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คํานํา 

 

 รายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป 2561 ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกและ

รายงานการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ตลอดป 2561 ของมูลนิธิฯ เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ  

 โดยในป 2561 ซึ่งนับเปนปท่ี 11 ของการดําเนินงานของมูลนิธิดวงใจพอ นอกจากมูลนิธิฯ สํานักงาน

ใหญ อําเภอแมสรวย จะยังคงดําเนินโครงการตาง ๆ ท้ังในดานการศึกษา สงเคราะหและพัฒนา ตาม

วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ อยางตอเนื่องจากท่ีผานมาตลอด 10 ปแลว ยังเปนปแรกท่ีเริ่มตนการดําเนินงานของ

มูลนิธิดวงใจพอ สาขาจังหวัดแพร ซึ่งไดดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อผูพิการในเขตภาคเหนือตอนบนอยางเขมขน 

ดังปรากฏในรายงานการดําเนินงานเลมนี้ 

 หวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรูจักและเขาใจเปาหมาย รวมถึงกิจการตาง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพออยาง

ดียิ่งข้ึน จากรายงานฉบับนี้  

 

     คณะผูจัดทํา 

      กุมภาพันธ 2562 
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ความเป็นมา 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551  

โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีไดเริ่มงาน

ดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมสรวย มาต้ังแตป พ.ศ. 2533 และตอมาได

รวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอต้ังมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันท่ีตองการตอเนื่องงานดาน

สง เคราะห และพัฒนา ท่ี ศูน ย

คาทอลิกพระจิตเจาซึ่งเปนองคกร

ศาสนาไดดําเนินงานมากอนหนานี้  

โดยใหแยกภาพกิจการเหลานี้ออก

จากกิจการของศูนยคาทอลิกฯ ซึ่ง

จะดําเนินงานเฉพาะดานศาสนา

ตอเนื่องตอไปโดยตรง  

ท้ังนี้ เนื่องจากเล็งเห็นวา

ความชัดเจนในการกอต้ังมูลนิธิ

ดวงใจพอเพื่อดําเนินงานดานสังคม

สง เ คร า ะ ห แ ล ะพั ฒ น า สั ง คม

โดยตรงนี้ จะสงผลดีหลายประการ 

ท้ังในดานการประสานงานกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นท่ีใหคนทุกชาติ ศาสนา ท่ี

อยากมารวมกันชวยเหลือชาวบานไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานท่ี

เปนคริสตชน ไดเขาใจและแยกแยะระหวางความเช่ือในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะห

และพัฒนาอยางชัดเจนยิ่งข้ึน และท่ีสําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรท่ีทํางานดานสงเคราะหและ

พัฒนาของมูลนิธิ ใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักด์ิศรี มากกวาใช

แตใจท่ีสงสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการปรับเปล่ียนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนให

พึ่งตนเองอยางมีศักด์ิศรี อันเปนเปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ 

ดวยเหตุนี้  มูลนิธิดวงใจพอจึงมีรูปแบบเปนมูลนิธิ ท่ีมีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต  นิกาย

โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา หรือกลาวไดวา 

 บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทําบุญ 

 บอเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทํางาน อุทิศตัว 

 บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ท่ีอยูในคําสอนของพระเยซ ู
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 ดังนั้น การเกิดข้ึนของมูลนิธิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืน 

และพรอมแสดงตัวตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาคน ใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

 ตอมาในป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพอ ไดมีมติใหมูลนิธิดวงใจพอ ดําเนินงานสานตอ

กิจการของศูนยยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร ซึ่งเปนองคกรเครือขายท่ีมีวัตถุประสงคและแนวทางการทํางาน

รวมกัน โดยดําเนินกิจการดานการดูแลชวยเหลือผูพิการในเขตภาคเหนือตอนบนมาอยางตอเนื่อง นับต้ังแตป 

พ.ศ. 2538  จากนั้นจึงไดมีการดําเนินการขอจัดต้ังมูลนิธิดวงใจพอ สาขาจังหวัดแพร และไดรับการจดทะเบียน

จัดต้ังอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

วัตถุประสงค 

1. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม 

2. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม

คนตาง ๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และผูดอยโอกาสในสังคม 

3. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน 

4. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเช้ือโรคติดตอเรื้อรังและ

ตอเนื่อง 

6. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ 

7. ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน 

9. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง 

 

 

    ความหมายตราสัญลักษณของมูลนิธิดวงใจพอ หมายถึง 

    “ความรักซึ่งไดยอยสลาย เกิดใหมเปนตนกลาท่ีพรอมจะเติบโต” 
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รายงานการดําเนินงาน

ของ  

สํานกังานใหญ่ แม่สรวย 
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มูลนิธิดวงใจพอ สํานักงานใหญ 

ใหการศึกษาและความชวยเหลือ  

เพ่ือพัฒนาคนใหสมบูรณพรอมท้ังรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ 

1. สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา 

 “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา”  ไดรับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ใหต้ัง

เปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากได

ดําเนินงานใหการสงเคราะหและพัฒนาดานการศึกษาแกเด็กและเยาวชนกลุมชาติพันธุในเขตอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย มาอยางตอเนื่องนับต้ังแตป พ.ศ. 2533 

วัตถุประสงคของสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา 

1. รับอุปการะเด็กชายและหญิง อายุระหวาง 5 – 18 ป ท่ีพึงไดรับการสงเคราะห ในเขตอําเภอแมสรวย 

และใกลเคียง  

2. จัดใหเด็กในความอุปการะไดรับการดูแลตามมาตรฐานการใหบริการสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาใหเด็ก

มีความเจริญเติบโตท้ังทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา ไดแก 

2.1 บริการดานการเล้ียงดูทางกายภาพ โดยการจัดท่ีพัก อาหาร เครื่องนุงหม และของใชท่ีจําเปน

ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยเปนสําคัญ 

2.2 บริการดานการรักษาพยาบาล และอนามัย ตรวจสุขภาพ ใหภูมิคุมกันโรค ใหการรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน และการจัดสงเขารับการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีความรุนแรง 

2.3 บริการดานการศึกษา ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยการจัดการใหเด็กในสถานสงเคราะห

ท้ังหมดเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐานภายนอกสถานสงเคราะห แบบเชาไปเย็นกลับ 

ต้ังแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตามความเหมาะสม
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ตามศักยภาพของเด็กแตละคน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรูและทักษะในการดําเนินชีวิต

ดานตาง ๆ ในชวงเวลาท่ีอยูในสถานสงเคราะห 

2.4 ใหการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักความเช่ือของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 

2.5 บริการดานสังคมสงเคราะห มีการสอบประวัติและการจัดทําประวัติเด็ก แกไขปญหาพฤติกรรม

ของเด็ก ปญหาดานการปรับตัวเขากับบุคลอื่น ปญหาจิตใจและอารมณ เปนตน 

3. เยี่ยมบานเด็กในการอุปการะ เพื่อสรางความสัมพันธและทําความรูจักครอบครัวของเด็ก อันจะทําให

เขาใจตัวตนของเด็กและชวยสงเสริมในการเติบโตของเด็กมากยิ่งข้ึน  

 ภายในสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา  ประกอบดวย 2 แผนก คือแผนกมัธยมและแผนกเด็ก

พิเศษ ซึ่งท้ัง 2 แผนกมีรายละเอียดของกิจกรรมและการอบรมแตกตางกัน ดังนี้ 

 

แผนกมัธยม 

ในปการศึกษา 2561 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรวม 19 คน เปนชาย 9 คน หญิง 10 คน 

แบงเปนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 6 คน  

   มัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 9 คน  

   มัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน 4 คน 

โดยท้ังหมดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ อําเภอเวียงปาเปา 

กิจกรรมภายในแผนกมัธยม 

กิจวัตรภายในสถานสงเคราะห มุงเนนใหเด็กมีวินัยและเติบโต ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และ

สติปญญา โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 

1. กิจกรรมดานการศึกษา พัฒนาสติปญญา 
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 ในชวงเวลาท่ีเด็กไมไดไปโรงเรียน สถานสงเคราะหไดจัดเวลาใหเด็กไดทําการบาน ทบทวนบทเรียน 

และเรียนรูดวยตนเอง พรอมท้ังมีครูชวยสอนเสริมสําหรับเด็กท่ีเรียนออน 

 

2. กิจกรรมดานศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 

 

 สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา เนนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเช่ือและ

พิธีกรรมทางคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก โดยทุกสัปดาห ในวันอาทิตยจะไดมีการประกอบพิธีกรรม

รวมกันท่ีโบสถ รวมท้ังมีการภาวนา และอบรมศีลธรรมประจําวัน และในโอกาสพิเศษตาง ๆ   

 

3. กิจกรรมงานบาน   

 

 การอยูรวมกันเปนครอบครัว เปนพื้นฐานการใชชีวิตอยูรวมกันภายในสถานสงเคราะหฯ ดังนั้นการ

ชวยกันดูแลรักษาสถานท่ี หรือการทํางานบานตาง ๆ รวมกันของสมาชิกในบาน เปนการเรียนรูท่ีสําคัญท่ี

นอกจากจะชวยใหเด็กรูจักหนาท่ี ความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม มีน้ําใจและมีระเบียบวินัยแลว ยัง

ชวยฝกฝนทักษะชีวิตพื้นฐานใหแกเด็กอีกดวย เชน การทําอาหารและถนอมอาหาร หรืองานฝมือ เปนตน 
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4. กิจกรรมนันทนาการและกีฬา  

สถานสงเคราะหฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาวะองครวมของเด็ก นอกจากใหรับประทานอาหารท่ีมี

คุณคาตอรางกาย ยังเนนการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหเด็กเรียนรูจักความสมดุลในการใช

ชีวิตต้ังแตยังเปนเด็ก เพื่อเปนพื้นฐานในการรูจักดูแลรางกายของตนเองอยางดีตอไปในอนาคต 

5. กิจกรรมรวมกับชุมชนและสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีจิตอาสา เปนส่ิงท่ีสถานสงเคราะหฯ พยายามปลูกฝงใหเด็กได

เขาใจ ผานกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ท้ังการมีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชน หรือในกิจกรรมพิเศษท่ีทางมูลนิธิได

จัดข้ึน อาทิ การชวยทําอาหารและรวมจัดกิจกรรมใหเด็กในวันเด็กประจําปของมูลนิธิ เปนตน 
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6. กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิต 

 

นอกเหนือจากการอบรมปกติตามตารางเวลาโดยเจาหนาท่ีประจําสถานสงเคราะหเองแลว ในบาง

โอกาสยังไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาใหการอบรม และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนใน

ประเด็นเฉพาะตาง ๆ อาทิ การวางตัวในสังคมปจจุบัน และการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลาย เปนตน 

 

 

แผนกเด็กพิเศษ 

  กลุมเปาหมายหลักอีกกลุมหนึ่งท่ีสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา ใหการอุปการะคือกลุมเด็ก

พิเศษ ผูพิการทางรางกาย โดยจัดใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยการเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ท่ีโรงเรียน

เซนตมารีอา แมสรวย เพื่อการเรียนรูและสงเสริมศักยภาพและความมั่นใจของเด็กในการใชชีวิตอยูในสังคม 

โดยมูลนิธิไดเริ่มตนโครงการนี้นับต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา 

 

ในปการศึกษา 2561 สถานสงเคราะหฯ ใหการอุปการะเด็กพิเศษ จํานวน 10 คน โดยท้ังหมดเขา

เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีโรงเรียนเซนตมารีอา แมสรวย 
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กิจกรรมภายในแผนกเด็กพิเศษ 

 กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนภายในสถานสงเคราะห จะเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ัง 2 แผนก ท้ังนี้เพื่อ

สงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนาอยางเปนองครวม ท้ังดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา แตจะ

แตกตางกันบางสําหรับแผนกเด็กพิเศษ ท่ีจะตองเนนพัฒนาการดานรางกาย โดยการทํากายภาพบําบัดเปน

ประจําทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง นอกจากนี้ ในดานพัฒนาการดานจิตใจ

อารมณ และสังคม ก็เปนเรื่องท่ีละเอียดออนท่ีสถานสงเคราะหใหความสําคัญอยางมากโดยจะเนนใหเด็กได

เรียนรูวิธีการดูแลสุขภาวะทุกดานของตนเองอยางเปนองครวม เพื่อใหสามารถดูแลตัวเองไดตอไปในอนาคต 

1. กิจกรรมดานการศึกษา พัฒนาสติปญญา 

       

นอกเหนือจากเวลาเรียนรูท่ีโรงเรียนแลว ทางสถานสงเคราะหไดจัดการเรียนรูเพิ่มเติมใหเด็กพิเศษ ท้ัง

ในดานวิชาการ เชนวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิชาหัตถกรรม และกิจกรรมรักการอาน 

หรือกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ  ในชวงเวลาท่ีพักอยูท่ีสถานสงเคราะห 

2. กิจกรรมดานศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 

 

          การปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวดานจิตใจ เปนส่ิงสําคัญท่ี

สถานสงเคราะหเนนในการอบรมและจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ท้ังโดยการภาวนา ทําสมาธิ และการรวม

พิธีกรรมทางคริสตศาสนา 
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3. กิจกรรมกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาการของรางกาย      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกายภาพบําบัด เปนกิจวัตรประจําวันในแผนกเด็กพิเศษ ท่ีนอกจากจะมีนักกายภาพบําบัด

หรือเจาหนาท่ีผูดูแลคอยชวยทําใหเปนประจําแลว ยังเนนใหเด็กไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติเพื่อใหสามารถปฏิบัติ

เองไดเมื่ออยูท่ีบานดวย โดยจะมีการบันทึกพัฒนาการอยางตอเนื่องและมีการประเมินจากแพทยเปนระยะ 

 

4. กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 

 

  

 

    

  

เพื่อสุขภาวะองครวมของเด็ก ทางสถานสงเคราะหไดใหความสําคัญกับการผอนคลายท้ังรางกาย 

จิตใจและอารมณ โดยเนนกิจกรรมนันทนาการและกีฬาอยางสอดคลองในกิจวัตรประจําวัน 
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5. กิจกรรมทัศนศึกษา 

 

              

                                        

 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานสงเคราะหจะจัดใหเด็กภายในสถานสงเคราะหไดมีกิจกรรมไปทัศนศึกษารวมกันเปนประจํา

อยางนอยปละครั้งกอนปดภาคการศึกษา โดยเมื่อวันท่ี 13 กันยายน ท่ีผานมา ไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อ

เรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและประวัติของวัดรองขุน ณ วัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 

6. กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิต 

 

       

                    

  

 

 

 

 

นอกเหนือจากการอบรมเด็กดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวันปกติท่ีอยูรวมกันเหมือนสมาชิกในครอบครัว

เดียวกันแลว ในบางโอกาสยังไดมีการเชิญบุคคลภายนอก มาใหความรู ในการใชชีวิตอยูรวมกัน โดยพึ่งพา

อาศัยกันและอยางสันติ รูรักใหอภัยดวยความเมตตา  
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2. โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน 

 นอกเหนือจากสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา แมสรวย ท่ีกลาวมาแลว  มูลนิธิดวงใจพอยังมี

บานพักอีก 2 แหง ท่ีกําลังอยูระหวางการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดต้ังเปนสถานสงเคราะหภายใตมูลนิธ ิ  

อยูในปจจุบัน โดยเปนงานท่ีมีเปาหมายเดียวกัน ในการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  

2.1  บานพักนักบุญโกราโด บานเหมืองลึก อําเภอแมลาว (ระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา) 

เปดสําหรับเยาวชนท่ีตองการศึกษาตอเนื่องในระดับสูงข้ึน ท้ังในระดับอาชีวศึกษา  หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหไดรับการศึกษา อบรม พรอมกับเรียนรูการทํางานในโครงการตาง ๆ ของมูลนิธิฯ 

เพื่อพัฒนาใหเปนเยาวชนท่ีมีความรู คูคุณธรรม และมีความเปนผูนําท่ีมีจิตอาสาในการรับใชทองถ่ินและสังคม 

ในปการศึกษา 2561 มีเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาอาชีวศึกษา รวม 15  คน 

เปนชาย 4 คน หญิง 11 คน แบงเปนระดับช้ัน  

 มัธยมศึกษาปท่ี 4  จํานวน    3  คน 

  มัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวน          1  คน 
  ปวช ปท่ี 1    จํานวน    6  คน  

  ปวช ปท่ี 2     จํานวน    2  คน 

  ปวช ปท่ี 3    จํานวน   3 คน 

 

โดยเขาเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ ดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย  ไทย - เยอรมัน 3 คน, 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย 8 คน และโรงเรียนแมลาววิทยาคม 4 คน 

 

กิจกรรมภายในบานพัก  

กิจวัตรภายในบานพัก มุงเนนใหนักเรียนนักศึกษา มีวินัยและเติบโต ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม 

สติปญญา และเนนความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการเรียนรู

อยางบูรณาการและเติบโตในทุกมิติของชีวิต ดังนี้ 

 

ในชวง เวลา ท่ีนักศึกษาไม ได ไปโรงเรียนหรือ

วิทยาลัย ทางบานพักไดจัดเวลาใหนักศึกษาไดทําการบาน 

ทบทวนบทเรียน และเรียนรูดวยตนเอง จากการคนควาทาง

อินเทอรเน็ตและหองสมุดภายในบานพัก เปนตน 
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กิจกรรมดานการศึกษา พัฒนาสติปญญา 

 กิจกรรมดานศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมงานบาน เสริมสรางทักษะชีวิต 
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กิจกรรมนันทนาการและกีฬา เพื่อสุขภาวะองครวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรวมกับชุมชนและสังคม ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและการมีจิตอาสา 
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กิจกรรมทัศนศึกษา  เรียนรูโลกกวางอยางสรางสรรครวมกัน 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะชีวิต  
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2.2  บานพักอัสสัมชัญ หมูบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย (ระดับประถมศึกษา) 

 ใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรมในทองถ่ิน ใกลบาน หยั่งรากในชุมชน  โดยเนน

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมูานหางไกล 

ในปการศึกษา 2561 บานพักรบันักเรียนจากหมูบานหางไกลในเขตตําบลวาว ีเพื่อเขารับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 จํานวนท้ังส้ิน 21 คน เปนชาย 16 คน และหญิง 5 คน  โดยท้ังหมดเขาเรียนท่ี

โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย 

นอกจากการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานควบคูกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอันเปนแนวทางหลักแลว 

ภายในบานพักยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย เพื่อการเรียนรูระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและผูอื่น รวมถึงทักษะชีวิตตาง ๆ  โดยมีทีมงานผูรับผิดชอบหลักประจําบานพัก 3 คน และอาสาสมัคร

ท่ีไปชวยการอบรมดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง   
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3. โครงการรถรับสงนักเรียน 

 สงเสริมโอกาสในการศึกษาแกเด็กนักเรียนในทองถ่ิน ใหมีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนไดอยางสะดวก

รวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการเรียนรูอยางสดใสและสม่ําเสมอ และไดอยูใกลชิดครอบครัว 

 จากการวิเคราะหสถานการณปญหาเด็กนักเรียนขาดเรียน ไปโรงเรียนสาย และเหน็ดเหนื่อยจากการ

เดินทางจนสงผลตอการเรียนรู ตลอดจนถึงการท่ีพอแมตองสงลูกไปพักอยูประจําท่ีวัดหรือหอพักตาง ๆ 

หางไกลทองถ่ิน เพื่อใหลูกไดมีโอกาสในการศึกษา อันเปนสถานการณในพื้นท่ีอําเภอแมสรวยเมื่อ 10 กวาป

กอน มูลนิธิดวงใจพอจึงไดเริ่มตนโครงการรถรับสงนักเรียนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และไดดําเนินการใหการ

ชวยเหลือเด็กนักเรียนในทองถ่ินอยางตอเนื่อง นับต้ังแตเริ่มกอต้ังมูลนิธิจนถึงปจจุบัน   

 โดยในปการศึกษา 2561  ทางมูลนิธิไดใหการสนับสนุนจัดใหมีรถรับสงนักเรียนสําหรับหมูบานตางๆ 

ในเขตอําเภอแมสรวยตอเนื่อง จํานวน 10 หมูบาน มีนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวนท้ังส้ิน 272 คน ดังนี้ 

1. หมูบานหวยข้ีเหล็กใหม  ตําบลวาว ี   

รับสงนักเรียนจํานวน 48 คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานทุงพราว  

และระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยมะซาง 

2. หมูบานหวยน้ําอุน  ตําบลวาว ี

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน 40 คน 

3. หมูบานหวยธาตุ  ตําบลวาว ี

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน 46 คน 

4. หมูบานปางซาง  ตําบลวาว ี

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน 21 คน 

5. หมูบานยานํา  ตําบลวาว ี

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น จํานวน 43 คน 

6. หมูบานแสนเจริญใหม  ตําบลวาว ี  

รับสงนักเรียนจํานวน 27 คน  เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม  

และระดับประถมท่ีโรงเรียนสันกลางราษฎรพัฒนา แมสรวย 

7. หมูบานหวยนากาด  ตําบลวาวี  รับสงนักเรียนจํานวน 14 คน  เพื่อไปเรียนระดับประถมท่ี

โรงเรียนบานโปงกลางน้ํา   

8. หมูบานหวยมะแกง  ตําบลปาแดด 

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน 6 คน 

9. หมูบานกิ่วจําป  ตําบลปาแดด  

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน 7 คน 

10. หมูบานแมตาชาง  ตําบลปาแดด 

รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยหญาไซ จํานวน 20 คน 
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4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

 นับต้ังแตปการศึกษา 2559  มูลนิธิดวงใจพอไดยกเลิกการสนับสนุนทุนการศึกษารายบุคคล คงเหลือ

เพียงการใหทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชน ในรูปแบบ

การจัดการสอนพิเศษในหมูบาน โดยอาสาสมัครชาวบานใน

ชุมชนเอง ในป 2561 ไดดําเนินการอยางตอเนื่องท่ีหมูบาน

หวยไคร ตําบลวาวี ท้ังนี้เพื่อใหเด็กนักเรียนท่ีเรียนหนังสือ

ในโรงเรียนภาคปกติ ไดทบทวนบทเรียน ทําการบาน และ

เรียนเสริมเพื่อการเรียนรู ท่ี ดี ข้ึน รวมท้ังรับการอบรม

จริยธรรมเปนประจําทุกวันหลังโรงเรียนเลิก   

 

5. โครงการพัฒนาชีวติสตรแีละเด็กพิการ 

งานดานเด็กพิการ  
 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนผูพิการไดรับการฟนฟูพัฒนาท้ังดานรางกาย สติปญญา และจิตใจรวมถึง

ครอบครัวดวย 

 ในป 2561 มูลนิธิไดติดตามและใหความชวยเหลือเด็กเยาวชนผูพิการและครอบครัวกลุมตาง ๆ ดังนี้  

1. กลุมเด็กพิการแขนขา จํานวน 10 คน ไดจัดใหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกับเด็กปกติ โดยพักประจํา

อยูภายในสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา (ดังท่ีรายงานแลวในสวนของสถานสงเคราะหฯ) 

2. เด็กพิการท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากสถานสงเคราะห  ในปการศึกษา 2561 ทางมูลนิธิ

ไดสนับสนุนการเรียนฝกอาชีพ หลักสูตรคอมพิวเตอร ท่ีศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาด

ฝน จังหวัดเชียงใหม 1 ราย 

3. กลุมเด็กพิการท่ีอยูกับครอบครัวในชุมชน จํานวน 5 คน ไดมีการติดตามเยี่ยมเยียน ทํากายภาพบําบัด 

ใหความรูและใหกําลังใจแกครอบครัว พรอมท้ังประเมินพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

4. กลุมเด็กและเยาวชนผูพิการดานตาง ๆ ท่ีทางมูลนิธิไดประสานใหเขารับการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผู

พิการเฉพาะทางตามลักษณะความบกพรองในเขตพื้นท่ี และติดตามเยี่ยมเยียนและประเมิน

พัฒนาการเปนระยะ แบงเปน 3 กลุม 

4.1 เด็กและเยาวชนท่ีบกพรองทางสติปญญาหรือการเรียนรู จํานวน 2 คน ซึ่งไดสงเขารับการศึกษา

ท่ีโรงเรียนปญญานุกูล เชียงราย 

4.2 เด็กและเยาวชนท่ีบกพรองทางการไดยิน หูหนวกและเปนใบ จํานวน 2 คน ปจจุบันกําลังรับ

การศึกษาท่ีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม 

4.3 เด็กและเยาวชนท่ีบกพรองทางสายตา จํานวน 1 คน ปจจุบันอยูกับครอบครัวท่ีหมูบาน 
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งานดานสุขภาพอนามัย 

       สงเสริมใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาทางดานรางกาย และใหมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไป 

 ในป 2561 มูลนิธิดวงใจพอไดใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

 ใหความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปเพื่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

กรณีผูปวยท่ัวไปท่ีมีฐานะยากจน หรือเจ็บปวยกรณีพิเศษท่ีตองรักษาตอเนื่อง ตลอดจนถึงชาวบานท่ี

ไมสามารถดําเนินเรื่องเองท่ีโรงพยาบาลได ทางมูลนิธิจะใหความชวยเหลือโดยมีเจาหนาท่ีพาไปโรงพยาบาล

เพื่อชวยประสานงานกับแพทยหรือพยาบาล รวมท้ังใหพักรักษาตัวตอเนื่องท่ีมูลนิธิ ตามความจําเปน โดยในป 

2561 ไดใหความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปในพื้นท่ีทํางานของมูลนิธิจํานวน 7 ราย 

 

 ใหความชวยเหลือในการบําบัดยาเสพติด 

 สืบเนื่องจากท่ีมูลนิธิไดมีการรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชนนับต้ังแตป 2554  ทางมูลนิธิจึงไดให

การสนับสนุนตอเนื่องโดยประสานงานพาพอบานผูติดยาเสพติดท่ีสมัครใจ ไปรับการบําบัดท่ีโรงพยาบาล

ธัญญารักษ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังรับผูปวยบําบัดยาเสพติดเพื่อพักและ

ฟนฟูจิตใจท่ีมูลนิธิดวงใจพอ โดยในป 2561 นี้มีผูรับการฟนฟูท่ีมูลนิธิดวงใจพอ จํานวน 5 คน    

  

งานดานสตรี 

ชวยเหลือและสงเสริมสตรี ใหมีศักด์ิศรีและไดรับการพัฒนาท้ังรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 ดวยขอจํากัดของบุคลากร ทําใหในป 2561 ท่ีผานมาทางมูลนิธิไดพักงานดานสตรีท่ีเคยดําเนินมา

อยางตอเนื่อง เพื่อประเมินผลและทบทวนการทํางานท่ีผานมาและกําหนดทิศทางสําหรับการทํางานนี้ตอไปใน

อนาคต 

 

 6. กิจกรรมพิเศษ : คายอบรมเด็กและเยาวชนชวงปดภาคเรียน 

 ในชวงปดเทอม มูลนิธิดวงใจพอไดจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนจากหมูบาน

ตาง ๆ 29 หมูบานในเขตแมสรวย เพื่อใหไดเรียนรูเนื้อหาและบรรยากาศแหงความรักชวยเหลือกัน สามารถ

นําไปแบงปนกับครอบครัวและคนรอบขางของตนตอไป  โดยในป 2561 นี้ ไดจัดการอบรมเปนรูปแบบคาย

กิจกรรม 2 คาย สําหรับนักเรียน 2 ระดับ  ดังนี้ 

1. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  จัดข้ึนระหวางวันท่ี 2 - 5 เมษายน 

2561  มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน 140 คน 
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2. คายกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3   จัดข้ึนระหวางวันท่ี 9 - 12 เมษายน     

มีเยาวชนเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน 88 คน 
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7. โครงการรวมกับมูลนิธิซิสเตอรคามลิเลียนอนุสรณ 

 เพื่อขับเคล่ือนใหผูปวย ผูสูงอายุ ผูพิการและผูอยูกับเช้ือในความดูแล มีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง   

ท้ังดานรางกาย จิต ปญญา สังคม และสงเสริมใหทุกคนมีขีดความสามารถท่ีจะมีสุขภาวะท่ีดี   

 มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ในโครงการบานพระจิตองค

บรรเทา ภายใตศูนยคาทอลิกพระจิตเจา เพื่อดําเนินงานดานการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูอยูกับเช้ือในเขต

อําเภอแมสรวย อยางตอเนื่องมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 

1. เพื่อใหกลุมผูสูงอายุ ผูพิการและผูอยูกับเช้ือ  ในความดูแลไดรับ

การรักษาพยาบาลท่ีดี เอื้อตอการมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง 

2. เพื่อใหกลุมผูสูงอายุ ผูพิการและผูอยูกับเช้ือ  ในความดูแลมี

โอกาสและเข า ถึงสวัสดิการต างๆ ท่ี จํา เปนในด านการ

รักษาพยาบาล 

3. เพื่อใหกลุมผูสูงอายุ ผูพิการและผูอยูกับเช้ือ  ในความดูแลมี  

โอกาสฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย 

 

 

   ชวงท่ีผานมา มีกลุมเปาหมายในความดูแล ในเขตอําเภอแมสรวย  จํานวน  200 คน ประกอบดวย 

1. กลุมผูสูงอายุ อายุ 60 ปข้ึนไป 

2. ผูพิการท้ังดานรางกายและสติปญญา  อายุ 10 ปข้ึนไป 

3. ผูอยูกับเช้ือ อายุ 40 ปข้ึนไป จํานวนรวม 20 คน โดยมีศูนยกลางพบปะท่ี หมูบานหวยน้ําเย็น    
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โดยกิจวัตรในการออกเยี่ยมเยียนดูแลกลุมเปาหมาย จะมหีมูคณะของซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก)  สลับกันไปดูแลตามบาน ในเขตตางๆ หมุนเวียนกันในแตละสัปดาห โดยจะ

เดินทางออกเยี่ยมทุกวัน ชวงเชาเวลา 8.30 – 12.00 น. และชวงบาย 13.30 – 17.00 น. เพื่อไปใหการแนะนํา

การดูแลสุขภาพและใหกําลังใจ  ทําความสะอาดบานและท่ีอยูอาศัย รวมถึงดูแลทําความสะอาดรางกาย ไดแก 

ตัดเล็บ ตัดผม โกนหนวด และอาบน้ําบนเตียง  นอกจากนี้ยังใหการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแลวแตกรณี โดย

การทําแผลตางๆ เชน แผลจากการแพสารเคมี (ยาฆาแมลง)  แผลจากการผาตัดมะเร็ง แผลจากการผาตัด

เบาหวาน แผลกดทับ หรือแผลจากการประสบอุบัติเหตุ เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีท่ีตองรับ – สงไปทํากายภาพท่ีโรงพยาบาลแมสรวย และรับสงไปรับการรักษา

หรือพบหมอตามนัดท่ีโรงพยาบาลเชียงรายดวย 

 

 ท้ังนี้มูลนิธิดวงใจพอไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการ

ดานการศึกษาตาง ๆ และอาสาสมัครท่ีสนใจ รวมปฏิบัติงานกับ

คณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) 

ผูรับผิดชอบโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรู

จักการมีจิตอาสาในการรักและรบัใชผูอื่น  
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รายงานการดําเนินงาน

ของ  

สาขาจงัหวดัแพร ่
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มูลนิธิดวงใจพอ สาขาจังหวัดแพร 

ใหความชวยเหลือผูพิการ ไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง  

เพ่ือมีสวนรวมและเปนท่ียอมรับของสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี 

 
 
 ในป พ.ศ. 2561 นี้ นับเปนปแรกท่ีมูลนิธิดวงใจพอ สาขาจังหวัดแพร  ไดเริ่มดําเนินงานสานตอกิจการ
ของศูนยยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพรอยางเปนทางการ  ภายหลังจากท่ีมูลนิธิดวงใจพอ สาขาจังหวัดแพร 
ไดรับการจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ท้ังนี้ศูนยยอแซฟบรรเทา ไดกอต้ังข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2538 และดําเนินการชวยเหลือคนพิการแขน-ขา
และลําตัว อายุระหวาง 5-25 ป ท่ีมีความสามารถชวยเหลือตนเองไดในเขตภาคเหนือตอนบนมาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคใหคนพิการเหลานี้ไดมีโอกาสทางดานการศึกษาและการฝกอาชีพ เพื่อสราง
โอกาสสําหรับตนเองใหสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได รวมท้ังมีสวนรวมในสังคมและเปนท่ียอมรับของ
สังคมมากข้ึน   

 โดยในป พ.ศ. 2561 ท่ีผานมานี้ ศูนยยอแซฟบรรเทา ภายใตมูลนิธิดวงใจพอ สาขาจังหวัดแพร ไดรับ
มอบรางวัลองคกรท่ีทําคุณประโยชนดานการพัฒนาสังคมจังหวัดแพร ประจําป 2561 จากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จังหวัดแพร 

 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 ความรัก คือ พลังแหงพันธกิจการดําเนินงานของศูนยฯ โดยมุงเนนท่ีผูพิการเปนพิเศษ เพราะความ
พิการทางรางกายนั้น นอกจากสงผลทางดานกายภาพแลวยังตอผลโดยตรงดานจิตใจแกผูพิการและครอบครัว
อีกดวย แตในขณะเดียวกันไมวาคนปกติหรือคนพิการ ทุกคนลวนมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษยดวยกันท้ังส้ิน  
ซึ่งเปนส่ิงท่ีทุกคนมีและไดรับอยางเทาเทียมกัน และส่ิงท่ีจะชวยเติมในชองวางของความพิการก็คือความรัก 
การเอาใจใส ความเขาใจ การอยูเปนเพื่อน ไมทอดท้ิงกัน  สังคมหรือสวนรวมจะเกิดสันติสุขไดถาคนเราใช
ความรักในการมอง ใชความรักในการทํา  

“รางกายนั้นแตกตางกนัได แตท่ีทุกคนตองการเหมือนกันก็คือ..ความรัก” 
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การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูพิการของศูนยฯ มีหลากหลายลักษณะ ดังตอไปนี ้
 

โครงการสนับสนุนดานการศึกษา 

สําหรับเด็กและเยาวชน 

 เพื่อใหเด็กพิการซึ่งอยูในพื้นท่ีหางไกล ไดมีโอกาสรับการกายภาพบําบัด ควบคูกับการไดรับการศึกษา 

และรับการอบรมดานทักษะตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในอนาคต 

 

 ทางศูนยยอแซฟบรรเทา ไดเปดรับเด็กและเยาวชนผูพิการเขาพักประจําภายในศูนย โดยจัดการศึกษา

แก เ ด็กพิการ ท่ีมีความพรอมทางสติปญญาต้ังแต

ระดับช้ัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี

จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดรับการศึกษารวมกับ

นักเรียนปกติท่ีโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา  เพื่อให

นักเรียนไดรับการเรียนรูและพัฒนาครบทุกมิติ ท้ังดาน

สังคม สติปญญา ทักษะชีวิตท่ีจําเปนและสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและประกอบ

อาชีพในอนาคต  โดยจัดใหมีพี่ เ ล้ียงคอยดูแลและ

ชวยเหลือในส่ิงท่ีจําเปนในขณะท่ีอยูโรงเรียน   

 ในสวนของนักเรียนพิการท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ทางศูนยฯ ไดดําเนินการสงไปรับการศึกษา

ท่ีโรงเรียนแพรปญญานุกูล     

 นอกจากทางศูนยฯ จะดําเนินการสงนักเรียนเขารับการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวขางตนแลว ในชวง

เวลาท่ีอยูภายในศูนยฯ ยังจัดใหมีการฝกฝนและอบรมทักษะชีวิตในดานตางๆ รวมท้ังมีการติดตอประสาน

ความรวมมือกับผูปกครองในเรื่องของการเรียน พฤติกรรม สุขภาพกายและใจ  เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา 

ดูแลอยางดี  

 

 

 โดยในป พ.ศ.2561 มีนักเรียนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 4 พักประจําในศูนย 

จํานวนท้ังส้ิน 17 คน เปนชาย 8 คน หญิง 9 คน มีพี่เล้ียงผูดูแลเด็ก 5 คน และพนักงานขับรถ 1 คน 
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ทัศนศึกษา 
 นอกจากการเรียนรูรวมกันภายในศูนยฯ และท่ีโรงเรียนแลว ทางศูนยฯ ยังใหความสําคัญกับการ
เรียนรูนอกหองเรียน ท้ังเพื่อการเปดโลกกวาง ใหไดเห็นชีวิต ผูคน และสถานท่ีท่ีหลากหลาย ท่ีสําคัญยังเปน
การสานความสัมพันธสรางความสามัคคีท้ังกับสมาชิกภายในศูนย และครอบครัวอีกดวย 
 

   
 พาแมนั่งรถไฟเท่ียวสวนสัตวเชียงใหม ณ สวนสัตว จังหวัดเชียงใหม ในโอกาสวันแม เมื่อวันท่ี 11 -12 
สิงหาคม 2561  เพื่อกระชับความสัมพันธและความรักระหวางแมและลูก 
 

เท่ียวกวานพะเยา  เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2561 
 

30 รายงานการดําเนินงานมูลนิธิดวงใจพอ ประจําป พ.ศ. 2561 
 



 

 
 

 

การจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ  

 เปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหเรียนกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) รวมท้ังจัดการอบรมฝกอาชีพใหกับผูพิการท่ีเปนผูใหญท่ีรวมในโครงการหองวิชาชีพของศูนย 

เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

   

 

        รวมกิจกรรมปนไปไมท้ิงกัน  

        ณ กาดสามวัย จังหวัดแพร  

     เมื่อวันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2561 

 

 

 

 

 

รับมอบของอุปโภคและบริโภค จาก

บริษัทแสงไทยแพร จํากัด ในโอกาส

ฉลองงานครบรอบ 21 ป มารคโฟร  

เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2561 
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โครงการสนับสนุนดานวิชาชีพ (หองวิชาชีพ) 

 ฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสรางศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหผูพิการเห็นคุณคาของ
ตนเอง สามารถประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเอง ครอบครัว และดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและมีศักด์ิศรี 

 ทางศูนยฯ ไดจัดใหมี “หองวิชาชีพ” ภายในศูนย เพื่ออบรมและฝกวิชาชีพ แกผูพิการผูใหญอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ ตามความถนัดของผูพิการ และจัดจําหนายท้ังภายในและ

ตางประเทศ  

 ในป พ.ศ.2561 มีผูพิการผูใหญท่ีพักประจําภายในศูนย จํานวน 4 คน นอกเหนือจากผูพิการท่ีมารวม

กิจกรรมเปนครั้งคราว เมื่อมีการจัดฝกอบรมตางๆ 

 นอกจากนี้ ทางศูนยไดมีการจัดกิจกรรมฝกวิชาชีพระยะส้ัน ใหผูพิการสนใจ ท้ังโดยการเชิญวิทยากร

ผูเช่ียวชาญมาฝกอบรมความรูภายในศูนย หรือการไปรวมกับหนวยงานภายนอกท่ีมีการจัดการอบรม 

 

รวมการฝกอบรมทํารถเข็น 

เมื่อวันท่ี 26-30 มีนาคม 2561 

จัดโดย สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานแพร 
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โครงการใหบริการผูพิการภายนอกศูนย 

 ใหบริการการทํากายภาพบําบัดและคําปรึกษาแกผูพิการภายนอกท่ีมีความตองการ โดยไมคิดมูลคา 
 

 ทางศูนยไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกท่ีมีความพิการ เขารับการกายภาพบําบัด รวมถึงรับความรู

และทักษะในการฟนฟูสภาพรางกาย โดยแบงเปน 2 กลุม  
 

สําหรับนักเรียน 

 

  เปดโอกาสใหนักเรียนพิการท่ีอยูในบริเวณ

ใกล เ คียงกับศูนย  ได รับบริการกายภาพบําบัด 

กิจกรรมบําบัด และทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต

ประจําวัน 

 โดยจัดตารางการทํากายภาพบําบัด และ

กิจกรรมบําบัดอยางตอเนื่อง และใหนักเรียนเขารับ

บริการตามวันและเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการทํา

กิจกรรมหมูคณะท่ีทางศูนย ไดจัดให 
 

 

สําหรับผูใหญ 
  

 สําหรับผูพิการท่ัวไป ทางศูนยมีบริการใหคําปรึกษา และการทํากายภาพบําบัดแกบุคคลภายนอก โดย

ผูเช่ียวชาญท่ีเปนนักกายภาพบําบัดวิชาชีพ และนักกิจกรรมบําบัด ตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว อยางตอเนื่อง 

โดยในป 2561 มีผูเขารับบริการ จํานวน 4 คน  

 

โครงการใหบริการผูพิการในชุมชน 

 ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการในชุมชนนอกสถานท่ี โดยมีนักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด ทําการบําบัดฟนฟูใหแกผูพิการในชุมชนตางๆ ของจังหวัดแพร พรอมท้ังใหความรูแกผูดูแลคน
พิการในการดูแลคนพิการไดอยางถูกตอง  รวมถึงประสานงานรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ชวยเหลือผูพิการดานตางๆ 
 
 ทางศูนยไดจัดใหมีทีมงานลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และผูปวยติดเตียงตาม
อําเภอตางๆ ในจังหวัดแพร โดยมีนักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด ออกดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด
ไวอยางชัดเจน มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  
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 โดยนอกจากการทํากิจกรรมบําบัดเพื่อใหผูพิการและผูปวยไดผอนคลายความวิตกกังวล และฟนฟู
สมรรถภาพดานรางกายและจิตใจควบคูกันไปแลว  ทางศูนยฯ ยังไดมีการเสริมกําลังใจและองคความรูดานการ
ดูแลผูพิการใหแกผูดูแลอีกดวย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในป พ.ศ. 2561 มีการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกผูพิการและผูปวย  ดังนี้ 
 
 1. อําเภอเมืองแพร  จํานวน  7  ราย   
 2. อําเภอเดนชัย   จํานวน  1 ราย 
 3. อําเภอสูงเมน   จํานวน  1  ราย 
 4. อําเภอรองกวาง  จํานวน  2  ราย 
 5. อําเภอสอง   จํานวน  6 ราย 
 6. อําเภอหนองมวงไข  จํานวน  1 ราย 
 
 การดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพแกผูพิการและผูปวย เปนงานท่ีตองใชความสม่ําเสมอในการ
ฟนฟู เพื่อใหไดรับการดูแลฟนฟูอยางเหมาะสมและเอาใจใส  ถึงแมวาการฟนฟูนั้น  ตองมีความเขาใจใน
สภาพการณตางๆ อีกท้ังระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนาน และบางครั้งส้ินหวัง  แตบุคคลตางๆ นั้นสมควรไดรับ
การดูแลอยางดีและเหมาะสมแกศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
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รายงานงบการเงิน 

ประจําปี 2561 
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