวมมอืเปนอยางด ี
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สาสนผูอาํนวยการบรหิารสาสนผูอาํนวยการบรหิารสาสนผูอาํนวยการบรหิารสาสนผูอาํนวยการบรหิาร    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

นางแอนนติา ดารลนี ฮอรตนันางแอนนติา ดารลนี ฮอรตนันางแอนนติา ดารลนี ฮอรตนันางแอนนติา ดารลนี ฮอรตนั    

ผูอาํนวยการบรหิารมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสผูอาํนวยการบรหิารมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสผูอาํนวยการบรหิารมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสผูอาํนวยการบรหิารมลูนธิเิพือ่ใหโอกาส    

มูลนิธิฯ ตั้งใจท่ีจะใหสถานท่ีแหงนี้เปนท่ีพัก

อาศัยอันอบอุนในบรรยากาศแบบครอบครัว ราย

ลอมดวยตนไมและธรรมชาติท่ีรมรื่น  มีความมั่นคง

ปลอดภัย สําหรับเด็ก ๆ  และผูท่ีไดรับการชวยเหลือ 

และเปนสถานท่ีท่ีชาวบุรีรัมยมีความภาคภูมิใจในการ

มสีวนรวมพัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ

อาจดูเหมือนวากลุมเปาหมายของมูลนิธิฯ มี

จํานวนไมมากหากเปรียบกับการลงทุนในโครงการ

ตาง ๆ ท่ีคอนขางสูง แตส่ิงท่ีมีคาท่ีสุด คือ ชีวิตของ

คน ๆ หนึ่ง ซึ่งไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับส่ิงใด

ได เด็กเหลานี้เปนผูท่ีไดรับผลกระทบอันเลวรายใน

ชีวิต  โดยท่ีตัวเขาเองเปนผู ท่ีถูกกระทํา  จึงเปน

เหตผุลท่ีเราจําเปนตองชวยฟนฟูสภาพจิตใจ รางกาย 

ชวยชีวิตท่ีมีคาใหไดรับในส่ิงท่ีขาดหายและปรารถนา

มาตลอด มลูนิธิฯ อยากจะดแูลใหเขามีชีวิตท่ีดีขึ้น และ

อยูในสงัคมไดอยางมั่นคงตอไป 

ขอบคุณส่ิงดี ๆ ทุกอยางท่ีผานมา และทุกส่ิง

ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือทําใหมูลนิธิฯ เรียนรูและพัฒนาขึ้น ดิฉัน 

คาดหวังวาในปท่ี 3 ของการกอตั้งและปตอ ๆ ไป จะ

ไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี ดังท่ีเคย

เปนมา ขอขอบคณุเปนอยางย่ิง 
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วตัถปุระสงคมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสวตัถปุระสงคมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสวตัถปุระสงคมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสวตัถปุระสงคมลูนธิเิพือ่ใหโอกาส    

1. เพ่ือสงเสริมการบริการสงเคราะหชีวิตครอบครัวและ
พัฒนาอยางครบวงจรและย่ังยืน ใหแกเด็กไรท่ีพ่ึง เด็ก
กําพรา เด็กถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน ผูดอยโอกาส และ
เด็กพิการทางสมองและรางกายโดยไมจํากัดเพศ 
สญัชาติ  ศาสนา หรอืสภาวะทางสงัคมของเด็ก 

2. เพ่ือชวยเหลือผูเสียหายหรือเหย่ือของการคามนุษย 
โดยไมจํากัดเพศ สัญชาติ ศาสนา หรือสภาวะทาง
สงัคมของเด็ก 

3. เพ่ือดแูลชวยเหลือผูสูงอายุไรท่ีพ่ึง 
4. เพ่ือชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม บรรเทาทุกข

ฉุกเฉินแกผูประสบภัยและการทําพัฒนาชุมชนทั้งดาน
เศรษฐกิจและสงัคมใหพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน 

5. เพ่ือประสานงานกับชุมชน องคการ หรือมูลนิธิอื่น ๆ 
ทั้งในประเทศและนอกประเทศท่ีมีเปาหมายสอดคลอง
กับ เป าหมายของมู ลนิ ธิ ในการดํ า เนินการ เ พ่ือ
สาธารณประโยชน 

6. ไมดาํเนินการเกี่ยวของกบัการเมอืงแตประการใด 
 

แนวคดิโดยทัว่ไปแนวคดิโดยทัว่ไปแนวคดิโดยทัว่ไปแนวคดิโดยทัว่ไป    

จัดตั้งสถานท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเด็กและ
คนชรา  ในกลุมเปาหมายท่ีถูกทํารายหรือทารุณกรรมทั้งดาน
รางกายและจิตใจ  ถูกทอดท้ิง  บนพ้ืนท่ีกวางปลอดภัย  
สะดวก  และอยูในเขตชุมชนอําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  
โดยเปดใชสอยสําหรบั การเรยีนรู  การสอน  และการพักผอน
สําหรับผูท่ีอาศัยอยูในมูลนิธิฯ และชุมชนรอบขาง รวมทั้ง
สนบัสนนุการดาํเนินงานของภาครฐัและองคกรเอกชนตาง ๆ  

 

ในอนาคต มูลนิ ธิ ฯ  ตั้ ง เปาหมายในการพัฒนา
โครงการสอนภาษาตางประเทศ และการเรียนรูด าน
คอมพิวเตอร เพ่ือจะสรางโอกาสและตอบสนองความตองการ
ใหแกผูท่ีอาศัยและเด็กท่ีอาศัยอยูบริเวณโดยรอบ  สวนดาน
งบประมาณ   นอกจากทุนจากนักธุรกิจเอกชนภายในประเทศ 
อาจจะมีกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางรายไดแกมูลนิธิฯ เองบาง   
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง   โดยรายไดหรือ
ผลกําไรใด ๆ  ท่ีกอเกิดจากการดําเนินงานและกิจกรรม  จะ
นํากลับไปลงทุนพัฒนาโครงการตาง ๆ  ของมูลนิธิฯ เพ่ือเปน
รายไดสนบัสนนุมลูนิธิเพ่ือใหโอกาสตอไป 
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ภารกจิภารกจิภารกจิภารกจิ    

เปนแหลงที่อยูอาศัยในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุนและ

ปลอดภัย สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย  นํามาซ่ึงการรักษา 

ฟนฟูสภาพจิตใจสําหรับเด็ก  และคนชราที่ถูกทํารายรางกายและจิตใจ  

ไรท่ีพึ่ง    พรอมที่จะใชชีวิตในสังคมไดอยางเขมแข็ง   อีกทั้งยังเปนศูนย

ใหโอกาสดานการเรียนรูตาง ๆ   เพื่อพัฒนาความสามารถสวนบุคคล

และอาชพีแกเด็ก  นกัเรยีน นกัศึกษา ครอูาจารย  และประชาชนทั่วไป 

พืน้ทีเ่ปาหมายพืน้ทีเ่ปาหมายพืน้ทีเ่ปาหมายพืน้ทีเ่ปาหมาย    

    กลุมเปาหมายหลัก : เขตพื้นที่ใน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง 

    กลุมเปาหมายรอง : เขตพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดและภาค

อื่น ๆ ของประเทศไทย   

    ในอนาคตตอไปจะมีการพิจารณา

ใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน

ในบริเวณเขตชายแดนเชนกนั 

กลุมเปาหมายระยะเริม่แรกกลุมเปาหมายระยะเริม่แรกกลุมเปาหมายระยะเริม่แรกกลุมเปาหมายระยะเริม่แรก    

ระยะเริ่ มแรกมูลนิธิ เพื่ อ ให

โอกาส จะรับสงเคราะหเด็กผูหญิง 

อายุแรกเกิด-12 ป ที่ถูกทารุณกรรม

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ถูกปลอย

ปละละเลยและถูกทอดท้ิง   ตลอดจน

ไมมีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย โดยทาง

มูลนิธิฯ    จะรับอุปการะเด็กเหลานี้

จนเติบโตเปนผูใหญ ซ่ึงสามารถดูแล

ตนเองและใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

ปกติทั่วไป 
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คณะกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสคณะกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสคณะกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสคณะกรรมการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาส    
 

                นางสาวรุงนภานางสาวรุงนภานางสาวรุงนภานางสาวรุงนภา    วาปทะวาปทะวาปทะวาปทะ    

        อายุอายุอายุอาย ุ  62 ป 

        การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา      ครุุศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยครรูาชภฏัสุรินทร 

        ปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพี      

 -ประธานมลูนิธิโรงเรยีนรุงนภาวิทยา อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรรีัมย  

 - ประธานกรรมการ มลูนธิิเพ่ือใหโอกาส 

 

        แพทยหญงิจริพรรณแพทยหญงิจริพรรณแพทยหญงิจริพรรณแพทยหญงิจริพรรณ    จนัทวงคจนัทวงคจนัทวงคจนัทวงค    

อายุอายุอายุอายุ     42 ป 

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา     แพทยศาสตรบณัฑิต สาขาอายุรศาสตรท่ัวไป  

     ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพี     

- อายุรแพทย ประจําโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรรีัมย 

    - รองประธานกรรมการ มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส 

 

นางแอนนติานางแอนนติานางแอนนติานางแอนนติา    ดารลนีดารลนีดารลนีดารลนี    ฮอรตนัฮอรตนัฮอรตนัฮอรตนั    

        อายุอายุอายุอายุ     56 ป 

        การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา        ปริญญาตรรีฐัศาสตรและเศรษฐศาสตร และ 

  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of   

  Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                            ปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพี        

  - คณะกรรมการมลูนิธิโครงการเพ่ือชวิีต 

  - เลขานกุารมลูนิธิเพ่ือใหโอกาส 

  - ท่ีปรึกษาอิสระดานการพัฒนาการศึกษา                               

    เศรษฐกิจและทรัพยากรมนษุย 
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        ดรดรดรดร. . . . แจค็แจค็แจค็แจค็    วลิเลยีมวลิเลยีมวลิเลยีมวลิเลยีม    ซมิปสนัซมิปสนัซมิปสนัซมิปสนั    

        อายุอายุอายุอายุ     63 ป 

                            การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปริญญาเอกสาขาฟสิกส มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  

  ประเทศสหรฐัอเมริกา 

                                                        ปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพี        

  - นกัธุรกิจเกษียณ ตาํแหนงคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ 

    นกัเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรบริษัท Chief Architect,Inc.  

    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - คณะกรรมการมลูนิธิเอ็ม บี ไอ (Mission Builders International)  

  - คณะกรรมการ มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส 

 

 

        นางเวอรจิเนยี ซซูานนางเวอรจิเนยี ซซูานนางเวอรจิเนยี ซซูานนางเวอรจิเนยี ซซูาน    ซมิปสนัซมิปสนัซมิปสนัซมิปสนั    

อายุอายุอายุอายุ     63 ป 

                                                                                การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    Bachelor of Arts in Education 

                                      Bethany College, Santa Cruz, CA 

                 ประเทศสหรฐัอเมริกา 

  - คณะกรรมการ มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส ประเทศอินเดยี 

- คณะกรรมการ มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส 
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                        ทนายจารพุงศทนายจารพุงศทนายจารพุงศทนายจารพุงศ    สมอารยะพงศสมอารยะพงศสมอารยะพงศสมอารยะพงศ    

อายุอายุอายุอายุ     50 ป 

                                    การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา      ปริญญาตร ีสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

                                ปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพี      

   - กรรมการสภาทนายความภาค 3 ศาลจังหวดับุรีรมัย 

       - ทนายความประจําสํานกังาน ทนายความจารพุงศ สมอารยะพงศ  

  - คณะกรรมการ มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส 

 

 

 

        นายณฐักานตนายณฐักานตนายณฐักานตนายณฐักานต    พนัธรกัษพงษพนัธรกัษพงษพนัธรกัษพงษพนัธรกัษพงษ    

        อายุอายุอายุอายุ     30 ป 

                        การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา     ปริญญาตรสีาขาวิศวกรรรมเครื่องกล  

        มหาวิทยาลัยขอนแกน 

            ปริญญาโทสาขารฐัศาสนประสานศาสตร 

  สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

                                                    ปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพีปจจบุนัประกอบอาชพี 

  - หุนสวนผูจัดการ นางรองเคหะภณัฑ โฮมมารท  

  - เหรญัญิก มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส 
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คณะทีป่รกึษาคณะทีป่รกึษาคณะทีป่รกึษาคณะทีป่รกึษา    

• นายโรจน  ชาญชาต ิ   

       ที่ปรึกษาดานโครงการ 

• นายวรีศกัดิ ์ จนัทรา 

       วิศวกรที่ปรึกษาดานโครงการ 

• วาที่ ร.ต.วินยั พรรณพยอม 

       วิศวกรที่ปรึกษาดานโครงการ    

แผนภมูอิงคกรและการบริหารแผนภมูอิงคกรและการบริหารแผนภมูอิงคกรและการบริหารแผนภมูอิงคกรและการบริหาร 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ผูอาํนวยการบริหาร 

ประสานงานกอสราง 

ฝายบรหิารทรพัยากรมนษุย
และโครงการกอสราง 

บริหารทรพัยากรมนษุย 

บาํรงุทรพัยสนิ 

ฝายสงัคมสงเคราะห 
(ผูปกครองสวสัดิภาพ) 

นกัสงัคมสงเคราะห 

ครอบครวัอปุถมัภ 

นกัจติวิทยา 

ฝายการเงิน การเงิน 

บญัช ี

นางสาวรุงนภา  วาปทะ 
ประธานกรรมการ 

แพทยหญิงจิรพรรณ  จนัทวงค 
รองประธานกรรมการ 

นางแอนนติา ดารลนี ฮอรตนั 
เลขานกุาร 

ทนายจารพุงศ  สมอารยพงศ 
กรรมการ 

ดร.แจ็ค วิลเลยีม ซิมปสนั 
กรรมการ 

นางเวอรจิเนยี ซซูาน ซิมปสนั 
กรรมการ 

นายณฐักานต  พนัธรกัษพงษ 
เหรญัญิก 
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ผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงาน    ป ป ป ป 2552255225522552    

ฝายสงัฝายสงัฝายสงัฝายสงัคมสคมสคมสคมสงเคราะหงเคราะหงเคราะหงเคราะห    

จาํนวนเด็กที่อยูภายนอกมลูนิธิฯจาํนวนเด็กที่อยูภายนอกมลูนิธิฯจาํนวนเด็กที่อยูภายนอกมลูนิธิฯจาํนวนเด็กที่อยูภายนอกมลูนิธิฯ มลูนิธิฯ ไดชวยเหลือเด็กท่ีอยูภายนอก ในระหวางรอดําเนินการสงตอ เปน

เด็กชายอายุ 9 เดือน จํานวน 1 ราย เนื่องจากประสบปญหาเศรษฐกิจและผูดูแลขาดประสิทธิภาพในการ

ดูแล โดยชวยเหลือนมและส่ิงของท่ีจําเปนรวมกับเทศบาลอําเภอนางรอง อีกทั้งเจาหนาท่ีฝายสังคม

สงเคราะหของมลูนิธิฯ ลงเย่ียมบานสปัดาหละ 1 ครั้ง 

จาํนวนเด็กที่อยูในความดแูลของมลูนิธิจาํนวนเด็กที่อยูในความดแูลของมลูนิธิจาํนวนเด็กที่อยูในความดแูลของมลูนิธิจาํนวนเด็กที่อยูในความดแูลของมลูนิธ ิ เด็กเพศหญิง จํานวน 6 ราย 

ครอบครวัอปุถมัภที่ ครอบครวัอปุถมัภที่ ครอบครวัอปุถมัภที่ ครอบครวัอปุถมัภที่ 1 โดยนายสตุตา และนางผดงุ เขยีวขาํ มเีด็กอยูในความดแูล 4 ราย 

ครอบครวัอปุถมัภที่ ครอบครวัอปุถมัภที่ ครอบครวัอปุถมัภที่ ครอบครวัอปุถมัภที่ 2222 โดยนายสรุศักดิ ์นาชม และนางสาวอรทยั พ่ึงเงิน มเีด็กอยูในความดแูล 2 ราย 

รายงานรายงานรายงานรายงานการดาํเนนิงานดานบรกิารเดก็การดาํเนนิงานดานบรกิารเดก็การดาํเนนิงานดานบรกิารเดก็การดาํเนนิงานดานบรกิารเดก็    

    ดานรางกายดานรางกายดานรางกายดานรางกาย   

- สําหรับเด็กทุกคนท่ีเขามาในความดูแล ไดรับการตรวจสุขภาพแรกรับ 1 ครั้ง และไดเขารับการ

ตรวจสขุภาพทุก ๆ 6 เดอืนท่ีโรงพยาบาล ทางฝายสังคมสงเคราะหไดจัดใหมีเจาหนาท่ีพยาบาลวิชาชีพตรวจ

สขุภาพเบ้ืองตนเดอืนละ 1 ครั้งท่ีสํานกังาน ณ หองกิจกรรม เร่ิมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดย

ไดจัดเตรยีมอปุกรณการตรวจ หูฟง เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข และอุปกรณอื่น ๆ ปลีกยอยท่ีจําเปน ซึ่ง

ในอนาคตวางแผนท่ีจะใหพอแมอปุถัมภไดรบับริการดวยทุก ๆ 3 เดอืนตอครั้ง 

- ฝกทักษะการดูแลกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ํา แปรงฟน ซักเสื้อผา ไปโรงเรียน และ

ทํางานบาน เปนตน  

- ฝกทักษะการดูแลตนเองในชีวิตประจําวัน เชน การขอความชวยเหลือ การปองกันตัวเอง การ

ปฏิเสธ การรูจักขอบเขต เปนตน 

- จัดใหมีการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงเด็ก เดือนละครั้ง กอนหนานี้มีเด็กบางคนเคยมีน้ําหนักและ

สวนสงูต่าํกวาเกณฑ แตในปจจุบนัเด็กทุกคนมนี้าํหนกัและสวนสงูตามเกณฑ 

- จัดใหมกีารตรวจสขุภาพฟนทุก ๆ 6 เดอืน     และใหเด็กเขารบับริการเมื่อมปีญหาเรื่องสุขภาพฟน

ตามกาํหนด เด็ก ๆ มสีขุภาพฟนดขีึ้น แตยังคงตองหมั่นฝกวินยัใหรกัการแปรงฟน 

- สนับสนุนใหเด็กไดออกกําลังกายทุกวันท่ีบาน ทํากิจวัตรประจําวัน แบงความรับผิดชอบทํางาน

บาน และการเขารวมกิจกรรมกีฬาท่ีโรงเรียน  เด็กใหความรวมมือดีขึ้น เนื่องจากมีแรงจูงใจในเรื่องการ

ไดรบัดาวแดงเมื่อเด็กทําด ี
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 ดานจิตใจดานจิตใจดานจิตใจดานจิตใจ    

- เขาพบจิตแพทยเพ่ือขอคาํปรึกษา แนะนาํ และหาแนวทางการดแูลรกัษาเด็กรวมกนั    

- เขาพบนกัจิตวิทยา  เพ่ือตรวจประเมินบุคลิกภาพ อารมณ พฤติกรรม และทดสอบระดบัสติปญญา     

- จัดกิจกรรมเพ่ือฟนฟสูภาพจิตใจ อารมณ และสงัคม    ไดแก 

• กิจกรรมสนัทนาการ  ละลายพฤติกรรม (เขากลุม)   

• กิจกรรมตวัฉนัเปนของฉนั   

• กิจกรรมแปดอารมณ   

• การประเมิน IQ เบ้ืองตนโดยนักจิตวิทยามูลนิธิฯ  ไดมีการจัดประเมินเพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการขอใหมกีารประเมิน IQ อกีครั้งกบัจิตแพทยและนกัจิตวิทยาท่ีใหการดแูลเด็กในโรงพยาบาล 

• ไดจัดใหเด็กเรียนรูการพัฒนาจิตใจดวยการเขาเรียนหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาคริสต
สําหรับเด็กท่ีมีคริสตจักร ซึ่งเด็กจะเขารวมเปนประจําทุกวันอาทิตย  เนื่องจากพอแมอุปถัมภทั้งสอง
ครอบครวันบัถือศาสนาคริสต 

• เจาหนาท่ีจิตวิทยาและสังคมสงเคราะหเย่ียมเยียนพูดคุยกับเด็กเปนประจําท่ีบาน  เพ่ือ
สรางศรทัธาใหเด็กมคีวามไววางใจในการพูดคยุเมื่อมปีญหา 

ดานสงัคมและครอบครวัดานสงัคมและครอบครวัดานสงัคมและครอบครวัดานสงัคมและครอบครวั    

- จัดใหเด็กมีการรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวเดิม  โดยการพาเด็กเย่ียมบานในชวงปดภาค

การศึกษา  คุยโทรศัพทเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความพรอมของเด็กและ

ครอบครวั   

- จัดประชุมครอบครัวอุปถัมภดานการใหการดูแลเดือนละครั้ง พรอมกับการประเมินสภาวะเด็ก 

เพ่ือรับทราบขอคิดเห็น ขอเสนอจากครอบครัว รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดูแลเด็ก ทั้งนี้เพ่ือขยายการมี

สวนรวมในการพัฒนาเด็กของครอบครวัอปุถัมภใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได    

- สงเสริมใหครอบครวัไดใชเวลาทํากิจกรรมเกษตร  ดนตรี  และสนทนากับเด็กตามความเหมาะสม  

เด็ก ๆ มคีวามสนใจตอกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางด ีและสามารถแสดงออกเรื่องการรองเพลง และดนตรีทั้งท่ี

โรงเรยีน และท่ีคริสตจักรเมื่อมีโอกาส 

- เด็กทุกคนสามารถคบหาเพ่ือนในโรงเรยีน และในท่ีอื่น ๆ ตามปกต ิ

- ติดตามสถานภาพและใหคําปรึกษาแกครอบครัวเดิมของเด็กในบางโอกาส เพ่ือเปนขอมูลในการ

วางแผนเรื่องการดแูลเดก็ 

 ดานโภชนาการดานโภชนาการดานโภชนาการดานโภชนาการ   

 จัดใหมีการวางแผนรายการอาหาร เพ่ือสงเสริมโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก    ทั้งนี้ แมอุปถัมภของ

ทั้งสองครอบครัวเปนผูรับผิดชอบ โดยเนนถึงประโยชนจากการรับประทานอาหารครบ 5 หมู อีกทั้ง

พยายามจัดใหมีรายการอาหารท่ีหลากหลาย โดยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดรายการอาหารตาม

ความชอบของเด็กเปนครั้งคราว 
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 ดานนนัทนาการดานนนัทนาการดานนนัทนาการดานนนัทนาการ    

- จัดใหมีกิจกรรมท่ีสรางเสริมความสัมพันธในครอบครัว ไดแก เกมโดมิโน เกมเศรษฐี เกมบิงโก 

เกมหมากรกุ รองเพลง และเลนดนตร ีเปนตน    

- กิจกรรมทางสังคม ไดแก  ทัศนะศึกษาท่ีตาง ๆ ในชวงวันหยุด หรือปดภาคเรียน และรวมทั้ง

สงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมตามขนมธรรมเนยีมประเพณี  และการประกวดตาง ๆ ท่ีโรงเรียน คริสตจักร 

หรอืชมุชนจัดขึ้น เปนตน    

- สงเสริมเรื่องการออกกําลังกาย   ไดแก   ว่ิง   แบดมินตัน   วายน้ํา  ขี่จักรยาน  การเกษตร

ปลูกตนไม ไปทุงนา เปนตน    

    ดานการศึกษาดานการศึกษาดานการศึกษาดานการศึกษา    

- สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาในระบบสามัญ โดยใชบริการของสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  อยู

ในพ้ืนท่ีท่ีเดินทางไดสะดวก  รวมถึงมีการประสานงานกับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือติดตาม

ความกาวหนาดานการเรยีนของเด็ก 

- จัดใหมีครูพิเศษสอนการบานและสอนพิเศษเด็กชวงเย็นและชวงปดภาคการศึกษา เพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการเรยีนอยางเฉพาะเจาะจง 

- สงเสริมเรื่องการอานและการเรยีนรูเสริม  จัดใหมนีิทานสั้น ๆ แกเด็กเพ่ือใชอานในยามวาง ทั้งนี้

พอแมอปุถัมภและเจาหนาท่ีไดชวยกนัสนบัสนนุผลักดนัใหเด็กรกัการอาน     โดยพยายามใหเด็กมีเวลาอาน

หนงัสอืทุกวนั  ทั้งท่ีอานเอง  และพอแมอปุถัมภหรอืเจาหนาท่ีอานใหฟงสําหรบัเด็กท่ียังอานเองไมได  อีกทั้ง

จัดใหมีวีดีทัศนเสริมการเรียนรูดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการคํานวณ  เพ่ือใหเด็กไดรับทั้งสาระและ

บนัเทิง ทั้งนี้จะชวยใหเด็กไมรูสึกเบ่ือหนายตอการเรยีนดานวิชาการ และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 ดานที่พกัอาศยั ดานที่พกัอาศยั ดานที่พกัอาศยั ดานที่พกัอาศยั ((((บานพกัชั่วคราวบานพกัชั่วคราวบานพกัชั่วคราวบานพกัชั่วคราว) 

 บานพักชั่วคราว 2 หลัง   เปนอาคาร 2 ชั้น มีสัดสวนท่ีชัดเจนภายในบาน เนนความปลอดภัย

สําหรับเด็ก และการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาเด็ก ไดแก สนามเด็กเลน มุมเกษตร มุมหนังสือ 

มมุศิลปะ มมุของเลน มมุผลงานเด็ก รวมทั้งอปุกรณสงเสริมพัฒนาการและการเรยีนรูสําหรบัเด็ก เปนตน  

 ดานการใหคาํปรึกษาดานการใหคาํปรึกษาดานการใหคาํปรึกษาดานการใหคาํปรึกษา    

    ใหคาํปรึกษา แนะนํา พูดคุยแลกเปล่ียนกับพอแมอุปถัมภและเด็ก อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ติดตามสภาวะและรวมกันหาแนวทางในการดูแลเด็ก ใหความรูความเขาใจในการดูแลเด็กและวิธีจัดการ

ปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 จัดใหมีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งอยางเปนสัดสวนเพ่ือเปนหองกิจกรรม  และจัดหาอุปกรณตาง ๆ สําหรับการ

ทํากิจกรรมใหคาํปรึกษาแบบเดี่ยวและแบบกลุม (Support Group) 
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 สําหรับเด็กบางคนท่ีกําลังกาวเขาสูวัยรุน ไดจัดใหมีการพบปะกับนักจิตวิทยาและนักสังคม

สงเคราะห แบบเดี่ยวเปนครั้งคราวเดอืนละ 1 – 2 ครั้ง เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยเรื่องสวนตัว หรือ

เรื่องอื่น ๆ อีกทั้งชวยเพ่ิมชองทางใหเด็กไดมีท่ีปลอดภัยในการสื่อสาร แสดงออก พูดคุย ระบายความรูสึก 

หรอืส่ิงท่ีมผีลกระทบตอเด็กในเรื่องทั้งดานพัฒนาการดานรายกาย จิตใจ อารมณ สงัคมของเด็ก  

 ดานกิจกรรมพิเศษดานกิจกรรมพิเศษดานกิจกรรมพิเศษดานกิจกรรมพิเศษ    

- การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง  เชน การจัดงานวันเกิดใหเด็ก 

การทํากิจกรรมเฉพาะดาน เชน งานประดิษฐ  งานฝมอืใหเหมาะสมตามวยั เปนตน 

- จัดใหเด็กไดพัฒนาดานการเรียนรู รวมถึงสงเสริมทักษะทางสังคมใหแกเด็ก  ไดแก  กิจกรรม

หนังสือของฉันเกี่ยวกับตัวฉัน สัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง เปนตน กิจกรรมเขาคายรวมกับเพ่ือนเยาวชนในชวง

ปดภาคการศึกษา ในเดือนตุลาคม เด็กเขารวมคายยุวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี จังหวัดขอนแกน 

พรอมครสูอนพิเศษ ซึ่งเปนครสูอนพิเศษเด็กในชวงปดภาคเรยีนดวย  

- กิจกรรมวันเสาร  มีเจาหนาท่ีกิจกรรมเขาทํากิจกรรมกับเด็ก ๆ สลับกันระหวางสองครอบครัว 

เพ่ือใหเด็กไดใชเวลาอยูรวมกนัทําส่ิงประดิษฐหรอืกิจกรรมยามวาง และเปดโอกาสใหพอแมอุปถัมภไดมีเวลา

ผอนคลายจากการดแูลเด็ก 

- กิจกรรมดาวแดงปรับพฤติกรรม  มีระบบการใหรางวัลเด็กสําหรับการทําความดีในแตละเดือน  

โดยพอแมอุปถัมภจะเปนผูพิจารณาใหดาวแดงแกเด็กท่ีทําความดี ติดไวตามตารางท่ีบาน  ซึ่งเด็กท่ีไดดาว

มากท่ีสุดในบานจะไดรับรางวัลพิเศษ ขณะท่ีเด็กอื่น ๆ จะไดรางวัลปลอบใจ  ทั้งนี้ เด็กไดใหความรวมมือ

อยางด ีและมคีวามพยายามท่ีจะปรบัปรงุตวั เพ่ือจะไดดาวมากขึ้น  

- ปจจุบนันกัสงัคมสงเคราะหและนกัจิตวิทยา/นกักิจกรรม หมนุเวยีนเย่ียมบานเด็กเพ่ือติดตาม และ

ชวยในการจัดกิจกรรมท่ีเนนดานดนตร ีกฬีา และศิลปะตามท่ีจิตแพทยใหคาํแนะนาํมา 

ดาํเนินการขอจดทะเบยีนจดัตั้งเปนสถานสงเคราะหเด็กดาํเนินการขอจดทะเบยีนจดัตั้งเปนสถานสงเคราะหเด็กดาํเนินการขอจดทะเบยีนจดัตั้งเปนสถานสงเคราะหเด็กดาํเนินการขอจดทะเบยีนจดัตั้งเปนสถานสงเคราะหเด็ก    

ขณะนี้มูลนิธิฯ มีเด็กในความอุปการะทั้งส้ินจํานวน 6 คนแลว และจําเปนท่ีจะตองดําเนินการขอจด

ทะเบียน เพ่ือจะสามารถรองรับเด็กไดมากกวา 6 คน ทั้งนี้ ไดดําเนินการจัดเตรียมเอกสารตามระเบียบ

ราชการ รวมทั้งสถานท่ีท่ีใชในการจดทะเบียน    ซึ่งปจจุบนัอยูในระหวางดาํเนินการขออนญุาตจัดตั้ง 
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ฝายบรหิารทรพัยากรมนษุยและโครงการกอสรางฝายบรหิารทรพัยากรมนษุยและโครงการกอสรางฝายบรหิารทรพัยากรมนษุยและโครงการกอสรางฝายบรหิารทรพัยากรมนษุยและโครงการกอสราง    

บริหารทรพัยากรมนษุย บริหารทรพัยากรมนษุย บริหารทรพัยากรมนษุย บริหารทรพัยากรมนษุย  

ปจจุบนัมเีจาหนาท่ีประจําสํานกังานในตาํแหนงรกัษาการผูอาํนวยการบริหาร เจาหนาท่ีฝายบุคคล 

เจาหนาท่ีบัญชแีละการเงิน นกัสงัคมสงเคราะห นกัจิตวิทยา/กิจกรรม เจาหนาท่ีบํารงุทรพัยสิน และสงเสริม

ใหเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ไดมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก

ย่ิงขึ้น 

 1. มีการสรรหาครอบครัวท่ีสมัครใจจะเปนพอแมอุปถัมภ และฝกอบรมโดยฝายสังคมสงเคราะหให

มั่นใจวาสามารถรองรบัเด็กไดอยางมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรับสมัครและคัดกรองเจาหนาท่ีใหเหมาะสม

กบัตาํแหนงงาน เพ่ือประสิทธิภาพของงานและเหมาะสมตอการชวยเหลือเด็ก.  

2. ดําเนินการเชาบานพัก (ชั่วคราว) เพ่ิมอีก 1 หลัง เพ่ือเปนท่ีพักอาศัยของเด็กและพอแมอุปถัมภ

ครอบครวัท่ี 2 

3. ทบทวนสวัสดิการของเจาหนาท่ี เพ่ิมเติม แกไข เพ่ือใหมีความเหมาะสม ไดมาตรฐานและเปน

ขวญักาํลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตอไป รวมทั้งมกีิจกรรมท่ีสรางความสมัพันธภายในองคกร 

5. จัดสภาพแวดลอมในสํานักงานใหเหมาะสมและสวยงาม มีบริเวณท่ีกวางขวาง ภายในโปรงและ

สวนหยอมทําใหรมรื่น เพ่ือเอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ผูท่ีมาติดตอประสานงาน และสําหรับตอนรับ

แขกท่ีมาเย่ียม รวมทั้งมเีครื่องมอืและอปุกรณสํานกังานท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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6. ปรับปรุงเวปไซตใหนาดูและสวยงามมากขึ้น ซึ่งสามารถใชงานไดจริงในภาษาอังกฤษ ท่ี 

www.opportunityfoundation.org  ประกอบไปดวยขอมูลและรูปภาพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และกําลัง

ดาํเนินการปรบัปรงุใหสามารถใชงานไดในภาษาไทย รวมทั้งเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานใน

อนาคต ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรบัทราบขอมลู ความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของมลูนิธิฯ ไดผานทางเวปไซต 

 

 

 

 

7. ติดตอประสานงานในเรื่องการรับอาสาสมัครทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง

ไดรบันกัศึกษาฝกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 

    

โครงการกอสรางโครงการกอสรางโครงการกอสรางโครงการกอสราง  

1. การดําเนินงานของการกอสรางยังคงอยูในสวนของการกอสรางถนนภายใน ชวงท่ี 2 

ขณะเดยีวกนัท่ีผานมาเปนชวงฤดฝูนจึงทําใหมคีวามลาชาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีน้ําทวมขังท่ีดินในสวนท่ี

ยังไมไดถมดิน และถนนท่ีกาํลังกอสรางนั้นอาจตองมีการปรับปรุงในบางสวน สวนดานท่ีถมดินและกอสราง

ถนนคนัดินในชวงท่ี 1 ท่ีแลวเสร็จไปนั้น ไมไดรบัความเสยีหายแตอยางใด 

 

 

 

 

 

2. งานดานการวางแผนงานภูมิทัศน มูลนิธิฯ ไดมีการปลูกตนไมและหญาเพ่ือปกคลุมหนาดินไมให

ดินแหง 

3. ดาํเนินการรวมโฉนดท่ีดิน ซึ่งอยูในระหวางรอการรงัวดัจากสํานกังานท่ีดินอาํเภอนางรอง 

4. มูลนิธิฯ ไดรับความรวมมือและชวยเหลือจาก บริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จํากัด ในการเขียน

แบบแปลนบานพักสําหรบัเด็กทีมคีวามถูกตองและไดมาตรฐาน 
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ฝายการเงิน ฝายการเงิน ฝายการเงิน ฝายการเงิน     

มูลนิธิฯ ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชเพ่ือบันทึกบัญชี อีกทั้งยังไดรับคําแนะนําอยางดีจาก
สํานกังานบญัชท่ีีมปีระสบการณและนาเชื่อถือได ในการบนัทึกบญัชอียางถูกตองดวย 

งานจดัหาทนุงานจดัหาทนุงานจดัหาทนุงานจดัหาทนุ    

 มูลนิธิเพ่ือใหโอกาสไดมีการเผยแพรขาวสาร ทั้งเกี่ยวกับการสงเคราะหเด็ก การบริหารจัดการใน

สํานกังาน และโครงการกอสรางในทุกภาคสวน และไดรบัการสนบัสนุนเงินทุนทั้งจากหนวยงานและบุคคล 

รวมทั้งมลูนิธิฯ คาดหวงัวาในอนาคตเงินทุนสนับสนุนดังกลาวสวนใหญจะมาจากภาคเอกชนภายในประเทศ

และกิจกรรมของมลูนิธิฯ บางสวน ซึ่งจะชวยใหมลูนิธิสามารถดาํเนินงานไดอยางมั่นคงตอไป 

การบรหิารงบประมาณการบรหิารงบประมาณการบรหิารงบประมาณการบรหิารงบประมาณ    

มลูนิธิเพ่ือใหโอกาส ไดทําการจัดสรรเงินเพ่ือใชในดานตาง ๆ ไดแก ดานงานฝายสังคมสงเคราะห 

ดานการกอสรางโครงการ และดานการบริหารจัดการในสํานักงาน  ซึ่งไดแบงอยางเปนสัดสวนและ

กาํหนดงบประมาณแตละเดอืน และแตละปอยางชดัเจน เพ่ือความถูกตองและใชจายใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

    

การเขารวมอบรม ศกึษาดงูานการเขารวมอบรม ศกึษาดงูานการเขารวมอบรม ศกึษาดงูานการเขารวมอบรม ศกึษาดงูาน    

• วันท่ี 4-6 กุมภาพันธ 2552 เจาหนาท่ีนักจิตวิทยาเขารวมอบรมการใชคูมือประเมินความสามารถ
ทางเชาวปญญาเด็กอายุ 2-5 ป ท่ีจังหวดันครราชสมีา 

• วันท่ี 19-21 กุมภาพันธ 2552 เจาหนาท่ีนักสังคมสงเคราะหเขารวมประชุมสัมมนาผูดําเนินกิจการ
สถานสงเคราะหเด็กเอกชน เรื่องการบริหารจัดการกบัการพัฒนาอจัฉริยภาพเด็ก ท่ีจังหวดับุรรีมัย 

• วนัท่ี 16 มนีาคม 2552 เจาหนาท่ีนกัสงัคมสงเคราะหเขารวมการสมัมนาทางวิชาการตามโครงการ
เสริมสราง พัฒนาและสรางความปลอดภยัในเด็ก เยาวชน และสตรี ท่ีจังหวดับุรรีมัย 

• วนัท่ี 27 เมษายน 2552 เจาหนาท่ีเขารวมอบรมการดแูลชวยเหลือเด็กออทิสติกและพัฒนาการชา ท่ี
จังหวดัสริุนทร 

• วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 เจาหนาท่ีนกัจิตวิทยาเขารวมอบรม การใชคูมอืประเมินความสามารถทาง
เชาวปญญาเด็กอายุ 2-5 ป (ตอเนื่อง) ท่ีจังหวดันครราชสมีา 

• วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 เจาหนาท่ีเขารวมอบรมกิจกรรมสมัชชาครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย 
ประจําป 2552 บทบาทของครอบครวัไทยมผีลตอการพัฒนาสงัคมใหเขมแข็ง 

• วันท่ี 7-11 กันยายน 2552 มูลนิธิฯ ไดจัดสงเจาหนาท่ีนักสังคมสงเคราะหไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติมใน
สวนบานแรกรบัและบานบําบดัฟนฟ ูท่ีมลูนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก กรงุเทพมหานคร 

• เดอืนเมษายนและเดอืนตลุาคม 2552 รกัษาการผูอาํนวยการและเจาหนาท่ีเขาพบพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย จังหวดับุรรีมัย เพ่ือขอคาํปรึกษาและประสานงานเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนสถานสงเคราะห 
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• วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 รักษาการผูอํานวยการและเจาหนาท่ีไปศึกษาดูงานท่ีมูลนิธิบานแหง
ความหวงั อาํเภอนางรอง จังหวดับุรรีมัย 

• วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2552 เจาหนาท่ีนักสังคมสงเคราะหเขารวมโครงการฝกอบรมนักสังคม
สงเคราะหและอาสาสมัคร เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพนักสังคม
สงเคราะหและอาสาสมคัรท่ีปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย และสมาคมนกัสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ท่ีจังหวดัขอนแกน 

• วนัท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2552 เจาหนาท่ีนักจิตวิทยา/กิจกรรมเขารวมสมัชชาเด็กและเยาวชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องการจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท่ีจังหวัด
อดุรธาน ี

• วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการและเจาหนาท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ของ
สมาคมสนันิบาตมลูนิธิแหงประเทศไทย (ส.ม.ท.) ท่ีกรุงเทพมหานคร และเขารวมประชุมเขาเฝาเพ่ือ
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 
2552 ณ ศาลาดสิุดาลัย พระตาํหนกัสวนจิตรลดารโหฐาน 

 

กจิกรรมพเิศษกจิกรรมพเิศษกจิกรรมพเิศษกจิกรรมพเิศษ    

• พอแมอปุถัมภและเจาหนาท่ีจัดกิจกรรมงานวนัเกิดใหกบัเด็ก ๆ ในแตละเดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

• วนัท่ี 2-4 พฤษภาคม 2552 พอแมอปุถัมภและเด็ก ๆ เขารวมคายครอบครวั ชื่อคายดวยรกัและ
เขาใจ ครั้งท่ี 20 ท่ีอาํเภอปากชอง จังหวดันครราชสมีา 

• วนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 มูลนิธิฯ จัดบอรดประชาสมัพันธ เพ่ือเขารวมงานเปดโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
มลูนิธิโรงเรียนรุงนภาวิทยา อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรมัย 

 

• วันท่ี 12 สิงหาคม 2552 มูลนิธิฯ จัดงานวันแมท่ีบานพัก (ชั่วคราว) เพ่ือเปนการสรางความรักและ
ความสมัพันธใหเกดิขึ้นในครอบครวัมากขึ้น 
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• วนัท่ี 23-25 ตลุาคม 2552 เด็ก ๆ เขาคายยุวชนคริสเตยีนขอนแกน ท่ีจังหวดัขอนแกน 

• เจาหนาท่ีและเด็ก ๆ รวมกันประดิษฐของชํารวย เพ่ือสอนใหเด็ก ๆ ทําอาชีพและเพ่ือสราง
ความสมัพันธในครอบครวั 

 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรมเด็กชวงปดเทอมเดอืนเมษายน และเดอืนตลุาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ครอบครวัอปุถัมภจัดกิจกรรมวนัพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• วันท่ี 25 ธันวาคม 2552  มูลนิธิฯ ไดรวมกิจกรรมวันคริสตมาสท่ีมูลนิธิโรงเรียนรุงนภาวิทยา 
อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรรีมัย 
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การดาํเนนิกจิการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสลาํดบัตอไปการดาํเนนิกจิการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสลาํดบัตอไปการดาํเนนิกจิการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสลาํดบัตอไปการดาํเนนิกจิการมลูนธิเิพือ่ใหโอกาสลาํดบัตอไป    

การอปุกการอปุกการอปุกการอปุการะเดก็าระเดก็าระเดก็าระเดก็    

 มูลนิธิเพ่ือใหโอกาส   จะรับเด็กท่ีอยูในกลุมเปาหมายเร่ิมแรกเขามาดูแล  คือ เด็กท่ีถูกทําราย 
ทารุณกรรม ทั้งดานรางกายและจิตใจ  ถูกปลอยปละละเลยและถูกทอดท้ิง ตลอดจนไมมีท่ีอยูอาศัยท่ี
ปลอดภยั สําหรบัในป 2553 นั้น จะรบัเด็กเพ่ิมไมเกินจํานวน 4 คน เพ่ือใหสามารถวางระบบงานดานสังคม
สงเคราะห และใหพอแมอุปถัมภไดปรับตัวในการใชชีวิตรวมกับเด็กไดอยางกลมกลืนและใหเด็กมีความรูสึก
มั่นคง ปลอดภยั สามารถปรบัตวัเขากบัพอแมไดอยางดกีอน  

ในระหวางท่ีกําลังดําเนินการสรางบานพักเด็กนั้น  มูลนิธิฯ จะมีการเชาบานเพ่ิมอีกจํานวน 1 หลัง

ชั่วคราว เพ่ือรองรบัครอบครวัท่ี 3 และเมื่อบานหลังแรกสรางแลวเสร็จ จึงทําการยายครอบครัวครัวท่ี 1 เขา

ไปอยูอาศัยกอน และบานหลังท่ีเชาอยูนี้ใชสําหรับครอบครัวท่ี 4 ตอไป เพ่ือรอใหบานหลังท่ี 2-6 สรางแลว

เสร็จ โดยบานแตละหลังนั้นยังคงใหพอแมอุปถัมภเปนผูตั้งชื่อบาน เพ่ือจะไดรูสึกถึงความเปนบานและ

ครอบครวัของตวัเอง 

 

 

โครงการกอสราง ในปงบประมาณ โครงการกอสราง ในปงบประมาณ โครงการกอสราง ในปงบประมาณ โครงการกอสราง ในปงบประมาณ 2552552552551111----2552552552553333    
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1.  บานเด็กแบบครอบครวั โดยจะขออนญุาตกอสรางตอเทศบาลเมืองนางรองประมาณ 6 หลังแรก    

 2.  อาคารสวนกลาง โดยจะดาํเนินการขออนญุาตกอสรางตอเทศบาลเมอืงนางรองตอไป   

 3.  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ทางเขามลูนิธิเพ่ือใหโอกาส  

4.  การขดุและถมดินในสวนท่ีเหลือ รวมทั้งถนนภายในโครงการชวงท่ี 2 

5.  ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในโครงการชวงแรก 

6.  ลานจอดรถภายใน 

7.  ติดตั้งไฟฟา น้าํประปา น้าํบาดาล และสาธารณปูโภคตาง ๆ 

8.  ดาํเนินงานสรางสวนของภมิูทศัน ไมวาจะเปนการจัดสวน ปลูกตนไมตาง ๆ ซึ่งจะทําให 

บรรยากาศภายในมลูนิธิเพ่ือใหโอกาสรมรื่นและนาอยู 

    

การวางแผนงานกอสราง ในระยะเวลา การวางแผนงานกอสราง ในระยะเวลา การวางแผนงานกอสราง ในระยะเวลา การวางแผนงานกอสราง ในระยะเวลา 10 10 10 10 ปปปป    

การวางแผนการกอสรางโครงการของมลูนิธิเพ่ือใหโอกาส  (Master plan) มรีายละเอยีด ดงันี ้

    1111.   .   .   .   แหลงเงนิทนุเพื่อดาํเนนิงานมลูนธิิแหลงเงนิทนุเพื่อดาํเนนิงานมลูนธิิแหลงเงนิทนุเพื่อดาํเนนิงานมลูนธิิแหลงเงนิทนุเพื่อดาํเนนิงานมลูนธิิ    

ทุนทรพัย ทรัพยสินและการดําเนินงานของมลูนิธิฯ เปนเงินบริจาค  โดย 

• บุคคลทั่วไป 

• องคกรเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

• ภาครฐับาล 

• รายไดท่ีเกิดจากการดาํเนินกจิกรรมภายใน   

 2222.   .   .   .   ทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากร    

2.1  บานพักเด็กแบบครอบครัว 

• บานเดี่ยวชั้นเดยีวขนาด 175.5 ตารางเมตร  สําหรบัเด็ก 12 คน  และพอแมอปุถัมภ 

• ดาํเนินการกอสรางในชวงแรก  3  หลัง  สงูสดุไมเกิน  32  หลัง   

• มจํีานวน  4  หองนอน  สําหรบัเด็ก  3  หอง  และผูปกครอง  1  หอง 

• หองสําหรบัทํากจิกรรมรวมกัน  อาทิ  รบัประทานอาหาร  พักผอน เปนตน 

• หองครวั  

• หองน้าํ 

2.2  อาคารสวนกลาง เปนอาคารชั้นเดยีว (ในอนาคตหากมคีวามตองการสามารถกอสราง 

เปน 2  ชั้นได)  พ้ืนท่ีขนาด 1,700 ตารางเมตร ภายในประกอบไปดวย 
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• บานพักคนชรา จํานวน 2 หองใหญ สําหรบั 20 คนหรอืมากกวา หองน้าํ  2  หองใหญ 

• หอพักฉุกเฉิน สําหรบัเด็กท่ีรับเขามาอยูชั่วคราว หรือสําหรบัอาสาสมคัร  เจาหนาท่ี และ

นกัศึกษา 9 หอง พักไดหองละ 2 คน และอกีสองหองพักไดหองละ  4 คน มีหองน้าํในตวั   

• หองอบรมและเรียนรู  4  หอง 

• หองประชมุใหญและเวที  กวา  150  ท่ีนั่ง 

• หองรบัประทานอาหารสําหรับนกัเรยีน  และบุคคลทั่วไป 

• หองรบัประทานอาหารสําหรับคนชรา 

• ศาลาอเนกประสงค 

• สวนสวยภายในอาคาร 

• ศูนยพยาบาลและหองพักผูปวย 

• ศูนยออกกาํลังกาย  อาทิ  ลูว่ิง  จักรยานไฟฟา  รอก เปนตน 

• สํานกังานของมลูนิธิ 

• ท่ีจอดรถ 

• โรงซกัฟอก 

• โรงครวั 

2.3  สนามกฬีา ประกอบไปดวย 

• สนามฟตุบอลมาตรฐาน  สนามบาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ  แบดมินตนั  เทนนิส  

• อาจจะมสีระวายน้าํ  และลูว่ิง  (ทั้งนี้ตองพิจารณาตามความเหมาะสม) 

• หองน้าํ 

• ท่ีนั่งพักผอน 

• ท่ีจอดรถ 

2.4  ถนนและทางเดินเทา 

• ทางเขาจากถนนสงัขกาจประชานสุรณ เปนถนนคอนกรตีเสริมเหล็กมาตรฐาน 

• สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กขามลํานางรอง   

• ถนนรอบนอกสําหรับรถยนตว่ิงทางเดยีว  มคีวามสงูในระดบัท่ีสามารถกนัน้าํทวมได 

• ทางสําหรับรถจักรยาน  รถจักรยานยนต  และทางเดินเทา   

2.5  แหลงน้าํ 

• ทะเลสาบ 

• แหลงน้าํอื่น ๆ  เชน  ลําคลอง  สระ เปนตน 
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การดาํเนนิงานมูการดาํเนนิงานมูการดาํเนนิงานมูการดาํเนนิงานมูลนธิแิละบรกิารดานการพัลนธิแิละบรกิารดานการพัลนธิแิละบรกิารดานการพัลนธิแิละบรกิารดานการพัฒนาสงัคมและสวสัดกิารฒนาสงัคมและสวสัดกิารฒนาสงัคมและสวสัดกิารฒนาสงัคมและสวสัดกิาร    

 1111.  .  .  .  ดาํเนินการบานพักเด็กแบบครอบครัวดาํเนินการบานพักเด็กแบบครอบครัวดาํเนินการบานพักเด็กแบบครอบครัวดาํเนินการบานพักเด็กแบบครอบครัว  สําหรับเด็ก  12  คน  และพอแมอุปถัมภ  2 คน โดยมี

จํานวนบานตามความความตองการอยูอาศัย (สงูสดุไมเกิน 32  หลัง) 

 2222.  .  .  .  จดัเปนบานพกัฉกุเฉนิกรณชีวยเหลอืเรงดวนจดัเปนบานพกัฉกุเฉนิกรณชีวยเหลอืเรงดวนจดัเปนบานพกัฉกุเฉนิกรณชีวยเหลอืเรงดวนจดัเปนบานพกัฉกุเฉนิกรณชีวยเหลอืเรงดวน  แกเด็กและผูสูงอายุ   

 3333.  .  .  .  บานพกัผูสงูอายุบานพกัผูสงูอายุบานพกัผูสงูอายุบานพกัผูสงูอายุ    เปนท่ีพักอาศัยสําหรบัผูสูงอายุท่ีไรท่ีพ่ึง      

4444.  .  .  .  รวมมอืกบัชมุชนใกลเคยีง ในการใหความรูเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และครอบครวัรวมมอืกบัชมุชนใกลเคยีง ในการใหความรูเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และครอบครวัรวมมอืกบัชมุชนใกลเคยีง ในการใหความรูเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และครอบครวัรวมมอืกบัชมุชนใกลเคยีง ในการใหความรูเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และครอบครวั    

    4.1 เปนศูนยการเรยีนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและการฝกอาชพี   

     4.2 รวมมอืสนบัสนนุโรงเรยีนและวิทยาลัยในชมุชนในการพัฒนาดานการเรยีนรู 

        4.3 พัฒนาดานการเกษตร อาทิ การทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจ ไมผลรวมถึงพันธุไมในประเทศ

และตางประเทศ ท่ีสามารถเพาะปลูกไดในในทองถ่ินท่ีมลัีกษณะภมิูอากาศและภมิูประเทศใกลเคยีงกนั 

    4.4 สถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ สําหรับนักศึกษา เด็กท่ีอยูในมูลนิธิและนักเรียน    ในดาน
สงัคมสงเคราะหและกิจการมลูนิธิ 

5555.  .  .  .  สิ่งที่เปนประโยชนตอการพฒันาชมุชนสิ่งที่เปนประโยชนตอการพฒันาชมุชนสิ่งที่เปนประโยชนตอการพฒันาชมุชนสิ่งที่เปนประโยชนตอการพฒันาชมุชน    

    5.1 รวมมอืกบัรัฐบาลและองคกรตาง ๆ ในการพัฒนาชมุชน 

     5.2 สวนสุขภาพ สรางความรื่นรมยดวยการปลูกตนไมนานาชนิด เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ และออกกาํลังกาย 

    5.3 สนามกีฬาและลานเอนกประสงค  ประกอบดวย สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล  

วอลเลยบอล  ตะกรอ  แบดมินตนั  โดยอาจจะมสีระวายน้าํหรอืลูว่ิง  ทั้งนี้ตองพิจารณาตามความเหมาะสม   

 6666.  .  .  .  การรกัษาสิง่การรกัษาสิง่การรกัษาสิง่การรกัษาสิง่แวดลอมแวดลอมแวดลอมแวดลอม    

     6.1 กอสรางอาคารและบานพักโดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดวยการออกแบบท่ีเนนความ

เปนธรรมชาติ   อาทิ   การปลูกตนไมรอบบานเพ่ือกันความรอน    หลังคาบานมีฉนวนกันความรอนและ

ชองระบายอากาศ  มรีะบบท่ีชวยประหยัดพลังงาน  เชน  การใชพลังงานจากแสงอาทิตย   

     6.2 ขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือใชในการอุปโภค โดยรวมมือกันใชน้ําอยางประหยัด และใชน้ําจาก

แหลงน้าํธรรมชาติในการรดน้าํตนไม   

     6.3 รวมมอืกบัเทศบาลในการทําระบบระบายน้าํ เพ่ือปองกนัน้าํทวมขงัในเขตเทศบาล 

    6.4 รกัษาความสะอาดลําคลองสาธารณะ อนัไดแก ลํานางรอง 

    6.5 ปลูกและอนรุกัษพันธุไมประจําทองถ่ิน 

     6.6 กําจัดขยะและของเสีย ดวยระบบบําบัดท่ีไมทําลายและสงผลเสียตอส่ิงแวดลอม มีการแยก

ขยะ และนาํกลับมาใชใหม บางสวนนาํไปทําปุยหมกัชวีภาพ 

     6.7 รวมมอืกบัรฐับาลในการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกบัการรกัษาส่ิงแวดลอม 
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รายนามผูบรจิาคประจาํป รายนามผูบรจิาคประจาํป รายนามผูบรจิาคประจาํป รายนามผูบรจิาคประจาํป 2552552552552222    
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