มูลนิธิเพื่อให้ โอกาสได้ ดาเนินการมาสูป่ ี ที่
4 แล้ วในปี นี ้ เปรี ยบเสมือนเด็กที่กาลังจะเริ่มย่างเท้ าเข้ า
สูช่ นเตรี
ั ้ ยมอนุบาล เป็ นวัยที่ยงั ต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ เรี ยนรู้ความผิดพลาด และกล้ าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
เกิดการเติบโตตามความเหมาะสม ที่ผา่ นมามูลนิธิฯ อยูใ่ นภาวะเริ่มต้ น และบ้ านหลังแรกสาหรับเด็กและ
ครอบครัวของมูลนิธิฯ ก็ได้ ถกู สร้ างขึ ้น เป็ นการแสดงถึงความตังใจและความมุ
้
ง่ มัน่ ของมูลนิธิฯ ที่จะสร้ าง
หมูบ่ ้ านเพื่อให้ โอกาสแก่ผ้ ปู ระสบกับความยากลาบากในสังคมให้ ได้ รับการฟื น้ ฟูจิตใจ ในสภาพแวดล้ อมที่
เต็มไปด้ วยความรักความอบอุน่ แบบครอบครัว มูลนิธิฯได้ ดาเนินงานตามเป้าหมายอย่างเป็ นลาดับขันตอน
้
และกาลังเห็นการพัฒนาของเด็กไปในทางที่ดีขึ ้น เนื่องจากพวกเขาได้ รับการดูแลเอาใจใส่โดยบุคคล
แวดล้ อมที่รักและเอาใจใส่พวกเขา ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติมากที่สดุ
ทางมูลนิธิเพื่อให้ โอกาส กาลังดาเนินการก่อสร้ างบ้ านหลังที่
2 และหลังที่ 3 สาหรับเด็ก ซึง่ เป็ น
โครงการที่ตงไว้
ั ้ ให้ เป็ นที่พกั สาหรับเด็กจานวนไม่มากนัก แต่สาหรับทุกชีวิตไม่วา่ จะมาจากสถานะอย่างไร
ล้ วนแล้ วแต่มนั มีคณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รี การให้ สิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับเด็กทุกคนคือ การให้ เด็กได้ มีชีวิตอยูก่ บั
ครอบครัวที่อบอุน่ และดาเนินชีวิตอย่างตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มูลนิธิเพื่อให้ โอกาสจะช่วยสร้ างความ
อบอุน่ ให้ กบั เด็กทุกๆคน ความอบอุน่ ที่เกิดจากครอบครัวที่มลู นิธิฯมอบให้ นนจะช่
ั ้ วยสร้ างชีวิตที่มนั่ คงแก่
เด็กได้ นอกจากนี ้ในปี ต่อไป มูลนิธิฯปรารถนาที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ในการตอบสนองกรณีเร่งด่วนทางสังคม
เช่น การตังครรภ์
้
ไม่พงึ ประสงค์ในวัยรุ่น การที่มีผ้ สู งู อายุถกู ทอดทิ ้ง หรื อสตรี หรื อเด็กที่ได้ รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว โดยมูลนิธิฯได้ จดั หาที่พกั เรี ยกว่า บ้ านพักใจ ให้ แก่ผ้ ทู ี่ประสบปั ญหาดังกล่าว ได้
เข้ ามาใช้ บริการในช่วงเวลาหนึง่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระสบปั ญหาได้ หยุดพักใจในบ้ านที่เปรี ยบเสมือน
ครอบครัวที่สองที่จะสร้ างความรู้สกึ ปลอดภัยให้ พวกเขา และช่วยให้ พวกเขากลับมามีพลังเพื่อตัดสินใจ
เผชิญหน้ ากับปั ญหาต่าง ๆ อย่างสร้ างสรรค์และมีคณ
ุ ค่า
ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า มูลนิธิเพื่อให้ โอกาสจะได้ มีสว่ นเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ คู นในสังคมมากยิ่งขึ ้น
และมีสว่ นสนับสนุนให้ สถาบันครอบครัวมีความเข้ มแข็ง ทังนี
้ ้ความตังใจและเป
้
้ าหมายอันดีนี ้จะลุลว่ งไป
ไม่ได้ เลย หากปราศจากความร่วมมือและการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากทังภาครั
้
ฐ และภาคเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศ และประชาชนทุกภาคส่วนเช่นที่ผา่ นมา

นางสาวรุ่งนภา วาปีทะ
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อให้โอกาส ปี 2550 - 2553

ในนามของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านรวมถึงเด็ก ๆ ทุก ๆ คน ในมูลนิธิเพื่อให้ โอกาส ดิฉนั รู้สกึ ขอบคุณ
และซาบซึ ้งใจต่อการสนับสนุนด้ วยดีที่ผา่ นมาของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ หน่วยงานภาครัฐทังระดั
้ บ
ท้ องถิ่น และระดับภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทังที
้ ่อยูใ่ กล้ เคียง และที่อยูใ่ นส่วนกลาง
มูลนิธิฯได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีตลอดมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นสานักงานอาเภอนางรอง
เทศบาลตาบลนางรอง องค์การบริหารส่วนตาบลนางรอง โรงพยาบาลนางรอง สาธารณสุขอาเภอนางรอง
สถานีตารวจภูธรนางรอง หน่วยงานระดับจังหวัด เช่นสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์ บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานเอกชนเช่น สถานสงเคราะห์บ้าน
แห่งความหวัง จ.บุรีรัมย์ และมูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์สิทธิเด็กในกรุงเทพฯ ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่านจาก
หน่วยงานดังกล่าว ที่ได้ กรุณาอานวยความสะดวกและสนับสนุนให้ การดาเนินงานของมูลนิธิฯเป็ นไป
ด้ วยดีและราบรื่ นตลอดมา แม้ วา่ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาสยังเป็ นน้ องใหม่ที่ดาเนินงานมาเพียงไม่ถึง 4 ปี นับรวม
ปี ที่ผา่ นมา
ที่ขาดเสียไม่ได้ ดฉิ นั ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทางการเงินทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นการสนับสนุนในรูป
ของเงินบริจาค หรื อสิ่งของเครื่ องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ไม่วา่ จะมากหรื อน้ อย ทุก ๆ การสนับสนุนถือเป็ น
กาลังใจอันสาคัญสาหรับเด็ก ๆ และผู้รับการบริการของมูลนิธิฯ เพราะว่าการสนับสนุนของท่านเป็ นสิ่ง
แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ คู นอีกมากมายในสังคมที่พร้ อมจะช่วยเหลือด้ วยความเต็มใจแก่ผ้ ทู ี่ต้องเผชิญกับความ
ยากลาบาก หรื อประสบปั ญหาในชีวิต นอกจากนี ้การช่วยเหลือของท่านยังเป็ นแรงผลักดันอันสาคัญให้
เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิฯ ทุกคนที่จะทางานกับเด็ก ๆ และผู้ประสบปั ญหาในสังคม ด้ วยความรักความเอาใจใส่
เพราะแบบอย่างแห่งการให้ ที่ผ้ สู นับสนุนทุกท่านได้ เริ่มต้ นไว้ ให้ แก่เรา
ดิฉนั ใคร่ขอถือโอกาสนี ้ ขอพรจากองค์พระเป็ นเจ้ าสูงสุดที่จะทรงอานวยพรแก่ทกุ ท่าน และทุกภาค
ส่วนที่ได้ มีสว่ นร่วมในงานของเรา ให้ ทา่ นได้ รับแต่สิ่งที่ดี และมีพลังใจในการทางานเพื่อสร้ างสรรค์สงั คม
ของเราให้ นา่ อยู่ และเป็ นสังคมที่มีอนาคตสาหรับคนรุ่นหลังต่อไป

นางสาววลัย จันทวิบูลย์
ผู้อานวยการบริหาร
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการบริการสงเคราะห์ชีวิตครอบครัวและพัฒนาอย่างครบวงจรและยัง่ ยืน ให้ แก่เด็กไร้ ที่พงึ่
เด็กกาพร้ า เด็กถูกทอดทิ ้ง เด็กเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิการทางสมองและร่างกายโดยไม่จากัดเพศ
สัญชาติ ศาสนา หรื อสภาวะทางสังคมของเด็ก
2.เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรื อเหยื่อของการค้ ามนุษย์ โดยไม่จากัดเพศ สัญชาติ ศาสนา หรื อสภาวะทาง
สังคมของเด็ก
3.เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สงู อายุไร้ ที่พงึ่
4.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาทางสังคม บรรเทาทุกข์ฉกุ เฉินแก่ผ้ ปู ระสบภัยและการทาพัฒนาชุมชนทัง้
ด้ านเศรษฐกิจและสังคมให้ พงึ่ ตนเองอย่างยัง่ ยืน
5.เพื่อประสานงานกับชุมชน องค์การ หรื อมูลนิธิอื่น ๆ ทังในประเทศและนอกประเทศที
้
่มีเป้าหมาย
สอดคล้ องกับเป้าหมายของมูลนิธิในการดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
6.ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้ องกับการเมืองแต่ประการใด

ภารกิจ
เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุน่ และปลอดภัย นามาซึง่ การรักษา ฟื น้ ฟู
สภาพจิตใจสาหรั บเด็ก ๆ และคนชรา ที่ถกู ทาร้ ายร่างกายและจิตใจ ไร้ ที่พงึ่ พร้ อมที่จะใช้ ชีวิตในสังคม
ได้ อย่างเข้ มแข็ง อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์ให้ โอกาสด้ านการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล
และอาชีพแก่เด็ก นักเรี ยน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทัว่ ไป

แนวคิดโดยทั่วไปของมูลนิธิ
แนวคิดโดยทัว่ ไปของมูลนิธิ คือ จัดตังสถานที
้
่พกั อาศัย ที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับเด็กและคนชรา ใน
กลุม่ เป้าหมาย ที่ถกู ทาร้ ายหรื อทารุณกรรมทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ ถูกทอดทิ ้ง บนพื ้นที่กว้ างปลอดภัย
สะดวก และอยูใ่ นเขตชุมชนอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิ ดใช้ สอยสาหรับ การเรี ยนรู้ การสอน
และการพักผ่อนสาหรับผู้ที่อาศัยอยูใ่ นมูลนิธิและชุมชนรอบข้ าง
ในอนาคต มูลนิธิตงเป
ั ้ ้ าหมายในการพัฒนาโครงการ สอนภาษาต่างประเทศ และการเรี ยนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อจะสร้ างโอกาสและตอบสนองความต้ องการให้ แก่ผ้ ทู ี่อาศัยและเด็กที่อาศัยอยูบ่ ริเวณ
โดยรอบ ส่วนด้ านงบประมาณ นอกจากทุนจากนักธุรกิจเอกชนภายในประเทศ อาจจะมี กิจกรรมที่ชว่ ย
เสริมสร้ างรายได้ แก่มลู นิธิเองบ้ าง เพื่อให้ มลู นิธิสามารถดาเนินงานได้ อย่างยัง่ ยืน โดยรายได้ หรื อผลกาไรใด
ๆ ที่ก่อเกิดจากการดาเนินงานและกิจกรรม จะนากลับไปลงทุนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ เพื่อเป็ น
รายได้ สนับสนุนมูลนิธิเพื่อให้ โอกาสต่อไป

กลุ่มเป้าหมายระยะเริ่มแรก
ระยะเริ่มแรกมูลนิธิเพื่อให้ โอกาส จะรับสงเคราะห์เด็กผู้หญิง อายุแรกเกิด – 12 ปี ที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัย
ที่ปลอดภัย หรื อไม่มีครอบครัวที่ให้ ความดูแลเอาใจใส่ได้ เนื่องมาจากถูกทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจ
ถูกปล่อยปละละเลยและถูกทอดทิ ้ง โดยทางมูลนิธิฯ จะรับอุปการะเด็กเหล่านี ้จนเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ซึง่
สามารถดูแลตนเองและใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างปกติทวั่ ไป หรื อจนกว่าครอบครัวเดิมของเด็กจะมีความ
พร้ อมที่จะให้ การดูแลเอาใจใส่ และให้ เด็กได้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย

พืน้ ที่เป้าหมาย
ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กและคนชรา ในเขตพื ้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดใกล้ เคียง รวมถึงกลุม่ เป้าหมายในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ านในบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
ด้ วยเช่นกัน เมื่อมูลนิธิมีความพร้ อมด้ านทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อให้ โอกาสปี ๒๕๕๔
ดร. แจ็ค วิลเลียม ซิมป์สัน
การศึกษา ปริญญาเอกสาขาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
- นักธุรกิจเกษียณ ตาแหน่ งคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และ
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัท Chief Architect,Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- คณะกรรมการมูลนิธิเอ็ม บี ไอ (Mission Builders International)
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

แพทย์ หญิงจิรพรรณ จันทวงค์
การศึกษา แพทย์ ศาสตร์ บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ ท่ วั ไป
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
- อายุรแพทย์ ประจาโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

นางสาวรุ่งนภา วาปี ทะ
การศึกษา คุรุศาสตร์ บัณฑิต วิทยาลัยครู ราชภัฏสุรินทร์
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
-ประธานมูลนิธิโรงเรี ยนรุ่ งนภาวิทยา อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
-กรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

นางแอนนิต้า ดาร์ ลีน ฮอร์ ตัน
การศึกษา ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และ
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
- คณะกรรมการมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต
- กรรมการมูลนิธิเพื่อให้ โอกาส
- ที่ปรึกษาอิสระด้ านการพัฒนาการศึกษา
เศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์

นางเวอร์ จิเนีย ซูซาน ซิมป์สัน
การศึกษา Bachelor of Arts in Education
Bethany College, Santa Cruz, CA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส ประเทศอินเดีย
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

ทนายจารุพงศ์ สมอารยะพงศ์
การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
- กรรมการสภาทนายความภาค 3 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
- ทนายความประจาสานักงาน ทนายความจารุพงศ์ สมอารยะพงศ์
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

นายณัฐกานต์ พันธรักษ์ พงษ์
การศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ปริญญาโทสาขารัฐศาสนประสานศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปั จจุบันประกอบอาชีพ
- หุ้นส่ วนผู้จัดการ นางรองเคหะภัณฑ์ โฮมมาร์ ท
-กรรมการ และเหรั ญญิก มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

นางสาววลัย จันทวิบูลย์
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาบัณฑิต
Baylor School of Social Work, Texas, สหรัฐอเมริกา
ตาแหน่ งปั จจุบัน: ผู้อานวยการบริหารมูลนิธิเพื่อให้ โอกาส
กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

การศึกษา: ปริญญาตรีด้านการศึกษา สาขาการศึกษาประถมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปั จจุบันกาลังศึกษาระดับปริญญาโทภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตาแหน่ งปั จจุบัน: ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส

แผนภูมิองค์ กรและการบริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้ านโครงการ

กรรมการ
เหรัญญิก

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์และประชาสัมพันธ์

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคลและประชาสัมพันธ์
ประสานงานอาสาสมัคร
นักสังคมสงเคราะห์

ผู้อานวยการบริหาร

ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
)

นักจิตวิทยาและกิจกรรม
ครอบครัวอุปถัมภ์ /แม่เลี ้ยงเดี่ยว

ฝ่ ายธุรการและการเงิน

บัญชีและการเงิน
ประสานงานก่อสร้ างและพัฒนาที่ดนิ
บารุงทรัพย์สินและรักษาความ
ปลอดภัย

ผลการดาเนินงานปี 2553
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
ปั จจุบนั ด้ านงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ได้ ดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลเด็กใน
ระบบครอบครัวของมูลนิธิฯ โดยมีผ้ ดู แู ลเป็ นพ่อแม่อปุ ถัมภ์ /แม่อปุ ถัมภ์ โดยผู้ดแู ลจะมีความรับผิดชอบใน
การสร้ างบรรยากาศครอบครัวในบ้ านพักให้ ความรักและเอาใจใส่แก่เด็ก ๆ ดูแลกิจวัตรประจาวันของเด็ก
เพื่อเป็ นการฝึ กวินยั และเสริมสร้ างการเรี ยนรู้ให้ แก่เด็ก ดูแลเรื่ องอาหารที่มีคณ
ุ ค่า ทางโภชนาการอย่าง
เพียงพอต่อความต้ องการของเด็กในแต่ละวัน ดูแลด้ านที่พกั แก่เด็กให้ มีความเหมาะสมตามวัยและวุฒิ
ภาวะรวมทังดู
้ แลความสะอาด ความปลอดภัย เอื ้อต่อการพัฒนาเด็ก พร้ อมทังฝึ
้ กให้ เด็กมีสว่ นร่วมในการ
รับผิดชอบการทาความสะอาดภายในบ้ าน การรักษาสุขอนามัยส่วนตัว ข้ าวของเครื่ องใช้ และด้ านอื่น ๆ
นอกจากนี ้ผู้ดแู ลจะมีสว่ นช่วยปลูกฝั งให้ เด็กเห็นความสาคัญ สนใจและใส่ใจในเรื่ องการศึกษาและการออม
เงิน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงการสอนให้ เด็กเห็นและเข้ าใจในคุณค่าของตนเอง รู้จกั ทักษะการ
ป้องกัน ตนเอง เปิ ดโอกาสให้ เด็กมีสว่ นร่วมในงานที่พอ่ แม่อปุ ถัมภ์ทาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์และการ
เรี ยนรู้ เจ้ าหน้ าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานอื่น ๆ จะมีสว่ นสนับสนุนในการสร้ าง
ทัศนคติที่ดีในการดูแลเด็ก ให้ ผ้ ดู แู ลมีทา่ ทีและคาพูดที่หนุนใจและให้ กาลังใจแก่เด็ก เพื่อเสริมสร้ างชีวิต
และรักษาเยียวยาเด็กทังร่้ างกายและจิตใจ มีการนาให้ เด็กออกกาลังกายในตอนเช้ าหรื อตอนเย็น ทา
กิจวัตรประจาวันร่วมกัน และผสมผสานเรื่ องการสอนมารยาทให้ เด็ก รวมถึงการสอนให้ เด็กรู้จกั ทักษะทาง
สังคม มีการแสดงออกทางสังคมที่ เหมาะสมและสอนให้ เรี ยนรู้คณ
ุ ธรรม จริยธรรม ผู้ดแู ลและเจ้ าหน้ าที่ทกุ
คนจาเป็ นต้ องปฏิบตั ติ วั ให้ เป็ นต้ นแบบที่ดีให้ แก่เด็ก ช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้บทบาทที่ถกู ต้ องของบุคคลใน
ครอบครัว ร่วมกันส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัย ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ โดยมีเกณฑ์
มาตรฐานขันต
้ ่าเป็ นตัวชี ้วัด การช่วยเหลือให้ การดูแลเอาใจใส่ ทังทางอารมณ์
้
และจิตใจ คอยให้ คาปรึกษา
ร่วมคิดแก้ ปัญหากับเด็ก ซึง่ ถือเป็ นสิ่งที่สาคัญไม่น้อยกว่าการดูแลด้ านอื่น ๆ
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์ได้ จดั ให้ มีการพบปะเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแล
ให้ แน่ในว่าเด็กได้ รับการพัฒนาด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และวางแผนอบรมร่วมกับครอบครัว เรื่ องงาน
สังคมสงเคราะห์และการดูแลเด็กในสภาวะต่างๆ และมีการจัดประชุมทีมสังคมสงเคราะห์ เพื่อวางแผน
วัตถุประสงค์ และประเมินผลงาน อย่างต่อเนื่อง
จานวนเด็กที่อยู่ภายนอกมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้ ชว่ ยเหลือเด็กที่อยูภ่ ายนอก เป็ นเด็กชายอายุ ๑ ขวบ
จานวน ๑ ราย ดูแลต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา จากการที่เด็กประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจและมีผ้ สู งู อายุ ๒ คน
เป็ น ผู้ดแู ลเด็ก ซึง่ ทาให้ ขาดประสิทธิภาพในการดูแล ทางมูลนิธิฯ ได้ ดแู ลต่อเนื่อง โดยช่วยเหลือนมและ
สิ่งของที่จาเป็ นร่วมกับเทศบาลอาเภอนางรอง และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาของ
มูลนิธิฯ ได้ ลงเยี่ยมบ้ านในระยะหนึง่ ปี แรก เยี่ยมสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ ปั จจุบนั ได้ ลงเยี่ยมบ้ านเดือนละครัง้
เนื่องจากเด็กโตขึ ้น และสามารถดูแลตนเองได้ มากขึ ้น และประกอบกับญาติและมารดาของเด็ก มีเวลาได้

เข้ าไปดูแลเด็กมากขึ ้น เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ จึงคอยให้ คาปรึกษา และดาเนินการช่วยเหลือ เช่น พา
ผู้สงู อายุในครอบครัวเด็กไปทาการรักษาพยาบาล ให้ คาปรึกษามารดาเด็ก เป็ นต้ น เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ
ปั จจุบนั ยังคงได้ เฝ้าดูแลครอบครัวเด็กอย่างห่างๆ ต่อเนื่อง
เมื่อปลายปี ทางมูลนิธิฯได้ รับการติดต่อจากบ้ านพักเด็กและครอบครัว จ.บุรีรัมย์ ให้ ดาเนินการ
ช่วยเหลือ มารดาอายุ ๒๐ ปี พร้ อมลูกสาวฝาแฝดอายุ ๒ ปี ซึง่ ออกจากบ้ านมารดามาเพราะเหตุขดั แย้ งใน
ครอบครัว และประสบปั ญหาเศรษฐกิจและที่อยูอ่ าศัย ทังนี
้ ้ได้ จดั ให้ การช่วยเหลือด้ านที่พกั อาศัย อาหาร
และสิ่งของจาเป็ นสาหรับแม่ลกู ส่วนเด็กได้ จดั ให้ เข้ าศูนย์เด็กก่อนวัยเรี ยนเพื่อได้ รับการฝึ กพัฒนาการให้
เหมาะสมตามวัย อีกทังให้
้ คาปรึกษาแนะแนวทางสาหรับมารดาใจเรื่ องการประกอบอาชีพและการ
ตัดสินใจปั ญหาต่างๆ และหาแนวทางการช่วยเหลือระยะสันและยาวต่
้
อไป
เด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ เด็กเพศหญิง จานวน ๑๐ ราย อยูใ่ นความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์
๒ ครอบครัว ๘ ราย และผู้ดแู ลบ้ านพักใจ ๒ ราย
สถิตเิ ด็กในความดูแล
อายุ ๑๔ ปี ๒ ราย
อายุ ๑๓ ปี ๑ ราย
อายุ ๑๐ ปี ๒ ราย
อายุ ๙ ปี ๑ ราย
อายุ ๘ ปี ๑ ราย
อายุ ๗ ปี ๑ ราย
อายุ ๒ ปี เศษ ๒ ราย
การดาเนินงานด้ านบริการเด็ก
ด้ านร่ างกาย
- สาหรับเด็กทุกคนที่เข้ ามาในความดูแล ในปี นี ้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้ านร่างกายดาเนิน
ต่อเนื่องจากปี ที่แล้ ว คือเด็กทุกคนจะ ได้ รับการตรวจสุขภาพแรกรับ ๑ ครัง้ และได้ เข้ ารับการตรวจสุขภาพ
ทุก ๆ ๖ เดือนที่โรงพยาบาล ทางฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ได้ จดั ให้ มีเจ้ าหน้ าที่พยาบาลวิชาชีพตรวจสุขภาพ
เบื ้องต้ นเดือนละ ๑ ครัง้ ที่สานักงาน ณ ห้ องกิจกรรม เริ่มครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้
จัดเตรี ยมอุปกรณ์การตรวจ หูฟัง เครื่ องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ปลีกย่อยที่จาเป็ น ซึง่ ใน
อนาคตวางแผนที่จะให้ พอ่ แม่อปุ ถัมภ์ได้ รับบริการด้ วยทุก ๆ ๓ เดือนต่อครัง้ ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
- ฝึ กทักษะการดูแลกิจวัตรประจาวัน เช่น การอาบน ้า แปรงฟั น ซักเสื ้อผ้ า ไปโรงเรี ยน และทางาน
บ้ าน เป็ นต้ น

- ฝึ กทักษะการดูแลตนเองในชีวิตประจาวัน เช่น การขอความช่วยเหลือ การป้องกันตัวเอง การ
ปฏิเสธ การรู้จกั ขอบเขต เป็ นต้ น
- จัดให้ มีการชัง่ น ้าหนักวัดส่วนสูงเด็ก เดือนละครัง้ ก่อนหน้ านี ้มีเด็กบางคนเคยมีน ้าหนักและ
ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ แต่ในปั จจุบนั เด็กทุกคนมีน ้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
- จัดให้ มีการตรวจสุขภาพฟั นทุก ๆ 6 เดือน และให้ เด็กเข้ ารับบริการเมื่อมีปัญหาเรื่ องสุขภาพฟั น
ตามกาหนด เด็ก ๆ มีสขุ ภาพฟั นดีขึ ้น แต่ยงั คงต้ องหมัน่ ฝึ กวินยั ให้ รักการแปรงฟั น
- สนับสนุนให้ เด็กได้ ออกกาลังกายทุกวันที่บ้าน ทากิจวัตรประจาวัน แบ่งความรับผิดชอบทางาน
บ้ าน และการเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬาที่โรงเรี ยน เด็กให้ ความร่วมมือดีขึ ้น เนื่องจากทากิจกรรมเป็ นกลุม่ พี่น้อง
และพ่อแม่ร่วมกันในครอบครัว
ด้ านจิตใจ
- เข้ าพบจิตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพจิต ขอคาปรึกษา แนะนา และหาแนวทางการดูแลรักษาเด็ก
ร่วมกัน (ระยะเวลาตามแพทย์นดั โดยปกติประมาณทุก ๆ ๑ – ๒ เดือน)
- เข้ าพบนักจิตวิทยา เพื่อตรวจประเมินบุคลิกภาพ อารมณ์ พฤติกรรม และทดสอบระดับ
สติปัญญา (ระยะเวลาตามนักจิตวิทยานัด โดยปกติจะประมาณทุก ๆ ๑ – ๒ เดือน)
- จัดกิจกรรมเพื่อฟื น้ ฟูสภาพจิตใจ อารมณ์ และสังคม ได้ แก่
กิจกรรมแนะนาตัวเอง
 กิจกรรมวงกลมอารมณ์ดี
 กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างพัฒนาการตามวัย
กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม (เข้ ากลุม่ ) โดยจัดกิจกรรมกลุม่ อย่างน้ อย เดือนละ ๑ ครัง้


-

- ได้ จดั ให้ เด็กเรี ยนรู้การพัฒนาจิตใจด้ วยการเข้ าเรี ยนหลักธรรมเบื ้องต้ นของศาสนาคริสต์สาหรับ
เด็กที่มีคริสตจักร ซึง่ เด็กจะเข้ าร่วมเป็ นประจาทุกวันอาทิตย์ ส่วนแม่อปุ ถัมภ์ได้ นาเด็กในความดูแลไปทา
กิจกรรมทางศาสนาพุทธบ้ างเป็ นครัง้ คราว
- เจ้ าหน้ าที่จิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมเยียนพูดคุยกับเด็กเป็ นประจาที่บ้าน เพื่อสร้ าง
ศรัทธาให้ เด็กมีความไว้ วางใจในการพูดคุยเมื่อมีปัญหา
- จัดให้ ความรู้ด้านการให้ คาปรึกษาแก่นกั จิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ โดยใช้ หลักให้
คาปรึกษาของ Lawrence Schulman ผู้เชี่ยวชาญด้ านการให้ คาปรึกษาเด็กเป็ นแนวทาง ทังนี
้ ้จะอบรม
ต่อเนื่องอย่างน้ อยเดือนละ 1-2 ครัง้ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ตามความเหมาะสม

ด้ านสังคมและครอบครัว
- จัดให้ เด็กมีการรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวเดิม โดยการพาเด็กเยี่ยมบ้ านในช่วงปิ ดภาค
การศึกษา คุยโทรศัพท์เดือนละ ๑

–

๒ ครัง้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและความพร้ อมของเด็กและ

ครอบครัว
- เจ้ าหน้ าที่จิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ได้ จดั ตารางเวลาเยี่ยมครอบครัว และพูดคุยให้
คาปรึกษาแก่พอ่ แม่อปุ ถัมภ์ เพื่อพูดคุยสอบถาม ให้ กาลังใจ คาปรึกษาช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่
ผู้ปกครองต้ องประสบในแต่ละวัน และเจ้ าหน้ าที่ได้ ประเมินด้ านอารมณ์ จิตใจของผู้ปกครองเด็กด้ วย
เนื่องจากอาจมีความเครี ยด ความกดดันจากการดูแลเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
- จัดประชุมครอบครัวอุปถัมภ์ด้านการให้ การดูแลเดือนละครัง้ พร้ อมกับการประเมินสภาวะเด็ก
เพื่อรับทราบข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอจากครอบครัว รวมทังปั
้ ญหาอุปสรรคในการดูแลเด็ก ทังนี
้ ้เพื่อขยายการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กของครอบครัวอุปถัมภ์ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
- จัดประชุมกลุม่ ครอบครัวอุปถัมภ์ด้านการให้ คาปรึกษาทางด้ านความเชื่อและศาสนา ประจาทุก
วันพุธ เว้ นพุธ ทุกเดือน เพื่อโดยใช้ หลักธรรมทางศาสนาคริสต์มาปรับใช้ ตามคูม่ ือเพื่อเปิ ดโอกาสให้ พอ่ แม่
ได้ สารวจวิธีการเลี ้ยงดูลกู ของตัวเอง และแลกเปลี่ยนทัศนะ และประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
- ส่งเสริมให้ ครอบครัวได้ ใช้ เวลาทากิจกรรมเกษตร ดนตรี และสนทนากับเด็กตามความเหมาะสม
เด็ก ๆ มีความสนใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และสามารถแสดงออกเรื่ องการร้ องเพลง และดนตรี ทงที
ั้ ่
โรงเรี ยน และที่คริสตจักรเมื่อมีโอกาส
- เด็กทุกคนสามารถคบหาเพื่อนในโรงเรี ยน และในที่อื่น ๆ ตามปกติ เมื่อซักถามเรื่ องชื่อเพื่อน
และเพื่อนสนิท เด็กจะตอบได้ วา่ ชื่ออะไรบ้ าง แต่เด็กเล็กอาจไม่สามารถแยกแยะได้ วา่ เพื่อนสนิทเป็ น
อย่างไร ส่วนเด็กโตสามารถแยกแยะได้ แต่ยงั คงต้ องให้ ความรู้เรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศเนื่องจากเด็ก บาง
คนเข้ าสูว่ ยั รุ่นแล้ ว และเด็กบางคนกาลังเข้ าสูว่ ยั รุ่น
- ติดตามสถานภาพและให้ คาปรึกษาแก่ครอบครัวเดิมของเด็กในบางโอกาส เพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
วางแผนเรื่ องการดูแลเด็กว่าจะเป็ นระยะสัน้ หรื อระยะยาว
ด้ านโภชนาการ
จัดให้ มี
ตารางอาหารแต่ละวันประจาครอบครัว เพื่อรับทราบว่าเด็กแต่ละบ้ านได้ รับประทานถูกต้ อง
ตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสม เด็ก ทังนี
้ ้ ได้ ให้ แม่อปุ ถัมภ์ของทังสองครอบครั
้
วเป็ นผู้รับผิดชอบ โดย
เน้ นถึงประโยชน์จากการรับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ อีกทังพยายามจั
้
ดให้ มีรายการอาหารที่หลากหลาย
โดยให้ เด็กมีสว่ นร่วมในการกาหนดรายการอาหารตามความชอบของเด็กเป็ นครัง้ คราว
เช่น กิจกรรม

ทาอาหารร่วมกันในครอบครัว อาทิตย์ละ ๑ มื ้อ เพื่อเป็ นการสร้ างความรัก ความสามัคคีและความผูกพัน
ในระหว่างครอบครัว
ด้ านนันทนาการ
- จัดให้ มีกิจกรรมที่สร้ างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ได้ แก่

เกมโดมิโน เกมส์

เศรษฐี เกมบิงโก เกมหมากรุก ร้ องเพลง และเล่นดนตรี เป็ นต้ น
- กิจกรรมทางสังคม ได้ แก่ ทัศนะศึกษาที่ตา่ ง ๆ ในช่วงวันหยุด หรื อปิ ดภาคเรี ยน และรวมทัง้
ส่งเสริมให้ เด็กเข้ าร่วมกิจกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณี และการประกวดต่าง ๆ ที่โรงเรี ยน คริสตจักร
หรื อชุมชนจัดขึ ้น เป็ นต้ น
- ส่งเสริมเรื่ องการออกกาลังกาย ได้ แก่ วิ่ง แบดมินตัน ว่ายน ้า ขี่จกั รยาน การเกษตรปลูก
ต้ นไม้ เป็ นต้ น
ด้ านการศึกษา
- ส่งเสริมให้ เด็กได้ รับการศึกษาในระบบสามัญ โดยใช้ บริการของสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐาน อยู่
ในพื ้นที่ที่เดินทางได้ สะดวก จัดให้ มีบริการรถรับส่ง

รวมถึงมีการประสานงานกับทางโรงเรี ยนอย่าง

สม่าเสมอ เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าด้ านการเรี ยนของเด็ก จากการประเมินทาให้ พบว่าเด็ก ๆ ต้ องการการ
ดูแลเฉพาะด้ านในเรื่ องการพัฒนาการเรี ยนรู้ เพราะค่าเฉลี่ยในเรื่ องสติปัญญาของเด็กส่วนใหญ่ต่ากว่าเด็ก
อื่น ๆ ในวัยเดียวกัน อีกทังเด็
้ กบางคนมี ปั ญหาเรื่ องสมาธิสนั ้ จึงทาให้ การช่วยเหลือในเรื่ องการเรี ยนรู้ของ
เด็กเป็ นได้ ช้า เนื่องจากต้ องมีผ้ ดู แู ลใกล้ ชิดตลอดเวลา ซึง่ ในระบบโรงเรี ยนที่เด็กเรี ยนอยูใ่ นท้ องถิ่นปั จจุบนั
ไม่ได้ เอื ้อในเรื่ องการพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็กในกลุม่ นี ้เท่าที่ควร
- ช่วงตอนเย็น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปสอนการบ้ านและสอนพิเศษเด็ก เป็ นประจาเกือบทุกวัน และ
ช่วงปิ ดภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้ านการเรี ยนอย่างเฉพาะเจาะจง
- ส่งเสริมเรื่ องการอ่านและการเรี ยนรู้เสริม จัดให้ มีนิทานสัน้ ๆ แก่เด็กเพื่อใช้ อา่ นในยามว่าง ทังนี
้ ้
พ่อแม่อปุ ถัมภ์และเจ้ าหน้ าที่ได้ ชว่ ยกันสนับสนุนผลักดันให้ เด็กรักการอ่าน โดยพยายามให้ เด็กมีเวลาอ่าน
หนังสือทุกวัน

ทังที
้ ่อา่ นเอง และพ่อแม่อปุ ถัมภ์หรื อเจ้ าหน้ าที่อา่ นให้ ฟังสาหรับเด็กที่ยงั อ่านเองไม่ได้

อีกทังจั
้ ดให้ มีวีดีทศั น์เสริมการเรี ยนรู้ด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการคานวณ เพื่อให้ เด็กได้ รับทังสาระ
้
และบันเทิง ทังนี
้ ้จะช่วยให้ เด็กไม่ร้ ูสกึ เบื่อหน่ายต่อการเรี ยนด้ านวิชาการ
ประโยชน์

และการใช้ เวลาว่างให้ เกิด

ด้ านที่พักอาศัย
(บ้ านพักชั่วคราว ) บ้ านพักชัว่ คราว ๒ หลัง เป็ นอาคาร ๒ ชัน้ มีสดั ส่วนที่ชดั เจนภายในบ้ าน เน้ น
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก และการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาเด็ก ได้ แก่ สนามเด็กเล่น มุม
เกษตร มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมของเล่น มุมผลงานเด็ก รวมทังอุ
้ ปกรณ์สง่ เสริมพัฒนาการและการเรี ยนรู้
สาหรับเด็ก เป็ นต้ น
บ้ านพักที่สร้ างเสร็จแล้ ว ๑ หลัง (เป็ นอาคารชันเดี
้ ยว) ได้ ดาเนินการย้ าย ๑ ครอบครัวเข้ ามาพัก
อาศัยในบ้ าน รวมสมาชิกในครอบครัวทังสิ
้ ้น ๙ คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะดาเนินการ
สร้ างบ้ านเพิ่มอีก ๒ หลังในต้ นปี ๒๕๕๔ เพื่อใช้ เป็ นบ้ านเด็กและใช้ บางส่วนสานักงานชัว่ คราว
ด้ านการให้ คาปรึกษา
ให้ คาปรึกษา แนะนา พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่อปุ ถัมภ์และเด็ก อย่างน้ อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
เพื่อติดตามสภาวะและร่วมกันหาแนวทางในการดูแลเด็ก ให้ ความรู้ความเข้ าใจในการดูแลเด็กและวิธี
จัดการปั ญหาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
จัดให้ มีพื ้นที่ ในสานักงานชัน้ ๒ ส่วนหนึง่ อย่างเป็ นสัดส่วนเพื่อเป็ นห้ องกิจกรรม และจัดหา
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ สาหรับทากิจกรรมให้ คาปรึกษาแบบเดี่ยวและแบบกลุม่ (Support Group)
การพบปะที่ผา่ นมาพบว่าเด็กให้ ความร่วมมือ และกล้ าแสดงออกถึงความรู้สกึ กับเจ้ าหน้ าที่ และ
บอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับตัวเด็ก ในการไปโรงเรี ยน หรื อการอยูร่ ่วมกับเพื่อน
ด้ านกิจกรรมพิเศษ
- จัดให้ มีโครงการเด็กเรี ยนว่ายน ้า ๑ คอร์ ส เพื่อสร้ างเสริมสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง และเด็กว่ายน ้า
ได้ ทกุ คน เพื่อให้ สามารถป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
- กิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้ างความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง เช่น การจัดงานวันเกิดให้ เด็ก การทา
กิจกรรมเฉพาะด้ าน เช่น งานประดิษฐ์ งานฝี มือให้ เหมาะสมตามวัย เป็ นต้ น
- จัดให้ เด็กได้ พฒ
ั นาด้ านการเรี ยนรู้รวมถึงส่งเสริมทักษะทางสังคมให้ แก่เด็ก ได้ แก่ กิจกรรมเข้ า
ค่ายร่วมกับเพื่อนเยาวชนในช่วงปิ ดภาคการศึกษา ในเดือนตุลาคม เป็ นต้ น
- ปั จจุบนั นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา /นักกิจกรรม หมุนเวียนเยี่ยมบ้ านเด็กเพื่อติดตาม
และช่วยในการจัดกิจกรรมที่เน้ นด้ านดนตรี กีฬา และศิลปะตามที่จิตแพทย์ให้ คาแนะนามา
- จัดให้ มีกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาการด้ านการเรี ยนรู้การอยูร่ ่วมกับคน
ในสังคม การกล้ าคิด กล้ าแสดงออก และเตรี ยมความพร้ อมและเสริมทักษะการทากิจกรรมกลุม่ ให้ แก่เด็ก
ไม่วา่ จะเป็ นคนรู้จกั ชาวต่างชาติ
- ช่วงวันหยุด วันปิ ดเทอมทางเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิก็ได้ พาเด็กๆไปเยี่ยมครอบครัวของตน
- จัดงานฉลองวันคล้ ายวันเกิดให้ กบั เด็กๆที่เกิดในเดือนนันๆ
้

- มีอาสาสมัครเข้ ามาเรี ยนรู้ระบบการทางานและการสร้ างเสริมพัฒนาการของเด็ก ในด้ านกิจกรรม
กลุม่ กิจกรรมเดี่ยว เพื่อให้ เด็กได้ มีทกั ษะทางสังคมในการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นได้

พ่อแม่พาเด็กทัศนะศึกษาวันหยุด

เด็ก ๆ และผู้ปกครองรวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ทากิจกรรมจิตอาสาที่โครงการบ้ านสองเมือง อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมวันคริ สตมาส ๒๕๕๓

กรรมการมูลนิธิทากิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็ก

ดาเนินการขอจดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นสถานสงเคราะห์ เด็ก
ขณะนี ้มูลนิธิฯ มีเด็กในความอุปการะทังสิ
้ ้นจานวน ๑๐ คนแล้ ว และได้ ดาเนินการขอจดทะเบียน
เป็ นสถานสงเคราะห์ตงแต่
ั ้ ปลายปี ๒๕๕๒ จนได้ รับใบอนุญาตให้ สามารถดาเนินการเป็ นสถานสงเคราะห์
เพื่อดูแลเด็ก โดยรองรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓

ฝ่ ายบริหารทรั พยากรมนุษย์ และโครงการก่ อสร้ าง
ปั จจุบนั มีเจ้ าหน้ าที่ประจาสานักงานในตาแหน่งผู้อานวยการบริหาร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคลและ
ประชาสัมพันธ์ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีและการเงิน นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา/กิจกรรม เจ้ าหน้ าที่
ประสานงานโครงการ และส่งเสริมให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ ได้ มีการฝึ กอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ ้น
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร และงานอาสาสมัคร
มีการสรรหาแม่เลี ้ยงเดี่ยวที่สมัครใจจะเป็ นแม่อปุ ถัมภ์ และฝึ กอบรมโดยฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ให้ มนั่ ใจ
ว่าสามารถรองรับเด็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การรับสมัคร และคัดกรองเจ้ าหน้ าที่ให้ เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน เพื่อประสิทธิภาพของงาน และเหมาะสมกับการช่วยเหลือเด็ก
ดาเนินการเช่าบ้ านพักชัว่ คราว เพิ่ม อีก 1 หลัง เพื่อเป็ นที่พกั อาศัยของเด็กและพ่อแม่บ้านหลังที่ 3
ทบทวนงานสวัสดิการของเจ้ าหน้ าที่ เพิ่มเติม แก้ ไข เพื่อให้ มีความเหมาะสมได้ มาตรฐาน และเป็ น
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ตอ่ ไป รวมทังมี
้ กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ภายในองค์กรโดย
สม่าเสมอ
จัดสภาพแวดล้ อมในสานักงานให้ เหมาะสมสวยงาม มีบริเวณที่กว้ างขวาง ภายในโปร่ง และ
สวนหย่อมทาให้ ร่มรื่ น เพื่อเอื ้อต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน และสาหรับ
ต้ อนรับแขกที่มาเยี่ยมชม รวมทังมี
้ อปุ กรณ์สานักงานที่เหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ติดต่อประสานงานในเรื่ องการรับอาสาสมัครทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ
ในปี 2553 ที่ผา่ นมาได้ มีการรับพ่อแม่อปุ ถัมภ์ เพิ่ม 1 ครอบครัว แม่เลี ้ยงเดี่ยว 2 คน และเจ้ าหน้ าที่
2 คน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปได้ ตามเป้าหมาย

โครงการก่ อสร้ าง
1. งานก่ อสร้ างบ้ านหลังที่ 1 การปลูกหญ้ าและต้ นไม้ บริเวณรอบบ้ าน
2. การก่อสร้ างบ้ านหลังที่ 1 เสร็จเรี ยบร้ อยเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และได้ เพิ่มเติมงานครัวหลัง
บ้ าน และกาลังดาเนินงานการจัดภูมิทศั น์รอบบ้ าน โดยได้ ทาการปลูกหญ้ ารอบบ้ านเพื่อความ
สวยงาม และได้ ต้อนรับทีมอาสาสมัครจากต่างประเทศประมาณ ๓๓ คนได้ มาร่วมกันพัฒนาที่ดนิ
มูลนิธิฯ โดยการปลูกต้ นไม้ ขัดและทาสีเครื่ องเล่นสนาม ขัดและทาสีเคลือบไม้ บริเวณศาลาเพื่อ
การพักผ่อน

3. ด้ านงานภูมิทัศน์
มูลนิธิวางแผนงานด้ านการพัฒนาภูมิทศั น์ งานด้ านการเกษตร ขุดบ่อปลาเล็ก การปลูกต้ นไม้ การ
สร้ างเรื อนเพาะชา สร้ างศาลาที่พกั ได้ เสร็จเรี ยบร้ อย และได้ จดั ให้ มีลกู จ้ างประจาช่วยดูแลรักษาต้ นไม้
และรักษาความปลอดภัย นอกจากนี ้ได้ ทาการติดต่ออาสาสมัครที่มีความสนใจจะเข้ ามาพัฒนาที่ดนิ
อย่างต่อเนื่อง
4. งานปลูกหญ้ าเพื่อยึดผิวหน้ าถนนที่ยังไม่ มีการถมและล้ อมรั ว้ ที่ดนิ
มีการซื ้อเมล็ดพันธุ์หญ้ า นามาปลูกเพื่อกันดิ
้ นถนนไม่ให้ พงั ทลายลงมา และจัดให้ มีการทาเสาไม้
เสาซีเมนต์ และลวดหนามบริเวณโดยรอบของที่ดนิ มูลนิธิฯ ซึง่ สามารถลดความสับสนในเรื่ องตาแหน่ง
ขอบเขตของที่ดนิ ได้
5. งานวางท่ อนา้ ทิง้
ได้ มีการวางท่อน ้าทิ ้งแบบชัว่ คราว จากบ้ านไปสูล่ านางรอง โดยได้ วา่ จ้ างผู้รับเหมาและให้ วิศวกร
ควบคุมงาน ช่วยดูแลในการวางท่อ งานวางท่อน ้าทิ ้งช่วยให้ สามารถใช้ งานอาคารใหม่ได้ ทนั ที

6. งานติดตัง้ แท้ งค์ นา้

ติดตังแท้
้ งค์น ้าเพื่อเก็บน ้าที่สบู จากบ่อบาดาล ไปที่บ้านหลังที่ 1 ซึง่ ช่วยให้ สามารถใช้ น ้าเพื่อ
อุปโภคได้ และมีน ้าใช้ สาหรับการรดน ้าต้ นไม้ ในบริเวณใกล้ เคียง
7. งานโรยหินคลุก
งานหินคลุกได้ โรยถนนจากทางเข้ ามูลนิธิ จนถึงบ้ านหลังที่ 1 เป็ นระยะทาง 400 เมตร ช่วยลดปั ญหา
ถนนเป็ นหลุมบ่อและโคลนที่เคยเป็ นปั ญหาช่วงหน้ าฝนได้

8. งานล้ อมรัว้ ที่ดนิ โดยใช้ เสาไม้ และทาลวดหนามโดยรอบ
ที่ผา่ นมามูลนิธิเพื่อให้ โอกาสได้ สร้ างบ้ านในโครงการแล้ วเสร็จจานวน
1 หลัง และต่อมาได้ นาเด็ก
ส่วนหนึง่ เข้ าไปพักอาศัย ดังนันเพื
้ ่อความปลอดภัยทางมูลนิธิจงึ ได้ วางโครงการงานล้ อมรัว้ ลวดหนามเพื่อ
ป้องกันอันตรายให้ เด็กๆ

9. งานด้ านโครงการศาลาพักผ่ อน
งานด้ านการสร้ างศาลาพักผ่อนเพื่อให้ เด็กๆสามารถวิ่งเล่น พักผ่อน ได้ สร้ างแล้ วเสร็จในเดือน
พฤษภาคมที่ผา่ นมา

นอกจากนี ้ที่ผา่ นมาได้ มีการจัดให้ มียามรักษาความปลอดภัยช่วงกลางคืน เพื่อดูแลอาคารที่สร้ าง
เสร็จ และบริเวณโดยรอบ
การดาเนินกิจการมูลนิธิเพื่อให้ โอกาสลาดับต่ อไป
มูลนิธิเพื่อให้ โอกาส จะรับเด็กที่อยูใ่ นกลุม่ เป้าหมายเริ่มแรกเข้ ามาดูแล คือ เด็กที่ถกู ทาร้ าย
ทารุณกรรม ทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ ถูกปล่อยปละละเลยและถูกทอดทิ ้ง ตลอดจนไม่มีที่อยูอ่ าศัยที่
ปลอดภัย สาหรับในปี 2554 นัน้ มูลนิธิมีความตังใจจะพั
้
ฒนาตามทิศทางดังต่อไปนี ้
งานเด็กและครอบครัว
1) พัฒนาให้ มีครอบครัวเพิ่ม 2 ครอบครัว มีแม่เลี ้ยงเดี่ยวพร้ อมพี่เลี ้ยง (เป้าหมายเด็กเพิ่ม 5 – 10 คน)
2) พัฒนาบ้ านพักใจให้ มีพี่เลี ้ยงเพิ่มเติม และมีศกั ยภาพในการดูแลเด็ก แม่วยั ใส ผู้สงู อายุไร้ ที่พงึ่ ได้
3) พัฒนาครอบครัวปั จจุบนั ให้ มีศกั ยภาพและทักษะมากยิ่งขึ ้น
4) พัฒนาเรื่ องระบบการประเมินสภาวะเด็ก ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
5) พัฒนาเรื่ องระบบการติดตามเรื่ องการศึกษา อาชีพ อนาคตของเด็ก ทังระยะสั
้
น้ และระยะยาว
6) ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเครื่ องอุปโภคบริโภค ให้ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
7) พัฒนาด้ านการสร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ
8) ทางานในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการให้ ความรู้ อบรมในชุมชน และโรงเรี ยน 1 – 2
หน่วยงาน
งานบริหารและการเงิน
1) ปรับปรุงระบบงานบริหารให้ มีประสิทธิภาพรองรับงานการประสานงานต่าง ๆ ภายนอกมากยิ่งขึ ้น
2) ปรับปรุงระบบการสรรหาพนักงาน และสร้ างเครื อข่ายเพื่อให้ สะดวกต่อการจัดหาบุคลากร และ
พัฒนาบุคลากรในมูลนิธิให้ มีความรู้ ทักษะ เพียงพอในการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
3) ปรับปรุงงานด้ านการประสานงานกับกรรมการฯ ให้ มีความต่อเนื่องและชัดเจนเช่น จัดให้ มีการ
พบปะสังสรรค์กรรมการ ปี ละ 2 ครัง้
4) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารด้ านงานบริหาร บัญชี โดยให้ ผ้ รู ับผิดชอบนาเสนอระบบการ
จัดเก็บให้ เพื่อนร่วมงานทราบด้ วย ยกเว้ นในส่วนที่เป็ นเอกสารลับ
5) ดูแลสภาพทัว่ ไปของสานักงานให้ มีความเรี ยบร้ อย พร้ อมในการให้ การต้ อนรับผู้มาเยี่ยม อยูเ่ สมอ
งานโครงการก่ อสร้ างและพัฒนาที่ดนิ
1) สร้ างอาคารชันเดี
้ ยวเพื่อเป็ นบ้ านพักเด็กแบบครอบครัวเพิ่ม 2 หลัง และวางแผนสาหรับ อีก 2 หลัง
ในปี หน้ า
2) พัฒนาระบบน ้า ไฟฟ้า ระบบระบายน ้า การรักษาความปลอดภัยในที่ดนิ
3) จัดทาโครงการเกษตร เช่น เพาะชา เลี ้ยงเป็ ด เลี ้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว และไม้ ยืนต้ น โดยขอ
ความร่วมมือจากทางราชการ
4) จัดทาป้ายสัญลักษณ์บอกทางเข้ า และป้ายสัญลักษณ์ที่จาเป็ นของมูลนิธิฯ

5) ดูแลรักษาสภาพทัว่ ไป และพัฒนาภูมิทศั น์ให้ เหมาะสม และเริ่มวางแผนการจัดการที่ดนิ ในระยะ 3
– 5 ปี ข้ างหน้ า

โครงการก่ อสร้ าง ในปี งบประมาณ 2554-2556

1. บ้ านเด็กแบบครอบครัว โดยจะขออนุญาตก่อสร้ างต่อเทศบาลเมืองนางรองประมาณ 6 หลังแรก
2. อาคารส่วนกลาง โดยจะดาเนินการขออนุญาตก่อสร้ างต่อเทศบาลเมืองนางรองต่อไป
3. ถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก ทางเข้ ามูลนิธิเพื่อให้ โอกาส
4. การขุดและถมดินในส่วนที่เหลือ รวมทังถนนภายในโครงการช่
้
วงที่ 2
5. ถนนคอนกรี ตเสริมเหล็กภายในโครงการช่วงแรก
6. ลานจอดรถภายใน
7. ติดตังไฟฟ
้ ้ า น ้าประปา น ้าบาดาล และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
8. ดาเนินงานสร้ างส่วนของภูมิทศั น์ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดสวน ปลูกต้ นไม้ ตา่ ง ๆ ซึง่ จะทาให้
บรรยากาศภายในมูลนิธิเพื่อให้ โอกาสร่มรื่ นและน่าอยู่

การวางแผนงานก่ อสร้ าง ในระยะเวลา 10 ปี
การวางแผนการก่อสร้ างโครงการของมูลนิธิเพื่อให้ โอกาส (Master plan) มีรายละเอียด ดังนี ้
1. แหล่ งเงินทุนเพื่อดาเนินงานมูลนิธิ
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินและการดาเนินงานของมูลนิธิฯ เป็ นเงินบริจาค โดย
 บุคคลทัว่ ไป
 องค์กรเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
 ภาครัฐบาล
 รายได้ ที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมภายใน
2. ทรัพยากร
2.1 บ้ านพักเด็กแบบครอบครัว
 บ้ านเดี่ยวชันเดี
้ ยว สาหรับเด็ก 8 - 10 คน และพ่อแม่อปุ ถัมภ์ หรื อแม่เลี ้ยงเดี่ยวและพี่เลี ้ยง
 ดาเนินการก่อสร้ างในช่วงแรก 3 หลัง สูงสุดไม่เกิน 32 หลัง
 มีจานวน 4 ห้ อง ห้ องนอนสาหรับเด็ก 2 ห้ อง และผู้ปกครอง 1 ห้ อง และห้ องพยาบาล 1 ห้ อง
 ห้ องสาหรับทากิจกรรมร่วมกัน อาทิ รับประทานอาหาร พักผ่อน เป็ นต้ น
 ห้ องครัว
 ห้ องน ้า
2.2 อาคารส่ วนกลาง เป็ นอาคารชัน้ เดียว
(ในอนาคตหากมีความต้ องการสามารถก่อสร้ างเป็ น 2 ชันได้
้ ) พื ้นที่ขนาด 1,700 ตารางเมตร ภายใน
ประกอบไปด้ วย
 บ้ านพักคนชรา จานวน 2 ห้ องใหญ่ สาหรับ 20 คนหรื อมากกว่า ห้ องน ้า 2 ห้ องใหญ่
 หอพักฉุกเฉิน สาหรับเด็กที่รับเข้ ามาอยูช่ วั่ คราว หรื อสาหรับอาสาสมัคร เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา
9 ห้ อง พักได้ ห้องละ 2 คน และอีกสองห้ องพักได้ ห้องละ 4 คน มีห้องน ้าในตัว
 ห้ องอบรมและเรี ยนรู้ 4 ห้ อง
 ห้ องประชุมใหญ่และเวที กว่า 150 ที่นงั่
 ห้ องรับประทานอาหารสาหรับนักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป
 ห้ องรับประทานอาหารสาหรับคนชรา
 ศาลาอเนกประสงค์
 สวนสวยภายในอาคาร
 ศูนย์พยาบาลและห้ องพักผู้ป่วย
 ศูนย์ออกกาลังกาย อาทิ ลูว่ ิ่ง จักรยานไฟฟ้า รอก เป็ นต้ น
 สานักงานของมูลนิธิ
 ที่จอดรถ
 โรงซักฟอก

 โรงครัว
2.3 สนามกีฬา ประกอบไปด้ วย
 สนามฟุตบอลมาตรฐาน สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้ อ แบดมินตัน เทนนิส
 อาจจะมีสระว่ายน ้า และลูว่ ิ่ง (ทังนี
้ ้ต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม)
 ห้ องน ้า
 ที่นงั่ พักผ่อน
 ที่จอดรถ
2.4 ถนนและทางเดินเท้ า
 ทางเข้ าจากถนนสังขกาจประชานุสรณ์ เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็กมาตรฐาน
 สะพานคอนกรี ตเสริมเหล็กข้ ามลานางรอง
 ถนนรอบนอกสาหรับรถยนต์วิ่งทางเดียว มีความสูงในระดับที่สามารถกันน ้าท่วมได้
 ทางสาหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และทางเดินเท้ า
2.5 แหล่ งนา้
 ทะเลสาบ
 แหล่งน ้าอื่น ๆ เช่น ลาคลอง สระ เป็ นต้ น
การดาเนินงานมูลนิธิและบริการด้ านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1.
ดาเนินการบ้ านพักเด็กแบบครอบครัว สาหรับเด็ก 8-10 คน และพ่อแม่อปุ ถัมภ์ หรื อแม่เลี ้ยง
เดี่ยวและพี่เลี ้ยง โดยมีจานวนบ้ านตามความความต้ องการอยูอ่ าศัย (สูงสุดไม่เกิน 32 หลัง)
2. จัดเป็ นบ้ านพักฉุกเฉินกรณีชว่ ยเหลือเร่งด่วน แก่เด็กและผู้สงู อายุ
3. บ้ านพักผู้สงู อายุ เป็ นที่พกั อาศัยสาหรับผู้สงู อายุที่ไร้ ที่พงึ่
4. ร่วมมือกับชุมชนใกล้ เคียง ในการให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว
4.1 เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการฝึ กอาชีพ
4.2 ร่วมมือสนับสนุนโรงเรี ยนและวิทยาลัยในชุมชนในการพัฒนาด้ านการเรี ยนรู้
4.3 พัฒนาด้ านการเกษตร อาทิ การทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ ผลรวมถึงพันธุ์ไม้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ที่สามารถเพาะปลูกได้ ในในท้ องถิ่นที่มีลกั ษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศใกล้ เคียงกัน
4.4 สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาหรับนักศึกษา เด็กที่อยูใ่ นมูลนิธิและนักเรี ยน ในด้ าน
สังคมสงเคราะห์และกิจการมูลนิธิ
5. สิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน
5.1 ร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
5.2 สวนสุขภาพ สร้ างความรื่ นรมย์ด้วยการปลูกต้ นไม้ นานาชนิด เพื่อให้ ประชาชนได้ มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และออกกาลังกาย

5.3 สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ประกอบด้ วย สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล
วอลเลย์บอล ตะกร้ อ แบดมินตัน โดยอาจจะมีสระว่ายน ้าหรื อลูว่ ิ่ง ทังนี
้ ้ต้ องพิจารณาตามความ
เหมาะสม
6. การรักษาสิ่งแวดล้ อม
6.1 ก่อสร้ างอาคารและบ้ านพักโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการออกแบบที่เน้ น
ความเป็ นธรรมชาติ อาทิ การปลูกต้ นไม้ รอบบ้ านเพื่อกันความร้ อน หลังคาบ้ านมีฉนวนกันความร้ อน
และช่องระบายอากาศ มีระบบที่ชว่ ยประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์
6.2 ขุดเจาะน ้าบาดาลเพื่อใช้ ในการอุปโภค โดยร่วมมือกันใช้ น ้าอย่างประหยัด และใช้ น ้าจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติในการรดน ้าต้ นไม้
6.3 ร่วมมือกับเทศบาลในการทาระบบระบายน ้า เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังในเขตเทศบาล
6.4 รักษาความสะอาดลาคลองสาธารณะ อันได้ แก่ ลานางรอง
6.5 ปลูกและอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้ ประจาท้ องถิ่น
6.6 กาจัดขยะและของเสีย ด้ วยระบบบาบัดที่ไม่ทาลายและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม มีการแยก
ขยะ และนากลับมาใช้ ใหม่ บางส่วนนาไปทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
6.7 ร่วมมือกับรัฐบาลในการให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้ อม
รายงานการเข้ าร่ วมอบรมศึกษาดูงาน
วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2553 เจ้ าหน้ าที่นกั จิตวิทยาได้ เข้ าร่วมอบรม “โครงการเล่านิทาน อ่าน และ
เล่นกับลูก” ณ ศูนย์พฒ
ั นาชนบทผสมผสานนางรอง (ศูนย์มีชยั )
วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2553 เจ้ าหน้ าที่นกั จิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าร่วมอบรม
หลักสูตรผู้ทาหน้ าที่นกั จิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ณ ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากร อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 31 มีนาคม 2553 นักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าร่วมประชุม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
บุรีรัมย์ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 5 เมษายน 2553 นักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมวันผู้สงู อายุ ณ โรงเรี ยนรุ่งนภา
อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 27 เมษายน 2553 ผู้อานวยการบริหารเข้ าร่วมสมัชชาครอบครัว และวันแห่งครอบครัวจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจาปี 2553
วันที่ 29 เมษายน 2553 เจ้ าหน้ าที่ ครอบครัว และเด็กๆ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมบาบัดพฤติกรรม
ณ สถานสงเคราะห์บ้านแห่งความหวัง ต.หนองตาไก้ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2553 ผู้อานวยการบริหารและเจ้ าหน้ าที่ ได้ เข้ าร่วมอบรมส่งเสริมความรู้แก่
ผู้ดาเนินการ ครูพี่เลี ้ยง และผู้ปกครองเด็กที่รับบริการสถานสงเคราะห์รับเลี ้ยงเด็กเอกชน
ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ผู้อานวยการบริหารละเจ้ าหน้ าที่ได้ เข้ าร่วมประชุม สันนิบาตภาคที่ 5
ประจาปี 2553 ณ ห้ องประชุมพญาแล ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2553 นักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารด้ านการพัฒนาเด็กระดับจังหวัด ๔ ปี พ.ศ. 2553 – 2556 รับรองนโยบาย และแผน
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) ณ
โรงแรมบ้ านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานส่งเสริม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 นักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารให้ ความรู้
เรื่ องสิทธิเด็กและครอบครัวตามแนวตะเข็บชายแดนไทย
– กัมพูชา ณ บ้ านสองเมือง อ.บ้ านกรวด
จ.บุรีรัมย์
วันที่ 11 -14 พฤศจิกายน 2553 นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าดูงานสถานพัฒนาและ
ฟื น้ ฟู บ้ านอุน่ รัก ณ บ้ านอุน่ รัก มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์เด็ก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 นักสังคมสงเคราะห์ได้ เข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ องพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชน ณ ห้ อง 103 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 เจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ได้ เข้ าร่วม
ประชุมสมัชชาสหวิชาชีพ ประจาปี 2553 เรื่ องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เด็กและครอบครัว ณ ห้ องริชมอนด์แกรนด์บอลรูม นนทบุรี

รายนามผู้บริจาคประจาปี 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
 คุณชัชดา น้ อยดี
 คุณณัฐกานต์ พันธรักษ์พงษ์
 คุณโรจน์ ชาญชาติ
 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

