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คํานํา
รายงานฉบับนี ได้จดั ทําขึนเพือรายงานการดําเนินกิจการต่างๆ ของมูลนิธดิ วงใจพ่อ ประจําปี
2557 ให้อําเภอแม่ ส รวย และจัง หวัดเชียงราย รวมถึง หน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องได้ร บั ทราบ โดย
กิจกรรมต่างๆ ยังคงดําเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธเิ ป็นอย่างดีต่อเนืองจากปีทผ่ี านมา ผ่าน
โครงการต่างๆ ทังด้านการศึกษาและด้านสังคมทีได้นําเสนอในรายงานฉบับนีแล้ว
หวังเป็นอย่างยิงว่า เนือหาต่างๆ ในรายงานฉบับนี จะทําให้ผู้อ่านได้รู้จกั และเข้าใจเป้าหมาย
และการทํางานของมูลนิธดิ วงใจพ่อเป็นอย่างดียงขึ
ิ น

คณะผูจ้ ดั ทํา
กุมภาพันธ์ 2558
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สารบัญ
หน้า
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สารบัญ
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รายงานการดําเนิ นงาน มูลนิ ธิดวงใจพ่อ
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การดําเนิ นงานด้านการศึกษา
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1. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า
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2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
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3. โครงการรถรับส่งนักเรียน
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4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
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5. โครงการการศึกษาเพือชีวติ และสังคม
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การดําเนิ นงานด้านสังคม
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6. โครงการพัฒนาชีวติ สตรีและเด็กพิการ
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7. โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
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8. โครงการเกษตรสวนผูห้ ว่าน

18

9. กิจกรรมทุนนําใจ
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10. ความร่วมมือกับมูลนิธซิ สิ เตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์
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รายงานงบการเงิ น
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ภาคผนวก
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธดิ วงใจพ่อ ครังที 1/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธดิ วงใจพ่อ ครังที 2/2557
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ความเป็ นมา
มูลนิธดิ วงใจพ่อ ได้รบั การจดทะเบียนจัดตังขึนอย่างเป็นทางการเมือวันที 1 เมษายน 2551
โดยดําเนินงานสานต่อเจตนารมย์ของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทีได้เริม
งานด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพีน้องกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในเขตแม่สรวย มาตังแต่ปี พ.ศ. 2533 และ
ต่อมาได้รวมถึงคนไทยพืนราบในเขตอําเภอแม่สรวยด้วย
โดยคณะกรรมการชุดแรกผูร้ ่วมก่อตังมูลนิธดิ วงใจพ่อ มีความเห็นร่วมกันทีต้องการต่อเนืองงาน
ด้านสงเคราะห์และพัฒนาทีศูนย์
คาทอลิ ก พระจิ ต เจ้ า ซึ งเป็ น
องค์กรศาสนาได้ดําเนิน งานมา
ก่ อ นหน้ า นี โดยให้ แ ยกภาพ
กิจ การเหล่ า นี ออกจากกิจ การ
ขอ ง ศู น ย์ ค า ท อ ลิ ก ฯ ซึ ง จ ะ
ดํา เนิ น งานเฉพาะด้า นศาสนา
ต่อเนืองต่อไปโดยตรง
ทังนี เนื องจากเล็ง เห็น
ว่ า ความชั ด เจนในการก่ อ ตั ง
มูลนิ ธิดวงใจพ่อเพือดําเนิ น งาน
ด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคมโดยตรงนี จะส่งผลดีหลายประการ ทังในด้านการประสานงานกับ
องค์กรภายนอกทังภาครัฐ และเอกชน เป็ น การเปิ ดพืนทีให้ค นทุ กชาติ ศาสนา ทีอยากมาร่ ว มกัน
ช่วยเหลือชาวบ้านได้มาร่วมกันอย่างอิสระ และในทางกลับกันยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านทีเป็นคริสตชน
ได้เข้าใจและแยกแยะระหว่างความเชือในการนับถือศาสนา กับความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์และพัฒนา
อย่างชัดเจนยิงขึน และทีสําคัญยังเป็นการช่วยจัดระเบียบบุคลากรทีทํางานด้านสงเคราะห์และพัฒนา
ของมูลนิธิ ให้มแี นวทางทีชัดเจนในการช่วยด้วยความรักเมตตาอย่างเห็นคุณค่าและศักดิศรี มากกว่าใช้
แต่ใจทีสงสาร หรือกล่าวอีกนัยหนึง เป็นการปรับเปลียนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ์ มาเป็นการสอนให้
พึงตนเองอย่างมีศกั ดิ ศรี อันเป็นเป้าหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธดิ วงใจพ่อ
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ด้วยเหตุนี มูลนิ ธดิ วงใจพ่อจึง มีรูปแบบเป็น มูลนิ ธทิ ีมีร ากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิ กาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ์หรือหัวใจ อยูใ่ นคําสอนของพระเยซู องค์ศาสดา หรือกล่าวได้วา่
บ่อเกิดทางเศรษฐกิ จของมูลนิธ ิ มาจาก “ใจ” ของคนทีอยากทําบุญ
บ่อเกิดของบุคลากรของมูลนิธ ิ มาจาก “ใจ” ของคนทีอยากทํางาน อุทศิ ตัว
บ่อเกิดของงานของมูลนิธ ิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซู
ดังนัน การเกิดขึนของมูลนิธ ิ จึงเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสร้างสังคมอย่างมันคงและ
ยังยืน และพร้อมแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เพือร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทีเกียวข้องในการพัฒนา
คน ให้เป็นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ เพือก่อให้เกิดครอบครัว ชุมชนท้องถิน และสังคมทีมีความรักและสันติสุข

วิ สยั ทัศน์
พัฒนาคน เพือตน ครอบครัวและสังคมทีมีความรักและสันติสุข

พันธกิ จ
ให้การศึกษาและเดินเคียงข้างเพือให้สามารถพึงตนเองได้อย่างมีศกั ดิศรี โดยมีรากในศาสนา
และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1. ให้การอบรมด้านศีลธรรมและจริยธรรมเพือการดํารงชีวติ อย่างมีคุณธรรม
2. ส่งเสริมให้เกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์และคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนใน
กลุ่มคนต่างๆ อาทิ กลุ่มสตรี แม่ม่าย เด็กกําพร้า คนพิการ ผูต้ อ้ งขัง และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
3. ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน และชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนท้องถินให้สามารถพึงตนเองได้อย่างยังยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ให้ความรูแ้ ละความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่แม่บา้ น คนชราและผูต้ ดิ เชือโรคติดต่อเรือรัง
และต่อเนือง
6. ส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชือ
7. ทําการศึกษาวิจยั ด้านสังคม เพือแสวงหาความเข้าใจและแนวทางจัดการปญั หาสัง คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ดําเนินการเพือสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอืน ๆ เพือสาธารณประโยชน์
9. ไม่ดาํ เนินการเกียวข้องกับการเมือง
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รายงานการดําเนินงาน
ประจําปี 2557
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มูลนิธิดวงใจพ่อ
ให้การศึกษาและความช่วยเหลือ
เพือพัฒนาคนให้สมบูรณ์พร้อมทังร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ

โครงการด้านการศึกษา
1. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิ ตเจ้า
เริมดําเนินการภายใต้ชอื “สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า” เข้าสู่ปีท ี 2 แต่เป็นงานชิน
แรกของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย ทีเริมต้นเมือ 25 ปีทผ่ี านมา
โดยมุ่ง หมายให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพือพัฒนาให้เป็ นคนทีสมบูร ณ์ พร้อมทังด้าน
ร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ และจิตวิญญาณ

ในปีการศึกษา 2557 มีนกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 14 คน

เน้นให้นกั เรียนได้ใช้เวลานอกเหนือจากไปโรงเรียนเพือศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองทีบ้านพัก
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ควบคู่กบั รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบนพืนฐานของคริสตศาสนธรรม

ร่วมกับกิจวัตรเพือเรียนรูก้ ารอยูร่ ่วมกับผูอ้ นื รูจ้ กั เคารพระเบียบวินยั และทักษะการใช้ชวี ติ ในสังคม

นอกจากนี ยังมีนักเรียนระดับประถมศึกษาในโครงการเด็กพิการ จํานวน 6 คน และเตรียม
ความพร้อมเข้าโรงเรียนในปีการศึกษาหน้า อีก 1 คน

ให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนท้องถิน เพือฝึกทักษะและความมันใจในการอยูใ่ นสังคม
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พร้อมกับจัดกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ภายในบ้านพัก

กิจกรรมกายภาพบําบัดประจําวัน

ทําการบ้านและเรียนพิเศษ

กิจกรรมนันทนาการ

ทัศนศึกษานอกสถานที

2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
งานทีมีเป้า หมายเดียวกัน ในการให้การศึก ษาแก่เด็กและเยาวชน เพือพัฒ นาให้เป็ น คนที
สมบูรณ์ (บ้านพักทังสองแห่งกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตังเป็นสถานสงเคราะห์
ภายใต้มลู นิธดิ วงใจพ่ออยูใ่ นปจั จุบนั )
บ้านพักอัสสัมชัญ หมู่บ้านห้วยนําเย็น ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย
ให้เด็กและเยาวชนได้ม ีโ อกาสได้ร บั การศึกษาอบรมในท้องถิน ใกล้บ้าน หยังรากในชุ ม ชน
โดยเน้นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมู่บา้ นใกล้เคียง
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ในปีการศึกษา 2557 มีนกั เรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 20 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน

ให้การศึกษาขันพืนฐานควบคู่การเรียนรูค้ ุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินยั

ฝึกทักษะการอยูร่ ่วมกัน การรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นื เพือเตรียมพร้อมสู่สงั คมในอนาคต

บ้านพักนักบุญโกราโด หมู่บ้านเหมืองลึก อําเภอแม่ลาว
เปิดสําหรับเยาวชนทีต้องการศึกษาต่อเนืองในระดับสูงขึน (เน้นระดับอาชีวะ) ให้ได้รบั การศึกษา
อบรม พร้อมกับเรียนรูก้ ารทํางานในโครงการต่างๆ ของมูลนิธ ิ
ในปีการศึกษา 2557 มีนกั เรียนนักศึกษาจํานวน 17 คน แต่เนืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่
เมือเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งผลให้อาคารพักเยาวชนชายเสียหาย ทําให้นักศึกษาชายจํานวน 4 คน
ต้องไปพักอยูท่ สถานสงเคราะห์
ี
เด็กบ้านพักพระจิตเจ้าจนถึงปจั จุบนั
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สร้างผูน้ ําเยาวชนทีมีความพร้อมทังด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพือกลับไปพัฒนาชุมชนท้องถิน

โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในบ้านพักเพือเรียนรูค้ วามรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นด้
ื วยความเคารพ

3. โครงการรถรับส่งนักเรียน
ส่งเสริมโอกาสในการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในท้องถิน ให้มโี อกาสเดินทางไปโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว เพิมความสามารถในการเรียนรูอ้ ย่างสดใสและสมําเสมอ
ในปี ก ารศึก ษา 2557 มีนั ก เรีย นจํา นวน
317 คน จากหมู่บา้ นต่างๆ ในเขตตําบลวาวี อําเภอแม่
สรวย 7 หมู่บ้า น และเขตตํา บลป่า แดด อํา เภอแม่
สรวย 4 หมู่ บ้ า น เข้า ร่ ว มในโครงการ โดยรับ ส่ ง
นักเรีย นไปเรียนทีโรงเรียนระดับประถมและมัธยม
ต่างๆ ในท้องถินใกล้หมู่บา้ น
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4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนทีต้องการศึกษาต่อระดับสูงขึนให้มโี อกาสได้รบั การศึกษาเพือ
พัฒนาตนเองและท้องถิน
ในปีการศึกษา 2557 มูลนิธไิ ด้ให้การสนับสนุ นทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนนักศึกษาจํานวน
15 ทุ น เป็ นทุ นแบบเต็ม เวลา จํานวน 11 ทุ น และทุน การศึกษารายภาคเรียน จํานวน 4 ทุน โดย
แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน ระดับ ปวช. 10 คน และระดับปริญญาตรี 1 คน

เยาวชนในโครงการทุนได้เรียนรูก้ ารทํางานและร่วมแบ่งปนั ในกิจกรรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธ ิ
5. โครงการการศึกษาเพือชีวิตและสังคม
จัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยพืนฐานสําหรับผูใ้ หญ่ทต้ี องการโอกาสในการศึกษาเพือพัฒนาตัวเอง
ในปีการศึกษา 2557 ได้เริมต้นจัดการศึกษาต่อเนือง โดยปรับหลักสูตรใหม่ให้กระชับและเข้มข้น
ขึน เพือให้สอดคล้องกับเวลาเรียนของผู้เรียน ทีส่วนใหญ่มงี านประจํา นอกจากนียังทดลองหลักสูตร
สนทนาภาษาไทย สําหรับผูเ้ รียนทีฟงั พูดภาษาไทยไม่ได้ มีนกั ศึกษาผูใ้ หญ่ร่วมเรียนรูจ้ าํ นวน 15 คน

ชาวบ้านตังใจเรียนรูเ้ พือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ตวั เองเพือการใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมไทย
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โครงการด้านสังคม
6. โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิ การ
งานด้านเด็กพิ การ
ั ญา และจิตใจ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้พิการได้รบั การฟืนฟูพฒ
ั นาทังด้านร่างกาย สติปญ
รวมถึงครอบครัวด้วย
ในปี 2557 ได้ตดิ ตามและให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนผูพ้ กิ ารและครอบครัวกลุ่มต่างๆ ดังนี
1. กลุ่มเด็กพิการแขนขา จํานวน 7 คน ได้จดั ให้รบั การศึกษาขันพืนฐานร่วมกับเด็กปกติ โดยพัก
ประจําอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า (ดังทีรายงานแล้วในส่วนของสถาน
สงเคราะห์ฯ)

ั ญาและการสือสาร
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนพิการหูห นวก เป็น ใบ้ ตาบอด และพิการทางสติปญ
จํานวน 8 คน ได้ประสานให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผู้พกิ ารเฉพาะทางในเขตพืนที
และติดตามเยียมเยียนและประเมินพัฒนาการเป็นระยะ

14

3. กลุ่มเด็กพิการทีอยูก่ บั ครอบครัวในชุมชน จํานวน 8 คน ได้มกี ารติดตามเยียมเยียน ให้ความรู้
และกําลังใจแก่ครอบครัว พร้อมทังประเมินพัฒนาการหมุนเวียนกันทุกวันเสาร์อาทิตย์

นอกจากนี ยัง มีก ารจัด กิจ กรรมกายภาพบํ า บัด ให้ ทุ ก 3 เดือ น ครังละ 3 วัน โดยมีนั ก
กายภาพบําบัดมาจัดกิจกรรมให้ทสํี านักงานโครงการฯ มูลนิธดิ วงใจพ่อ

งานด้านสุขภาพอนามัย
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลรักษาทางด้านร่างกาย และให้มกี าํ ลังใจในการดําเนินชีวติ ต่อไป
ในปี 2557 มูลนิธดิ วงใจพ่อได้ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยในลักษณะต่างๆ ดังนี
 ให้ความช่ วยเหลือผู้ป่วยทัวไปเพือไปรับการรักษาที โรงพยาบาล

ั หาครอบครัว หรือเจ็บป่ว ยกรณี พิเศษทีต้องรักษา
กรณี ผู้ป่วยทัวไปทีมีฐ านะยากจน มีปญ
ต่อเนื อง ตลอดจนถึง ชาวบ้านทีไม่ ส ามารถดําเนิ น เรืองเองทีโรงพยาบาลได้ ทางมูลนิ ธิจ ะให้ความ
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ช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าทีพาไปโรงพยาบาลเพือช่วยประสานงาน
กับแพทย์ห รือพยาบาล รวมทังให้พกั รักษาตัวต่อเนื องทีมูลนิ ธิ
หรือช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือในการเดินทาง เป็ น
ต้น โดยในปี 2557 ได้ใ ห้ความช่ ว ยเหลือผู้ป่ วยทัวไปในพืนที
ทํางานของมูลนิธจิ าํ นวน 57 ราย
 ให้ความช่ วยเหลือในการบําบัดยาเสพติ ด

สืบเนืองจากทีมูลนิธไิ ด้มกี ารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนนับตังแต่ปี 2554 ทางมูลนิธจิ งึ ได้
ให้การสนับ สนุ น ต่ อ เนื องโดยประสานงานพาพ่ อบ้านผู้ติด ยาเสพติดทีสมัครใจ ไปรับ การบําบัด ที
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อําเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2557 ได้พาผู้ป่วยไปเข้ารับการบําบัด
จํานวน 6 คน พร้อมทังมีการรับผูป้ ว่ ยบําบัดยาเสพติด จํานวน 3 คน ให้มาฟืนฟูสุขภาพจิตใจต่อเนืองที
มูลนิธิ นอกจากนี ในปีนียังได้เริมมีการประสานงานกับโรงพยาบาลแม่สรวย เพือส่งผู้ป่วยเข้าร่วมใน
โครงการบําบัดยาเสพติดของโรงพยาบาลด้วย จํานวน 7 คน
 สนับสนุนนมผงให้เด็กแรกเกิ ดจนอายุครบ 1 ปี

ทางมูลนิธไิ ด้ให้ความช่วยเหลือทารกทีครอบครัวมีฐานะยากจน มีปญั หา หรือมารดาไม่สามารถ
ให้นมบุตรได้ หรือเด็กพิการ เพือให้เด็กทารกสามารถเติบโตและมีพฒ
ั นาการตามวัยได้ โดยในปี 2557
ได้ใ ห้ความช่ วยเหลือเด็กแรกเกิดทีได้รบั ผลกระทบจากปญั หาครอบครัวหย่าร้าง 1 ราย และทารกที
มารดาติดเชือ เอช ไอ วี 1 ราย

นอกจากนี เมือวัน ที 21 พฤศจิกายน 2557 ยังได้จ ดั กิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยเชิญ
หน่วยแพทย์เคลือนทีของมูลนิธโิ รงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มาให้บริการตรวจรักษาโรคและตรวจวัดสายตา
มีผปู้ ว่ ยมารับบริการจํานวน 355 คน
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งานด้านสตรี
ช่วยเหลือและส่งเสริมสตรี ให้มศี กั ดิศรีและได้รบั การพัฒนาทังร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ให้ความช่วยเหลือเยาวสตรีทถูี กล่วงละเมิดทางเพศ 1 กรณี โดยรับตัวมาพักเพือฟืนฟูสภาพ
จิตใจเบืองต้นทีมูลนิธ ิ ก่อนส่งต่อให้รบั การฟืนฟูสภาพจิตใจต่อเนืองทีศูนย์เฉพาะทาง ปจั จุบนั ส่งต่อให้
พักอยูท่ ศูี นย์ให้ความช่วยเหลือสตรีทประสบป
ี
ญั หา เพือรับการศึกษาต่อทังด้านวิชาชีพและการศึกษา
พืนฐานแบบทางไกล เพือให้สามารถประกอบอาชีพและใช้ชวี ติ ต่อไปได้ในอนาคต
7. โครงการพัฒนาสังคมและสิ ทธิ มนุษยชน
ให้ความรูแ้ ละคําปรึกษาแก่ชาวบ้านด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ในปี 2557 เป็นช่วงเวลาทีชาวบ้านในพืนทีหลังไหลไปทํางานในประเทศอาเซียนกันอย่างมาก
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ทต้ี องการแรงงานจํานวนมาก มูลนิธจิ งึ ได้จดั อบรมให้ความรู้แก่
ผูน้ ําชาวบ้านเกียวกับการไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย พร้อมกับให้คาํ ปรึกษาแก่แรงงานและ
ั หาจากการไปทํางาน หรือ เสีย ชีว ิตในต่ างแดน นอกเหนื อจากกรณี ป ญ
ั หาด้า น
ญาติพีน้ อ งทีมีป ญ
กฎหมายอืนๆ ในชีวติ ประจําวัน เช่นอุบตั เิ หตุจราจร ปญั หาครอบครัว หรือสถานะบุคลตามกฎหมายทีมี
การปรึกษาตามปกติ

นอกจากนี เมือวันที 9 พฤศจิกายน ได้ประสานงานให้คณะนักกฎหมายจากศูน ย์นิ ตศิ าสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการศึกษาวิจยั และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เกียวกับสิทธิเด็กและผูด้ อ้ ยโอกาส ลงพืนทีหมู่บา้ นห้วยนําเย็น ตําบลวาวี เพือสํารวจข้อมูลปญั หาด้านป่า
ไม้และทีดินของชาวบ้าน สําหรับนําไปศึกษาวิจยั เพือหาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่อไป
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8. โครงการเกษตรสวนผู้หว่าน
ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพือให้เกิดการเรียนรูใ้ นชุมชนและเป็นแหล่งผลิตอาหารสําหรับ
สถานสงเคราะห์
ในปี 2557 สวนผูห้ ว่านยังคงต่อเนืองการดําเนินการผลิตพืชผลทางการเกษตรและปศุสตั ว์ อาทิ
ไข่ไก่ เนือไก่ และผัก ผลไม้ต่างๆ เพือเป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษส่งให้สถานสงเคราะห์และบ้านพัก
ในโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิ
สําหรับกิจกรรมตามเป้าหมายด้านอืนๆ ของโครงการฯ นอกเหนือจากนี ยัง ไม่ได้ดําเนินการ
เพิมเติมจนถึงปจั จุบนั เนืองจากข้อจํากัดด้านบุคลากร
9. โครงการทุนนําใจ
ส่งเสริมการเรียนรูจ้ กั แบ่งปนั เกือกูลกันระหว่างหมู่บา้ นต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
ทุกปีในช่วงเทศกาลคริสตมาส ชาวบ้านในพืนทีทํางานของมูลนิธิ จะร่วมใจกันบริจาคข้าวสาร
หรือเงินสด จากแต่ละครอบครัว รวมกันเป็นหมู่บา้ น จากแต่ละหมู่บา้ น 29 หมู่บ้าน มารวมกันทีกองทุน
นําใจ เพือนําไปแบ่งปนั ช่วยเหลือพีน้องทีเดือดร้อน มีปญั หา

ตลอดปี 2557 ได้จดั สรรทุนนําใจ เพือช่วยเหลือชาวบ้านทีบ้านเรือนประสบภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
ทังพายุ ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหว จํานวน 14 ราย กรณีบ้านไฟไหม้ 1 ราย และครอบครัวทีขาด
แคลนปจั จัยดํารงชีวติ 1 ราย นอกจากนี ยังให้ความช่วยเหลือชาวบ้านด้านสุขภาพอนามัย และบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 73 คน ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรีและเด็กพิการ
โดยเมือเดือนธันวาคม 2557 ได้รบั การบริจาคสมทบเข้ากองทุนจากชาวบ้านทีร่วมโครงการเป็น
ข้าวสาร 239 ถัง และเงินบริจาคจากหมู่บา้ นทีไม่ได้ปลูกข้าว จํานวน 21,294 บาท
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10. ความร่วมมือกับมูลนิ ธิซิสเตอร์คามิ ลเลียนอนุสรณ์
พยายามทีจะเป็น ทุกอย่างสําหรับทุกคนเท่าทีสามารถ และแบ่งปนั พระพรทีพระเจ้าประทาน
ให้กบั ทุกคนทีต้องการความช่วยเหลือ
มูลนิธดิ วงใจพ่อ ได้ร่วมมือกับมูลนิธซิ สิ เตอร์คามิลเลียนอนุ สรณ์ แม่สรวย ซึงดําเนินงานด้าน
การดูแลผูส้ งู อายุ และผูป้ ว่ ยในเขตอําเภอแม่สรวย อย่างต่อเนืองมาตังแต่ปี พ.ศ.2542 โดยมีเป้าหมาย
เพือเยียมเยียน เป็นกําลังใจ และดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ชาวบ้าน ซึงส่วนใหญ่เป็นคนไทยพืนราบ
โดยจะมีกจิ กรรมในการออกเยียมเยียน ทําความสะอาดร่างกาย บาดแผลและทีพักอาศัย รวมทังดูแล
ด้านโภชนาการให้แก่ผปู้ ว่ ยและผูส้ งู อายุเป็นประจําทุกวัน นอกจากนี ยังมีทุนการศึกษามอบให้สําหรับ
เยาวชนทีสนใจเรียนแต่สภาพทางบ้านไม่อาํ นวยด้วย

ทังนีมูลนิธดิ วงใจพ่อได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการด้านการศึกษาต่างๆ และอาสาสมัครที
สนใจ ร่วมปฏิบตั งิ านกับคณะซิสเตอร์ (นักบวชหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) ผู้รบั ผิดชอบ
อย่างต่อเนือง เพือปลูกฝงั ให้เยาวชนได้เรียนรูจ้ กั การมีจติ อาสาในการรักและรับใช้ผอู้ นื
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