


 

 
  
 
 
 มลูนิธิเพ่ือให้โอกาสได้ด าเนินการมาสูปี่ท่ี 4 แล้วในปีนี ้เปรียบเสมือนเดก็ท่ีก าลงัจะเร่ิมยา่งเท้าเข้า
สูช่ัน้เตรียมอนบุาล  เป็นวยัท่ียงัต้องเรียนรู้สิ่งใหม ่เรียนรู้ความผิดพลาด และกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือให้
เกิดการเตบิโตตามความเหมาะสม  ท่ีผา่นมามลูนิธิฯ อยูใ่นภาวะเร่ิมต้น และบ้านหลงัแรกส าหรับเดก็และ
ครอบครัวของมลูนิธิฯ ก็ได้ถกูสร้างขึน้ เป็นการแสดงถึงความตัง้ใจและความมุง่มัน่ของมลูนิธิฯ ท่ีจะสร้าง
หมูบ้่านเพ่ือให้โอกาสแก่ผู้ประสบกบัความยากล าบากในสงัคมให้ได้รับการฟืน้ฟจูิตใจ ในสภาพแวดล้อมท่ี
เตม็ไปด้วยความรักความอบอุน่แบบครอบครัว มลูนิธิฯได้ด าเนินงานตามเป้าหมายอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน 
และก าลงัเห็นการพฒันาของเดก็ไปในทางท่ีดีขึน้ เน่ืองจากพวกเขาได้รับการดแูลเอาใจใสโ่ดยบคุคล
แวดล้อมท่ีรักและเอาใจใสพ่วกเขา ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ  
 ทางมลูนิธิเพ่ือให้โอกาส  ก าลงัด าเนินการก่อสร้างบ้านหลงัท่ี 2 และหลงัท่ี 3 ส าหรับเดก็ ซึง่เป็น
โครงการท่ีตัง้ไว้ให้เป็นท่ีพกัส าหรับเดก็จ านวนไมม่ากนกั แตส่ าหรับทกุชีวิตไมว่า่จะมาจากสถานะอยา่งไร
ล้วนแล้วแตม่นัมีคณุคา่และศกัดิศ์รี การให้สิ่งท่ีดีท่ีสดุส าหรับเดก็ทกุคนคือ การให้เดก็ได้มีชีวิตอยูก่บั
ครอบครัวท่ีอบอุน่และด าเนินชีวิตอยา่งตระหนกัถึงคณุคา่ของตนเอง มลูนิธิเพ่ือให้โอกาสจะชว่ยสร้างความ
อบอุน่ให้กบัเดก็ทกุๆคน ความอบอุน่ท่ีเกิดจากครอบครัวท่ีมลูนิธิฯมอบให้นัน้จะชว่ยสร้างชีวิตท่ีมัน่คงแก่
เดก็ได้  นอกจากนีใ้นปีตอ่ไป มลูนิธิฯปรารถนาท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการตอบสนองกรณีเร่งดว่นทางสงัคม
เชน่ การตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค์ในวยัรุ่น การท่ีมีผู้สงูอายถุกูทอดทิง้ หรือสตรีหรือเดก็ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว  โดยมลูนิธิฯได้จดัหาท่ีพกัเรียกวา่ บ้านพกัใจ ให้แก่ผู้ ท่ีประสบปัญหาดงักลา่ว ได้
เข้ามาใช้บริการในชว่งเวลาหนึง่เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาได้หยดุพกัใจในบ้านท่ีเปรียบเสมือน
ครอบครัวท่ีสองท่ีจะสร้างความรู้สกึปลอดภยัให้พวกเขา และชว่ยให้พวกเขากลบัมามีพลงัเพ่ือตดัสินใจ
เผชิญหน้ากบัปัญหาตา่ง ๆ อยา่งสร้างสรรค์และมีคณุคา่  
 ดฉินัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ มลูนิธิเพ่ือให้โอกาสจะได้มีสว่นเปิดโอกาสให้แก่ผู้คนในสงัคมมากย่ิงขึน้ 
และมีสว่นสนบัสนนุให้สถาบนัครอบครัวมีความเข้มแข็ง  ทัง้นีค้วามตัง้ใจและเป้าหมายอนัดีนีจ้ะลลุว่งไป
ไมไ่ด้เลย  หากปราศจากความร่วมมือและการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กร
ระหวา่งประเทศ และประชาชนทกุภาคสว่นเชน่ท่ีผา่นมา  
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 ในนามของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานรวมถึงเดก็ ๆ ทกุ ๆ คน ในมลูนิธิเพ่ือให้โอกาส  ดฉินัรู้สกึขอบคณุ
และซาบซึง้ใจตอ่การสนบัสนนุด้วยดีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการบริหารมลูนิธิฯ หนว่ยงานภาครัฐทัง้ระดบั
ท้องถ่ิน และระดบัภมูิภาค  รวมถึงหนว่ยงานภาคเอกชนทัง้ท่ีอยูใ่กล้เคียง และท่ีอยูใ่นสว่นกลาง    

มลูนิธิฯได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีตลอดมาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ เชน่ส านกังานอ าเภอนางรอง 
เทศบาลต าบลนางรอง องค์การบริหารสว่นต าบลนางรอง โรงพยาบาลนางรอง สาธารณสขุอ าเภอนางรอง 
สถานีต ารวจภธูรนางรอง หนว่ยงานระดบัจงัหวดั เชน่ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
จงัหวดับรีุรัมย์  บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดับรีุรัมย์  และหนว่ยงานเอกชนเชน่ สถานสงเคราะห์บ้าน
แหง่ความหวงั จ.บรีุรัมย์ และมลูนิธิศนูย์พิทกัษ์สิทธิเดก็ในกรุงเทพฯ  ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีทกุทา่นจาก
หนว่ยงานดงักลา่ว  ท่ีได้กรุณาอ านวยความสะดวกและสนบัสนนุให้การด าเนินงานของมลูนิธิฯเป็นไป
ด้วยดีและราบร่ืนตลอดมา  แม้วา่มลูนิธิเพ่ือให้โอกาสยงัเป็นน้องใหมท่ี่ด าเนินงานมาเพียงไมถ่ึง 4 ปีนบัรวม
ปีท่ีผา่นมา  

ท่ีขาดเสียไมไ่ด้ดฉินัขอขอบพระคณุผู้สนบัสนนุทางการเงินทกุทา่น ไมว่า่จะเป็นการสนบัสนนุในรูป
ของเงินบริจาค หรือสิ่งของเคร่ืองอปุโภค บริโภคตา่ง ๆ  ไมว่า่จะมากหรือน้อย  ทกุ ๆ การสนบัสนนุถือเป็น
ก าลงัใจอนัส าคญัส าหรับเดก็ ๆ และผู้ รับการบริการของมลูนิธิฯ เพราะวา่การสนบัสนนุของทา่นเป็นสิ่ง
แสดงให้เห็นวา่มีผู้คนอีกมากมายในสงัคมท่ีพร้อมจะชว่ยเหลือด้วยความเตม็ใจแก่ผู้ ท่ีต้องเผชิญกบัความ
ยากล าบาก หรือประสบปัญหาในชีวิต  นอกจากนีก้ารชว่ยเหลือของทา่นยงัเป็นแรงผลกัดนัอนัส าคญัให้
เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิฯ ทกุคนท่ีจะท างานกบัเดก็ ๆ และผู้ประสบปัญหาในสงัคม ด้วยความรักความเอาใจใส ่ 
เพราะแบบอยา่งแหง่การให้ท่ีผู้สนบัสนนุทกุทา่นได้เร่ิมต้นไว้ให้แก่เรา  
 ดฉินัใคร่ขอถือโอกาสนี ้ขอพรจากองค์พระเป็นเจ้าสงูสดุท่ีจะทรงอ านวยพรแก่ทกุทา่น และทกุภาค
สว่นท่ีได้มีสว่นร่วมในงานของเรา  ให้ทา่นได้รับแตส่ิ่งท่ีดี และมีพลงัใจในการท างานเพ่ือสร้างสรรค์สงัคม
ของเราให้นา่อยู ่และเป็นสงัคมท่ีมีอนาคตส าหรับคนรุ่นหลงัตอ่ไป  

 
 
 

นางสาววลัย    จันทวิบูลย ์

ผู้อ านวยการบริหาร 

 

 
วัตถุประสงค์ 



1.เพ่ือสง่เสริมการบริการสงเคราะห์ชีวิตครอบครัวและพฒันาอยา่งครบวงจรและยัง่ยืน ให้แก่เดก็ไร้ท่ีพึง่    
   เดก็ก าพร้า เดก็ถกูทอดทิง้ เดก็เร่ร่อน ผู้ ด้อยโอกาส และเดก็พิการทางสมองและร่างกายโดยไมจ่ ากดัเพศ  
   สญัชาต ิ ศาสนา หรือสภาวะทางสงัคมของเดก็ 
2.เพ่ือชว่ยเหลือผู้ เสียหายหรือเหย่ือของการค้ามนษุย์ โดยไมจ่ ากดัเพศ สญัชาต ิศาสนา หรือสภาวะทาง  
   สงัคมของเดก็ 
3.เพ่ือดแูลชว่ยเหลือผู้สงูอายไุร้ท่ีพึง่ 
4.เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสงัคม บรรเทาทกุข์ฉกุเฉินแก่ผู้ประสบภยัและการท าพฒันาชมุชนทัง้  
   ด้านเศรษฐกิจและสงัคมให้พึง่ตนเองอยา่งยัง่ยืน 
5.เพ่ือประสานงานกบัชมุชน องค์การ หรือมลูนิธิอ่ืน ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศท่ีมีเป้าหมาย 
   สอดคล้องกบัเป้าหมายของมลูนิธิในการด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6.ไมด่ าเนินการเก่ียวข้องกบัการเมืองแตป่ระการใด 
 
ภารกจิ 

เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัในบรรยากาศครอบครัวท่ีอบอุน่และปลอดภยั    น ามาซึง่การรักษา    ฟืน้ฟู
สภาพจิตใจส าหรับเดก็ ๆ  และคนชรา  ท่ีถกูท าร้ายร่างกายและจิตใจ  ไร้ท่ีพึง่   พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในสงัคม
ได้อยา่งเข้มแข็ง  อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์ให้โอกาสด้านการเรียนรู้ตา่ง ๆ  เพ่ือพฒันาความสามารถสว่นบคุคล
และอาชีพแก่เดก็  นกัเรียน  นกัศกึษา  ครูอาจารย์  และประชาชนทัว่ไป 
แนวคิดโดยทั่วไปของมูลนิธิ 

 
แนวคดิโดยทัว่ไปของมลูนิธิ คือ จดัตัง้สถานท่ีพกัอาศยั ท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับเดก็และคนชรา   ใน

กลุม่เป้าหมาย ท่ีถกูท าร้ายหรือทารุณกรรมทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ   ถกูทอดทิง้  บนพืน้ท่ีกว้างปลอดภยั  
สะดวก  และอยูใ่นเขตชมุชนอ าเภอนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย์  โดยเปิดใช้สอยส าหรับ  การเรียนรู้  การสอน  
และการพกัผอ่นส าหรับผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นมลูนิธิและชมุชนรอบข้าง  
 

 ในอนาคต มลูนิธิตัง้เป้าหมายในการพฒันาโครงการ สอนภาษาตา่งประเทศ และการเรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจะสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ ท่ีอาศยัและเดก็ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
โดยรอบ  สว่นด้านงบประมาณ   นอกจากทนุจากนกัธุรกิจเอกชนภายในประเทศ อาจจะมี กิจกรรมท่ีชว่ย
เสริมสร้างรายได้แก่มลูนิธิเองบ้าง เพ่ือให้มลูนิธิสามารถด าเนินงานได้อยา่งยัง่ยืน โดยรายได้หรือผลก าไรใด 
ๆ  ท่ีก่อเกิดจากการด าเนินงานและกิจกรรม  จะน ากลบัไปลงทนุพฒันาโครงการตา่ง ๆ  ของมลูนิธิ เพ่ือเป็น
รายได้สนบัสนนุมลูนิธิเพ่ือให้โอกาสตอ่ไป 
 
 
 



กลุ่มเป้าหมายระยะเร่ิมแรก 
 ระยะเร่ิมแรกมลูนิธิเพ่ือให้โอกาส จะรับสงเคราะห์เดก็ผู้หญิง อายแุรกเกิด – 12 ปี ท่ีไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีปลอดภยั หรือไมมี่ครอบครัวท่ีให้ความดแูลเอาใจใสไ่ด้ เน่ืองมาจากถกูทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจ 
ถกูปลอ่ยปละละเลยและถกูทอดทิง้ โดยทางมลูนิธิฯ จะรับอปุการะเดก็เหลา่นีจ้นเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ซึง่
สามารถดแูลตนเองและใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตทิัว่ไป หรือจนกวา่ครอบครัวเดมิของเดก็จะมีความ
พร้อมท่ีจะให้การดแูลเอาใจใส ่และให้เดก็ได้อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั  
 
พืน้ที่เป้าหมาย 
 ให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเดก็และคนชรา ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์  และ
จงัหวดัใกล้เคียง  รวมถึงกลุม่เป้าหมายในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย  
ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาให้ความชว่ยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในบริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา 
ด้วยเชน่กนั เม่ือมลูนิธิมีความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคลและทรัพย์สิน  
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การศึกษา ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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นักเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์บริษัท Chief Architect,Inc. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- คณะกรรมการมูลนิธิเอ็ม บี ไอ (Mission Builders International) 
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
 
 
แพทย์หญิงจิรพรรณ จันทวงค์ 
การศึกษา  แพทย์ศาสตร์บัณฑติ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
- อายุรแพทย์ ประจ าโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
 
  
 
นางสาวรุ่งนภา  วาปีทะ 
การศึกษา   คุรุศาสตร์บัณฑติ วิทยาลัยครูราชภัฏสุรินทร์ 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
-ประธานมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยา อ าเภอโนนดนิแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
-กรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
  
 
 
 
 



นางแอนนิต้า ดาร์ลีน ฮอร์ตัน 
การศึกษา  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และ 
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
- คณะกรรมการมูลนิธิโครงการเพ่ือชีวิต 
- กรรมการมูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
- ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาการศึกษา 
เศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
นางเวอร์จิเนีย ซูซาน ซิมป์สัน 
การศึกษา Bachelor of Arts in Education 
Bethany College, Santa Cruz, CA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส ประเทศอินเดีย 
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
 
 
 
 
ทนายจารุพงศ์ สมอารยะพงศ์ 
การศึกษา   ปริญญาตรี สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
- กรรมการสภาทนายความภาค 3 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
- ทนายความประจ าส านักงาน ทนายความจารุพงศ์ สมอารยะพงศ์ 
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
 
 



นายณัฐกานต์ พันธรักษ์พงษ์ 
การศึกษา  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปริญญาโทสาขารัฐศาสนประสานศาสตร์ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
- หุ้นส่วนผู้จัดการ นางรองเคหะภัณฑ์ โฮมมาร์ท 
-กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
 
 
 
นางสาววลัย  จันทวิบูลย์ 
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑติ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑติ 
Baylor School of Social Work, Texas, สหรัฐอเมริกา  
ต าแหน่งปัจจุบัน: ผู้อ านวยการบริหารมูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส 
 
 

  
 
การศึกษา: ปริญญาตรีด้านการศึกษา สาขาการศึกษาประถมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับปริญญาโทภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ต าแหน่งปัจจุบัน: ครูช านาญการพเิศษ  
กรรมการ มูลนิธิเพ่ือให้โอกาส  
 
 
 
 
 
 
 



คณะท่ีปรึกษา 

       ท่ีปรึกษาด้านโครงการ     

แผนภูมิองค์กรและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการบริหาร 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ เลขานกุาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เหรัญญิก 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนษุย์และประชาสมัพนัธ์ 

บ ารุงทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภยั 

ฝ่ายธุรการและการเงิน บญัชีและการเงิน 

ประสานงานก่อสร้างและพฒันาท่ีดนิ 
 
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบคุคลและประชาสมัพนัธ์ 
ประสานงานอาสาสมคัร  

 
 

ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 
) 

นกัสงัคมสงเคราะห์ 

ครอบครัวอปุถมัภ์/แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

นกัจิตวิทยาและกิจกรรม 



ผลการด าเนินงานปี 2553 
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 ปัจจบุนัด้านงานสงัคมสงเคราะห์ของมลูนิธิฯ ได้ด าเนินงานสง่เสริมและสนบัสนนุการดแูลเดก็ใน
ระบบครอบครัวของมลูนิธิฯ  โดยมีผู้ดแูลเป็นพอ่แมอ่ปุถมัภ์ /แมอ่ปุถมัภ์ โดยผู้ดแูลจะมีความรับผิดชอบใน
การสร้างบรรยากาศครอบครัวในบ้านพกัให้ความรักและเอาใจใสแ่ก่เดก็ ๆ   ดแูลกิจวตัรประจ าวนัของเดก็  
เพ่ือเป็นการฝึกวินยัและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เดก็  ดแูลเร่ืองอาหารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการอยา่ง
เพียงพอตอ่ความต้องการของเดก็ในแตล่ะวนั  ดแูลด้านท่ีพกัแก่เดก็ให้มีความเหมาะสมตามวยัและวฒุิ
ภาวะรวมทัง้ดแูลความสะอาด ความปลอดภยั เอือ้ตอ่การพฒันาเดก็ พร้อมทัง้ฝึกให้เดก็มีสว่นร่วมในการ
รับผิดชอบการท าความสะอาดภายในบ้าน  การรักษาสขุอนามยัสว่นตวั ข้าวของเคร่ืองใช้และด้านอ่ืน ๆ   
นอกจากนีผู้้ดแูลจะมีสว่นชว่ยปลกูฝังให้เดก็เห็นความส าคญั สนใจและใสใ่จในเร่ืองการศกึษาและการออม
เงิน สามารถชว่ยเหลือตวัเองได้ รวมถึงการสอนให้เดก็เห็นและเข้าใจในคณุคา่ของตนเอง รู้จกัทกัษะการ
ป้องกนั ตนเอง  เปิดโอกาสให้เดก็มีสว่นร่วมในงานท่ีพอ่แมอ่ปุถมัภ์ท าเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และการ
เรียนรู้  เจ้าหน้าท่ีแผนกสงัคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีสว่นงานอ่ืน ๆ จะมีสว่นสนบัสนนุในการสร้าง
ทศันคตท่ีิดีในการดแูลเดก็ ให้ผู้ดแูลมีทา่ทีและค าพดูท่ีหนนุใจและให้ก าลงัใจแก่เดก็ เพ่ือเสริมสร้างชีวิต
และรักษาเยียวยาเดก็ทัง้ร่างกายและจิตใจ  มีการน าให้เดก็ออกก าลงักายในตอนเช้าหรือตอนเย็น ท า
กิจวตัรประจ าวนัร่วมกนั  และผสมผสานเร่ืองการสอนมารยาทให้เดก็ รวมถึงการสอนให้เดก็รู้จกัทกัษะทาง
สงัคม มีการแสดงออกทางสงัคมท่ี เหมาะสมและสอนให้เรียนรู้คณุธรรม จริยธรรม  ผู้ดแูลและเจ้าหน้าท่ีทกุ
คนจ าเป็นต้องปฏิบตัติวัให้ เป็นต้นแบบท่ีดีให้แก่เดก็ ชว่ยให้เดก็ได้เรียนรู้บทบาทท่ีถกูต้องของบคุคลใน
ครอบครัว  ร่วมกนัสง่เสริมและกระตุ้นพฒันาการเดก็ตามวยั ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ โดยมีเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ต ่าเป็นตวัชีว้ดั  การชว่ยเหลือให้การดแูลเอาใจใส ่ทัง้ทางอารมณ์และจิตใจ คอยให้ค าปรึกษา 
ร่วมคดิแก้ปัญหากบัเดก็ซึง่ถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัไมน้่อยกวา่การดแูลด้านอ่ืน ๆ  

นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีสงัคมสงเคราะห์ได้จดัให้มีการพบปะเดก็และครอบครัวอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือดแูล
ให้แนใ่นวา่เดก็ได้รับการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และวางแผนอบรมร่วมกบัครอบครัว เร่ืองงาน
สงัคมสงเคราะห์และการดแูลเดก็ในสภาวะตา่งๆ และมีการจดัประชมุทีมสงัคมสงเคราะห์ เพ่ือวางแผน 
วตัถปุระสงค์ และประเมินผลงาน อยา่งตอ่เน่ือง  
  
จ านวนเดก็ท่ีอยู่ภายนอกมูลนิธิฯ  มลูนิธิฯ ได้ชว่ยเหลือเดก็ท่ีอยูภ่ายนอก เป็นเดก็ชายอาย ุ ๑ ขวบ  
จ านวน ๑ ราย ดแูลตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา จากการท่ีเดก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีผู้สงูอาย ุ๒ คน 
เป็นผู้ดแูล เดก็ ซึง่ท าให้ ขาดประสิทธิภาพในการดแูล ทางมลูนิธิฯ ได้ดแูลตอ่เน่ือง โดยชว่ยเหลือนมและ
สิ่งของท่ีจ าเป็นร่วมกบัเทศบาลอ าเภอนางรอง  และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ และนกัจิตวิทยาของ
มลูนิธิฯ ได้ลงเย่ียมบ้านในระยะหนึง่ปีแรก เย่ียมสปัดาห์ละ ๑ ครัง้ ปัจจบุนัได้ลงเย่ียมบ้านเดือนละครัง้ 
เน่ืองจากเดก็โตขึน้ และสามารถดแูลตนเองได้มากขึน้ และประกอบกบัญาตแิละมารดาของเดก็ มีเวลาได้



เข้าไปดแูลเดก็มากขึน้ เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ จงึคอยให้ค าปรึกษา และด าเนินการชว่ยเหลือ เชน่ พา
ผู้สงูอายใุนครอบครัวเดก็ไปท าการรักษาพยาบาล  ให้ค าปรึกษามารดาเดก็ เป็นต้น เจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิฯ 
ปัจจบุนัยงัคงได้เฝ้าดแูลครอบครัวเดก็อยา่งหา่งๆ ตอ่เน่ือง 
 เม่ือปลายปีทางมลูนิธิฯได้รับการตดิตอ่จากบ้านพกัเดก็และครอบครัว จ.บรีุรัมย์ ให้ด าเนินการ
ชว่ยเหลือ มารดาอาย ุ๒๐ ปี พร้อมลกูสาวฝาแฝดอาย ุ๒ ปี ซึง่ออกจากบ้านมารดามาเพราะเหตขุดัแย้งใน
ครอบครัว  และประสบปัญหาเศรษฐกิจและท่ีอยูอ่าศยั ทัง้นีไ้ด้จดัให้การชว่ยเหลือด้านท่ีพกัอาศยั อาหาร
และสิ่งของจ าเป็นส าหรับแมล่กู สว่นเดก็ได้จดัให้เข้าศนูย์เดก็ก่อนวยัเรียนเพ่ือได้รับการฝึกพฒันาการให้
เหมาะสมตามวยั อีกทัง้ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางส าหรับมารดาใจเร่ืองการประกอบอาชีพและการ
ตดัสินใจปัญหาตา่งๆ  และหาแนวทางการชว่ยเหลือระยะสัน้และยาวตอ่ไป 
เดก็ท่ีอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ   เดก็เพศหญิง จ านวน ๑๐ ราย อยูใ่นความดแูลของครอบครัวอปุถมัภ์ 

๒ ครอบครัว ๘ ราย และผู้ดแูลบ้านพกัใจ ๒ ราย 

สถติเิดก็ในความดูแล  
อาย ุ๑๔ ปี ๒ ราย  

อาย ุ๑๓ ปี ๑ ราย 

อาย ุ๑๐ ปี ๒ ราย 

อาย ุ๙ ปี ๑ ราย 

อาย ุ๘ ปี ๑ ราย 

อาย ุ๗ ปี ๑ ราย 

อาย ุ๒ ปี เศษ ๒ ราย 

การด าเนินงานด้านบริการเดก็ 

 ด้านร่างกาย   
- ส าหรับเดก็ทกุคนท่ีเข้ามาในความดแูล ในปีนีกิ้จกรรมสง่เสริมสขุภาวะทางด้านร่างกายด าเนิน

ตอ่เน่ืองจากปีท่ีแล้ว คือเดก็ทกุคนจะ ได้รับการตรวจสขุภาพแรกรับ ๑ ครัง้ และได้เข้ารับการตรวจสขุภาพ

ทกุ ๆ ๖  เดือนท่ีโรงพยาบาล ทางฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพตรวจสขุภาพ

เบือ้งต้นเดือนละ ๑  ครัง้ท่ีส านกังาน ณ ห้องกิจกรรม เร่ิมครัง้แรกเม่ือวนัท่ี ๓  ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒  โดยได้

จดัเตรียมอปุกรณ์การตรวจ หฟัูง เคร่ืองวดัความดนั ปรอทวดัไข้ และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ปลีกยอ่ยท่ีจ าเป็น ซึง่ใน

อนาคตวางแผนท่ีจะให้พอ่แมอ่ปุถมัภ์ได้รับบริการด้วยทกุ ๆ ๓ เดือนตอ่ครัง้ ตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั 

- ฝึกทกัษะการดแูลกิจวตัรประจ าวนั เชน่ การอาบน า้ แปรงฟัน ซกัเสือ้ผ้า ไปโรงเรียน และท างาน

บ้าน เป็นต้น  



- ฝึกทกัษะการดแูลตนเองในชีวิตประจ าวนั  เชน่ การขอความชว่ยเหลือ การป้องกนัตวัเอง การ

ปฏิเสธ การรู้จกัขอบเขต เป็นต้น 

- จดัให้มีการชัง่น า้หนกัวดัสว่นสงูเดก็ เดือนละครัง้ ก่อนหน้านีมี้เดก็บางคนเคยมีน า้หนกัและ

สว่นสงูต ่ากวา่เกณฑ์ แตใ่นปัจจบุนัเดก็ทกุคนมีน า้หนกัและสว่นสงูตามเกณฑ์ 

- จดัให้มีการตรวจสขุภาพฟันทกุ ๆ 6 เดือน     และให้เดก็เข้ารับบริการเม่ือมีปัญหาเร่ืองสขุภาพฟัน

ตามก าหนด เดก็ ๆ มีสขุภาพฟันดีขึน้ แตย่งัคงต้องหมัน่ฝึกวินยัให้รักการแปรงฟัน 

- สนบัสนนุให้เดก็ได้ออกก าลงักายทกุวนัท่ีบ้าน ท ากิจวตัรประจ าวนั แบง่ความรับผิดชอบท างาน

บ้าน และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท่ีโรงเรียน  เดก็ให้ความร่วมมือดีขึน้ เน่ืองจากท ากิจกรรมเป็นกลุม่พี่น้อง

และพอ่แมร่่วมกนัในครอบครัว 

 

 ด้านจิตใจ 
- เข้าพบจิตแพทย์เพ่ือตรวจสขุภาพจิต ขอค าปรึกษา แนะน า และหาแนวทางการดแูลรักษาเดก็

ร่วมกนั  (ระยะเวลาตามแพทย์นดั โดยปกตปิระมาณทกุ ๆ ๑ – ๒ เดือน) 

- เข้าพบนกัจิตวิทยา  เพ่ือตรวจประเมินบคุลิกภาพ อารมณ์ พฤตกิรรม และทดสอบระดบั

สตปัิญญา (ระยะเวลาตามนกัจิตวิทยานดั โดยปกตจิะประมาณทกุ ๆ ๑ – ๒ เดือน) 

- จดักิจกรรมเพื่อฟืน้ฟสูภาพจิตใจ อารมณ์ และสงัคม ได้แก่ 

 กิจกรรมแนะน าตวัเอง 

 กิจกรรมวงกลมอารมณ์ดี   
 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพฒันาการตามวยั 

-  กิจกรรมสนัทนาการ ละลายพฤตกิรรม (เข้ากลุม่) โดยจดักิจกรรมกลุม่อยา่งน้อย เดือนละ ๑ ครัง้ 

-  ได้จดัให้เดก็เรียนรู้การพฒันาจิตใจด้วยการเข้าเรียนหลกัธรรมเบือ้งต้นของศาสนาคริสต์ส าหรับ
เดก็ท่ีมีคริสตจกัร ซึง่เดก็จะเข้าร่วมเป็นประจ าทกุวนัอาทิตย์ สว่นแมอ่ปุถมัภ์ได้น าเดก็ในความดแูลไปท า
กิจกรรมทางศาสนาพทุธบ้างเป็นครัง้คราว  

- เจ้าหน้าท่ีจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์เย่ียมเยียนพดูคยุกบัเดก็เป็นประจ าท่ีบ้าน เพ่ือสร้าง
ศรัทธาให้เดก็มีความไว้วางใจในการพดูคยุเม่ือมีปัญหา  
 - จดัให้ความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นกัจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์ โดยใช้หลกัให้
ค าปรึกษาของ Lawrence Schulman ผู้ เช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษาเดก็เป็นแนวทาง ทัง้นีจ้ะอบรม
ตอ่เน่ืองอยา่งน้อยเดือนละ 1-2 ครัง้ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีตามความเหมาะสม 

 

 



ด้านสังคมและครอบครัว 
- จดัให้เดก็มีการรักษาสมัพนัธภาพกบัครอบครัวเดมิ  โดยการพาเดก็เย่ียมบ้านในชว่งปิดภาค

การศกึษา  คยุโทรศพัท์เดือนละ ๑  – ๒ ครัง้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความพร้อมของเดก็และ

ครอบครัว   

- เจ้าหน้าท่ีจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์ ได้จดัตารางเวลาเย่ียมครอบครัว และพดูคยุให้

ค าปรึกษาแก่พอ่แมอ่ปุถมัภ์ เพ่ือพดูคยุสอบถาม ให้ก าลงัใจ ค าปรึกษาชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ี

ผู้ปกครองต้องประสบในแตล่ะวนั และเจ้าหน้าท่ีได้ประเมินด้านอารมณ์ จิตใจของผู้ปกครองเดก็ด้วย 

เน่ืองจากอาจมีความเครียด ความกดดนัจากการดแูลเดก็ อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

- จดัประชมุครอบครัวอปุถมัภ์ด้านการให้การดแูลเดือนละครัง้ พร้อมกบัการประเมินสภาวะเดก็ 

เพ่ือรับทราบข้อคดิเห็น ข้อเสนอจากครอบครัว รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการดแูลเดก็ ทัง้นีเ้พ่ือขยายการมี

สว่นร่วมในการพฒันาเดก็ของครอบครัวอปุถมัภ์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้   

- จดัประชมุกลุม่ครอบครัวอปุถมัภ์ด้านการให้ค าปรึกษาทางด้านความเช่ือและศาสนา ประจ าทกุ

วนัพธุ เว้นพธุ ทกุเดือน เพ่ือโดยใช้หลกัธรรมทางศาสนาคริสต์มาปรับใช้ตามคูมื่อเพ่ือเปิดโอกาสให้พอ่แม่

ได้ส ารวจวิธีการเลีย้งดลูกูของตวัเอง และแลกเปล่ียนทศันะ และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

- สง่เสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาท ากิจกรรมเกษตร  ดนตรี  และสนทนากบัเดก็ตามความเหมาะสม   

เดก็ ๆ มีความสนใจตอ่กิจกรรมตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี และสามารถแสดงออกเร่ืองการร้องเพลง และดนตรีทัง้ท่ี

โรงเรียน และท่ีคริสตจกัรเม่ือมีโอกาส 

- เดก็ทกุคนสามารถคบหาเพ่ือนในโรงเรียน และในท่ีอ่ืน ๆ ตามปกต ิ เม่ือซกัถามเร่ืองช่ือเพ่ือน 

และเพ่ือนสนิท เดก็จะตอบได้วา่ช่ืออะไรบ้าง  แตเ่ดก็เล็กอาจไมส่ามารถแยกแยะได้วา่เพ่ือนสนิทเป็น

อยา่งไร  สว่นเดก็โตสามารถแยกแยะได้ แตย่งัคงต้องให้ความรู้เร่ืองการคบเพ่ือนตา่งเพศเน่ืองจากเดก็ บาง

คนเข้าสูว่ยัรุ่นแล้ว และเดก็บางคนก าลงัเข้าสูว่ยัรุ่น  

- ตดิตามสถานภาพและให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวเดมิของเดก็ในบางโอกาส เพ่ือเป็นข้อมลูในการ

วางแผนเร่ืองการดแูลเดก็วา่จะเป็นระยะสัน้ หรือระยะยาว 

ด้านโภชนาการ   

 จดัให้มี ตารางอาหารแตล่ะวนัประจ าครอบครัว เพ่ือรับทราบวา่เดก็แตล่ะบ้านได้รับประทานถกูต้อง
ตามหลกัโภชนาการอยา่งเหมาะสม เดก็    ทัง้นี ้ได้ให้แมอ่ปุถมัภ์ของทัง้สองครอบครัวเป็นผู้ รับผิดชอบ โดย
เน้นถึงประโยชน์จากการรับประทานอาหารครบ ๕ หมู ่อีกทัง้พยายามจดัให้มีรายการอาหารท่ีหลากหลาย 
โดยให้เดก็มีสว่นร่วมในการก าหนดรายการอาหารตามความชอบของเดก็เป็นครัง้คราว  เชน่ กิจกรรม



ท าอาหารร่วมกนัในครอบครัว อาทิตย์ละ ๑ มือ้ เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความสามคัคีและความผกูพนั
ในระหวา่งครอบครัว 

ด้านนันทนาการ 
- จดัให้มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัว ได้แก่ เกมโดมิโน เกมส์

เศรษฐี เกมบงิโก เกมหมากรุก ร้องเพลง และเลน่ดนตรี เป็นต้น 

- กิจกรรมทางสงัคม ได้แก่  ทศันะศกึษาท่ีตา่ง ๆ ในชว่งวนัหยดุ หรือปิดภาคเรียน และรวมทัง้

สง่เสริมให้เดก็เข้าร่วมกิจกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณี  และการประกวดตา่ง ๆ ท่ีโรงเรียน คริสตจกัร 

หรือชมุชนจดัขึน้ เป็นต้น 

- สง่เสริมเร่ืองการออกก าลงักาย   ได้แก่    วิ่ง   แบดมินตนั    วา่ยน า้  ข่ีจกัรยาน   การเกษตรปลกู

ต้นไม้ เป็นต้น 

 ด้านการศึกษา  
- สง่เสริมให้เดก็ได้รับการศกึษาในระบบสามญั โดยใช้บริการของสถานศกึษาท่ีได้มาตรฐาน  อยู่

ในพืน้ท่ีท่ีเดนิทางได้สะดวก  จดัให้มีบริการรถรับสง่     รวมถึงมีการประสานงานกบัทางโรงเรียนอยา่ง

สม ่าเสมอ เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าด้านการเรียนของเดก็  จากการประเมินท าให้พบวา่เดก็ ๆ ต้องการการ

ดแูลเฉพาะด้านในเร่ืองการพฒันาการเรียนรู้ เพราะคา่เฉล่ียในเร่ืองสตปัิญญาของเดก็สว่นใหญ่ต ่ากวา่เดก็

อ่ืน ๆ ในวยัเดียวกนั   อีกทัง้เดก็บางคนมี ปัญหาเร่ืองสมาธิสัน้  จงึท าให้การชว่ยเหลือในเร่ืองการเรียนรู้ของ

เดก็เป็นได้ช้า  เน่ืองจากต้องมีผู้ดแูลใกล้ชิดตลอดเวลา  ซึง่ในระบบโรงเรียนท่ีเดก็เรียนอยูใ่นท้องถ่ินปัจจบุนั

ไมไ่ด้เอือ้ในเร่ืองการพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ในกลุม่นีเ้ทา่ท่ีควร 

- ชว่งตอนเย็น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปสอนการบ้านและสอนพิเศษเดก็ เป็นประจ าเกือบทกุวนั และ

ชว่งปิดภาคการศกึษา เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านการเรียนอยา่งเฉพาะเจาะจง   

- สง่เสริมเร่ืองการอา่นและการเรียนรู้เสริม   จดัให้มีนิทานสัน้ ๆ แก่เดก็เพ่ือใช้อา่นในยามวา่ง ทัง้นี ้

พอ่แมอ่ปุถมัภ์และเจ้าหน้าท่ีได้ชว่ยกนัสนบัสนนุผลกัดนัให้เดก็รักการอา่น    โดยพยายามให้เดก็มีเวลาอา่น

หนงัสือทกุวนั      ทัง้ท่ีอา่นเอง     และพอ่แมอ่ปุถมัภ์หรือเจ้าหน้าท่ีอา่นให้ฟังส าหรับเดก็ท่ียงัอา่นเองไมไ่ด้  

อีกทัง้จดัให้มีวีดีทศัน์เสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษาองักฤษ และการค านวณ  เพ่ือให้เดก็ได้รับทัง้สาระ

และบนัเทิง ทัง้นีจ้ะชว่ยให้เดก็ไมรู้่สกึเบื่อหนา่ยตอ่การเรียนด้านวิชาการ  และการใช้เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์ 

 

 

 



 ด้านที่พักอาศัย  
 (บ้านพักช่ัวคราว ) บ้านพกัชัว่คราว ๒ หลงั เป็นอาคาร ๒ ชัน้ มีสดัสว่นท่ีชดัเจนภายในบ้าน เน้น
ความปลอดภยัส าหรับเดก็  และการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาเดก็ ได้แก่ สนามเดก็เลน่ มมุ
เกษตร มมุหนงัสือ มมุศลิปะ มมุของเลน่ มมุผลงานเดก็ รวมทัง้อปุกรณ์สง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้
ส าหรับเดก็ เป็นต้น  
 บ้านพกัท่ีสร้างเสร็จแล้ว ๑ หลงั (เป็นอาคารชัน้เดียว) ได้ด าเนินการย้าย ๑ ครอบครัวเข้ามาพกั
อาศยัในบ้าน รวมสมาชิกในครอบครัวทัง้สิน้ ๙ คน เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะด าเนินการ
สร้างบ้านเพิ่มอีก ๒ หลงัในต้นปี ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นบ้านเดก็และใช้บางสว่นส านกังานชัว่คราว 

 ด้านการให้ค าปรึกษา 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า พดูคยุแลกเปล่ียนกบัพอ่แมอ่ปุถมัภ์และเดก็ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ ๑ ครัง้ 
เพ่ือตดิตามสภาวะและร่วมกนัหาแนวทางในการดแูลเดก็  ให้ความรู้ความเข้าใจในการดแูลเดก็และวิธี
จดัการปัญหาได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
 จดัให้มีพืน้ท่ี ในส านกังานชัน้  ๒  สว่นหนึง่อยา่งเป็นสดัสว่นเพ่ือเป็นห้องกิจกรรม  และจดัหา
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ส าหรับท ากิจกรรมให้ค าปรึกษาแบบเดี่ยวและแบบกลุม่ (Support Group)  

การพบปะท่ีผา่นมาพบวา่เดก็ให้ความร่วมมือ และกล้าแสดงออกถึงความรู้สกึกบัเจ้าหน้าท่ี และ
บอกเลา่เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบกบัตวัเดก็ ในการไปโรงเรียน หรือการอยูร่่วมกบัเพ่ือน 

 ด้านกิจกรรมพเิศษ 
- จดัให้มีโครงการเดก็เรียนวา่ยน า้ ๑ คอร์ส เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ ร่างกายแข็งแรง และเดก็วา่ยน า้

ได้ทกุคน เพ่ือให้สามารถป้องกนัตนเองและชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้ 

- กิจกรรมพิเศษเพ่ือเสริมสร้างความรู้สกึมีคณุคา่ในตวัเอง  เชน่ การจดังานวนัเกิดให้เดก็  การท า

กิจกรรมเฉพาะด้าน เชน่ งานประดษิฐ์  งานฝีมือให้เหมาะสมตามวยั เป็นต้น 

- จดัให้เดก็ได้พฒันาด้านการเรียนรู้รวมถึงสง่เสริมทกัษะทางสงัคมให้แก่เดก็  ได้แก่  กิจกรรมเข้า

คา่ยร่วมกบัเพ่ือนเยาวชนในชว่งปิดภาคการศกึษา ในเดือนตลุาคม เป็นต้น 

- ปัจจบุนันกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยา /นกักิจกรรม หมนุเวียนเย่ียมบ้านเดก็เพ่ือตดิตาม 

และชว่ยในการจดักิจกรรมท่ีเน้นด้านดนตรี กีฬา และศลิปะตามท่ีจิตแพทย์ให้ค าแนะน ามา 

- จดัให้มีกิจกรรมร่วมกบัอาสาสมคัรชาวตา่งชาต ิเพ่ือพฒันาการด้านการเรียนรู้การอยูร่่วมกบัคน

ในสงัคม การกล้าคดิ กล้าแสดงออก และเตรียมความพร้อมและเสริมทกัษะการท ากิจกรรมกลุม่ให้แก่เดก็ 

ไมว่า่จะเป็นคนรู้จกั ชาวตา่งชาต ิ 

 - ชว่งวนัหยดุ วนัปิดเทอมทางเจ้าหน้าท่ีมลูนิธิก็ได้พาเดก็ๆไปเย่ียมครอบครัวของตน  
 - จดังานฉลองวนัคล้ายวนัเกิดให้กบัเดก็ๆท่ีเกิดในเดือนนัน้ๆ  



- มีอาสาสมคัรเข้ามาเรียนรู้ระบบการท างานและการสร้างเสริมพฒันาการของเดก็ ในด้านกิจกรรม

กลุม่ กิจกรรมเดี่ยว เพ่ือให้เดก็ได้มีทกัษะทางสงัคมในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

พอ่แมพ่าเด็กทศันะศกึษาวนัหยดุ 

 

เด็ก ๆ และผู้ปกครองรวมทัง้เจ้าหน้าที่ท ากิจกรรมจิตอาสาที่โครงการบ้านสองเมือง อ.บ้านกรวด จ.บรีุรัมย์ 

 

กิจกรรมวนัคริสตมาส ๒๕๕๓ กรรมการมลูนิธิท ากิจกรรมภาษาองักฤษกบัเด็ก 



ด าเนินการขอจดทะเบียนจัดตัง้เป็นสถานสงเคราะห์เดก็ 

ขณะนีม้ลูนิธิฯ  มีเดก็ในความอปุการะทัง้สิน้จ านวน ๑๐ คนแล้ว และได้ด าเนินการขอจดทะเบียน 

เป็นสถานสงเคราะห์ตัง้แตป่ลายปี ๒๕๕๒ จนได้รับใบอนญุาตให้สามารถด าเนินการเป็นสถานสงเคราะห์

เพ่ือดแูลเดก็ โดยรองรับเดก็ไมเ่กิน ๕๐ คน เม่ือปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓   

 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และโครงการก่อสร้าง 
 
 ปัจจบุนัมีเจ้าหน้าท่ีประจ าส านกังานในต าแหนง่ผู้อ านวยการบริหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบคุคลและ
ประชาสมัพนัธ์  เจ้าหน้าท่ีบญัชีและการเงิน  นกัสงัคมสงเคราะห์   นกัจิตวิทยา/กิจกรรม เจ้าหน้าท่ี
ประสานงานโครงการ  และสง่เสริมให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ ได้มีการฝึกอบรมเพิ่มเตมิอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ 
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร และงานอาสาสมัคร 

  มีการสรรหาแมเ่ลีย้งเดี่ยวท่ีสมคัรใจจะเป็นแมอ่ปุถมัภ์  และฝึกอบรมโดยฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ให้มัน่ใจ
วา่สามารถรองรับเดก็ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการรับสมคัร และคดักรองเจ้าหน้าท่ีให้เหมาะสมกบั
ต าแหนง่งาน  เพ่ือประสิทธิภาพของงาน และเหมาะสมกบัการชว่ยเหลือเดก็  

  ด าเนินการเชา่บ้านพกัชัว่คราว เพิ่ม อีก1 หลงั เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัของเดก็และพอ่แมบ้่านหลงัท่ี 3  
  ทบทวนงานสวสัดกิารของเจ้าหน้าท่ี เพิ่มเตมิ แก้ไข เพ่ือให้มีความเหมาะสมได้มาตรฐาน และเป็น

ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีตอ่ไป รวมทัง้มีกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ภายในองค์กรโดย
สม ่าเสมอ 

  จดัสภาพแวดล้อมในส านกังานให้เหมาะสมสวยงาม  มีบริเวณท่ีกว้างขวาง ภายในโปร่ง และ
สวนหยอ่มท าให้ร่มร่ืน เพ่ือเอือ้ตอ่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี ผู้ ท่ีมาตดิตอ่ประสานงาน และส าหรับ
ต้อนรับแขกท่ีมาเย่ียมชม รวมทัง้มีอปุกรณ์ส านกังานท่ีเหมาะสมในการปฏิบตังิาน  

  ตดิตอ่ประสานงานในเร่ืองการรับอาสาสมคัรทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ  
  ในปี 2553 ท่ีผา่นมาได้มีการรับพอ่แมอ่ปุถมัภ์ เพิ่ม1 ครอบครัว แมเ่ลีย้งเดี่ยว 2 คน และเจ้าหน้าท่ี                 

2 คน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้ตามเป้าหมาย   
 
 
 
 
 
 



โครงการก่อสร้าง 
1. งานก่อสร้างบ้านหลังท่ี 1 การปลูกหญ้าและต้นไม้บริเวณรอบบ้าน 
2. การก่อสร้างบ้านหลงัท่ี 1  เสร็จเรียบร้อยเม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓  และได้เพิ่มเตมิงานครัวหลงั

บ้าน และก าลงัด าเนินงานการจดัภมูิทศัน์รอบบ้าน  โดยได้ท าการปลกูหญ้ารอบบ้านเพ่ือความ
สวยงาม และได้ต้อนรับทีมอาสาสมคัรจากตา่งประเทศประมาณ ๓๓ คนได้มาร่วมกนัพฒันาท่ีดนิ
มลูนิธิฯ โดยการปลกูต้นไม้  ขดัและทาสีเคร่ืองเลน่สนาม ขดัและทาสีเคลือบไม้บริเวณศาลาเพ่ือ
การพกัผอ่น 

 
 
 
 
 
 

3. ด้านงานภูมิทัศน์ 
 มลูนิธิวางแผนงานด้านการพฒันาภมูิทศัน์ งานด้านการเกษตร ขดุบอ่ปลาเล็ก การปลกูต้นไม้ การ
สร้างเรือนเพาะช า สร้างศาลาท่ีพกัได้เสร็จเรียบร้อย และได้จดัให้มีลกูจ้างประจ าชว่ยดแูลรักษาต้นไม้ 
และรักษาความปลอดภยั นอกจากนีไ้ด้ท าการตดิตอ่อาสาสมคัรท่ีมีความสนใจจะเข้ามาพฒันาท่ีดนิ
อยา่งตอ่เน่ือง 
4. งานปลูกหญ้าเพ่ือยดึผิวหน้าถนนท่ียังไม่มีการถมและล้อมรัว้ท่ีดนิ 

มีการซือ้เมล็ดพนัธุ์หญ้า น ามาปลกูเพ่ือกัน้ดนิถนนไมใ่ห้พงัทลายลงมา  และจดัให้มีการท าเสาไม้ 
เสาซีเมนต์ และลวดหนามบริเวณโดยรอบของท่ีดนิมลูนิธิฯ ซึง่สามารถลดความสบัสนในเร่ืองต าแหนง่
ขอบเขตของท่ีดนิได้ 
5. งานวางท่อน า้ทิง้ 

ได้มีการวางทอ่น า้ทิง้แบบชัว่คราว จากบ้านไปสูล่ านางรอง โดยได้วา่จ้างผู้ รับเหมาและให้วิศวกร
ควบคมุงาน  ชว่ยดแูลในการวางทอ่  งานวางทอ่น า้ทิง้ชว่ยให้สามารถใช้งานอาคารใหมไ่ด้ทนัที   

 
 
 
 
 
 

6. งานตดิตัง้แท้งค์น า้ 

  

  



ตดิตัง้แท้งค์น า้เพ่ือเก็บน า้ท่ีสบูจากบอ่บาดาล ไปท่ีบ้านหลงัท่ี 1 ซึง่ชว่ยให้สามารถใช้น า้เพ่ือ
อปุโภคได้  และมีน า้ใช้ส าหรับการรดน า้ต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียง 
7. งานโรยหนิคลุก 
งานหินคลกุได้โรยถนนจากทางเข้ามลูนิธิ จนถึงบ้านหลงัท่ี 1 เป็นระยะทาง 400 เมตร ชว่ยลดปัญหา
ถนนเป็นหลมุบอ่และโคลนท่ีเคยเป็นปัญหาชว่งหน้าฝนได้  

 
 
 
 
 
 
 
8.  งานล้อมรัว้ที่ดนิโดยใช้เสาไม้ และท าลวดหนามโดยรอบ  
 ท่ีผา่นมามลูนิธิเพ่ือให้โอกาสได้สร้างบ้านในโครงการแล้วเสร็จจ านวน 1 หลงั และตอ่มาได้น าเดก็
สว่นหนึง่เข้าไปพกัอาศยั ดงันัน้เพ่ือความปลอดภยัทางมลูนิธิจงึได้วางโครงการงานล้อมรัว้ลวดหนามเพ่ือ
ป้องกนัอนัตรายให้เดก็ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.  งานด้านโครงการศาลาพักผ่อน 

  งานด้านการสร้างศาลาพกัผอ่นเพ่ือให้เดก็ๆสามารถว่ิงเลน่ พกัผอ่น ได้สร้างแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคมท่ีผา่นมา 

 
 
 
 

 
 
 

  

  

 



นอกจากนีท่ี้ผา่นมาได้มีการจดัให้มียามรักษาความปลอดภยัชว่งกลางคืน เพ่ือดแูลอาคารท่ีสร้าง
เสร็จ และบริเวณโดยรอบ  
 
การด าเนินกิจการมูลนิธิเพ่ือให้โอกาสล าดับต่อไป 
 มลูนิธิเพ่ือให้โอกาส   จะรับเดก็ท่ีอยูใ่นกลุม่เป้าหมายเร่ิมแรกเข้ามาดแูล  คือ เดก็ท่ีถกูท าร้าย 
ทารุณกรรม ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  ถกูปลอ่ยปละละเลยและถกูทอดทิง้ ตลอดจนไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ปลอดภยั ส าหรับในปี 2554 นัน้ มลูนิธิมีความตัง้ใจจะพฒันาตามทิศทางดงัตอ่ไปนี ้ 
งานเดก็และครอบครัว 

1) พฒันาให้มีครอบครัวเพิ่ม 2 ครอบครัว มีแมเ่ลีย้งเดี่ยวพร้อมพี่เลีย้ง (เป้าหมายเดก็เพิ่ม 5 – 10 คน) 
2) พฒันาบ้านพกัใจให้มีพ่ีเลีย้งเพิ่มเตมิ และมีศกัยภาพในการดแูลเดก็ แมว่ยัใส ผู้สงูอายไุร้ท่ีพึง่ได้  
3) พฒันาครอบครัวปัจจบุนัให้มีศกัยภาพและทกัษะมากยิ่งขึน้  
4) พฒันาเร่ืองระบบการประเมินสภาวะเดก็ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม  
5) พฒันาเร่ืองระบบการตดิตามเร่ืองการศกึษา อาชีพ อนาคตของเดก็ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว  
6) ปรับปรุงระบบการเบกิจา่ยเคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้  
7) พฒันาด้านการสร้างเครือขา่ยกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ  
8) ท างานในเชิงรุกร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ในการให้ความรู้ อบรมในชมุชน และโรงเรียน 1 – 2 

หนว่ยงาน 
งานบริหารและการเงนิ 

1) ปรับปรุงระบบงานบริหารให้มีประสิทธิภาพรองรับงานการประสานงานตา่ง ๆ ภายนอกมากย่ิงขึน้  
2) ปรับปรุงระบบการสรรหาพนกังาน และสร้างเครือขา่ยเพ่ือให้สะดวกตอ่การจดัหาบคุลากร  และ

พฒันาบคุลากรในมลูนิธิให้มีความรู้ ทกัษะ เพียงพอในการปฏิบตังิานตามความรับผิดชอบ  
3) ปรับปรุงงานด้านการประสานงานกบักรรมการฯ ให้มีความตอ่เน่ืองและชดัเจนเชน่ จดัให้มีการ

พบปะสงัสรรค์กรรมการ ปีละ 2 ครัง้ 
4) ปรับปรุงระบบการจดัเก็บเอกสารด้านงานบริหาร บญัชี โดยให้ผู้ รับผิดชอบน าเสนอระบบการ

จดัเก็บให้เพ่ือนร่วมงานทราบด้วย ยกเว้นในสว่นท่ีเป็นเอกสารลบั 
5) ดแูลสภาพทัว่ไปของส านกังานให้มีความเรียบร้อย พร้อมในการให้การต้อนรับผู้มาเย่ียม อยูเ่สมอ  

งานโครงการก่อสร้างและพัฒนาที่ดนิ 
1) สร้างอาคารชัน้เดียวเพ่ือเป็นบ้านพกัเดก็แบบครอบครัวเพิ่ม 2 หลงั และวางแผนส าหรับ อีก 2 หลงั

ในปีหน้า 
2) พฒันาระบบน า้ ไฟฟ้า ระบบระบายน า้ การรักษาความปลอดภยัในท่ีดนิ  
3) จดัท าโครงการเกษตร เชน่ เพาะช า เลีย้งเป็ด เลีย้งปลา ปลกูผกัสวนครัว และไม้ยืนต้น โดยขอ

ความร่วมมือจากทางราชการ 
4) จดัท าป้ายสญัลกัษณ์บอกทางเข้า และป้ายสญัลกัษณ์ท่ีจ าเป็นของมลูนิธิฯ  



5) ดแูลรักษาสภาพทัว่ไป และพฒันาภมูิทศัน์ให้เหมาะสม และเร่ิมวางแผนการจดัการท่ีดนิในระยะ 3 
– 5 ปี ข้างหน้า 

 
โครงการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2554-2556 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.  บ้านเดก็แบบครอบครัว โดยจะขออนญุาตก่อสร้างตอ่เทศบาลเมืองนางรองประมาณ 6 หลงัแรก    
2.  อาคารสว่นกลาง โดยจะด าเนินการขออนญุาตก่อสร้างตอ่เทศบาลเมืองนางรองตอ่ไป   
3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้ามลูนิธิเพ่ือให้โอกาส  
4.  การขดุและถมดนิในสว่นท่ีเหลือ รวมทัง้ถนนภายในโครงการชว่งท่ี 2 
5.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโครงการชว่งแรก  
6.  ลานจอดรถภายใน 
7.  ตดิตัง้ไฟฟ้า น า้ประปา น า้บาดาล และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  
8.  ด าเนินงานสร้างสว่นของภมูิทศัน์ ไมว่า่จะเป็นการจดัสวน ปลกูต้นไม้ตา่ง ๆ ซึง่จะท าให้  
บรรยากาศภายในมลูนิธิเพ่ือให้โอกาสร่มร่ืนและนา่อยู่ 
  



การวางแผนงานก่อสร้าง ในระยะเวลา 10 ปี 
การวางแผนการก่อสร้างโครงการของมลูนิธิเพ่ือให้โอกาส  (Master plan) มีรายละเอียด ดงันี  ้
 1.   แหล่งเงนิทุนเพ่ือด าเนินงานมูลนิธิ 
ทนุทรัพย์ ทรัพย์สินและการด าเนินงานของมลูนิธิฯ เป็นเงินบริจาค  โดย  
 บคุคลทัว่ไป 
 องค์กรเอกชน ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 ภาครัฐบาล 
 รายได้ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมภายใน   

 2.  ทรัพยากร 
 2.1 บ้านพักเดก็แบบครอบครัว 
 บ้านเด่ียวชัน้เดียว ส าหรับเดก็ 8 - 10 คน  และพอ่แมอ่ปุถมัภ์หรือแมเ่ลีย้งเดี่ยวและพี่เลีย้ง   
 ด าเนินการก่อสร้างในชว่งแรก  3  หลงั  สงูสดุไมเ่กิน  32  หลงั   
 มีจ านวน  4  ห้อง  ห้องนอนส าหรับเดก็  2  ห้อง  และผู้ปกครอง  1  ห้อง และห้องพยาบาล 1 ห้อง 
 ห้องส าหรับท ากิจกรรมร่วมกนั  อาทิ  รับประทานอาหาร  พกัผอ่น เป็นต้น  
 ห้องครัว  
 ห้องน า้ 

 2.2 อาคารส่วนกลาง เป็นอาคารชัน้เดียว 
 (ในอนาคตหากมีความต้องการสามารถก่อสร้างเป็น 2  ชัน้ได้)  พืน้ท่ีขนาด 1,700 ตารางเมตร ภายใน
ประกอบไปด้วย 
 บ้านพกัคนชรา จ านวน 2 ห้องใหญ่ ส าหรับ 20 คนหรือมากกวา่ ห้องน า้  2  ห้องใหญ่  
 หอพกัฉกุเฉิน ส าหรับเดก็ท่ีรับเข้ามาอยูช่ัว่คราว หรือส าหรับอาสาสมคัร  เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษา 

9 ห้อง พกัได้ห้องละ 2 คน และอีกสองห้องพกัได้ห้องละ  4 คน มีห้องน า้ในตวั   
 ห้องอบรมและเรียนรู้ 4  ห้อง 
 ห้องประชมุใหญ่และเวที กวา่  150  ท่ีนัง่ 
 ห้องรับประทานอาหารส าหรับนกัเรียน และบคุคลทัว่ไป  
 ห้องรับประทานอาหารส าหรับคนชรา 
 ศาลาอเนกประสงค์ 
 สวนสวยภายในอาคาร 
 ศนูย์พยาบาลและห้องพกัผู้ ป่วย 
 ศนูย์ออกก าลงักาย อาทิ ลูว่ิ่ง จกัรยานไฟฟ้า รอก เป็นต้น 
 ส านกังานของมลูนิธิ 
 ท่ีจอดรถ 
 โรงซกัฟอก 



 โรงครัว 
 2.3 สนามกีฬา   ประกอบไปด้วย 
 สนามฟตุบอลมาตรฐาน สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตนั เทนนิส   
 อาจจะมีสระวา่ยน า้ และลูว่ิ่ง (ทัง้นีต้้องพิจารณาตามความเหมาะสม) 
 ห้องน า้ 
 ท่ีนัง่พกัผอ่น 
 ท่ีจอดรถ 

 2.4 ถนนและทางเดนิเท้า 
 ทางเข้าจากถนนสงัขกาจประชานสุรณ์ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน  
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล านางรอง   
 ถนนรอบนอกส าหรับรถยนต์วิ่งทางเดียว มีความสงูในระดบัท่ีสามารถกนัน า้ทว่มได้  
 ทางส าหรับรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ และทางเดนิเท้า    

 2.5 แหล่งน า้ 
 ทะเลสาบ 
 แหลง่น า้อ่ืน ๆ เชน่ ล าคลอง สระ เป็นต้น 
 

การด าเนินงานมูลนิธิและบริการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 
 1.  ด าเนินการบ้านพกัเดก็แบบครอบครัว  ส าหรับเดก็ 8-10 คน และพอ่แมอ่ปุถมัภ์หรือแมเ่ลีย้ง
เดี่ยวและพี่เลีย้ง  โดยมีจ านวนบ้านตามความความต้องการอยูอ่าศยั (สงูสดุไมเ่กิน 32  หลงั)  
 2. จดัเป็นบ้านพกัฉกุเฉินกรณีชว่ยเหลือเร่งดว่น แก่เดก็และผู้สงูอาย ุ  
 3.  บ้านพกัผู้สงูอาย ุเป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับผู้สงูอายท่ีุไร้ท่ีพึง่   
 4.  ร่วมมือกบัชมุชนใกล้เคียง ในการให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาเดก็และครอบครัว  
         4.1 เป็นศนูย์การเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์และการฝึกอาชีพ   
     4.2 ร่วมมือสนบัสนนุโรงเรียนและวิทยาลยัในชมุชนในการพฒันาด้านการเรียนรู้  
        4.3 พฒันาด้านการเกษตร อาทิ การทดลองปลกูพืชเศรษฐกิจ ไม้ผลรวมถึงพนัธุ์ไม้ในประเทศ
และตา่งประเทศ ท่ีสามารถเพาะปลกูได้ในในท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะภมูิอากาศและภมูิประเทศใกล้เคียงกนั  
       4.4 สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนกัศกึษา เดก็ท่ีอยูใ่นมลูนิธิและนกัเรียน ในด้าน
สงัคมสงเคราะห์และกิจการมลูนิธิ 
 5.  สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาชมุชน 
     5.1 ร่วมมือกบัรัฐบาลและองค์กรตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชน  
     5.2 สวนสขุภาพ สร้างความร่ืนรมย์ด้วยการปลกูต้นไม้นานาชนิด เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ และออกก าลงักาย 



     5.3 สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์  ประกอบด้วย สนามฟตุบอล สนามบาสเก็ตบอล  
วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  แบดมินตนั  โดยอาจจะมีสระวา่ยน า้หรือลูว่ิ่ง  ทัง้นีต้้องพิจารณาตามความ
เหมาะสม   
 6.  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
     6.1 ก่อสร้างอาคารและบ้านพกัโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบท่ีเน้น
ความเป็นธรรมชาต ิ  อาทิ   การปลกูต้นไม้รอบบ้านเพ่ือกนัความร้อน    หลงัคาบ้านมีฉนวนกนัความร้อน
และชอ่งระบายอากาศ  มีระบบท่ีชว่ยประหยดัพลงังาน  เชน่  การใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์   
     6.2 ขดุเจาะน า้บาดาลเพ่ือใช้ในการอปุโภค โดยร่วมมือกนัใช้น า้อยา่งประหยดั และใช้น า้จาก   
แหลง่น า้ธรรมชาตใินการรดน า้ต้นไม้   
     6.3 ร่วมมือกบัเทศบาลในการท าระบบระบายน า้ เพ่ือป้องกนัน า้ทว่มขงัในเขตเทศบาล  
         6.4 รักษาความสะอาดล าคลองสาธารณะ อนัได้แก่ ล านางรอง  
         6.5 ปลกูและอนรัุกษ์พนัธุ์ไม้ประจ าท้องถ่ิน 
     6.6 ก าจดัขยะและของเสีย ด้วยระบบบ าบดัท่ีไมท่ าลายและสง่ผลเสียตอ่สิ่งแวดล้อม มีการแยก        
ขยะ และน ากลบัมาใช้ใหม ่บางสว่นน าไปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ  
     6.7 ร่วมมือกบัรัฐบาลในการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
รายงานการเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน 

 วนัท่ี 1 – 3 กมุภาพนัธ์ 2553 เจ้าหน้าท่ีนกัจิตวิทยาได้เข้าร่วมอบรม “โครงการเลา่นิทาน อา่น และ
เลน่กบัลกู” ณ ศนูย์พฒันาชนบทผสมผสานนางรอง (ศนูย์มีชยั) 
 วนัท่ี 22 – 28 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าท่ีนกัจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าร่วมอบรม
หลกัสตูรผู้ท าหน้าท่ีนกัจิตวิทยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ณ ศนูย์พฒันาบคุลากร อ าเภอธญับรีุ  จงัหวดัปทมุธานี  
 วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 นกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการคุ้มครองเดก็จงัหวดั
บรีุรัมย์ ณ โรงแรมเทพนคร จงัหวดับรีุรัมย์ 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2553 นกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวนัผู้สงูอาย ุณ โรงเรียนรุ่งนภา  

 อ าเภอโนนดนิแดง  จงัหวดับรีุรัมย์  
 วนัท่ี 27 เมษายน 2553 ผู้อ านวยการบริหารเข้าร่วมสมชัชาครอบครัว และวนัแหง่ครอบครัวจงัหวดั
บรีุรัมย์ ประจ าปี 2553  
 วนัท่ี 29 เมษายน 2553 เจ้าหน้าท่ี ครอบครัว และเดก็ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าบดัพฤตกิรรม  

  ณ สถานสงเคราะห์บ้านแหง่ความหวงั ต.หนองตาไก้ อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์  
 วนัท่ี 4 มิถนุายน 2553 ผู้อ านวยการบริหารและเจ้าหน้าท่ี ได้เข้าร่วมอบรมสง่เสริมความรู้แก่
ผู้ด าเนินการ ครูพ่ีเลีย้ง และผู้ปกครองเดก็ท่ีรับบริการสถานสงเคราะห์รับเลีย้งเดก็เอกชน  
ณ วิทยาลยัสารพดัชา่ง 



 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553 ผู้อ านวยการบริหารละเจ้าหน้าท่ีได้เข้าร่วมประชมุ สนันิบาตภาคท่ี 5 
ประจ าปี 2553 ณ ห้องประชมุพญาแล ชัน้ 5 ศาลากลางจงัหวดัชยัภมูิ 
 วนัท่ี 18 – 20 กรกฎาคม 2553 นกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือจดัท า
แผนปฏิบตักิารด้านการพฒันาเดก็ระดบัจงัหวดั ๔ ปี พ.ศ. 2553 – 2556 รับรองนโยบาย และแผน
ยทุธศาสตร์ระดบัชาต ิตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็” (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) ณ 
โรงแรมบ้านเชียง จงัหวดัอดุรธานี โดยส านกังานสง่เสริม  
 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2553 นกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าร่วมโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้  

 เร่ืองสิทธิเดก็และครอบครัวตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – กมัพชูา ณ บ้านสองเมือง อ.บ้านกรวด 
 จ.บรีุรัมย์  

 วนัท่ี 11 -14 พฤศจิกายน 2553 นกัจิตวิทยาและนกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าดงูานสถานพฒันาและ
ฟืน้ฟ ูบ้านอุน่รัก ณ บ้านอุน่รัก มลูนิธิศนูย์พิทกัษ์เดก็  
 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 นกัสงัคมสงเคราะห์ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ืองพฒันาการ
เรียนรู้ของเดก็และเยาวชน ณ ห้อง 103 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2553 เจ้าหน้าท่ีสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยา ได้เข้าร่วม
ประชมุสมชัชาสหวิชาชีพ ประจ าปี 2553 เร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้และบรูณาการองค์ความรู้ด้าน
เดก็และครอบครัว ณ ห้องริชมอนด์แกรนด์บอลรูม นนทบรีุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผู้บริจาคประจ าปี 2553  
 Mission Builders International 

P.O. Box 406, Lakeside, MT 59922 USA 
 
 Opportunity Foundation, Inc.  

C/O Chief Architect, Inc. 6500 d’Alene, ID 83815 USA 
 
 Bridge House School, South Africa 
 
 Vivek High School, India 
 
 Billanook College, Australia 
 
 St. George’s Grammar School, South Africa  
 
 King’s Academy College, Jordan 
 
 Mr. Jon-Carlo Pennett, South Africa 
 
 คณุชชัดา น้อยดี 
 
 คณุณฐักานต์ พนัธรักษ์พงษ์ 
 
 คณุโรจน์ ชาญชาติ 
 
 ผู้ไมป่ระสงค์ออกนาม 

 
 
 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


