
Page 1 of 6

รายงานการประเมนิ มลูนธิกิลุ่มปรารถนาด ี
วันที7ประเมนิ 4  ตุลาคม 2565
ผูป้ระเมนิ นางสาวกมลชนก จันทร์ตน

นางสาวพรพันธ์ อาภามงคล  
Mr. Terry Weir, GBA Founder

หัวหนา้องค์กรการกุศล Mr. Enrique Cuan : ประธานคณะกรรมการและผูก้่อตั Hงมูลนธิฯิ
คุณปนัดดา งามสมพร, Program Officer

ที7อยู่ กลุ่มปรารถนาด ี(กรุงเทพ)
39 ซอยสุขุมวทิ 52 พระโขนงใต ้
พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
Tel: + 66 (0) 2 331 4731 

กลุ่มปรารถนาด ี(อุบลราชธาน)ี
350 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี34000 
Tel: +66 (0) 93 408 1124 

อีเมล contact@pratthanadee.org
เว็บไซต์ https://pratthanadee.org
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

วัตถุประสงค์ขององค์กร
กจิกรรมเพื7อการกุศลของมูลนธิกิลุ่มปรารถนาดีเกือบทั Hงหมดจัดข ึHนเพื7อใหต้รงกับความตอ้งการของชุมชน
โดยมีวัตถปุระสงค์หลัก 3 ประการดังนีH
 - ใหค้วามช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผูห้ญงิที7ดอ้ยโอกาสในสังคม ดว้ยการใหก้ารศกึษา ที7มีส่วนสําคัญ
ในการช่วยใหผู้ห้ญงิเหล่านั Hนประสพความสําเร็จในหนา้ที7การงานที7ทําใหร้ายไดเ้พ ิ7มข ึHน
 - เพื7อพัฒนาทักษะความสามารถของผูห้ญงิผ่านการอบรมวชิาชีพ ซ ึ7งจะเป็นแรงบันตาลใจใหผู้ห้ญงิ
ประสพความสําเร็จในหนา้ที7การงานที7เหมาะสมกับตนเอง
 - เพื7อใหค้วามช่วยเหลือในการรูจั้กกับชีวติและทักษะการอยู่รอดที7ช่วยใหผู้ห้ญงิเหล่านั Hนปรับตนเอง
ไดก้ับชุมชน และสรา้งความมั7นใจใหก้ับตนเอง

ประวัตคิวามเป็นมา
มูลนธิกิลุ่มปรารถนาด ีก่อตั Hงข ึHนตั Hงแต่ปี 2543 โดยนายเอ็นรกิเก ้ซ ึ7งเป็นนายธนาคารที7ทํางานที7เอเซีย
โดยมูลนธิจิดทะเบียนจัดตั Hงกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิเมื7อวันที7 8 ธันวาคม 2543 
เลขอนุญาตที7 ต. 490/2543 และเลขทะเบียนลําดับที7 กท 1158 มูลนธิใิหค้วามช่วยเหลือผูห้ญงิและ
เยาวชนหญงิขาดโอกาสทางการศกึษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลที7ไดร้ับ
มูลนธิไิดร้ับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นประจําปี 2557 จาก the Rockefeller Foundation and
the Resource Alliance. 
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หลักการทํางานของมูลนธิ ิ
มูลนธิชิ่วยเหลือผูห้ญงิในประเทศไทยที7:
  ▪ ดํารงชีวติแบบหาเชา้กนิคํ7าในงานที7ไดร้ับค่าตอบแทนตํ7า อันตราย หรือถกูดูถกูเหยียดหยาม  
  ▪ ขาดการศกึษาและมีทักษะตํ7า และไม่แน่ใจว่าจะกา้วขา้มส ิ7งนีHไดอ้ย่างไร
  ▪ แบกรับภาระหนา้ที7เลีHยงดูบุตรและครอบครัวในต่างจังหวัดดว้ยค่าแรงที7ตํ7ามาก 
  ▪ ดําเนนิชีวติที7ทําลายความมั7นใจในตนเอง สุขภาพ และความสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว

เป้าหมายหลักของมูลนธิ ิ
เป้าหมายหลักของมูลนธิ ิคือรวบรวมความเอืHออาทรของผูบ้รจิาคและอาสาสมัคร และแปลงเป็นการฝึกอบรมที7ม ี
คุณภาพสูงฟร ีและสนับสนุนช่วยเหลือผูห้ญงิดอ้ยโอกาส สรา้งแรงบันดาลใจใหผู้ห้ญงิรุ่นใหม่ที7มีความมั7นใจ  
ใหม้ีแรงบันดาลใจกลับคืนมา
มูลนธิมิุ่งหวังใหส้ตรีที7ไดร้ับการฝึกอบรมหลักสูตรของมูลนธิติระหนักถงึอาชีพและแรงบันดาลใจในการทํางานโดย:-
▪ มีการจา้งงานที7มีคุณภาพสูงข ึHนดว้ยสภาพการทํางานที7ดีข ึHน 
▪ ไดร้ับการเลื7อนตําแหน่งหรือข ึHนเงนิเดือน 
▪ เขา้รับการฝึกอบรมหรือศกึษาเพ ิ7มเตมิเพื7อใหบ้รรลุเป้าหมายในอาชีพการงาน

การฝึกอบรมภายในมูลนธิฯิ กรุงเทพ
มูลนธิไิดจั้ดอบรมใหก้ับผูห้ญงิในกรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 1 ครั Hง โดยปัจจุบันมีผูห้ญงิเขา้ร่วมอบรมประมาณ 150 คน 
นอกจากนีHไดจั้ดอบรมใหก้ับนักเรียนหญงิที7ศกึษาอยู่ในระดับชั Hนมัธยมในกรุงเทพฯ อายุ ระหว่าง 13-18 ปี เพื7อให ้
ไดเ้รียนรูก้ารดูแลตนเอง หากตอ้งเขา้มาหางานทําในเมืองใหญ่ โดยมูลนธิอิบรมใหก้ับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ประมาณปีละ 3,000 คน โครงการอบรมไดร้ับความสําเร็จในการฝึกผูห้ญงิและเยาวชนมากกว่า 15,000 คน 

การฝึกอบรมในจังหวัดอุบลราชธานี
ตั Hงแต่ปี พ.ศ. 2543 มูลนธิไิดช้่วยผูห้ญงิในกรุงเทพฯ ซ ึ7งส่วนใหญ่จะมาจากภาคอีสาน ดังนั Hนในปี 2554
ไดจั้ดตั Hงสํานักงาน สาขาข ึHนที7จังหวัดอุบลราชธาน ีภารกจิของสํานักงานอุบลคือ
การช่วยเตรียมและสนับสนุนเด็กผูห้ญงิใหม้ีทักษะ ความรู ้
ที7พวกเขาตอ้งการในการป้องกันตนเองและนําไปประกอบอาชีพใหป้ระสบความสําเร็จทางเศรษฐกจิก่อนยา้ยไปทํางาน
ในเมือง  มูลนธิไิดจั้ดอบรมใหก้ับนักเรียนหญงิที7ศกึษาอยู่ในระดับชั Hนมัธยมในจังหวัดอุบลราชธานี อายุ ระหว่าง
13-18 ปี โดยโครงการอบรมไดร้ับความสําเร็จมากกว่า 10,000 คน
หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตร Better Me
ปี2559 ไดเ้ปิดโครงการ Better me ข ึHนเป็นครั Hงแรก
เพื7อเสรมิสรา้งศักยภาพใหก้ับผูห้ญงิและเยาวชนโดยการแนะแนว เรื7องอาชีพ การอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง
การใหท้ักษะผ่านการฝึกอบรมและการใหค้ําปรกึษา ในบรรยากาศที7ปลอดภัย และส่งเสรมิต่อการเรียนรู ้
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื7อสรา้งโอกาสในการมีรายไดท้ี7ดีข ึHน มีทางเลือกในชีวติ ตลอดจนมีสุขภาพ ที7ดี
และส่งเสรมิการทํางานที7ปลอดภัยและมีความหมายต่อชีวติ
ซ ึ7งแต่ละหลักสูตรจะเนน้สอนภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประกอบดว้ยหลักสูตร ดังนีH
1. หลักสูตรพัฒนาตนเอง 
พัฒนาทักษะที7สําคัญ การฝึกอบรมดา้นอาชีพและการพัฒนาตนเอง 30 ชั7วโมง ครอบคลุมหัวขอ้ต่างๆ เช่น
การประเมนิ ตนเอง การตั Hงเป้าหมาย กฎหมายและสทิธสิตรี การป้องกันตัว การจัดการเงนิของตนเอง
และการหางานที7เหมาะสมกับตน
2. เรียนภาษาอังกฤษขั HนพืHนฐาน
บทเรียนภาษาอังกฤษ 25 บท นํานักเรียนข ึHนสู่ระดับ A1 ในกรอบอา้งองิทั7วไปของยุโรปสําหรับภาษา
และช่วยใหพ้วกเขา เขา้ถงึการจา้งงานในระดับที7สูงข ึHนในกรุงเทพฯ

3. การใหค้ําปรกึษาส่วนบุคคล
ที7ปรึกษาหญิงพรอ้มใหคํ้าปรึกษาตัวต่อตัวเป็นประจําเพื7อใหค้วามชว่ยเหลือและการสนับสนุนส่วนบคุคลตลอดทั Hงโปรแกรม
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ชุมชนน่าอยู่
พนักงานที7คอยช่วยเหลือ หอ้งคอมพวิเตอร์และหอ้งสมุด และศูนย์ตอ้นรับใจกลางกรุงเทพฯ

คอร์สอบรมมีดังนีH
หลักสูตรพัฒนาตนเอง 1 (3 เดือน)
-การประเมนิตนเอง
-การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
-แผนการในอนาคต
-การวางแผนอนาคตอย่างมีประสทิธภิาพ
-การจัดการกับการเปลี7ยนแปลง

หลักสูตรพัฒนาตนเอง 2 (3 เดือน)
-สทิธขิองเราเรียกรอ้งได ้
-ผูห้ญงิรอบรูเ้รื7องเงนิ
-สรา้งความประทับใจจากบุคลกิภาพที7ดี

หลักสูตรพัฒนาตนเอง 3 (3 เดือน)
-เทคนคิการเจรจาต่อรอง
-การดูแลสุขภาพพืHนฐาน
-เร ิ7มตน้ทําธุรกจิอย่างไร

คู่มือเอาตัวรอดสําหรับผูห้ญงิ
มูลนธิฯิ เห็นว่าความรุนแรงในทุกรูปแบบมีผล และสามารถกระทําไดโ้ดยทั Hงชายและหญงิไม่ว่าอายุ เพศ
ชนชั Hนทางสังคม หรือภูมหิลังทางเชืHอชาตขิองพวกเขา ในฐานะที7เป็นสังคม
เราไม่สามารถมุ่งเนน้ที7การป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื7อของ ความรุนแรงเท่านั Hน
แต่เราตอ้งทํางานร่วมกันเพื7อป้องกันความรุนแรงไม่ใหเ้กดิข ึHนเลย ดังนั Hนทางมูลนธิฯิ จงึจัดทําเวปไซด์ข ึHน
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื7อใหค้วามรูแ้ก่ผูค้นในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก :่
1. ความรุนแรงและการล่วงละเมดิทางเพศ
2. ความรุนแรงภายใน
3. สทิธทิางกฎหมาย: สทิธขิองฉันในสถานการณ์เหล่านีHคืออะไร
4. สทิธทิางกฎหมาย: ฉันจะรายงานปัญหาไดอ้ย่างไร
5. ใครสามารถช่วยฉันไดแ้ละฉันสามารถเขา้ถงึความช่วยเหลือไดท้ี7ไหน?
ผูท้ี7สนใจสามารถขอรับหนังสือ คู่มือเอาตัวรอดสําหรับผูห้ญงิ ไดด้ว้ยตนเองที7มูลนธิฯิ
หรือดาวน์โหลดไฟส์ในรูปแบบดจิติอล
ที7หนา้เวปไซด์และโชเชียลมีเดีย https://pratthanadee.org/confidence-to-stop-violence/

คู่มือปรารถนาดี
คู่มือเล่มนีHไดจั้ดทําข ึHนเพื7อรวบรวมรายชื7อหน่วยงานที7สามารถขอความช่วยเหลือเมื7อเกดิภัยอันตราย
รวมไปถงึสทิธขิั HนพืHนฐาน ตามกฎหมาย และสทิธเิมื7อถกูกระทําดว้ยความรุนแรงภายในครอบครัว 
ปัจจุบันภัยอันตรายสามารถพบไดใ้นหลายรูปแบบมากข ึHน มูลนธิฯิ จงึไดร้วบรวมภัยอันตรายที7อาจเกดิข ึHนในชีวติ
ประจําวันโดยเฉพาะกับผูห้ญงิ แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู ่ดังนีH
1. ภัยจากเทคโนโลยี มักเกดิข ึHนจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย และแอพพลเิคชั7นต่าง ๆ
ซ ึ7งหากใชง้านอย่างไม่มีความรูท้าง เทคโนโลยีหรือ ไม่ระมัดระวังก็อาจตกเป็นเหยื7อของภัยคุกคามได ้
เช่น ฟิชช ิ7ง เป็นการหลอกลวงทางอนิเตอร์เน็ตเพื7อขอขอ้ มูลที7สําคัญ เช่น รหัสผ่าน
หมายเลขบัตรประชาชน โดยมักส่งเป็นขอ้ความมาทางอีเมลหรือแอพพลเิคชั7นสําหรับส่งขอ้ความ
2. ภัยจากการโจรกรรมและอาชญากรรม สามารถเกดิข ึHนไดทุ้กเวลา ทุกสถานที7 
การระมัดระวังตัวเองและสังเกตส ิ7ง รอบขา้งอยู่เสมอจะช่วยลดโอกาสการโจรกรรมและอาชญากรรมได ้
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3. ภัยจากการถกูละเมดิสทิธ ิและเสรีภาพ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จติใจ อารมณ์
สังคมและการดําเนนิชีวติของผู ้ถกูกระทํา รวมไปถงึสังคม ชุมชนดว้ย
การกระทําที7มีเจตนาใหเ้กดิผลกระทบเหล่านีHองค์การอนามัยโลกเรียกการกระทํา นีHว่า การใชค้วามรุนแรง 

ความสําเร็จของปีนีH

3,289    จํานวนนักเรียนมัธยมปลายที7มีความเสี7ยงในจังหวัดอุบลราชธานีที7ไดร้ับชุดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
           ในการจัดการกับความรุนแรงจากเพศสภาพ
100      จํานวนคนที7ปรกึษาปัญหาความรุนแรงทางเพศ (ตัวต่อตัวและผ่านโซเชียลมีเดีย)
205      จํานวนผูห้ญงิในกรุงเทพฯ ที7เขา้ร่วมหลักสูตรออนไลน์ดา้นอาชีพและการพัฒนาตนเอง
674      จํานวนชั7วโมงเรียนภาษาอังกฤษที7ดําเนนิการ
6          จํานวนทุนที7ไดร้ับ (จากเจ็ดแอปพลเิคชัน)
670      จํานวนสมาชกิจดหมายข่าว
16,862 จํานวนผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์ของมูลนธิ ิ

ความโปร่งในการจัดทํารายงาน
มูลนธิกิลุ่มปรารถนาด ีโดยคุณปนัดดา งามสมพร ไดน้ําเสนอรายงานการดําเนนิงานประจําปี 2564 
และรายงานการเงนิที7ไดร้ับการสอบบัญชี ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยบรษัิทผูส้อบบัญชี 2วี การสอบบัญชี จํากัด 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต คุณวสิาข ์ หงส์ศริริัตน์ ผูส้อบบัญชีอนุญาตเลขที7 6230 โดยส่งมาทางอีเมล
ทั HงนีHรายงานการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ.2564 ไดถ้กูนําเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของมูลนธิฯิ อีกดว้ย

ความโปร่งใส
จากรายงานการเงนิประจําปี พ.ศ. 2564 ที7ไดร้ับการสอบบัญชีแลว้ ทีมงานสมาคมฯ ไดด้ําเนนิการ
ตรวจสอบอย่างรอบคอบและไดจั้ดกลุ่มค่าใชจ่้ายประจําปีดังกล่าวใหม่เพื7อสะทอ้นใหเ้ห็นถงึค่าใชจ่้าย
จรงิที7เกดิข ึHนจากการดําเนนิโครงการการกุศลของมูลนธิฯิ อย่างแทจ้รงิ
ทีมงานสมาคมฯ พบว่ารอ้ยละ 42 ของค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นการดําเนนิโครงการการกุศล ในขณะ
ที7 รอ้ยละ 58 ของค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นการบรหิารและจัดการ 
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รายงานการเงนิ
ชื7อองค์กร มูลนิธิกลุม่ปรารถนาดี

รายรับและค่าใชจ้่าย มูลค่า มูลค่า
สอบบัญชีแลว้ ของบรจิาค เวลา รวม

อาสาสมัคร
สอบบัญชีแลว้ สอบบัญชีแลว้

2564 2564
บาท บาท

ทรัพย์สนิหมุนเวียน
เงนิสด 1,028                1,028                      

เงนิฝากธนาคาร 1,026,791       1,026,791              

สนิคา้คงคลัง 47,275             47,275                    

ทรัพย์สนิหมุนเวียนอื7นๆ 25,811             25,811                    
รวม 1,100,905       1,100,905              

รายได ้
เงนิบรจิาคจากผูก้่อตั Hง&ผูบ้รจิาคอื7นๆ 2,036,231   2,036,231         
เงนิบรจิาคสําหรับโครงการเฉพาะ 597,433       597,433              
เงนิบรจิาคทั7วไป 627,498       627,498              
รายไดจ้ากดอกเบีHย 1,920             1,920                    
รวม 3,263,082   -                       -                      3,263,082         

ค่าใชจ้่าย
ค่าใชจ่้ายการดําเนนิโครงการ
ค่าบรหิารจัดการโครงการและประชุมเชงิปฏบิัตกิาร1,143,975       35% 1,143,975              35%

วัสดุและอุปกรณ์ที7ใชใ้นการอบรมหลักสูตร 67,143             2% 67,143                    2%

ค่าใชจ่้ายโครงการต่างๆ 170,299           5% 170,299                 5%
1,381,417       42% -                        -                       1,381,417              42%

ค่าใชด้า้นการบรหิาร
ค่าใชจ่้ายพนักงานและสวัสดกิาร 861,925       26%  861,925              26%
ค่าเช่าสํานักงาน 562,665       17% 562,665              17%
ค่าเสื7อมราคา 85,171          3% 85,171                 3%
ค่าประชาสัมพันธ์ 32,543          1% 32,543                 1%
ค่านํHา ค่าไฟฟ้า 14,050          0% 14,050                 0%
ค่าใชจ่้ายในการสื7อสาร 33,830          1% 33,830                 1%
ไปรษณีย์และการจัดส่ง 10,389          0% 10,389                 0%
ค่าขนส่ง 31,875          1% 31,875                 1%
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา 11,900          0% 11,900                 0%
เครื7องใชส้ํานักงาน 36,048          1% 36,048                 1%
ค่าสอบบัญชี 20,000          1% 20,000                 1%
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื7นๆ 420                  0% 420                        0%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3,971             0% 3,971                    0%
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 3,389             0% 3,389                    0%
ค่าภาษีเงนิได ้ 194                  0% 194                        0%

1,708,370   52% -                       -                      1,708,370         52%
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รวามค่าใชจ่้าย 3,089,787   3,089,787         
หักมูลค่าเวลาอาสาสมัคร -                       -                          

ส่วนเกนิเงนิสด (ตดิลบ) 173,295       -                       -                      173,295              
รอ้ยละค่าใชจ้่ายโครงการ 42% 42%

รอ้ยละค่าใชจ้่ายบริหาร 52% 52%


