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คํานํา 

 

 รายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2558 ฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกและ

รายงานการดําเนินงานประจําปของมูลนิธิใหสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ  

 โดยกิจกรรมตาง ๆ ทั้งโครงการดานการศึกษาและสังคม ไดดําเนินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิเปน

อยางดีตอเน่ืองจากปที่ผานมา แตที่เพิ่มข้ึนสําหรับป 2558 คือเปนปที่มูลนิธิดวงใจพอไดรวมกับศูนยคาทอลิก

พระจิตเจา จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปของการเปดศูนย ซึ่งเปนรากฐานจิตตารมณของโครงการดานการศึกษา

และสังคมทั้งหมดของมูลนิธิดวงใจพอ นอกจากน้ี ในปน้ี มูลนิธิดวงใจพอยังไดรับการประกาศจาก

กระทรวงการคลังกําหนดใหมูลนิธิเปนองคการสาธารณกุศล ลําดับที่ 902  ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ 

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 แลวอยางเปนทางการ 

 หวังเปนอยางย่ิงวา ทานผูอานจะไดรูจักและเขาใจเปาหมาย รวมถึงกิจการตาง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพอ

อยางดีย่ิงข้ึน จากรายงานฉบับน้ี  

 

     คณะผูจัดทํา 

      กุมภาพันธ 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการมลูนิธิครั้งที่วิสามญั 3 ฉบับ 

ความเปนมา 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551  

โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ที่ไดเริ่มงาน

ดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมสรวย มาต้ังแตป พ.ศ. 2533 และตอมาได

รวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอต้ังมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันที่ตองการตอเน่ืองงานดาน

สง เคราะห และพัฒนาที่ ศูนย

คาทอลิกพระจิตเจาซึ่งเปนองคกร

ศาสนาไดดําเนินงานมากอนหนาน้ี  

โดยใหแยกภาพกิจการเหลาน้ีออก

จากกิจการของศูนยคาทอลิกฯ ซึ่ง

จะดําเนินงานเฉพาะดานศาสนา

ตอเน่ืองตอไปโดยตรง  

ทั้งน้ี เน่ืองจากเล็งเห็นวา

ความชัดเจนในการกอต้ังมูลนิธิ

ดวงใจพอเพื่อดําเนินงานดานสังคม

ส ง เ ค ร าะห แ ล ะพัฒ นาสั ง คม

โดยตรงน้ี จะสงผลดีหลายประการ 

ทั้งในดานการประสานงานกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นที่ใหคนทุกชาติ ศาสนา ที่

อยากมารวมกันชวยเหลือชาวบานไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานที่

เปนคริสตชน ไดเขาใจและแยกแยะระหวางความเช่ือในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะห

และพัฒนาอยางชัดเจนย่ิงข้ึน และที่สําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรที่ทํางานดานสงเคราะหและ

พัฒนาของมูลนิธิ ใหมีแนวทางที่ชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักด์ิศรี มากกวาใช

แตใจที่สงสาร หรือกลาวอีกนัยหน่ึง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนให

พ่ึงตนเองอยางมีศักด์ิศร ีอันเปนเปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ 

ดวยเหตุน้ี มูลนิธิดวงใจพอจึงมีรูปแบบเปนมูลนิธิที่มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต นิกาย

โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา หรือกลาวไดวา 

 บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนทีอ่ยากทําบุญ 
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 บอเกิดของบุคลากรของมลูนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทํางาน อุทิศตัว 

 บอเกิดของงานของมลูนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซ ู

 ดังน้ัน การเกิดข้ึนของมลูนิธิ จงึเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสงัคมอยางมั่นคงและย่ังยืน 

และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกบัภาคสวนตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของในการพัฒนาคน ใหเปน

มนุษยที่สมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และสังคมที่มีความรกัและสันติสุข 

 วิสัยทัศน 

พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข 

 พันธกิจ 

 ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรี โดยมีรากในศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 วัตถุประสงค 

1. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม 

2. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม

คนตาง ๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และผูดอยโอกาสในสังคม 

3. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน 

4. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเช้ือโรคติดตอเรื้อรังและ

ตอเน่ือง 

6. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ 

7. ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน 

9. ไมดําเนินการเกี่ยวของกบัการเมอืง 
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    ความหมายตราสัญลักษณของมลูนิธิดวงใจพอ หมายถึง 

    “ความรักซึง่ไดยอยสลาย เกิดใหมเปนตนกลาที่พรอมจะเติบโต” 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดําเนินงาน 
ประจําป 2558 
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มูลนิธิดวงใจพอ 

ใหการศึกษาและความชวยเหลือ  

เพือ่พัฒนาคนใหสมบรูณพรอมทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ 

กิจการดานการศึกษา 

1. สถานสงเคราะหเดก็บานพักพระจิตเจา 

 ไดรับการอนุญาตใหจัดต้ังเปน “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา” เขาสูปที่ 3  แตเปนงานที่

เริ่มตนภายใตศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวย ต้ังแตป พ.ศ. 2533 หรือเมื่อ 25 ปที่ผานมาอยางตอเน่ือง 

 โดยมีจุดมุงหมายใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนกลุมชาติพันธุในเขตอําเภอแมสรวย เพื่อ

พัฒนาใหเปนคนที่เติบโตพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ ดวยการอบรมใหมีคุณธรรม

ตามหลักความเช่ือของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 

  ภายในสถานสงเคราะห ประกอบดวยกลุมเปาหมายหลัก 2 กลุม คือกลุมเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และกลุมเด็กพิเศษ 

กลุมเยาวชนมัธยม 

 ในปการศึกษา 2558 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรวม 31 คน เปนชาย 15 คน หญิง 16 คน 

แบงเปนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 18 คน  

  มัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 8 คน  

  มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 5 คน 
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 โดยนักเรียนทั้งหมด ไดรับการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ อําเภอเวียงปาเปา  

  

 
 

  กิจวัตรภายในบานพัก มุงเนนใหนักเรียนมีวินัยและเติบโต ทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา 

 

 



10 รายงานการดําเนินงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2558 
 

ควบคูกับรบัการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของครสิตศาสนธรรม 

  รวมกับกิจกรรม เพื่อเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น มีทกัษะการใชชีวิตในสังคม และรบัผิดชอบตอสวนรวม 
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กลุมเด็กพิเศษ   

  นอกจากน้ี ภายในสถานสงเคราะหฯ ยังใหการดูแลนักเรียนผูพิการทางรางกายจํานวน 8 คน กําลัง

ศึกษาระดับประถม 6 คน ระดับมัธยม 1 จํานวน 1 คน และเตรียมความพรอมเขาโรงเรียนในปการศึกษาหนา 

อีก 1 คน โดยนักเรียนทั้งหมดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ที่โรงเรียนเซนตมารีอา แมสรวย มาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี

เพื่อการเรียนรู และรวมกันสงเสริมศักยภาพและความมั่นใจของเด็กและเยาวชน ในการใชชีวิตอยูในสังคม 

นอกเหนือจากชวงเวลาที่โรงเรียน ทางสถานสงเคราะหไดจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะในทุกมิติของชีวิต 
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การอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหมหีลักยึดเหน่ียวจิตใจในการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกายภาพบําบัดประจําวัน 

 



13 รายงานการดําเนินงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2558 
 

ทําการบานและเรียนพเิศษ 

กิจกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 

ไนทซาฟารี เชียงใหม และบอนํ้าพรุอน ดอยสะเก็ด 
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อางเกบ็นํ้าแมสรวย 

2. โครงการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชน 

 นอกเหนือจากสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา แมสรวย ที่กลาวมาแลวขางตน มูลนิธิดวงใจพอ

ยังมบีานพักอีก 2 แหง ที่กําลังอยูระหวางการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดต้ังเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิ

อยูในปจจุบัน โดยเปนงานที่มีเปาหมายเดียวกัน ในการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปน

มนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ 

2.1  บานพกัอสัสัมชัญ หมูบานหวยน้ําเยน็ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย  

 ใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรมในทองถ่ิน ใกลบาน หย่ังรากในชุมชน  โดยเนน

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมูบานใกลเคียง 

 ในปการศึกษา 2558 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 21 คน และระดับมัธยมศึกษา 3 คน 

แบงเปนชาย 12 คน และหญิง 12 คน  โดยทั้งหมดเขาเรียนที่โรงเรียนบานหวยนํ้าเย็น ตําบลวาวี  
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ใหการศึกษาข้ันพื้นฐานควบคูการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 

ฝกทักษะการอยูรวมกัน การรบัผิดชอบตอตนเองและผูอื่น เพื่อเตรียมพรอมสูสงัคมในอนาคต 

2.2  บานพกันักบุญโกราโด หมูบานเหมืองลกึ อําเภอแมลาว  

 เปดสําหรบัเยาวชนที่ตองการศึกษาตอเน่ืองในระดับสูงข้ึน ทั้งในระดับอาชีวศึกษา หรือมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ใหไดรบัการศึกษา อบรม พรอมกับเรียนรูการทํางานในโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิ 

 ในปการศึกษา 2558 เริ่มตนมีเยาวชนจํานวน 12 คน แตเน่ืองจากเหตุการณแผนดินไหวใหญเมื่อ

เดือนพฤษภาคม 2557 สงผลใหอาคารพักเยาวชนเสียหาย จากความไมพรอมของสถานที่และบุคลากร ทําให

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ที่ผานมาจําเปนตองปดบานพักช่ัวคราว โดยนักเรียนบางสวนไดมาพักอยูที่

สถานสงเคราะหบานพักพระจิตเจา แมสรวย จนกวาจะเปดบานพักอีกครั้งในปการศึกษาหนา 
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สรางผูนําเยาวชนที่มีความพรอมทั้งดานความรูควบคูคุณธรรมจริยธรรมเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

โดยมีการจัดกจิกรรมตาง ๆ ในบานพักเพื่อเรียนรูความรับผดิชอบตอตนเองและผูอื่นดวยความเคารพ 

3. โครงการรถรบัสงนักเรียน 

 สงเสริมโอกาสในการศึกษาแกเด็กนักเรียนในทองถ่ิน ใหมีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนไดอยางสะดวก

รวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการเรียนรูอยางสดใสและสม่ําเสมอ 

 ในปการศึกษา 2558 มีนักเรียนจํานวน 317 คน จากหมูบานตาง ๆ ในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

7 หมูบาน และเขตตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย 4 หมูบาน เขารวมในโครงการ โดยรับสงนักเรียนไปเรียนที่

โรงเรียนระดับประถมและมัธยมตาง ๆ ในทองถ่ินใกลหมูบาน 

 

4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานกัเรียนนักศกึษา 

 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนที่ตองการศึกษาตอระดับสูงข้ึนใหมีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพฒันา

ตนเองและทองถ่ิน 
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 ในปการศึกษา 2558 มูลนิธิไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาจํานวน 13 ทุน เปน

ทุนแบบเต็มเวลา จํานวน 12 ทุน แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน ระดับ ปวช. 9 คน และ

ทุนการศึกษาตอตางประเทศ 1 ทุน     

เยาวชนในโครงการทุนฯ ไดเรียนรูการทํางานและรวมแบงปนในกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิ 

 นอกจากน้ี ยังมีการใหทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

ในชุมชน ในรูปแบบการจัดการสอนพิเศษในหมูบาน โดย

อาสาสมัครชาวบานในชุมชนเอง เพื่อใหเด็กนักเรียนที่

เรียนหนังสือในโรงเรียนภาคปกติ ไดทบทวนบทเรียน ทํา

การบาน และเรียนเสริมเพื่อการเรียนรูที่ดีข้ึน เปนประจํา

ทุกวันหลังโรงเรียนเลิก  ในปจจุบันกําลังดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองที่หมูบานหวยไคร ตําบลวาวี 

  

5. โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสงัคม 

จัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานสําหรับผูใหญที่ตองการโอกาสในการศึกษาเพื่อพฒันาตัวเอง 

 ในปการศึกษา 2558  มีชาวบานทั้งหญิงชาย จํานวน 15 คน จากหมูบานตาง ๆ ในเขตตําบลวาวี 

และตําบลปาแดด ที่สนใจเรียนรูภาษาไทย ทั้งการเริ่มตนฟง พูด และอาน เขียน เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนิน

ชีวิตในสังคมไทย และศึกษาตอเน่ือง 

 

 

 

 



18 รายงานการดําเนินงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2558 
 

 

 นอกจากน้ี ในเดือนตุลาคม ยังไดมีการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมชวงปดเทอมสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 1  

ในหมูบานแสนเจริญใหม ตําบลวาวี ดวย 

กิจการดานสังคม 

6. โครงการพฒันาชีวิตสตรีและเดก็พิการ 

งานดานเดก็พกิาร  

 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนผูพิการไดรับการฟนฟูพัฒนาทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจรวมถึง

ครอบครัวดวย 

 ในป 2558 ไดติดตามและใหความชวยเหลือเด็กเยาวชนผูพกิารและครอบครัวกลุมตาง ๆ ดังน้ี  

1. กลุมเด็กพิการแขนขา จํานวน 8 คน ไดจัดใหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกับเด็กปกติ โดยพักประจํา

อยูภายในสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา (ดังที่รายงาน

แลวในสวนของสถานสงเคราะหฯ) 

2. กลุมเด็กและเยาวชนพิการหูหนวก เปนใบ ตาบอด และพิการ

ทางสติปญญาและการสื่อสาร จํานวน 7 คน ไดประสานใหเขา

รับการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูพิการเฉพาะทางในเขตพื้นที่ 

และติดตามเย่ียมเยียนและประเมินพัฒนาการเปนระยะ 

3. กลุมเด็กพิการที่อยูกับครอบครัวในชุมชน จํานวน 6 คน ไดมีการ

ติดตามเย่ียมเยียน ใหความรูและกําลังใจแกครอบครัว พรอมทั้ง

ประเมินพัฒนาการหมุนเวียนกันทุกวันเสารอาทิตย  
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นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมกายภาพบําบัดใหทุก 3 เดือน ครั้งละ 3 วัน โดยมีนักกายภาพบําบัดมา

จัดกิจกรรมใหที่สํานักงานโครงการฯ มูลนิธิดวงใจพอ 

 

งานดานสุขภาพอนามัย 

       สงเสริมใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาทางดานรางกาย และใหมกีําลงัใจในการดําเนินชีวิตตอไป 

 ในป 2558 มูลนิธิดวงใจพอไดใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

 ใหความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปเพ่ือไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

กรณีผูปวยทั่วไปที่มีฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว หรือเจ็บปวยกรณีพิเศษที่ตองรักษาตอเน่ือง 

ตลอดจนถึงชาวบานที่ไมสามารถดําเนินเรื่องเองที่

โรงพยาบาลได ทางมูลนิธิจะใหความชวยเหลือโดยมี

เจาหนาที่พาไปโรงพยาบาลเพื่อชวยประสานงานกับ

แพทยหรือพยาบาล รวมทั้งใหพักรักษาตัวตอเน่ืองที่

มูลนิธิ หรือชวยคาใชจายในการรักษาพยาบาลหรือในการ

เดินทาง เปนตน โดยในป 2558 ไดใหความชวยเหลือ

ผูปวยทั่วไปในพื้นที่ทํางานของมูลนิธิจํานวน 45 ราย 

 

 ใหความชวยเหลือในการบําบัดยาเสพติด 

 สืบเน่ืองจากที่มูลนิธิไดมีการรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชนนับต้ังแตป 2554  ทางมูลนิธิจึงไดให

การสนับสนุนตอเน่ืองโดยประสานงานพาพอบานผูติดยาเสพติดที่สมัครใจ ไปรับการบําบัดที่โรงพยาบาล

ธัญญารักษ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนประจําทุกป โดยในป 2558 ไดพาผูปวยไปเขารับการบําบัด

จํานวน 7 คน พรอมทั้งมีการรับผูปวยบําบัดยาเสพติด จํานวน 2 คน ใหมาฟนฟูสุขภาพจิตใจตอเน่ืองที่มูลนิธิ   
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 ในจํานวนน้ี มพีอบานคนหน่ึงในกลุมที่มูลนิธิสงไปรับการบําบัดเมื่อปที่ผานมา ระหวางรับการบําบัดมี

ความประพฤติดี  ภายหลังทางโรงพยาบาลธัญญารักษจึงรับเปนผูชวยงานดานการอบรมกลุมบําบัดยาเสพติด  

ของชนเผาตาง ๆ ที่มาเขารับการบําบัด นับต้ังแตป 2558 เปนตนมา 

 

 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป  

 

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ไดประสานงาน

เชิญหนวยแพทยเคลื่อนที่ของมูลนิธิโรงพยาบาลเซนตหลยุส 

มาใหบริการตรวจรักษาโรคและตรวจวัดสายตาใหแก

ชาวบานในเขตแมสรวยที่สนใจ โดยปน้ีมีผูปวยมารับบริการ

จํานวนกวา 300 คน 

 

 

  การสนับสนุนนมผงใหเด็กแรกเกิด 

 ในป 2558 ทางมูลนิธิไดใหการสนับสนุนนมผงแกเด็กแรกเกดิที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรอืมารดามี

ปญหาดานสุขภาพ จํานวน 10 คน โดยใหการสนับสนุนตอเน่ืองตามความตองการแตไมเกินอายุ 1 ป 

งานดานสตร ี

ชวยเหลือและสงเสรมิสตรี ใหมีศักด์ิศรีและไดรบัการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 ในชวง 3 - 4 เดือนแรกของป 2558 ยังคงตอเน่ืองงานดานการออกเย่ียมเยียน รับฟงปญหา และให

กําลงัใจสตรีในหมูบาน ชวงวันเสาร - อาทิตย แตภายหลังไมไดดําเนินการตอ เน่ืองจากเจาหนาที่ลาคลอด 

 นอกจากน้ี เจาหนาที่ยังไดติดตามเย่ียมเยียน สตรีที่ประสบปญหาซึ่งมูลนิธิไดสงตอใหไปพักในศูนย

ตาง ๆ ที่ทํางานโดยตรงกับปญหา อาทิ บานดอกไมปา จังหวัดเชียงใหม เปนตน 

7. โครงการพฒันาสังคมและสิทธิมนษุยชน 

               ใหความรูและคําปรึกษาแกชาวบานดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

 มูลนิธิดวงใจพอ ยังคงใหความชวยเหลือในดานกฎหมายแกชาวบานที่

ประสบปญหา ในลักษณะการใหคําปรึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งปญหาเฉพาะหนา 

เชนอุบัติเหตุทางจราจร หรือปญหาตอเน่ือง เชน ปญหาการหยารางใน

ครอบครัว ปญหาที่ดิน หรือปญหาสถานะบุคคล เปนตน  
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 นอกจากน้ี ในบางกรณีที่คณะทํางานดานสิทธิเห็นสมควรดําเนินการใหความชวยเหลือโดยตรง ก็จะได

เขาใหความชวยเหลือตามกฎหมาย โดยในป 2558 ไดประสานงานชวยเหลือกรณีการจดทะเบียนการเกิดของ

เด็กไรสัญชาติ ซึ่งเกิดที่โรงพยาบาลแมสรวย แตไมสามารถดําเนินการขอแจงการเกิดที่สํานักทะเบียนอําเภอได 

เน่ืองจากบิดาและมารดามีปญหาสถานะบุคคล   

8. โครงการเกษตรสวนผูหวาน 

 สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในชุมชนและเปนแหลงผลิตอาหารสําหรับ

สถานสงเคราะห 

 ในป 2558 สวนผูหวานยังคงตอเน่ืองการดําเนินการผลิตพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว อาทิ ไขไก 

เน้ือไก และผลไมยืนตนตาง ๆ  เพื่อเปนแหลงอาหารปลอดสารพิษสงใหสถานสงเคราะหและบานพักใน

โครงการดานการศึกษาของมูลนิธิ  

สําหรับกิจกรรมตามเปาหมายดานอื่น ๆ ของโครงการฯ นอกเหนือจากน้ี ยังไมไดดําเนินการเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน  เน่ืองจากขอจํากัดดานบุคลากร 

9. โครงการทนุน้ําใจ 

      สงเสริมการเรียนรูจักแบงปน เกื้อกลูกันระหวางหมูบานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

 ทุกปในชวงเทศกาลคริสตมาส ชาวบานในพื้นที่ทํางานของมูลนิธิ จะรวมใจกันบริจาคขาวสารหรือเงิน

สด จากแตละครอบครัว รวมกันเปนหมูบาน จากแตละหมูบาน 29 หมูบาน มารวมกันที่กองทุนนํ้าใจ เพื่อ

นําไปแบงปนชวยเหลือพี่นองที่เดือดรอน มีปญหา 

   ป 2558 ไดจัดสรรทุนนํ้าใจ ในการใหความชวยเหลือชาวบาน หมูบานแสนเจริญใหมที่บานประสบ

อัคคีภัย 1 ราย นอกจากน้ี ไดความชวยเหลือแกชาวบานที่เจ็บปวยและมีปญหาดานสุขภาพอนามัย จํานวน  

45 คน ผานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

 

10. ความรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ 
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 พยายามที่จะเปนทุกอยางสําหรับทุกคนเทาที่สามารถ และแบงปนพระพรที่พระเจาประทานใหกบัทกุ

คนที่ตองการความชวยเหลือ  

 มูลนิธิดวงใจพอ  ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซึ่งดําเนินงานดานการดูแล

ผูสูงอายุ และผูปวยในเขตอําเภอแมสรวย อยางตอเน่ืองมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 โดยมีเปาหมายเพื่อเย่ียมเยียน 

เปนกําลังใจ และดูแลดานสุขภาพอนามัยใหแกชาวบาน ซึ่งสวนใหญเปนคนไทยพื้นราบ โดยจะมีกิจกรรมใน

การออกเย่ียมเยียน ทําความสะอาดรางกาย บาดแผลและที่พักอาศัย รวมทั้งดูแลดานโภชนาการใหแกผูปวย

และผูสูงอายุเปนประจําทุกวัน นอกจากน้ี ยังมีทุนการศึกษามอบใหสําหรับเยาวชนที่สนใจเรียนแตสภาพทาง

บานไมอํานวยดวย 

 

  

 

 

 

 ทั้งน้ีมูลนิธิดวงใจพอไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการ

ดานการศึกษาตาง ๆ และอาสาสมัครที่สนใจ รวมปฏิบัติงานกับ

คณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) 

ผูรับผิดชอบอยางตอเน่ือง เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูจักการ

มีจิตอาสาในการรักและรับใชผูอื่น 

 

 

กิจกรรมพิเศษ 

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

 ในชวงปดเทอมภาคฤดูรอน มูลนิธิดวงใจพอไดจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน

จากหมูบานตาง ๆ 29 หมูบานในเขตแมสรวย โดยในป 2558 ที่ผานมา ไดแบงการอบรมเปน 2 คายกิจกรรม

สําหรับนักเรียน 2 ระดับ  ดังน้ี 

 1. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 

4 – 6 จัดข้ึนระหวางวันที่ 22 – 25 มีนาคม มีนักเรียนเขารวม

กิจกรรมทั้งสิ้น 133 คน 
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 2. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จัดข้ึนระหวางวันที่ 26 – 29 มีนาคม มี

เยาวชนเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 102 คน 

การอบรมพัฒนาบคุลากร 

 วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2558 เจาหนาที่มูลนิธิ 3 คน เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแล

และการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมเชียงราย แกรนดรูม จัดโดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย 

 

  

 

 

 

 



24 รายงานการดําเนินงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2558 
 

 วันที่ 28 สิงหาคม 2558  เจาหนาที่มูลนิธิ 4 คน เขารวมการฝกอบรมโครงการเสริมสรางองคความรู

และเพิ่มทักษะการจัดการสาธารณภัยในสถานสงเคราะหเด็กเอกชน ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 15 เชียงราย จัดโดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย 

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เจาหนาที่มูลนิธิ 4 คน เขารวมการอบรมผูปกครองเด็กในสถาน

สงเคราะหเด็กเอกชน เรื่องการเปนผูใหคําปรึกษาสําหรับผูดูแลเด็กและวัยรุน  ณ โรงแรมเชียงราย แกรนดรูม 

จัดโดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบการเงนิ 
ประจําป 2558 
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