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ในปี พ.ศ.2543 เป็นปีฉลองครบรอบ 40 ปีในการดําเนนิงานมลูนธิโิสสะแหง่ประเทศไทย ที�ไดรั้บการ

กอ่ตั Nงมาตั Nงปี พ.ศ. 2514 ดว้ยหมูบ่า้นเด็กแหง่แรกที�บางป ูจังหวัดสมทุรปราการ บนพืNนที�ที�ไดรั้บ

การบรจิาคกวา่ 10 ไรจ่ากประธานมลูนธิฯิ ทา่นแรก คณุหญงิ สมศร ีเจรญิรัชตภ์าคย ์เพื�อใหค้วาม

ชว่ยเหลอืและดแูลเด็กที�ถกูทอดทิNงในรปูแบบ "ครอบครัวทางเลอืกถาวร" ซึ�งเป็นรปูแบบการดแูลเด็ก

แบบสากลของ มลูนธิโิสสะ อนิเตอรเ์นชั�นแนล ที�ไดบ้รูณาการและนํามาประยกุตใ์ช ้ใหเ้ป็นรปูแบบ

มาตรฐานสากลในการรับเลีNยงดเูด็กกําพรา้ของมลูนธิฯิทั�วโลก

มลูนธิเิด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ไดรั้บรางวัลองคส์าธารณกศุลดเีดน่อนัดับหนึ�ง

ในปี พ.ศ. 2557 วัตถปุระสงคห์ลักของมลูนธิเิด็กโสสะ เพื�อเป็นองคส์าธารณกศุลที�ใหบ้รกิารการให ้

ความชว่ยเหลอืและดแูลเด็กกําพรา้ที�ถกูทอดทิNงหรอืสญูเสยีบดิา มารดาและญาต ิดว้ยการจัดหา

"ครอบครัวทางเลอืกถาวร" ใหก้บัเด็กดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�เป็นครอบครัวที�อบอุน่รว่ม

ไปกบัการใหก้ารศกึษาใหส้งูที�สดุเทา่ที�ความสามารถของเด็กจะเรยีนไดเ้พื�อใหเ้ด็กสามารถพึ�งพาตน

เองได ้และเป็นคนดทีี�มศีลิธรรม และมคีณุภาพในการสรา้งครอบครัวของตนเองไดใ้นอนาคต รวม

ทั Nงเป็นสว่นหนึ�งของประกรที�มคีณุภาพของสงัคมและประเทศชาต ิ 

วสิยัทัศนข์องมลูนธิฯิ มุง่เนน้ไปยงัเด็กกําพรา้ที�อยูภ่ายใตก้ารดแูลของมลูนธิฯิ ใหม้ ี"แมบ่ญุธรรม" 

และครอบครัวของตนเองโดยการเลีNยงดดูว้ยความรัก ความอบอุน่ ในสภาพแวดลอ้มที�มั�นคงและปลอดภยั

ดว้ยการจัดหาการศกึษา ศลิธรรม อาชพีที�ด ีเพื�อการพึ�งพาตนเองเพื�อที�เด็กจะไดม้ชีวีติอยา่งมคีวามสขุ

และมคีวามมั�นคงในสงัคม

มลูนธิเิด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์เป็นสมาชกิของหมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศ

การใหก้ารดแูลโดยผูป้กครองของ ด็อกเตอร ์เฮอรแ์มน จไีมเนอร ์ไดเ้ป็นตน้แบบใหก้บัหมูบ่า้นเด็กโสสะ

ทั�วโลก มลูนธิเิด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ไดรั้บการจัดทะเบยีนเป็นองคส์าธารณกศุล หมายเลขทะเบยีน

668 ผูบ้รจิาคสามารถนําเงนิบรจิาคไปหักลดหยอ่นภาษี

ความเป็นมาและความจําเป็นที�ตอ้งไดรั้บการสนับสนุน
 -ในปี พ.ศ. 2514 คณุหญงิสมศร ีเจรญิรัชตภ์าคย ์รว่มกบัคณุหญงิ สมุาล ีจาตกิวานชิ คณะกรรมการ

ผูก้อ่ตั Nงและเพื�อนๆ ไดนํ้ารปูแบบการรับเลีNยงดเูด็กกําพรา้ของมลูนธิโิสสะ ระหวา่งประเทศของ ด็อกเตอร์

เฮอรแ์มน จไีมเนอร ์ชาวออสเตรยีน ผูก้อ่ตั Nงมลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศ มาใชก้บัมลูนธิเิด็ก
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โสสะแหง่ประเทศไทย

 -ในปี พ.ศ. 2519 สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ์พระบรมราชนินีารถ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม

รับมลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย ไวใ้นพระบรมราชนูิปถัมภ์

 -ในปี พ.ศ. 2538 มลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศ ไดรั้บรางวัล The Conrad N. Hilton

 Humanitarian Prize จากประเทศสหรัฐอเมรกิาในฐานะเป็นองคก์รสาธารณกศุลที�ใหค้วามชว่ยเหลอื

และมบีทบาทสําคัญในการกําจัดความทกุขย์ากของมวลมนุษยชาต ิในปีเดยีวกนันีNเอง มลูนธิหิมูบ่า้นเด็ก

โสสะ ระหวา่งประเทศ ไดข้ยายการดําเนนิงานสาธารณกศุลใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ด็กกําพรา้ในกลุม่ประเทศ

ทวปียโุรป

 - ปี พ.ศ. 2529 ด็อกเตอร ์เฮอรแ์มน จไีมเนอร ์ไดเ้สยีชวีติลงในวันที� 26 เมษายน ซี�งในขณะนัNนมลูนธิหิมูบ่า้น

เด็กโสสะระหวา่งประเทศมหีมูบ่า้นที�เด็กกําพรา้อาศยัอยู ่230 หมูบ่า้นทั�วโลก ทั Nงมลูนธิฯิ และด็อกเตอร ์

เฮอรแ์มน จไีมเนอรไ์ดรั้บการเสนอชื�อเขา้รับรางวัลโนเบลิ สาขาสนัตภิาพหลายตอ่หลายครั Nง

 - ปี พ.ศ. 2538 มลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉนิแกผู่ป้ระสพภยั ซนึามิ

ในประเทศไทย มลูนธิฯิ ยงัไดจั้ดหาความชว่ยเหลอืระยะยาวใหก้บัผูเ้คราะหร์า้ยจากภยัพบิตัดิังกลา่วในการ

สรา้งที�พักอาศยัอกีทั Nงยงัไดจั้ดตั Nงมลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ใหก้บัเด็กกําพรา้อนัเป็นผลสบืเนื�องภยัพบิตัดิังกลา่ว

ในประเทศอนิเดยีศรลีังกา อนิโดนเีซยี และที�ภเูก็ต ประเทศไทย 

 - ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีที� มลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศ ครอบรอบ 60 ปี และเป็นปีที�มลูนธิฯิ ดําเนนิการ

เปิดมลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ได ้500 แหง่ทั�วโลก หมูลํ่าดับที� 500 ตั Nงอยูท่ี� เมอืงคาล ีประเทศโคลัมเบยี ทวปี
อเมรกิาใต ้

มลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศ เป็นหนึ�งในสมาชกิขององคก์ารสหประชาชาต ิและไดรั้บการแตง่ตั Nง

ใหอ้ยูใ่นฐานะที�ปรกึษา ใหก้บั สภาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่องคก์ารสหประชาชาติ

รปูแบบมลูนธิหิมูบ่า้นเด็กโสสะ ระหวา่งประเทศ ของด็อกเตอร ์เฮอรแ์มน จเีมเนอร์

แตล่ะหมูบ่า้นจะประกอบไปดว้ยบา้น 12 หลังคาเรอืน แตล่ะหลังคาเรอืนเป็นที�พักของเด็กกําพรา้ แมบ่ญุธรรม

ซึ�งเด็กอาศยัอยูร่วมกนัอยา่งพี�นอ้งในสภาพแวดลอ้มเสมอืน "ครอบครัวที�สมบรูณ์" เฉกเชน่ "ครอบครัวทาง

เลอืกถาวร" สําหรับเด็กเหลา่นัNน รปูแบบเชน่วา่นีNจะเป็นกลไกหลักในการที�จะขจัดปมดอ้ยของเด็กที�ตอ้งเป็น

เด็กกําพรา้ดว้ยการเตมิเต็มความรัก ความอบอุน่ ความมั�นคง แลความปลอดภยั ตลอดรวมทั Nงสขุภาพ และได ้

รับการสนับสนุนดว้ยการศกึษาใหส้งูเทา่ที�ความสามารถของเด็กจะทําได ้สง่เสรมิใหเ้ด็กไดใ้ชศ้กัยภาพที�มอียู่

เพื�อการพึ�งพาตนเอง

มลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงสถานรับเลีNยงเด็กกําพรา้เทา่นัNน แตเ่ป็นองคก์รสาธารณกศุล

ที�ให ้"ครอบครัวทางเลอืกถาวร" ใหก้บัเด็กกําพรา้เพื�อที�จะเตมิเต็มในสิ�งที�ขาดหายไปในชวีติของเด็ก เพื�อให ้

เด็กสามารถพัฒนาศกัยภาพ ความสามารถ และโอกาส ของตนเองเพื�ออนาคตที�สดใส

พนัธกจิมลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย

หลักการในการดําเนนิงาน

 1. มลูนธิฯิ มอบครอบครัวใหก้บัเด็กกําพรา้ดว้ยการใหโ้อกาสเด็กเหลา่นัNนไดส้รา้งความสมัพันธใ์นหมูบ่า้นเฉก

เชน่ครอบครัวทางเลอืกถาวร โดยยนือยูบ่นหลักการดําเนนิงาน 4 ขอ้ดังนีN

 1.1. แมโ่สสะผูซ้ ึ�งอทุศิตนเองเฉกเชน่เป็นแมท่ี�แทจ้รงิที�พรอ้มที�จะใหค้วามรักความอบอุน่ใหก้บัเด็กกําพรา้ที�

อยูภ่ายใตก้ารดแูลของเธอ

 1.2. พี�นอ้งชายหญงิโสสะ ที�มาจากตา่งที�ตา่งถิ�น จะอาศยัอยูใ่นครอบครัวดว้ยความสมัพันธแ์บบพี�นอ้ง

 1.3. บา้นโสสะ ที�ซ ึ�งเด็กกําพรา้ไดพั้กอาศยัเสมอืนกบับา้นของตนเองภายใตห้ลังคาเดยีวกนัอนัเต็มไปดว้ย

ความรัก ความอบอุน่ ความปลอดภยัและความมั�นคงรว่มไปกบัแมโ่สสะ พี�นอ้งโสะ และครอบครัวโสสะ

 1.4. หมูบ่า้นเด็กโสน เป็นทซี ึ�ง ครอบครัวโสสะ ไดใ้ชช้วีติอยูร่ว่มกนัเฉกเชน่เป็นชมุชนของเด็กที�ซ ึ�งเด็กแตล่ะ
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คนเสยีสละใหค้วามชว่ยเหลอืใหซ้ ึ�งกนัและกนั

 2. หมูบ่า้นเด็กโสสะ ประเทศไทยใหค้วามชว่ยและเลีNยงดเูด็กกําพรา้ที�อยูค่วามอปุถัมภเ์พื�อใหเ้ด็กมคีวามสา

มารถกําหนดชะตาชวีติในอนาคตของตนเองไดด้ว้ยการเปิดโอกาสใหก้บัเด็กไดใ้ชช้วีติภายในหมูบ่า้นตาม

ความเชื�อ และวัฒนธรรมของตนเองไดด้ว้ยการมสีว่นรว่มและบทบาทในชมุชนของเด็ก ตลอดรวมถงึชว่ยให ้

เด็กคน้พบศกัยภาพ ความสามารถ และทักษะพเิศษของตนเองดว้ยการสง่เสรมิเด็กดว้ยฝึกอบรมทักษะการ

ศกึษาของเด็ก การปลกูฝังคา่นยิมที�ถกูตอ้ง ซึ�งจะมสีว่นชว่ยใหเ้ด็กประสพความสําเร็จและเป็นที�ยอมรับใน

สงัคม

 3. หมูบ่า้นเด็กโสสะ สนับสนุนใหเ้ด็กเสยีสละเพื�อการพัฒนาชมุชนที�ตนอาศยัอยูเ่พื�อตอบสนองความตอ้งการ

ของสงัคมในโครงการพัฒนาเด็กเพื�อการศกึษา สขุภาพอนามยั การป้องกนัและเหตฉุุกเฉนิเพื�อเสรมิสรา้ง

ครอบครัวของเด็กใหเ้ขม้แข็งเป็นการป้องกนัการทอดทิNงเด็ก

ลักษณะของกจิกรรมเพื�อสาธารณกศุล
ในระหวา่งปี พ.ศ.2555 ถงึ ปี พ.ศ.2556 เด็กกําพรา้ใหม ่30 คนที�สญูเสยีพอ่ และแมไ่ดเ้ขา้มาพักอาศยัอยูใ่น

หมูบ่า้นโสสะ ทั�วประเทศ ในขณะเดยีวกนั เด็กวัยรุน่ 40 คนที�เตบิโตภายในหมูบ่า้นเด็กโสสะ ไดสํ้าเร็จการ

ศกึษาตามความสามารถของตนเองที�เรยีนได ้ ในปี พ.ศ. 2555 หมูบ่า้นเด็กโสสะ ไดใ้ชท้นุที�ไดรั้บจากผูบ้รจิาค 

และผูส้นับสนุนเพื�อใหก้ารเลีNยงดเูด็กมคีณุภาพใน 5 หมูบ่า้นของมลูนธิฯิ ทั�วประเทศ ตามรายละเอยีดดังนีN

วัยรุน่ชาย รวม

23 139

18 141

19 133

13 140

6 117

79 670

อายเุฉลี�ยของเด็กที�พักอาศยัอยูใ่นบา้นเด็กโสสะแตะละครอบครัวอยูร่ะหวา่ง 1 ปี ถงึ 13 ปี และในบา้นแตล่ะ

หลังจะประกอบไปดว้ย แมโ่สสะ, นา้โสสะ ผูซ้ ึ�งเลีNยงดเูด็กจํานวน 10 คนซึ�งประกอบไปดว้ยการจัดการดา้นคา่

ใชจ้า่ยการทําอาหารประจําวัน การทําความสะอาดบา้น ซกัเสืNอผา้ ตลอดรวมทั Nงการปลกูฝังศลิธรรม และ

จรยิธรรมใหก้บัเด็กทั Nงสบิคนที�อยูภ่ายใตก้ารดแูล

จากขอ้มลูระหวา่งปี พ.ศ.2555 ถงึ ปี พ.ศ.2556 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยของมลูนธิฯิ ที� 100 ลา้นบาทไดรั้บ

การจัดสรรไปเป็นคา่ใชจ้า่ยดังรายละเอยีดดังนีN

รวม 303 288

หมูบ่า้นเด็กโสสะ เชยีงราย 66 61

หมูบ่า้นเด็กโสสะ ภเูก็ต 61 50

หมูบ่า้นเด็กโสสะ หาดใหญ่ 58 65

หมูบ่า้นเด็กโสสะ หนองคาย 64 50

สถานที,ต ั-งหมูบ่า้น เด็กชาย เด็กหญงิ

หมูบ่า้นเด็กโสสะ บางปู 54 62
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สําหรับเด็กที�มอีาย ุ14 ปีขึNนไปจําตอ้งยา้ยออกจากหมูบ่า้นโสสะไปพักอาศยัอยูก่บัศนูยเ์ยาวชนหมูบ่า้นโสสะ 

ซึ�งตั Nงอยูไ่มห่า่งจากหมูบ่า้นเด็กโสสะที�ตนเคยอยูเ่ดมิมากนักและเด็กกลุม่นีNไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เยี�ยมบา้นโสสะ

ที�ตนเคยอาศยัอยูไ่ดท้กุเวลา ทั Nงเพื�อเป็นการสง่เสรมิ ศกัยภาพของเด็กใหเ้ป็นไปตามอายเุพื�อการพึ�งพาตนเอง

และเตรยีมพรอ้มสําหรับการเตบิโตเป็นผูใ้หญใ่นอนาคต

 -แมโ่สสะ คอืสตรโีสดที�ไมม่พัีนธะครอบครัวใดๆ อายรุะหวา่ง 25-40 ปี ปฏบิตังิานกบัมลูนธิฯิ ดว้ยพันธสญัญา

และการเสยีสละในการรับเลีNยงเด็กกําพรา้ดว้ยการใหค้วามรัก ความอบอุน่ แกเ่ด็กอยา่งสดุความสามารถ

ในชว่งระยะเวลา 2 ปีแรกสตรผีูท้ี�จะมาเป็นแมโ่สสะ ตอ้งผา่นการอบรมและการฝึกงานทั Nงดา้นทฤษฏ ีและการ

ปฏบิตัริวมทั NงการปลกูฝังสํานกึในการรับเลีNยงดเูด็กและพืNนฐานการเสยีสละ

แมโ๋สสะที�ไดรั้บการมอบหมายใหรั้บเลีNยงดแูลเด็กของมลูนธิฯิ จะเป็นเจา้หนา้ที�ประจําของมลูนธิฯิ ไปตลอด

ชวีติแมโ่สสะแตล่ะคนจะเลีNยงดเูด็กจํานวน 10 คน ภายในบา้นแตล่ะหลังซึ�งตั Nงอยูใ่นบรเิวณเดี�ยวกนัเป็นหมูบ่า้น

ทั Nงยงัไดรั้บมอบหมายอํานาจเต็มในการจัดสรรงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในแตล่ะปี จัดหาการศกึษา และการอบรม

มารยาทซึ�งรวมทั Nงศลิธรรม จรยิธรรม เพื�อทําหนา้ที�เฉกเชน่ แมแ่ท ้ๆ  ของเด็ก นอกเหนอืไปจากการสรา้งความ

ผกูพันแบบพี�นอ้งใหก้บัเด็กที�อยูภ่ายใตก้ารดแูล  แมโ่สสะแตล่ะคนจะปฏบิตังิานรว่มกบันา้โสสะ ที�คอยใหค้วาม

ชว่ยเหลอืเธอในการสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในบา้นและมบีทบาทในการลดความแตกตา่งระหวา่งเด็กที�เกดิขีNน

ในแตล่ะหมูบ่า้นเด็กโสสะ จะประกอบไปดว้ย บา้นโสสะจํานวน 10 ถงึ 12 หลัง และแมโ่สสะจะขึNนตรงตอ่

ผูอํ้านวยการหมูบ่า้น ซึ�งเป็นผูค้อยใหคํ้าปรกึษา แนะนําใหแ้มโ่สสะแตล่ะคน

ทั Nงแมโ่สสะ และนา้โสสะ ตลอดรวมทั Nงพนักงานของมลูนธิฯิ ที�ปฏบิตังิานอยูใ่นหมูบ่า้นเด็กโสสะ จะไดรั้บการ

อบรมเป็นประจําทกุปี เพื�อการฟืNนฟคูวามรูท้ั Nงดา้นทฤษฏแีละภาคปฏบิตัเิป็นระยะเวลา 2 สปัดาห ์โดยเนืNอหา

ในการอบรมเพื�อการฟืNนฟนูีNประกอบไปดว้ยเรื�องการเลีNยงดเูด็ก การดแูลบา้น การทําอาหาร สขุภาพอนามยัและ

ความรูร้อบตัว

แมโ่สสะที,เกษยีรอาย ุสําหรับแมโ่สสะที�มอีายคุรบ 60 ปีและไดป้ฏบิตังิานกบัมลูนธิฯิ ครบ 20 ปี มลูนธิฯิ

ไดจั้ดสวัสดกิารที�พักอาศยัรวมทั Nงสิ�งของจําเป็นอื�นๆ ใหห้ลังเกษียรอายกุารทํางานเพื�อเป็นการตอบแทนในการ

ทําหนา้ที�แมโ่สสะดว้ยความเหน็ดเหนื�อย ทุม่เท และเสยีสละอยา่งตั Nงใจ ใหก้บัมลูนธิฯิ 

การประเมนิของเรา

นายมนู  เพ็ญสวา่งวัฒน ์เจา้หนา้ที�สมาคมกฟิวิ�ง แบ็ค ไดเ้ขา้เยี�ยมสํานักงานใหญม่ลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศ

ไทยในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ที�ตั Nงอยูท่ี� เลขที� 18 ซอยบญุศริ ิถนนสขุมุวทิ อําเภอเมอืง สมทุรปราการ ในวันที� 

16 มกราคมพ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. และไดม้โีอกาสพบและสมัภาษณ์คณุฉัตรชยั เทพเสนา หัวหนา้แผนก

โปรแกรมการเลีNยงดเูด็ก ของมลูนธิฯิ ทําใหท้มีงานของสมาคมฯ ไดรั้บขอ้มลูที�มคีณุคา่เรื�องสถานะการณ์ของ

เด็กกําพรา้ในประเทศไทยในปัจจบุนัวา่ในเด็กทกุรอ้ยคน จะเป็นเด็กกําพรา้อยู ่20 คน ที�ถกูทอดทิNงจากหลาย

สาเหต ุอาทเิชน่ พอ่ แมเ่สยีชวีติ จากโรครา้ย จากอบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิความยากจน หรอืแมแ้ตก่ารอพยพ

ยา้ยถิ�นฐาน และจากความรนุแรงภายในครอบครัว (อา้งถงึ งานวจัิยเรื�อง สถานะการณ์ของสทิธเิด็กในประเทศ

ไทย : กรณีศกึษา เด็กที�สญูเสยีพอ่ แม ่และเด็กที�ขาดการดแูลจากผูป้กครอง, ปี พ.ศ. 2555)

ทมีงานไดเ้รยีนรูถ้งึรปูแบบการเลีNยงดเูด็กกําพรา้ของมลูนธิฯิ ที�นํามาประยกุตแ์ละปฏบิตัเิป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ในการเลีNยงดเูด็กของมลูนธิฯิ นัNนสามารถสรา้งความรูส้กึใหก้บัเด็กเสมอืนไดอ้ยูก่บัครอบครัวจรงิๆ ของตนเอง 

ซึ�งตรงตามวัตถปุระสงคข์องมลูนธิฯิ ที�มจีดุมุง่หมายดังนีN

 - เพื�อความรูส้กึและชอ่งวา่งของเด็กระหวา่งตัวเด็ก กบัมลูนธิฯิ และสรา้งความรักความอบอุน่แบบครอบครัว

และเพื�อใหบ้รรลจุดุมุง่หมายดังกลา่ว มลูนธิฯิ จงึไมอ่นุญาตใหผู้ม้จีติศรัทธาที�ตอ้งการบรจิาค จัดเลีNยงอาหารให ้

กบัเด็กของมลูนธิฯิ อยา่งเด็ดขาด ยกเวน้การบรจิาคเป็นสิ�งของ การเขา้เยี�ยมเด็กในบา้นภายใตก้ารยนิยอมของ
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แมโ่สสะแตล่ะบา้น

มลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย ไมไ่ดเ้ป็นองคก์รสารธาณกศุลที�รับเด็กกําพรา้เขา้เลีNยงดโูดยตรง เด็กกําพรา้

ที�เขา้พักอาศยัอยูก่บัมลูนธิฯิ นัNนจําตอ้งไดรั้บการโอนมาจากหน่วยงานภาครัฐ หรอืองคก์รสาธารณกศุลอื�นๆ ที�

มกีจิกรรมเกี�ยวขอ้งกบัเด็กที�ถกูทอดทิNง อาทเิชน่ บา้นพักฉุกเฉนิ เป็นตน้  

มลูนธิฯิ จะรับเด็กอายรุะหวา่ง 1 ปี ถงึ 7 ปี และจัดหาสิ�งอํานวยความสะดวกที�จําเป็นในชวีติประจําวันพรอ้ม

บา้นในหมูบ่า้นเด็กโสสะ รวมทั Nงโรงเรยีน และคา่ใชจ้า่ยทั NงหมดตลอดรวมถงึการดเูลีNยงดตูา่งๆ เป็นตน้

การเรยีนพเิศษจะไดรั้บการจัดหาใหสํ้าหรับเด็กที�แสดงใหเ้ห็นถงึทักษะพเิศษ อาทเิชน่ ภาษาองักฤษ เป็นตน้

มลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย เป็นมลูนธิฯิ สําหรับเด็กกําพรา้ที�อาศยัระยะยาว ซึ�งหมายถงึมลูนธิฯิ จะไมรั่บ

เด็กกําพรา้มาอาศยัอยูใ่นระยะเวลาสั Nนๆ ทั NงนีNเพื�อสรา้งความมั�นใจวา่ รปูแบบการเลีNยงดขูองมลูนธิฯิ นัNนจะกอ่

ประสทิธผิลใหก้บัเด็กที�เขา้พักซึ�งเป็นการสรา้งอนาคตที�สดใสในระยะยาว

โปรแกรมการพฒันาเด็ก เป็นโปรแกรมในการตดิตามความกา้วหนา้ในการศกึษาของเด็กที�อาศยัอยูใ่นหมู่

บา้นโสสะเป็นรายบคุคล เพื�อการวางแผนการศกึษาใหก้บัเด็กในอนาคตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของเด็กที�วาง

ไวโ้ปรแกรมนีNยงัเป็นชอ่งทางการสื�อสารระหวา่งเด็กกบัเจา้หนา้ที�ของมลูนธิฯิ ในการปรับปรงุคะแนนการศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กบบรรลคุวามสําเร็จในอาชพีที�ตนเองฝันไว ้

โปรแกรมการสง่เสรมิอาชพี โปรแกรมดังกลา่วไดนํ้ามาใชเ้พื�อเป็นการสง่เสรมิใหเ้ด็กที�มอีายเุกนิ 18 ปี

ซึ�งสมควรที�จะดํารงชวีติไดอ้ยา่งไมต่อ้งพึ�งพาใครและอาศยัอยูน่อกหมูบ่า้นเด็กของมลูนธิฯิ  ทั NงนีN มลูนธิฯิ จะให ้

ความชว่ยเหลอืในการจัดหางานที�ตรงกบัคณุสมบตัขิองเด็กผา่นชอ่งทางเครอืขา่ยของมลูนธิฯิ อาทเิชน่ อดตี

เด็กกําพรา้ของมลูนธิฯิ ที�ประสพความสําเร็จในชวีติ คณะกรรมการของมลูนธิฯิ องคก์รธรุกจิที�ใหก้าร

 -สนับสนุนมลูนธิฯิ เป็นตน้  นอกเหนอืจากการใหค้า่ดํารงชพีใหก้บัเด็กเป็นระยะเวลา 6 เดอืน 

เพื�อชว่ยเหลอืในการเชา่ที�พักอาศยั

ในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีที�มลูนธิฯิ ประสพความสําเร็จปีหนึ�ง รอ้ยละ 90 ของเด็กของมลูนธิฯิ ไดจ้บการศกึษา

ในระดับปรญิญาตรแีละไดง้านทําซึ�งสรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัแมโ่สสะและมลูนธิฯิ โดยรวม

การจัดทํารายงาน

มลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ไดนํ้าเสนอรายงานประจําปี พ.ศ.2556 - 2557

พรอ้มกบั รายงานการเงนิประจําปี พ.ศ. 2556 ที�ไดรั้บการสอบบญัชโีดยคณุ Preyada Charnparttaravanit

ผูส้อบบญัช ีรับอนุญาตเลขที� 3939 จาก บรษัิทดับบลวิเอสแบส จํากดั พรอ้มกบัหนังสอืครบรอบ 40 ปีของ

มลูนธิฯิ ใหก้บั ทมีงานของสมาคมฯ

คณุคา่และความโปรง่ใส

 มลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภม์รีปูแบบในการเลีNยงเด็กกําพรา้ที�เป็นสากลซึ�งแตก

ตา่งจากสถานรับเลีNยงเด็กกําพรา้ทั�วไปในประเทศไทย รปูแบบการเลีNยงดขูอง ด็อกเตอร ์เฮอรแ์มน จเีมเนอร ์

ซึ�งเป็นการจัดหา ครอบครัวทางเลอืกถาวร ใหก้บัเด็ก เป็นรปูแบบที�ทําใหม้ลูนธิฯิ ไดรั้บความเชื�อถอืและ

ประสพความสําเร็จในการเลีNยงดเูด็กกําพรา้ทั�วโลก ซึ�งเป็นจดุแข็งประการหนึ�งของมลูนธิฯิ

ทมีงานของสมาคมกฟิวิ�ง แบ็ค ไดป้ระสานงานกบัฝ่ายบญัชแีละการเงนิของมลูนธิฯิ เพื�อขอรายละเอยีดคา่

ใชจ้า่ยระหวา่งการดําเนนิงานตามโครงการเลีNยงเด็ก และคา่ใชจ้า่ยฝ่ายธรุการของมลูนธิฯิ ซึ�งไมไ่ดรั้บราย

ละเอยีดแตป่ระการใด ดังนัNน ทมีงานฯ จงึไมส่ามารถแสดงความเห็นใดๆ ไดจ้ากรายงานการเงนิของมลูนธิฯิ ได ้

อกีทั Nงรายงานประจําปีของมลูนธิฯิ มไิดแ้สดงใหเ้ห็นถงึคา่ใชจ้า่ยของแตล่ะหมูบ่า้นเด็กที�จะทําใหเ้ปรยีบเทยีบ

กบัรายการเงนิในปีดังกลา่วได ้
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รายงานการเงนิ องคก์ร : มลูนธิเิด็กโสสะ แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์

ทรัพยส์นิหมนุเวยีน ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้

พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556

หน่วยเงนิตรา บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 118,819,216  118,819,216          

ลงทนุชั�วคราว 106,000,000  106,000,000          

ลกูหนีNอื�นๆ 1,250,971      1,250,971             

ทรัพยส์นิหมนุเวยีนอื�นๆ 48,400          48,400                 
รวม 226,118,586  226,118,586          

รายไดค้า่ใชจ้า่ย มลูคา่ของ มลูคา่เวลาของ
ตรวจสอบแลว้ ที,รบับรจิาค อาสาสมคัร รวม

พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556
รายได้
เงนิบรจิาคจากตา่งประเทศ 73,885,258    73,885,258           
เงนิบรจิาคภายในประเทศ 24,744,764    24,744,764           
เงนิบรจิาคจากการสนทนา 65,936,300    65,936,300           
ดอกเบีNยรับ 3,557,092      3,557,092             
รายไดอ้ื�นๆ 306,934        306,934                
มลูคา่เวลาและของบรจิาค 1,200,000   150,000      1,350,000             
รวม 168,430,348  1,200,000   150,000      169,780,348          

รายจา่ย
คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน

ตน้ทนุการเลยีงดแูละการศกึษา 55,004,345    33% 55,004,345           32%

รวมคา่ใชจ้่ายการดําเนนิงาน 55,004,345    33% 0 0 55,004,345           32%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ
คา่ใชจ้่ายพนักงาน 35,863,159    21% 35,863,159           21%

คา่ทําเนยีมในโครงการหาทนุ 26,479,977    16% 26,479,977           16%

คา่ใชจ้่ายวัสดสํุานักงาน 6,781,483      4% 6,781,483             4%

คา่ใชจ้่ายสํานักงาน 11,481,813    7% 11,481,813           7%

คา่รักษาพยาบาล 523,347        0% 523,347                0%

คา่ประกันภัย 101,008        0% 101,008                0%

คา่ซอ่มแซมและรักษา 3,405,447      2% 3,405,447             2%

คา่นํNาและไฟ 2,770,515      2% 2,770,515             2%

คา่เดนิทาง 3,453,131      2% 3,453,131             2%

คา่ใชจ้่ายอื�นฯ 2,354,471      1% 2,354,471             1%

รวมคา่ใชจ้่ายการบรหิารฯ 93,214,350    55% 0 0 93,214,350           55%

รวมคา่ใชจ้่ายทั NงสิNน 148,218,695  148,218,695          
หักมลูคา่เวลาและของบรจิาค 1,200,000   150,000      1,350,000             
สว่นเกนิเงนิสด (ตดิลบ) 20,211,652    20,211,652           12%

รอ้ยละของการดําเนนิงาน 33% 32%
รอ้ยละของการบรหิารฯ 55% 55%
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