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คํานํา 
 

 รายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2559 ฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกและ

รายงานการดําเนินงานประจําปของมูลนิธิฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ  

 โดยมูลนิธิฯ ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งโครงการดานการศึกษา สงเคราะหและพัฒนา ตาม

วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ อยางตอเน่ืองจากปที่ผานมา อยางไรก็ตามนับต้ังแตเปดปการศึกษาใหมในปน้ี คือ

ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2559 ไดมีการยกเลิกโครงการดานสงเคราะหและพัฒนา 2 โครงการ คือ โครงการ

เกษตรสวนผูหวาน และโครงการทุนนํ้าใจเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดานบุคลากรของมูลนิธิฯ ในปจจุบัน 

 หวังเปนอยางย่ิงวา ทานผูอานจะไดรูจักและเขาใจเปาหมาย รวมถึงกิจการตาง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพอ

อยางดีย่ิงข้ึน จากรายงานฉบับน้ี 

 

     คณะผูจัดทํา 

     มกราคม 2560 
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ความเป็นมา 

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 

 บอเกิดของบุคลากรของมลูนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทํางาน อุทิศตัว 

 บอเกิดของงานของมลูนิธิ มาจาก “ความรัก” ที่อยูในคําสอนของพระเยซ ู
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 ดังน้ัน การเกิดข้ึนของมลูนิธิ จงึเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสงัคมอยางมั่นคงและย่ังยืน 

และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกบัภาคสวนตางๆ ทีเ่กี่ยวของในการพัฒนาคน ใหเปน

มนุษยที่สมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และสังคมที่มีความรกัและสันติสุข 

 วิสัยทัศน 

พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมที่มีความรักและสันติสุข 

พันธกิจ 

 ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีโดยมีรากในศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 วัตถุประสงค 

1. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม 

2. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม

คนตางๆ 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 

 

 

    ความหมายตราสัญลักษณของมลูนิธิดวงใจพอหมายถึง 

    “ความรักซึง่ไดยอยสลายเกิดใหมเปนตนกลาที่พรอมจะเติบโต” 
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รายงานการดําเนินงาน 
ประจําปี 2559 
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มูลนิธิดวงใจพอ 

ใหการศึกษาและความชวยเหลือ  

เพือ่พัฒนาคนใหสมบรูณพรอมทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ 

กิจกรรมดานการศึกษา 

1. สถานสงเคราะหเดก็บานพักพระจิตเจา 

 “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา”ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึน ภายใตมูลนิธิดวงใจพอ ยางเขาสูป

ที่ 5  แตเปนงานที่เริ่มตนภายใตศูนยคาทอลิกพระจิตเจา แมสรวยต้ังแตป พ.ศ. 2533 หรือเมื่อ 26 ปที่ผานมา

อยางตอเน่ือง 

 โดยมีจุดมุงหมายในการใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนกลุมชาติพันธุในเขตอําเภอแมสรวย 

เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่เติบโตพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณดวยการอบรมใหมี

คุณธรรมตามหลักความเช่ือของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 

 ภายในสถานสงเคราะหฯ  ประกอบดวยกลุมเปาหมายหลัก 2 กลุม คือกลุมเยาวชนระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน  และกลุมเด็กพิเศษ 

กลุมเยาวชนมัธยม 

 ในปการศึกษา 2559 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรวม29คน เปนชาย 19 คน หญิง 10 คน

แบงเปนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 6 คน  

  มัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 15 คน  

  มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 8 คน 

 โดยนักเรียนทั้งหมด ไดรับการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ อําเภอเวียงปาเปา  
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กิจวัตรภายในบานพัก มุงเนนใหนักเรียนมีวินัยและเติบโต ทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา 
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พรอมกับกจิกรรม เพื่อเรียนรูการอยูรวมกบัผูอื่น มีทักษะการใชชีวิตในสังคมรับผิดชอบตอสวนรวม และเคารพ

รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไทย 
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กลุมเด็กพิเศษ 

 นอกจากน้ี ภายในสถานสงเคราะหฯยังใหการดูแลนักเรียนผูพิการทางรางกายจํานวน 10 คน ปจจุบัน

ศึกษาระดับอนุบาล 1 คน ประถม 7 คน ระดับมัธยมตน จํานวน 2 คน โดยนักเรียนทั้งหมดเขาเรียนรวมกับ

เด็กปกติ ที่โรงเรียนเซนตมารีอา แมสรวย มานับต้ังแตเริ่มตนโครงการในปการศึกษา 2553ทั้งน้ีเพื่อการเรียนรู 

และรวมกันสงเสริมศักยภาพและความมั่นใจของเด็กและเยาวชน ใน

การใชชีวิตอยูในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

นอกเหนือจากชวงเวลาที่โรงเรียนทางสถานสงเคราะหฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะในทกุมิติของชีวิต 
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พรอมดวยกจิกรรมกายภาพบําบัดเพื่อกระตุนพฒันาการสําหรบัเด็กแตละคนเปนประจําทุกวัน 
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2. โครงการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชน 

 นอกเหนือจากสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา แมสรวย ที่กลาวมาแลวขางตน มูลนิธิดวงใจพอ

ยังมบีานพักอีก 2 แหง ที่กําลังอยูระหวางการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดต้ังเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิ

อยูในปจจุบัน โดยเปนงานที่มีเปาหมายเดียวกัน ในการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปน

มนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

2.1  บานพกัอสัสัมชัญ หมูบานหวยน้ําเยน็ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

 ใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรมในทองถ่ิน ใกลบาน หย่ังรากในชุมชน  โดยเนน

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมูบานใกลเคียง 

 ในปการศึกษา 2559 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 23 คน 

และระดับมัธยมศึกษา 2 คน แบงเปนชาย 17 คน และหญิง 8 คน  โดย

ทั้งหมดเขารับการศึกษาภาคปกติที่โรงเรียนบานหวยนํ้าเย็น ตําบลวาวี  

นอกจากการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานควบคู

กับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอันเปน

แนวทางหลักแลว ภายในบานพักยังมีการจัด

กิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย เพื่อการ

เรียนรูระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รวมถึงทักษะชีวิตตาง 

ๆ  โดยมีทีมงานผูรับผิดชอบหลักประจําบานพัก 3 คน และอาสาสมัครที่ไป

ชวยการอบรมดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง  ในจํานวนน้ีมีครูอาสาสมัครจาก

โรงเรียนบานหวยนํ้าเย็นไปชวยสอนพิเศษภาษาอังกฤษใหเด็กๆ ทุกสัปดาห 

ทั้งน้ีกรรมการมูลนิธิผูรับผิดชอบโครงการน้ี ยังไดข้ึนไปติดตามดูแลกิจการอยางใกลชิดที่บานพักทุกสัปดาห 



16 รายงานการดําเนินงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป พ.ศ. 2559 
 

2.2  บานพกันักบุญโกราโด หมูบานเหมืองลกึอําเภอแมลาว  

เปดสําหรับเยาวชนที่ตองการศึกษาตอเน่ืองในระดับสูงข้ึนทั้งในระดับอาชีวศึกษา หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหไดรับการศึกษา อบรม พรอมกับเรียนรูการทํางานในโครงการตางๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อ

พัฒนาใหเปนเยาวชนที่มีความรู คูคุณธรรม และมีความเปนผูนําที่มีจิตอาสาในการรับใชทองถ่ินและสังคม 

 ในปการศึกษา 2559 น้ี มีนักเรียนนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 8 คน เปนชาย 1 คน และหญิง 8 คน โดย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน เขารับการศึกษาที่โรงเรียนแมลาววิทยาคม และนักศึกษาอีก 5 คน 

ศึกษาในระดับ ปวช. ที่วิทยาลัยเทคโนโลนีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตางๆ ในบานพกัเพื่อการเรียนรูอยางบูรณาการและเติบโตในทกุมิติของชีวิต 

ชวยกิจกรรมจิตอาสาและฝกความเปนผูนํารวมกับโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิ ฯ 
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3. โครงการรถรบัสงนักเรียน 

 สงเสริมโอกาสในการศึกษาแกเด็กนักเรียนในทองถ่ิน ใหมีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนไดอยางสะดวก

รวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการเรียนรูอยางสดใสและสม่ําเสมอ 

 ในปการศึกษา 2559มีนักเรียนจํานวน279คน จาก 

10 หมูบาน แบงเปนหมูบาน ในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

7 หมูบาน และเขตตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย3 หมูบาน 

เขารวมในโครงการ โดยรับสงนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน

ระดับประถมและมัธยมตางๆ ในทองถ่ินใกลหมูบาน 

 

4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานกัเรียนนักศกึษา 

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

 ในปการศึกษา 2559 มูลนิธิดวงใจพอ ไดยกเลิกการสนับสนุนทุนการศึกษารายบุคคลทั้งหมด คงเหลือ

เพียงการใหทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชน ในรูปแบบ

การจัดการสอนพิเศษในหมูบานโดยอาสาสมัครชาวบานใน

ชุมชนเอง ซึ่งปจจุบันดําเนินการอยางตอเน่ืองที่หมูบาน

หวยไคร ตําบลวาวี ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือ

ในโรงเรียนภาคปกติ ไดทบทวนบทเรียน ทําการบาน และ

เรียนเสริมเพื่อการเรียนรูที่ ดี ข้ึน รวมทั้งรับการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเปนประจําทุกวันหลังโรงเรียนเลิก  

  

5. โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสงัคม 

จัดการศึกษาทางเลือกสําหรับชาวบานในชุมชนที่ตองการโอกาสในการศึกษาเพื่อพฒันาตัวเอง 

 ในปการศึกษา 2559มูลนิธิฯ ยังคงตอเน่ืองการจัด

การศึกษาทางเลือกในหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานใหชาวบาน

ในเขตแมสรวย ที่ตองการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองดานทักษะ

การฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยพื้นฐาน โดยมีการจัดการ

เรียนการสอนใน 2 แหง คือที่หองเรียนแมสรวย และ

หองเรียนหวยนํ้าเย็น เพื่ออํานวยความสะดวกแกชาวบานใน

เขตตําบลวาวี  
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 จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2559 ทางโครงการฯ ไดพักการจัดการเรียนการสอนเปนการช่ัวคราว 

เพื่อทบทวนและประเมินผลโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายของโครงการที่วางไวต้ังแตเริ่มตน เมื่อป พ.ศ.

2551  และเพื่อใหเกิดประโยชนและสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการเรียนรูของชาวบานใน

ยุคสมัยปจจุบันใหมากที่สุด 

กิจกรรมดานสงเคราะหและพัฒนา 

6. โครงการพฒันาชีวิตสตรีและเดก็พิการ 

งานดานเดก็พกิาร 

 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนผูพิการไดรับการฟนฟูพัฒนาทั้งดานรางกาย สติปญญา และจิตใจรวมถึง

ครอบครัวดวย 

 ในป 2559มูลนิธิไดติดตามและใหความชวยเหลือเด็กเยาวชนผูพิการและครอบครัวกลุมตางๆ ดังน้ี  

1. กลุมเด็กพิการแขนขา จํานวน 10 คน ไดจัดใหรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานรวมกับเด็กปกติ โดยพักประจํา

อยูภายในสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา(ดังที่รายงานแลวในสวนของสถานสงเคราะหฯ) 

2. กลุมเด็กพิการที่อยูกับครอบครัวในชุมชน จํานวน 5 คน ไดมีการติดตามเย่ียมเยียน ทํากายภาพบําบัด 

ใหความรูและใหกําลังใจแกครอบครัว พรอมทั้งประเมินพัฒนาการอยางตอเน่ือง 

เจาหนาที่โครงการพรอมดวยนักกายภาพบําบัดขึ้นไปทํากายภาพบําบัดใหเด็กพิการในหมูบาน 

3. กลุมเด็กและเยาวชนผูพิการดานตาง ๆ  ที่ทางมูลนิธิไดประสานใหเขารับการศึกษาในโรงเรียนสําหรบัผู

พิการเฉพาะทางตามลักษณะความบกพรองในเขต

พื้นที่ และติดตามเย่ียมเยียนและประเมินพัฒนาการ

เปนระยะแบงเปน 

3.1 เด็กและเยาวชนที่บกพรองทางสติปญญาหรือ

การเรียนรู  จํ านวน 3 คนซึ่ งไดส ง เขารับ

การศึกษาทีโ่รงเรียนปญญานุกูล เชียงราย 
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3.2 เด็กและเยาวชนที่บกพรองทางการไดยิน หูหนวกและเปนใบ จํานวน 3 คนปจจุบันกําลังรับ

การศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม 

3.3 เด็กและเยาวชนที่บกพรองทางสายตา จํานวน 1 คนปจจุบันอยูกับครอบครัวที่หมูบาน 

 

งานดานสุขภาพอนามัย 

       สงเสริมใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาทางดานรางกาย และใหมกีําลงัใจในการดําเนินชีวิตตอไป 

 ในป 2558 มูลนิธิดวงใจพอไดใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยในลักษณะตางๆ ดังน้ี 

 ใหความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปเพ่ือไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

กรณีผูปวยทั่วไปที่มีฐานะยากจน หรือเจ็บปวยกรณีพิเศษที่ตองรักษาตอเน่ือง ตลอดจนถึงชาวบานที่

ไมสามารถดําเนินเรื่องเองที่โรงพยาบาลได ทางมูลนิธิจะใหความชวยเหลือโดยมีเจาหนาที่พาไปโรงพยาบาล

เพื่อชวยประสานงานกับแพทยหรือพยาบาล รวมทั้งใหพักรักษาตัวตอเน่ืองที่มูลนิธิ ตามความจําเปน โดยในป 

2559 ไดใหความชวยเหลือผูปวยทั่วไปในพื้นที่ทํางานของมูลนิธิจํานวน 15 ราย 

 

 ใหความชวยเหลือในการบําบัดยาเสพติด 

 สืบเน่ืองจากที่มูลนิธิไดมีการรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชนนับต้ังแตป 2554 ทางมูลนิธิจึงไดใหการ

สนับสนุนตอเน่ืองโดยประสานงานพาพอบานผูติดยาเสพติดที่สมัครใจ ไปรับการบําบัดที่โรงพยาบาลธัญญา

รักษ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนประจําทุกป โดยในป 2559 ไดพาผูปวยไปเขารับการบําบัดจํานวน 5 

คน พรอมทั้งมีการรับผูปวยบําบัดยาเสพติด จํานวน 2 คน ใหมาฟนฟูสุขภาพจิตใจตอเน่ืองที่มูลนิธิ   

  

การสนับสนุนนมผงใหเด็กแรกเกิด 

 ในป 2559ทางมูลนิธิไดใหการสนับสนุนนมผงแกเด็กแรกเกดิที่

ครอบครัวมฐีานะยากจน หรือมารดามปีญหาดานสุขภาพ จาํนวน 9 คน 

โดยใหการสนับสนุนตอเน่ืองตามความตองการแตไมเกินอายุ 1 ป 

 

งานดานสตร ี

ชวยเหลือและสงเสรมิสตรี ใหมีศักด์ิศรีและไดรบัการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 

การชวยเหลือฉุกเฉิน 
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 มูลนิธิไดใหความชวยเหลือและติดตามสตรีที่ประสบความเดือดรอนฉุกเฉิน อาทิ ต้ังครรภในวัยเรียน 

หรือถูกลวงละเมิดทางเพศ มาอยางตอเน่ือง  โดยการประสานงานและสงตอใหอยูในความดูแลของศูนยตาง ๆ 

ที่ทํางานโดยตรงกับปญหา ในป 2559 ที่ผานมา ไดรวมกับบานพักเด็กเชียงรายสงเด็กหญิงคนหน่ึงใหไปอยูใน

ความดูแลที่บานเฟองฟา  นอกจากน้ีไดติดตามกรณีเด็กหญิงที่สงไปที่มูลนิธิดอกไมปา เชียงใหม ต้ังแตป 2558 

ซึ่งปจจุบันทางมูลนิธิดอกไมปาไดใหการดูแล และฟนฟูสุขภาพจิต รวมทั้งสงเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพแมและ

เด็กอยางตอเน่ือง 

 

การจัดงานแมบานประจําป 

 เมื่อวันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2559 มูลนิธิไดจัดงานแมบานประจําป 2559 ข้ึนเพื่อเปนการพบปะกัน

ประจําปของแมบานจากหมูบานตาง ๆ ในพื้นที่การทํางานของมูลนิธิ โดยในปน้ีไดจัดข้ึนในหัวขอ “สืบสาน

วัฒนธรรมการเตนรํา อาขา – ลาหู” 

 

 

 

 

 

7. โครงการพฒันาสังคมและสิทธิมนษุยชน 

               ใหความรูและคําปรึกษาแกชาวบานดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

 ในชวงปที่ผานมา ไดมีการทบทวนแนวทางการทํางานดานพัฒนาสังคมของมูลนิธิฯ ที่มีเปาหมายใน

การพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน โดยในชวงหลายปที่ผานมารูปแบบหลักที่ใชคือการใหการศึกษา

ทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ ตามประเด็นปญหาที่ชาวบาน

ประสบและหารือมา อาทิ การจัดการอบรมสัมมนาหรือ

หอง เรียนชุมชน เพื่อรวมเรียนรู ในประเด็นความ

เดือดรอนตางๆ หรือสถานการณที่มีผลกระทบตอชีวิต

และชุมชน,  การใหคําปรึกษารายบุคคล รายกลุม หรือ

ชุมชน โดยรวมกับตัวแทนชาวบาน หรือการจัดการ

เรียนรูเพื่อฝกปฏิบัติการแกปญหาจริงโดยตัวเจาของ

ปญหาเอง อาทิ กรณีการแกปญหาสถานะบุคคลของ

นักเรียนนักศึกษา เปนตน 
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 เน่ืองจาก รูปแบบการทํางานดังกลาวขางตน อันมีเปาหมายอยูที่การใหการศึกษาเพื่อพัฒนาคนน้ี เปน

เปาหมายเดียวกันกับโครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ภายใตมูลนิธิดวงใจพอที่กําลังทบทวนและ

ประเมินผลไปพรอมกันในชวงปน้ีดวยเชนกันจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการโครงการทัง้สองภายใต

มูลนิธิในปหนา เพื่อใหเกิดความชัดเจนและคลองตัวในการบริหารจัดการ ที่สําคัญที่สุด เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอชาวบานในชุมชนทามกลางสถานการณสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันภายใตแนวทางการจัด

การศึกษาทางเลือกที่หลากหลายและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน 

อยางไรก็ตามมูลนิธิดวงใจพอ ยังคงใหความชวยเหลือในดานกฎหมายแกชาวบานที่ประสบปญหาใน

ลักษณะการใหคําปรึกษาอยางตอเน่ือง ตลอดปที่ผานมา  

8. โครงการเกษตรสวนผูหวาน 

 สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในชุมชนและเปนแหลงผลิตอาหารสําหรับ

สถานสงเคราะหฯ 

 ภายหลังจากมูลนิธิดวงใจพอไดเริ่มตนดําเนินโครงการเกษตรสวนผูหวาน นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เพื่อเรียนรูและสงเสริมรูปแบบการทําเกษตรธรรมชาติ ปลอดสารเคมี รวมกันกับชาวบานในรูปของฟารม

เกษตรชีวภาพตัวอยาง ณ หมูบานหวยนํ้าเย็น ตําบลวาวี อําเภอแมสรวยจนถึงปจจุบันโครงการไดปดตัวลง

นับต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 อยางไรก็ตาม แนวคิดในการสงเสริมชาวบานใหหันกลับมาสูวิถีการเกษตรแบบธรรมชาติ อันเปนวิถี

ด้ังเดิมของชาวบาน จะยังคงไดรับการสานตอในการใหการศึกษาชาวบานภายใตโครงการการศึกษาเพื่อชีวิต

และสังคมของมูลนิธิดวงใจพอตอไป 

9. โครงการทนุน้ําใจ 

      สงเสริมการเรียนรูจักแบงปน เกื้อกลูกันระหวางหมูบานตางๆ อยางเปนรปูธรรม 

 นับต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มูลนิธิดวงใจพอไดยกเลิกการดําเนินโครงการทุนนํ้าใจ ในการ

เปนตัวแทนชาวบาน 29 หมูบานในพื้นที่ เพื่อรวมรวม

และจัดสรรขาวสารและปจจัยสําหรับชวยเหลือ

ครอบครัวที่เดือนรอนฉุกเฉินตาง ๆ  เน่ืองจากขอจํากัด

เรื่องบุคลากรและการจัดการ  อยางไรก็ตาม การให

ความชวยเหลือชาวบานในลักษณะดังกลาว ยังคงมีอยู

ในงานสงเคราะหของวัด โดยศูนยคาทอลิกพระจิตเจา 

แมสรวย ตอไป 
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10. ความรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ 

 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 

 

  

 

 

 

 ทั้งน้ีมูลนิธิดวงใจพอไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการดานการศึกษาตางๆ และอาสาสมัครที่สนใจ 

รวมปฏิบัติงานกับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ผูรับผิดชอบอยางตอเน่ือง 

เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูจักการมีจิตอาสาในการรักและรับใชผูอื่น 
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กิจกรรมพิเศษ 

กิจกรรมวันเด็กประจําป  

 

กิจกรรมวันเด็กประจําปของมูลนิธิดวงใจพอ ในปน้ี จัดข้ึนเมื่อวันเสารที่ 16 มกราคม 2559 ในหัวขอ 

“เด็กดี มีคุณธรรม นําสูอาเซียน”โดยมีเด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่งานของ

มูลนิธิดวงใจพอกวา 600 คนเขารวมเรียนรูอยางสนุกสนานภายในงาน  
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โครงการอบรมเดก็และเยาวชนชวงปดภาคเรียน 

 ในชวงปดเทอมภาคฤดูรอน มูลนิธิดวงใจพอไดจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน

จากหมูบานตาง ๆ 29 หมูบานในเขตแมสรวย เพื่อใหไดเรียนรูและนําไปตอยอดในครอบครัวและหมูบานของ

ตนตอไป  โดยในป 2559 น้ี ไดแบงการอบรมเปน 3 คายกิจกรรมสําหรับนักเรียน 3 ระดับ  ดังน้ี 

 1. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 จัดข้ึนระหวางวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 

2 เมษายน 2559  มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 122 คน 

 

  

 

 

 

 

 

2. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จัดข้ึนระหวางวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 

มีเยาวชนเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 112 คน 

 

 

 

 

 

3. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะ ปน้ีจัดข้ึนระหวางวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 

2559 ในหัวขอ “คายคุณธรรมคํ้าจุนโลก” มีเยาวชนอายุระหวาง 15 – 20 ปเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 56คน 
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การอบรมพัฒนาบคุลากรและความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

 ผูปกครองสวัสดิภาพเด็ก สถานสงเคราะหเด็ก

บานพักพระจิต เจ า  มูล นิ ธิดวงใจพอ ร วมอบรม 

“โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานเด็กปฐมวัย

ของสถานรองรับเด็กเอกชน ตาม พรบ.คุมครองเด็ก 

พ.ศ.2546“ ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดข้ึน เมื่อวัน

จันทรที่  18 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียทิค

พาเลซ กรุงเทพฯ  

 

 บุคลากรของสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระ

จิตเจา และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน 2 แหง

ภายใตมูลนิธิดวงใจพอ รับการอบรมเรื่อง  จิตวิทยาใน

การดูแล ชวยเหลือเด็กและพัฒนาเด็ก โดยอาจารย 

น.ส.สุรัชนี  มะโนแจม  ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน 

ณ ศูนยคาทอลิกบานเทอดไทย อ.แมฟาหลวง 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2559เทศบาลตําบลแมสรวย และเทศบาลตําบลเจดียหลวง รวมกันจัดอบรมซอม

แผนหนีอัคคีภัย ใหบุคลากรและนักเรียนในสถานสงเคราะหบานพักพระจิตเจา 

 

วันที่ 13 มิถุนายน  บุคลากรของมูลนิธิดวงใจพอ รวมการอบรมสัมมนา ในโครงการการพัฒนา

มาตรฐานการคุมครองเด็กภายในองคกรที่ทาง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

เชียงราย (พมจ.เชียงราย)จัดข้ึน ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอรท เชียงราย 
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วันที่ 4 ตุลาคม  รับการตรวจเย่ียมสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา จากคณะเจาหนาที่จาก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย รวมกับนายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุข

อําเภอแมสรวย และเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลแมสรวย 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2559บุคลากรของโครงการพัฒนาสตรีและเด็กพิการ  ศึกษาดูงานดานการฝกอาชีพ

คนพิการที่ศูนยฝกอาชีพหยาดฝน อําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหมภายใตการดําเนินงานของกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

วันที่ 7 ธันวาคม บุคลากรของสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา เขารวมอบรมในโครงการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งจัดโดยเทศบาลตําบลแมสรวย 
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รายงานงบการเงิน 
ประจําปี 2559 
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