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มูลนิธิดวงใจพอ
รายงานการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขที่ ๑๕๘ หมู ๑๒ ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐
โทรศัพท/โทรสาร : ๐๕๓-๖๕๖-๒๕๗ เว็บไซท http://www.djpthai.org

๒

คํานํา
รายงานประจําป ๒๕๕๖ ของมูลนิธิดวงใจพอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้
ไดนําเสนอภาพรวมการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ของมูลนิธิที่ตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยในปนี้
มูลนิ ธิดวงใจพอไดรับ ใบอนุญาตให จัดตั้ ง สถานสงเคราะหเด็ กบา นพัก พระจิตเจาอยางเป น
ทางการ อันจะเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิ รวมกับโครงการ
ดานการศึกษาและดานสังคมอื่น ๆ ของมูลนิธิอีก ๘ โครงการ และ ๒ กิจกรรมหลัก
หวัง เปนอยางยิ่ง วา รายงานฉบับนี้จะชวยใหทานไดรูจักและเขาใจในการทํางานดาน
ตางๆ ของมูลนิธิดวงใจพอในปจจุบันไดอยางครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะผูจัดทํา
กุมภาพันธ ๒๕๕๗
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สารบัญ
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สารบัญ
ความเปนมา
รายงานการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ
สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา
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การดําเนินงานดานการศึกษา

๑๐

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน
โครงการรถรับสงนักเรียน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
โครงการการศึกษาเพื่อชีวติ และสังคม
โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถิ่น
กิจกรรมวันเด็ก
การดําเนินงานดานสังคม
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โครงการพัฒนาชีวติ สตรีและเด็กพิการ
โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
โครงการเกษตรสวนผูหวาน
กิจกรรมทุนน้ําใจ
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
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รายงานงบการเงิน

๑๕

๒๒

ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิชุดปจจุบัน
ใบอนุญาตใหตั้งสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา

๔

ความเปนมา
มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ที่ไดเริ่ม
งานดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมส รวย มาตั้ง แตป พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ตอมาไดรวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย
โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันที่ตองการตอเนื่องงาน
ดานสงเคราะหและพัฒนาที่
ศูนย ค าทอลิก พระจิต เจาซึ่ ง
เ ป น อ ง ค ก ร ศ า ส น า ไ ด
ดํ า เนิ นงาน มาก อ นหน า นี้
โดยใหแยกภาพกิจการเหลานี้
ออกจากกิ จ การของศู น ย
คาทอลิกฯ ซึ่ง จะดําเนินงาน
เฉพาะด า นศาสนาต อ เนื่ อ ง
ตอไปโดยตรง
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
เล็งเห็นวาความชัดเจนในการ
ก อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ด วงใจพ อ เพื่ อ
ดําเนินงานดานสัง คมสงเคราะห และพัฒนาสั ง คมโดยตรงนี้ จะสง ผลดีหลายประการ ทั้ง ในดานการ
ประสานงานกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นที่ใหคนทุกชาติ ศาสนา ที่อยากมารวม
กันชวยเหลือชาวบานไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานที่เปนคริสตชน
ไดเขาใจและแยกแยะระหวางความเชื่อในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะหและพัฒนา
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรที่ทํางานดานสงเคราะหและพัฒนาของ
มูลนิธิ ใหมีแนวทางที่ชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักดิ์ศรี มากกวาใชแตใจที่
สงสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนใหพึ่งตนเอง
อยางมีศักดิ์ศรี อันเปนเปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ

๕

ดว ยเหตุ นี้ มูล นิ ธิด วงใจพ อ จึ ง มี รูปแบบเปน มูล นิธิที่ มีร ากในศาสนา คือศาสนาคริส ต นิ กาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจของมูลนิธิ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา หรือกลาวไดวา
บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทําบุญ
บอเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทํางาน อุทิศตัว
บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซู
ดังนั้น การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืน
และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาคน ใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถิ่น และสังคมที่มีความรักและสันติสุข

วิสัยทัศน
พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข

พันธกิจ
ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยมีรากในศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
๑. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม
๒. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม
คนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และผูดอยโอกาสในสังคม
๓. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน
๔. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเชื้อโรคติดตอเรื้อรัง
และตอเนื่อง
๖. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
๗. ทําการศึกษาวิจัยดานสัง คม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัด การปญ หาสัง คมอยางมี
ประสิทธิภาพ
๘. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพือ่ สาธารณประโยชน
๙. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง

๖

รายงานการดําเนินงาน
ประจําป ๒๕๕๖

๗

รายงานการดําเนินงาน มูลนิธดิ วงใจพอ
ประจําป ๒๕๕๖/๒๐๑๓
มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินงานใหความชวยเหลือดานการศึกษาและสังคมในพื้นที่อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ยางเขาสูปที่ ๗ โดยตลอดป ๒๕๕๖ ที่ผานมานี้ มูลนิธิไดดําเนินกิจการในโครงการตางๆ ที่
เริ่มตนไวอยางตอเนื่อง อีกทั้งไดมีการยกสถานะบางโครงการใหมีความชัดเจนตามกฎหมายเรียบรอยแลว
ดังนี้

สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา

นับเปนปแรกที่ทางมูลนิธิดวงใจพอไดยื่นขออนุญ าตจัด ตั้ง สถานสงเคราะหสําหรับบานพักศูนย
คาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งไดดําเนินกิจการภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิดวงใจพอ
มาอยางยาวนาน และไดรับใบอนุญาตใหตั้ง “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา” อยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

๘

โดยปจจุบันสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา ไดดําเนิน
กิจการรับอุปการะเด็กและเยาวชนชายหญิง กลุมชาติพันธุ ตลอด
จนถึ ง เด็ กพิก าร ดอยโอกาส จํานวนทั้ ง สิ้น ๓๐ คน เพื่ อให ไ ดรั บ
การศึกษาอบรมและเลี้ ยงดู ใ ห เติบ โตขึ้นทั้ ง รา งกายและจิต ใจ มี
ความรูคูคุณธรรม และมีความสามารถในการดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางปกติสุข โดยมีค ณะผูรว มใหการอบรมรับผิดชอบหลักประจํา
สถานสงเคราะห จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวยผูบริหาร ผูปกครอง
สวัสดิภาพ เจาหนาที่ และพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีอาจารยพิเศษ และ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใหความรู จัดกิจกรรม
และฝกอบรมดานตางๆ อยางตอเนื่อง

การพัฒนาบุคลากร
มูลนิธิดวงใจพอ ไดมีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรในดานตางๆ อยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการ
ภาวนาเพื่อฟนฟูจิต ใจรว มกันเปนประจําทุกเดือน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบุค ลากร
ผูรับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนประจําสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจาที่กําลังยื่นขอจดทะเบียนอยู
นั้น ในระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ทางมูลนิธิจึงไดจัดการอบรมบุคลากรผูรับผิดชอบดูแลเด็กและ
เยาวชนประจําสถานสงเคราะหฯ และในโครงการตางๆ ของมูลนิธทิ ี่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ในหัวขอ
“การดูแลเด็กและเยาวชนดวยหัวใจ” เพื่อเปนการฝกทักษะการใหคําปรึกษาในเชิงบวกแกเด็กและเยาวชน
โดยมีอาจารยนริศ มณีขาว วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารอยางสันติ มาใหความรู
ในการอบรมครั้ ง นี้ บุ ค ลากรของ
มูลนิธิผูเขารวมทั้ง ๑๒ คน ไดรับทั้งความรู
และทักษะตางๆ ที่จําเปนในการดูแลและให
คําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนจากวิทยากร
มากมาย อาทิ การพัฒนาการมองเห็นคุณคา
ในตั ว เองให กั บ เด็ ก และเยาวชน, การ
ตักเตือนเด็กและเยาวชนเพื่อชวยใหพวกเขา
พัฒนาตนเองและเติบโตโดยไมทําใหพวกเขา
รูสึกผิด โกรธ เศรา หรือ ละอายใจ, การจัดการกับอารมณ ความรูสึกอึดอัด หงุดหงิด โกรธ ทอแทใจ หมด
พลัง ในการรับมือกับปญหาตางๆ ในการดูแลเด็กและเยาวชน, การแปรเปลี่ยนการรับมือพฤติกรรมตอตาน
ของเด็กและเยาวชนเปนการรวมมือ, การเปนคนกลางแกไขความขัดแยงระหวางเด็กและเยาวชน และที่
สําคัญการฝกฝนตนใหอยูในความกรุณา
๙

การดําเนินงานดานการศึกษา
โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน
โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เปนโครงการดานการศึกษาที่ดําเนินการเปนโครงการแรก
นับแตป พ.ศ.๒๕๓๓ กอนการจัดตั้งมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับนักเรียนที่
สนใจรับการอบรมตามความเชื่อของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก มารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย และการใชชีวิตในสังคม ควบคูไปกับการเขารับการศึกษาภาคบังคับในระดับการศึกษาตางๆ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ ด็ ก และเยาวชนเติ บ โตทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ
มีความรูคูคุณธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได
โดยในปการศึกษา ๒๕๕๖ โครงการนี้ไดรับนักเรียนอยู
ประจําในบานพัก ๓ แหง ไดแกบานพัก ศูนยคาทอลิกพระจิต
เจา อําเภอแมสรวย รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ๓
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ คน เปนชาย ๑๑ คน และหญิง ๑๔ คน
บ า นพั ก อั ส สั ม ชั ญ หมู บ า นห ว ยน้ํ า เย็ น ตํ า บลวาวี
อําเภอแมสรวย รับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ๖ จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน และนับแต
ปการศึกษาที่ผานมา ไดเปดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนตอเนื่อง จํานวน ๒ คน
บานพักนักบุญโกราโด หมูบานเหมืองลึก อําเภอแม
ลาว ในปการศึกษานี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน ๒ คน
และชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๔ คน โดยบานพักแหงนี้จะ
เปดรับนักศึกษาระดับ ปวช. เพิ่มเติมในปการศึกษา ๒๕๕๗
โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ บานพักศูนยคาทอลิก
พระจิต เจา แมส รวย ได รับอนุญ าตให ดําเนิน กิจการ
สถานสงเคราะห ภ ายใต ชื่ อ “สถานสงเคราะห เ ด็ ก
บานพักพระจิต เจา” จากผูวาราชการจัง หวัดเชี ยงราย
เรียบรอยแลว นอกจากนี้ บานพักอีก ๒ แหง กําลังอยู
ในระหวางการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาน
สงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอตามมาในปจจุบัน

๑๐

โครงการรถรับสงนักเรียน
โครงการรถรับสงนักเรียนนี้ เปนโครงการดานการศึกษาที่มูลนิธิดวงใจพอดําเนินกิจกรรมมาอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญของการเขาถึงการศึกษาในรูปแบบทางกายภาพดวยการแกปญหา
ขอจํากัดเรื่องการเดินทางของนักเรียนในหมูบานตางๆ ที่อยูหางไกลจากโรงเรียน โดยการรวมกับชาวบาน
จัดใหมีรถรับสงนักเรียนประจําแตละหมูบานที่เขารวมโครงการ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะดังกลาวเมื่อได
มีการประเมินผลรวมกับทางโรงเรียนแลวเห็นวา อัตราการมาโรงเรียนของเด็กนักเรียนมีมากขึ้น ทันเวลา
และสม่ําเสมอขึ้น นอกจากนีย้ ังชวยลดปญหาการสงเด็กไปเรียนตางพื้นที่ไดอยางมากดวย และสิ่งสําคัญยิ่ง
คือประสิทธิภาพทางการเรียนรูของเด็กนักเรียนที่มีสวนชวยใหเด็กๆ ไดมาถึงโรงเรียนอยางสดชื่น ไมเหน็ด
เหนื่อยมากเกินไปจากการเดินเทาเหมือนในอดีต สงผลดีตอการเรียนรูประจําวันของเด็กๆ ทางหนึ่งดวย
โดยในปการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ ทางมูลนิธิ
จึง ไดใ หการสนับสนุนจัดใหมีโ ครงการรถรับสง
นักเรียนสํา หรับ หมูบานตางๆ ในเขตอําเภอแม
สรวยตอเนื่อง และในปการศึกษานี้ไดเพิ่มอีก ๑
หมู บ า น รวมเป น จํ า นวน ๑๑ หมู บ า น โดยมี
นักเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน ๓๑๙ คน ดังนี้
๑. หมูบานหวยขี้เหล็กใหม ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนจํานวน ๔๐ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนบานทุงพราว
และระดับประถมที่โรงเรียนบานหวยมะซาง
๒. หมูบานหวยน้ําอุน ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๒ คน
๓. หมูบานหวยธาตุ ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๘ คน
๔. หมูบานปางซาง ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๒๕ คน
๕. หมูบานยานํา ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนที่โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น จํานวน ๔๔ คน
๖. หมูบานแสนเจริญใหม ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนจํานวน ๒๗ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม
และระดับประถมที่โรงเรียนสันกลางราษฎรพัฒนา
๑๑

๗. หมูบานหวยนากาด ตําบลวาวี
รับสงนักเรียนจํานวน ๑๓ คน เพื่อไปเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น
๘. หมูบานหวยมะแกง ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๒๖ คน
๙. หมูบานหวยหญาไซ ตําบลปาแดด รับสงนักเรียนจํานวน ๑๕ คน เพื่อไปเรียนระดับ
มัธยมตนที่โรงเรียนชุมชนบานโปง และโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม
๑๐. หมูบานกิ่วจําป ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนที่โรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๕ คน
๑๑. หมูบานแมตาชาง ตําบลปาแดด
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมที่โรงเรียนบานหวยหญาไซ จํานวน ๒๔ คน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา เปนโครงการดานการศึกษาอีกโครงการหนึ่งที่
ทางมูลนิธิดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนที่
ตองการศึกษาตอแตขาดแคลนทุนทรัพย ใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงเพื่อพัฒนาตนเองและ
ชุมชนตอไป โดยนอกจากการใหทุนการศึกษาในรูปเงินทุนเพื่อการศึกษาแลว ทางมูล นิธิยัง มีเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบติดตามใหการอบรมดานการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องดวย

โดยรู ป แบบการให ก ารสนับ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา ในป ๒๕๕๖ นี้ ทางมู ล นิ ธิ ไ ด ใ หก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน จํานวนทั้งสิ้น ๖ ทุน โดยแบงเปน ระดับปริญญาตรี ๑ คน ระดับ ปวช. ๒ คน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ คน
นอกจากนี้ยัง ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาเปนรายภาคการศึกษา จํานวน ๖ ทุน แบง เปนระดับ
ปริญญาตรี ๑ คน และระดับ ปวช. ๕ คน

๑๒

โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เปนโครงการดานการศึกษาที่ทางมูลนิธิเนนใหการศึกษาแก
กลุมเปาหมายที่เปนชาวบานที่อยูใ นชุมชน ซึ่ง อยูนอก
ระบบการศึ ก ษาแต มี ค วามต อ งการที่ จ ะเรี ย นรู เ พื่ อ
พัฒนาตนเองในการใชชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน โดยทาง
มูลนิธิไดจัดทําหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อใหความรูดานการใช
ภาษาไทยระดับพื้นฐาน คือ ฟง พูด อาน เขียน เพื่อให
ผูเรียนไดอานออกเขียนไดเบื้องตน พรอมทั้งบูรณาการ
ความรูดานการใชชีวิตในสังคมไทย ในวิชาภาษาไทยเพื่อ
ชีวิต เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาไทยผานการเรียนรูการ
อยูในสังคมไทยดานตางๆ อาทิ มารยาทในสังคม การรูจักหนวยงานตางๆ ใกลตัว เปนตน
ทั้งนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผานมา ทางมูลนิธไิ ดชะลอการรับนักศึกษาใหม เนื่องจากขอจํากัดของ
บุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ แตยังคงไดจัดใหมีการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาเกาอยางตอเนื่องที่
สํานักงานมูลนิธิ อําเภอแมสรวย

โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถิ่น
โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถิ่น เปนโครงการที่มูลนิธิดวงใจพอใหการสนับสนุนการศึกษาของ
เด็กนักเรียนผานทางโรงเรียนในทองถิ่น โดยเริ่มตนโครงการในปแรกๆ ดวยการสนับสนุนบุคลากรครู ใน
ลักษณะการสนับสนุนคาตอบแทนของครูอัตราจางใหแกโรงเรียนในทองถิ่นที่ขาดแคลนครู และเสนอขอเขา
ร ว มโครงการ ต อ มาในระยะหลั ง เมื่ อ มี ก าร
ประเมินผลแลว เห็นวาการสนับสนุนการศึกษา
ดวยวิธีนี้ ในบางครั้งประโยชนไมไดไปถึงตัวเด็ก
นักเรียนโดยตรง ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ทางมูลนิธจิ ึงไดมีมติใหชะลอโครงการนี้ไปตั้งแต
ป ก าร ศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๓ เ พื่ อ ทบ ทว น วิ ธี ก า ร
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการ
อยางแทจริง
อย า งไรก็ ต าม นั บ ตั้ ง แต ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๕ ทางมูลนิธิไดดําเนินโครงการนี้ตอในลักษณะการใหความรวมมือกับทางโรงเรียนทองถิ่นในการสง
บุคลากรของมูลนิธิเขาใหการอบรมในกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ของทางโรงเรียน ตามที่โรงเรียน
๑๓

เสนอความตองการมายังมูลนิธิ โดยกิจกรรมที่ดําเนิน
ตอเนื่องจนถึงปการศึกษา ๒๕๕๖ คือ การจัดกิจกรรม
การเรีย นการสอนให แก นั กเรี ยนโรงเรียนสันกลาง
ราษฎรพัฒนา ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย
โดยมูลนิธิดวงใจพอไดจัดสงบุคลากรเพื่อให
ความรูดานคริสตศาสนาแกนักเรียนของโรงเรียนบาน
สันกลางราษฎรพัฒนา ตามการขอความอนุเคราะห
จากผูอํานวยการโรงเรียน ที่เห็นวามีนักเรียนของทางโรงเรียนจํานวนไมนอยที่นับถือศาสนาคริสต จึงอยาก
ใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจศาสนาของตนเองอยางแทจริง เพื่อสามารถนําคุณธรรมความเชื่อที่ศาสนา
ของตนสอนมาใชในชีวิตของตนเองได แตเนื่องจากทางโรงเรียนไมมีบุคลากรที่มีความรูดานนี้โดยตรง จึงได
ประสานงานมายังมูลนิธิดวงใจพอและศูนยคาทอลิกพระจิตเจา เพื่อจัดหาบุคลากรชวยในเรื่องนี้ ทั้งนี้เมื่อได
มีการประเมินผลรวมกันระหวางทางมูลนิธิและผูอํานวยการโรงเรียนแลว ทางผูอํานวยการโรงเรียนเห็นวา
เปนประโยชนกับนักเรียนและอยากใหมีการจัดการเรียนการสอนตอไปอีก ทางมูลนิธิจึงยังคงจัดกิจกรรมนี้
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา ๒๕๕๖

งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๖
งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๖ ของมูลนิธิดวงใจพอ ไดจัดขึ้นเมื่อวันเสารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ใน
หัวขอ “วันเด็กรูจักเชื่อ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กๆ ไดรวมสนุกพรอมทั้งเรียนรูถึงการรูจักเลือกที่จะเชื่อ
ทามกลางโลกปจจุบันที่มีสิ่งดึงดูดใจเด็กๆ มากมายหลายอยาง

กิจกรรมวันเด็ก ในปนี้ มีเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ ในพื้นที่การทํางานของมูลนิธเิ ขารวมงานกวา ๖๐๐ คน โดยมีเยาวชนในโครงการตางๆ
ของมูลนิธิ อาทิ โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน นักเรียนทุน และศิษยเกา เปนพี่เลี้ยงชวยงาน
ประมาณ ๕๐ คน นอกจากนี้ ยังมีพี่เลี้ยงจากหมูบานตางๆ มาชวยดูแลเด็กจากหมูบานของตัวเองดวย โดย
ในปนี้เด็กๆ ทุกคนที่มารวมงานตางไดรับผาหมหรือเสื้อกันหนาว ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากผูใหญใจดีทาง

๑๔

กรุงเทพฯ สงมอบเปนของขวัญใหเด็กๆ ไวรับอากาศหนาวกันอยางทั่วถึง นอกเหนือจากขนมและของรางวัล
ใหญ เปนรถจักรยานถึง ๓ คัน
การจัดกิจกรรมวันเด็กในแตละปของมูล นิธิด วงใจพอ ไมเพียงให
เด็กๆ จากหมูบานตางๆ กวา ๒๐ หมูบานไดมารวมสนุกดวยกัน ยังพยายาม
รณรงคใหเด็กๆ ไดเรียนรูประเด็นตางๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
รวมกันไปตามหัวขอที่กําหนดในแตละปดวย

การดําเนินงานดานสังคม
โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ
โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ เปนกิจกรรมดานสังคมของมูลนิธิดวงใจพอที่ดําเนินงานใน
ดานการพัฒนาชีวิตสตรีและใหความรูความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกชาวบาน โดยเปนกิจกรรมดาน
สังคมที่ดําเนินงานตอเนื่องมานับตั้งแตป ๒๕๓๓ กอนการจัดตั้งมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ ปจจุบันมี
กิจกรรมดานตางๆ ไดแก กิจกรรมดานเด็กพิการ กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย และกิจกรรมดานสตรี ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
กิจกรรมดานเด็กพิการ
ในป ๒๕๕๖ ทางมูล นิธิไ ดใ หค วามชว ยเหลือเด็กพิการในลักษณะตางๆ ในเขตอําเภอแมส รวย
จํานวน ๒๔ คน โดยมีการชวยเหลือในหลากหลายรูปแบบตามสภาพของเด็กแตละคน ซึ่งมีทั้งพิการทาง
รางกายและสติปญญา ไดแกการรับมาอยูประจําในหอพักของทางมูลนิธิ หรือเขามาเรียนเตรียมความพรอม
เปนครั้งคราวกอนสงไปเขาเรียนตอในโรงเรียนเฉพาะทาง หรือ อาศัยอยูกับครอบครัวและการลงมารวม
กิจกรรมกายภาพบําบัดที่มูลนิธิทุก ๓ เดือน
โดยในแตละกรณีจะมีเจาหนาที่ของโครงการคอยติดตาม เยี่ยมเยียนและประเมินผลอยางตอเนื่อง

๑๕

o กิจกรรมกายภาพบําบัด

สําหรับกลุมเด็กพิการที่อาศัยอยูกับครอบครัวในหมูบาน ที่มีอาการแทรกซอน นอกเหนือจากการ
ติดตามเยี่ยมเยียนในหมูบานเพื่อใหความชวยเหลือตามอาการและใหกําลังใจผูปกครองแลว ทางมูลนิธิยังได
จัดใหมีกิจกรรมกายภาพบําบัดพรอมกัน ทุกๆ ๓ เดือน ครั้งละ ๓ วัน โดยมีนักกายภาพมาจัดกิจกรรมบําบัด
ให ที่สํานักงานโครงการฯ ภายในมูลนิธิ

o บานพักเด็กพิการภายในมูลนิธิ
ในปก ารศึ กษา ๒๕๕๖ นี้ มี เ ด็ก พิก ารที่ ทางมูล นิธิ รั บใหพั ก เป นนั ก เรี ยนประจํา ในบ านพั กของ
โครงการฯ เพื่อสงใหเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนเอกชนทองถิ่น จํานวน ๕ คน นับเปนปที่ ๔ ที่ทาง
มูลนิธิไดเริ่มตนเปดบานพักเพื่อรับเด็กพิการมาเรียนรวมในลักษณะนี้ ทั้งนี้เพื่อรองรับเด็กพิการทางรางกาย
ที่ทางมูลนิธิไดติดตามใหความชวยเหลือตั้งแตยังเปนทารก ที่กําลังมีพัฒนาการและเติบโตขึ้นตามวัย

จากการดํ าเนิ นโครงการนี้ จ นถึง ป จจุบั น พบวาเด็กๆ ที่อ ยูประจําที่ บานพักมีพั ฒนาการที่ดีขึ้ น
สามารถชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันไดพอสมควร และสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางดี รวมทั้ง
เปนที่ยอมรับของเพื่อนนักเรียนและครูที่โรงเรียน ซึ่งทําใหเด็กกลุมนี้มีกําลังใจและสามารถปรับตัวในสังคม
ได อันเปนไปตามเปาหมายของการจัดโครงการนี้
ปจจุบันกิจกรรมในสวนบานพักเด็กพิการนี้ ไดรวมเขาอยูภายใต “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระ
จิตเจา” ซึ่งเพิ่งไดรับการจดทะบียนจัดตั้งอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผานมา
๑๖

กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย
o สนับสนุนนมผงใหเด็กแรกเกิดจนครบ ๑ ป
ทางมูลนิธิไดใหการชวยเหลือทารกที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือมารดา
ไมส ามารถใหนมบุต รได หรือเด็กพิการ เพื่อใหเด็กทารกสามารถเติบโตและมี
พัฒนาการตามวัยได โดยการสนับสนุนนมผงตอเนื่องตั้งแตแรกเกิดจนอายุครบ ๑
ป โดยในป ๒๕๕๖ มีเด็กทารกแรกเกิดที่ไดรับการชวยเหลือจํานวน ๑๐ คน
o ใหความชวยเหลือผูปวยทั่วไปเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
กรณีผูปว ยทั่ว ไปในพื้นที่ทํางานของมูลนิธิที่มีฐานะยากจน มีปญ หา
ครอบครั ว หรือ เป น การเจ็ บป ว ยกรณี พิ เ ศษที่ ต อ งรั ก ษาตอ เนื่ อ ง หรื อ ที่
ชาวบานไมส ามารถดําเนินเรื่องเองได ทางมูลนิธิจะใหค วามชว ยเหลือใน
ลักษณะตางๆ อาทิ มีเจาหนาที่พาไปโรงพยาบาลเพื่อประสานงานกับแพทย
หรือพยาบาล ใหพักรักษาตัว ตอเนื่องที่มูล นิธิ หรือชว ยคาใชจายในการ
รัก ษาพยาบาลหรื อ ในการเดิ น ทาง เปน ต น โดยในป ๒๕๕๖ นี้ ได ใ ห ค วาม
ชวยเหลือผูปวยทั่วไปจํานวน ๕๒ ราย
o บําบัดยาเสพติด
สืบเนื่องจากที่ท างมู ล นิ ธิมีก ารรณรงคเ รื่อ งยาเสพติด ในชุ มชนเมื่ อป ๒๕๕๔ ทางมูล นิธิ จึ ง ได
ดําเนินการตอเนื่องนับตั้งแตป ๒๕๕๕ โดยมีการประสานงานพาพอบานผูติดยาเสพติดที่สมัครใจเขารับการ
บําบัด ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยในป ๒๕๕๖ ไดพาผูปวยไปเขา
รับการบําบัดจํานวน ๖ รุน รวมจํานวน ๖ คน พรอมทั้งมีการรับผูปวยบําบัดยาเสพติด จํานวน ๒ คน ใหมา
ฟนฟูสุขภาพจิตใจตอเนื่องที่มูลนิธิ

กิจกรรมดานสตรี
o งานแมบานประจําป
เป น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให บ รรดา
แมบานในหมูบา นตางๆ ไดมาพบปะสัง สรรค กันหลัง จากตอ ง
เหน็ดเหนื่อยและรับภาระหนักมาตลอดทั้งป โดยในป ๒๕๕๖ นี้
จัด ขึ้นเมื่อวันเสารที่ ๑๖ กุมภาพันธ มีแมบานมารว มกิจกรรม
กีฬาสัมพันธจํานวนกวา ๔๐๐ คน
๑๗

o การเยี่ยมเยียนกลุมแมบาน

สําหรับกลุมแมบานที่อยูในหมูบานตางๆ ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ไปเยี่ยมเยียน ใหกําลังใจ
รับฟงปญหา และใหความรูในดานตางๆ อยางตอเนื่อง

โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน เปนโครงการดานสังคมที่ทางมูลนิธิใหความชวยเหลือ
ชาวบานในหลายลักษณะ ทั้ง ในดานการอบรมใหค วามรูใ นประเด็นป ญ หาสัง คมและกฎหมาย การให
คําปรึกษาในดานกฎหมายและคดีความเมื่อเกิดปญหา หรือการเขาใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนแกชาวบานโดยตรงในแตละกรณีที่คณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิ มีมติใหดําเนินการ
ใหความชวยเหลือ เปนตน
โดยในป ๒๕๕๖ นี้ ทางมูลนิธิไดใหคําปรึกษาดานกฎหมายและสิทธิแกชาวบานในกรณีตางๆ ที่มาขอ
คําปรึกษา อาทิ
- ใหคําปรึกษากรณีไปทํางานตางประเทศไมได เนื่องจากไมมีวันที่และเดือนเกิดในบัตรประชาชน
และทะเบียนบาน
- ใหคําปรึกษาและชวยประสานงานในการเขารับการบําบัดยาเสพติด กรณีไมมีเอกสารทาง
ทะเบียนราษฎร
- ใหคําปรึกษาเรื่องการขอรับบุตรบุญธรรม กรณีไมสามารถมีบุตรของตนเองได
- ใหคําปรึกษาเรือ่ งการจัดการทรัพยสินแกแมบานที่ตองการหยากับสามี
- ใหคําปรึกษา กรณีปญหาอุบัติเหตุตางๆ เปนตน
o ประสานงานกับนักกฎหมายจากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการใหความรูชาวบาน
ในป ๒๕๕๖ มู ล นิ ธิ ด วงใจพ อ ได ต อ เนื่ อ งการประสานงานกั บ ร ว มกั บ คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งดําเนินโครงการศึกษาวิจัยและใหความชวยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
๑๘

และผูดอยโอกาสฯ ซึ่ง มีเปาหมายเพื่อใหบริการสัง คมโดยเนนการศึกษาวิจัย การใหค วามรู และความ
ชวยเหลือดานกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและกฎหมายทีป่ ระชาชนควรรู
โดยในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ ได
ประสานงานพาคณะอาจารยและนักกฎหมาย ลงพื้นที่
หมูบานกิ่วจําป ตําบลปาแดด รอบที่ ๒ เพื่อใหความรู
กฎหมายแกชาวบาน ภายหลังจากที่เมื่อปลายป ๒๕๕๕
ได มี ก ารลงพื้ น ที่ ค รั้ ง ที่ ๑ เพื่ อ สํ า รวจและรวบรวม
ประเด็นปญหาไปแลว
จากนั้น ในวันที่ ๑๕ กุ มภาพันธ ๒๕๕๖ ได
ประสานงานพาคณะอาจารยและนั กกฎหมาย ลง
พื้นที่หมูบานหว ยน้ําเย็น ตําบลวาวี เพื่อเก็บขอมู ล
สภาพปญหาเบื้องตน โดยในโอกาสนี้ ไดมีชาวบาน
จากบางหมูบานที่มีปญหาดานสิทธิและสถานะบุคคล
เชนหมูบานดอยชาง และหมูบานหวยหญาไซ ไดเขา
รว มใหขอมู ล และรับการบันทึ กขอมู ล สภาพปญ หา
ดว ย โดยตามแผนงานของทางคณะโครงการวิจัย
และใหความชวยเหลือฯ จะไดนําขอมูลเหลานี้กลับไป
วางแผนใหความรูและความชวยเหลือชาวบานตอไป

โครงการเกษตรสวนผูหวาน
โครงการเกษตรสวนผูหวาน เปนโครงการดานสังคมของมูลนิธิ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการทําฟารม
ตัวอยางเกษตรชีวภาพใหแกชาวบานในพื้นที่ โดยในป ๒๕๕๖ นี้ ยังคงดําเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรเลี้ยงบานพัก ๓ แหง ในโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนของมูลนิธิ เปนหลัก
และไดกระจายผลผลิตบางสวนขายใหชาวบานดวย อาทิ เนื้อหมู เนื้อไกพื้นบาน นอกจากนี้ในกิจกรรมโรงสี
ขาว ก็ยังคงทําการรับสีขาวสงใหบานพักและรับสีจากชาวบานดวย เพื่อใหมีรําและแกลบในวงจรการเกษตร
อื่นๆ ของโครงการ อาทิ ใชเปนอาหารหมู และผลิตปุยชีวภาพใสตนไมผล เปนตน
สําหรับกิจกรรมตามเปาหมายดานอื่นๆ ของโครงการฯ นอกเหนือจากนี้ ยังไมไดดําเนินการเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากรของโครงการฯ

๑๙

กิจกรรมทุนน้ําใจ
ในป ๒๕๕๖ มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินกิจกรรมทุนน้ําใจอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่
เกิดจากการรณรงคใหชาวบานหมูบานตางๆ ในพื้นที่
ทํางานของมูลนิธิรูจักชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกัน
ในยามเดือดรอน เชน ไฟไหมบาน หรือภัยธรรมชาติ
ต า งๆ เป น ต น โดยชาวบ า นจะร ว มกั น บริ จ าค
ขาวเปลือกปล ะ ๑ ครั้ ง ในชว งเทศกาลคริส ตมาส
จํานวนตามความสมัค รใจ เก็บ รวบรวมไว ที่ส วนผู
หว า น (โครงการเกษตรของมู ล นิ ธิ ฯ ) โดยมี
คณะกรรมการทุ นน้ํ าใจซึ่ง ไดว างหลัก เกณฑใ นให
ความชวยเหลือไวรวมกัน
สําหรับการจัดสรรความชวยเหลือสวนใหญที่ผานมา จะเปนการใหความชวยเหลือผูปวยที่ขาดแคลน
ทุนทรัพยหรือไมสามารถไปติดตอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลดวยตนเองได รวมทั้งผูปวยที่เขารับ
การบําบัดยาเสพติด ซึ่งในป ๒๕๕๖ นี้มีจํานวนทั้งสิ้นรวม ๕๒ ราย โดยนอกจากจะเปนการชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลโดยตรงแลว ทางกองทุนยังไดใหความชวยเหลือเปนคารถโดยสาร หรือคาน้ํามันพาผูปวยไป
โรงพยาบาล รวมทั้ง คาอาหารผูปวย ผานการดําเนินการของโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ซึ่ง
รับผิดชอบงานดานการดูแลสุขภาพอนามัยของมูลนิธโิ ดยรวม

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
มูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ
มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซึ่งดําเนินงานดานการ
ดูแลผูสูงอายุ และผูปวยในเขตอําเภอแมสรวย อยาง
ตอเนื่องมาตั้ง แตป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเป าหมายเพื่ อ
เยี่ยมเยียน เปนกําลังใจ และดูแลดานสุขภาพอนามัย
ใหแกชาวบานในเขตอําเภอแมสรวย ซึ่งสว นใหญเปน
คนไทยพื้นราบ โดยจะมีกิจกรรมในการออกเยี่ยมเยียน
ทําความสะอาดรางกายและที่พักอาศัย รวมทั้ง ดูแล
ดานโภชนาการใหผูปวยและผูสูงอายุเปนประจํา
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ทั้งนี้มูลนิธิไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการดานการศึกษาตางๆ และอาสาสมัครที่ส นใจ รว ม
ปฏิบัติงานกับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูจักการมีจิตอาสาในการรักและรับใชผูอื่น

ศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในป ๒๕๕๖ มูลนิธิด วงใจพอ ไดรวมกับคณะนิติศ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดดําเนิน
โครงการศึกษาวิจัยและใหความชวยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผูดอยโอกาสฯ ตอเนื่องจากป
๒๕๕๕ ที่ผานมา

โรงเรียนปติศึกษา (มอนเตสซอรี่เชียงราย)
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมรับการแบงปนของขวัญวันคริสตมาสจาก
นองๆ นักเรียนโรงเรียนปติศึกษา เชียงราย ในโอกาสที่ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน
เพื่อใหรูจัก การแบงปน โดยใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนเตรียมของขวัญ คนละ ๑ ชิ้นเพื่อมอบใหเด็ก ๆ
นักเรียนในโครงการของมูลนิธิ ในคืนวันคริสตมาส
****************************
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