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วตัถปุระสงค:์

มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย เป็นองคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืจํากัดไวเ้ฉพาะกลุม่ศาสนา

จัดตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาแบบองคร์วมโดยชมุชน เพือ่การดํารงชพีอยา่งย่ังยนืของชาวลาหู่

หนา้ทีข่องมลูนธิมิจีดุมุง่หมายเพือ่

‐ พัฒนาและสรา้งเสรมิความแข็งแกรง่ของศักยภาพในการพัฒนาแบบบรูณาการของชมุชน

‐ สง่เสรมิและสนับสนุนการศกึษาสําหรับเด็ก เยาวชน และผูห้ญงิ

‐ สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาดา้นอาชพีของชมุชน

‐ สง่เสรมิและสนับสนุนการเคารพในสทิธมินุษยชน

‐ รว่มมอืกับองคก์รเครอืขา่ยอืน่ๆ ทีม่วัีตถปุระสงคใ์กลเ้คยีงกัน

ประวตัขิองมลูนธิ:ิ

มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไร จัดตัง้และจดทะเบยีนทีจั่งหวัดเชยีงใหม ่ เมือ่วันที่

1 มนีาคม พ.ศ. 2555 โดย Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC)

มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย เป็นองคก์รอาสาสมัครเอกชน ซึง่มุง่เนน้ในงานดา้นพัฒนาและไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกับ

งานศาสนาของทางโบสถ ์  หนา้ทีห่ลักของมลูนธิคิอืการใหบ้รกิารทางสังคม และมขีอบเขตทีช่ดัเจนเพือ่แบง่แยก

หนา้ทีข่องมลูนธิจิากวาระทางศาสนา  ถงึแมว้า่มลูนธิจิะทํางานรว่มกับสมาชกิของ TLBC กวา่ 90 หมูบ่า้น เป้าหมาย

หลักของมลูนธิคิอืกระจายความชว่ยเหลอืไปยังกลุม่ชาตพัินธุล์าหูซ่ ึง่มภีมูหิลังทางศาสนาทีห่ลากหลาย อาศัยอยู่

ในประเทศไทย และไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ TLBC  
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ผูส้นบัสนนุหลกั:

มลูนธิ ิ SLSF (โดยมลูนธิทินุสรา้งฝันซึง่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย) ไดม้อบทนุการศกึษาในระดับปวช. ปวส. วทิยาลัย 

และมหาวทิยาลัย ผา่นทางมลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย

Daikonia องคก์รการกศุลของสวเีดน ซึง่กอ่ตัง้ขึน้เมอืปีพ.ศ. 2509 โดยโบสถ ์ 5 แหง่ในประเทศสวเีดน เพือ่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืแกอ่งคก์รการกศุลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืจํากัดไวเ้ฉพาะกลุม่ศาสนา รวมถงึมลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย

สําหรับโครงการพัฒนาชมุชนและการอพยพอยา่งปลอดภัย

รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมของมลูนธิ:ิ

TLDF ใชแ้นวทางการพัฒนาชมุชนแบบองคร์วมในการดําเนนิการตามโปรแกรมการพัฒนา 3 โครงการ ดังนี้

1) ทนุการศกึษาสําหรับนักเรยีนลาหู ่ (LSSP)

2) การพัฒนาชมุชนแบบบรูณาการ (ICDP)

3) การอพยพอยา่งปลอดภัย (SMP)

คณะกรรมการของมลูนธิมิหีนา้ทีคั่ดกรอง คัดเลอืก มอบทนุ ตดิตามผล บรหิารการเงนิและทํารายงานของโครงการ

1) โครงการทนุการศกึษาสําหรบันกัเรยีนลาหู ่"LSSP"

จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 243 คนไดรั้บการสนับสนุนในปี 2561 โดยที ่ 55 คนในจํานวนนีเ้ป็นเด็กกําพรา้  มลูนธิมิี

เกณฑช์ดัเจนในการประเมนิเด็กนักเรยีนทีเ่ขา้ขา่ยสามารถรับทนุ สรปุรายชือ่ และขบวนการคัดเลอืกขัน้สดุทา้ย

คอืการสัมภาษณ์

ผูส้มัครขอรับทนุจะถกูจัดเป็น 3 กลุม่  สําหรับปี 2561 แบง่เป็นพระรอ้ยละ 10, ครสิเตยีนรอ้ยละ 24, และนักเรยีน

ครสิเตยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับ TLBC รอ้ยละ 66  จากนักเรยีนทีไ่ดรั้บทนุทัง้หมด รอ้ยละ 22 เป็นเด็กกําพรา้
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นักเรยีนทีไ่ดรั้บทนุมาจาก 170 หมูบ่า้นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ เชยีงราย ลําปาง พะเยา ตาก แมฮ่อ่งสอน ยะลา

และบรุรัีมย ์  นักเรยีนบางคนไดรั้บทนุการศกึษาตัง้แตเ่ริม่ตน้ของโครงการเมือ่ปี 2556  เด็กนักเรยีนจะยังสามารถ

ไดรั้บทนุตอ่เนือ่งทกุปีหากยังอยูใ่นเกณฑท์ีตั่ง้ไวข้องมลูนธิิ

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีข่องมลูนธิจิะไปเยีย่มชมหมูบ่า้นทีเ่ด็กอาศัยอยูเ่พือ่ตรวจสอบคําตอบของผูส้มัครขอรับ

ทนุในแบบสอบถาม และเพือ่พบปะพดูคยุกับผูป้กครองรวมถงึผูนํ้าหมูบ่า้น  มนัีกเรยีนในโครงการ 18 คนทีจ่บ

การศกึษาในปี 2560 และไดเ้ขา้ทํางานในสาขาการบัญช ี การขาย การตลาด การทอ่งเทีย่ว เป็นชา่ง เป็นบาทหลวง

และครทูีโ่รงเรยีนของรัฐบาล  สําหรับปี 2562 เป้าหมายคอืมอบทนุการศกึษาทัง้หมดจํานวน 259 ทนุ

2018

นักเรยีน 
กําพรา้

นักเรยีน

 ทัง้หมด บาท %

มหาวทิยาลัย 23 89 20,225        1,800,000        45%

สายอาชพี 20 79 14,430        1,140,000        29%

ระดับมัธยม 10 71 9,761           693,000           17%

ระดับประถม 2 4 6,000           24,000              1%

55                      243           3,657,000        91%

คา่บรหิารจัดการของ TLDF 343,000           9%

ยอดเงนิบรจิาคจากมลูนธิทินุสรา้งฝัน 4,000,000       

ยอดเงนิในตารางไมต่รงกับยอดเงนิในงบการเงนิ เนือ่งจากการเหลือ่มของปีการศกึษากับปีงบการเงนิ

ทนุเฉลีย่ (บาท)
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2) โครงการพฒันาชุมชนแบบบรูณาการ

โครงการนีเ้ป็นโครงการเกีย่วกับสทิธติา่งๆ ทางกฎหมายซึง่เคยไดรั้บการสนับสนุนโดยตรงจากมลูนธิ ิ

Daikonia มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหช้าวลาหูต่ระหนักถงึสทิธใินการพัฒนาชมุชนแบบบรูณาการ

รายงานสรปุของโครงการนีแ้ละผลงานทีเ่กดิขึน้ในปี 2559‐2561

โครงการจัดฝึกอบรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในชมุชน เป้าหมาย 55 แหง่  มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 3,623 คน 

จากการสํารวจตดิตามผลและการวเิคราะหพ์บวา่ความรูท้างดา้นกฎหมายเกีย่วกับสทิธติา่งๆ และการเขา้ถงึ

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 61%  เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้ สมาชกิจํานวน 1,882 คน (หญงิ 808 

และชาย 955 คน) ไดผ้า่นการคัดกรอง ในขณะทีส่มาชกิจํานวน 706 คน (หญงิ 436 คนและชาย 270 คน)

ไดรั้บสัญชาตอิยา่งถกูตอ้งจากรัฐบาล

3) โครงการสทิธใินการอพยพอยา่งปลอดภยัสําหรบัผูก้าํลงัอพยพ 

โครงการนีเ้ป็นโครงการเกีย่วกับสทิธติา่งๆ ทางกฎหมายซึง่เคยไดรั้บการสนับสนุนโดยตรงจากมลูนธิ ิ

Daikonia มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหป้ระชาชนตระหนักถงึสทิธทิางกฎหมายเกีย่วกับการอพยพ  โครงการนีไ้ด ้

รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครและเจา้หนา้ทีใ่นประเทศเมยีนมา

อาสาสมคัร:

มลูนธิติอ้งพึง่อาสาสมัครเป็นอยา่งมากในการดําเนนิงานโครงการพัฒนาชมุชนแบบบรูณาการและโครงการสทิธใิน

การอพยพอยา่งปลอดภัย

โครงการ จํานวนอาสา เทยีบเทา่กับพนักงานประจํา

พัฒนาชมุชนแบบบรูณาการ 20 6

สทิธใินการอพยพอยา่งปลอดภัย 25 10

กระบวนการประเมนิ:

ื่ ั ี ่   ้ ่ ั ้ ฟิ ิ่   ิ ั   
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เมือ่วันที ่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 คณุ Terrence Weir, ผูก้อ่ตัง้สมาคมกฟิวิง่แบค และ CFO ของบรษัิท ฮานา 

ไมโครอเิลคโทรนคิส ์ มหาชน จํากัด, คณุพันเพ็ญ วฒุแิขม, ผูจั้ดการฝ่าย CSR ของบรษัิท ฮานา ไมโครอเิลค

โทรนคิส ์ จํากัด (มหาชน)  จังหวัดลําพนู และพนักงาน CSR ของบรษัิทฮานาไดแ้ก ่ คณุธนัช ยอดวงศ,์  คณุ

เพยีงพธ ู รัตนพันธ ์ ไดเ้ขา้พบคณุธรีภาพ ยนืยงธรรม, ผูอํ้านวยการของมลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทย 

พรอ้มดว้ย คณุสวุรรณด ี ทัตสัณปไพร, ผูจั้ดการมลูนธิทินุสรา้งฝัน (ภาคเหนอื) และคณุชนกิา มโนรักษ์

คณุสวุรรณด ี และ คณุธรีภาพ ไดอ้ธบิายโดยละเอยีดเกีย่วกับขัน้ตอนการคัดเลอืกนักเรยีนทีจ่ะไดรั้บทนุ

การศกึษาจากมลูนธิทินุสรา้งฝัน

วันที ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาคมกฟิวิง่แบค โดยคณุ Terry Weir ไดเ้ขา้เยีย่มชมสถานทีข่องมลูนธิิ

ที ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่ และไดพ้บกับ คณุธรีภาพ ยนืยงธรรม, ผูอํ้านวยการของมลูนธิ ิ และ

สดุารัตน ์  คัมพรีพ์าโชค (เจา้หนา้ทีอ่บรมและบรหิาร), คณุอนุวัฒน ์ สลักจติสกลุ (เจา้หนา้ทีโ่ครงการ)

ในโอกาสนีค้ณุธรีภาพไดอ้ธบิายเพิม่เตมิรายละเอยีดเกีย่วกับอาสาสมัครและการดําเนนิงานของมลูนธิ ิ  อกีทัง้

ยังไดใ้หข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยการดําเนนิงานและการจัดการของมลูนธิิ

รายงานและความโปรง่ใส: 

มลูนธิพัิฒนาลาหูใ่นประเทศไทยไดม้อบงบการเงนิประจําปี 2561 ใหแ้กท่มีงาน ซึง่งบการเงนิดังกลา่วไดรั้บการ

สอบบัญชโีดย นายสรศักย ์  ศรจัีนทรด์ร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 9062 

นอกจากนัน้ทางมลูนธิยัิงไดใ้หร้ายงานทางการเงนิเพิม่เตมิ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึรายละเอยีดของกจิกรรม และคา่

ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการแตล่ะโครงการในระหวา่งปี และรายนามผูส้นับสนุนของมลูนธิ ิ รวมถงึพนักงานใน

ตําแหน่งสําคัญๆ ของมลูนธิิ
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รายละเอยีดทางการเงนิ

ชือ่องคก์ร มลูนธิพิฒันาลาหูใ่นประเทศไทย
รายงานทางการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ประจําปี 2561

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย บาท มลูคา่ มลูคา่ บาท
2561 การบรจิาค เวลาของ 2561

ตามสญัญา อาสาสมคัร
รายได้

รายไดเ้งนิบรจิาค 7,392,054        99% 240,000      7,632,054        99%

รายไดอ้ืน่ๆ 84,903              1% 84,903              1%

รวมรายได้ 7,476,957      ‐          240,000    7,716,957       

คา่ใชจ้า่ย
1) โครงการทนุการศกึษา
  ระดับมหาวทิยาลัย 2,560,000        2,560,000       

  สายอาชพี 1,162,500        1,162,500       

  ระดับมัธยมศกึษา 639,000            639,000          

  ระดับประถมศกึษา 24,000              24,000             

4,385,500        ‐            ‐               4,385,500       

ตน้ทนุผูด้แูลโปรแกรมทนุการศกึษา
คา่ใชจ้า่ยพนักงานและอาสาสมัครเยีย่มชม 78,260              78,260             

คา่ใชจ้า่ยพนักงานธรุการ 108,000            108,000          

อืน่ ๆ 105,678            105,678          

291,938            ‐            ‐               291,938          

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ทนุการศกึษา) 4,677,438      58% ‐          ‐             4,677,438        56%
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2) โครงการพฒันาชุมชนรวม (ICDP)

ผูจั้ดการโครงการและพนักงาน 641,600            90,000        731,600          

คา่ใชจ้า่ยในการเยีย่มชมโครงการ 118,760            118,760          

ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารเรือ่งความเป็นพลเมอืง 86,214              86,214             

การพัฒนาความสามารถ ‐ กฎหมาย 137,865            137,865          

อืน่ ๆ 329,237            329,237          

1,313,676        ‐            90,000        1,403,676       

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ICDP 

คา่ใชจ้า่ยพนักงานธรุการ 80,600              80,600             

การบํารงุรักษาศนูยฝึ์กอบรม 32,000              32,000             

อืน่ ๆ 91,033              91,033             

203,633            ‐            ‐               203,633          

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (ICDP) 1,517,309        19% ‐            90,000        1,607,309        19%

3)  การโยกยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยั (SMP)

3.1) เพิม่การป้องกันขา้มพรมแดนสําหรับแรงงานขา้มชาติ
จัดระเบยีบปัญหาการประชมุขา้มชาติ 126,145            126,145          

การสรา้งเครอืขา่ยผูอ้พยพ 111,721            111,721          

การดําเนนิการเครอืขา่ย Migrant 177,300            177,300          

การตดิตามและประเมนิผล 152,755            152,755          

อืน่ ๆ 251,857            251,857          

819,778            ‐            ‐               819,778          
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3.2) ความเสีย่งและความชว่ยเหลอืจากผูอ้พยพปลายทาง
ผูฝึ้กสอนสําหรับผูห้ญงิและเด็ก 136,381            136,381          

การหาประโยชนจ์ากแรงงาน 95,394              95,394             

ใหข้อ้มลูเป็นภาษาชาตพัินธุ์ 30,000              30,000             

261,775            ‐            ‐               261,775          

3.3) การสนับสนุนทางกฎหมายสําหรับผูอ้พยพ
จัดตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 49,600              49,600             

จัดระเบยีบคลนีคิเคลือ่นที่ 80,300              80,300             

129,900            ‐            ‐               129,900          

ผูจั้ดการโครงการและพนักงานในพมา่ 271,800            150,000      421,800          

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร SMP 

คา่ใชจ้า่ยพนักงานธรุการ 60,000              60,000             

สํานักงานใหเ้ชา่ในประเทศพมา่ 48,000              48,000             

เครือ่งใชสํ้านักงาน 67,899              67,899             

อืน่ ๆ 96,638              96,638             

272,537            ‐            ‐               272,537          

รวมคา่ใชจ้า่ย (SMP) 1,755,790        22% ‐            150,000      1,905,790        23%

Other Administrative Expenses 179,611            179,611          

Total Expenses 8,130,148        100% ‐            240,000      8,370,148        100%

คา่ใชจ้า่ยจากงบการเงนิของผูส้อบบญัชี
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คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมการดําเนนิงาน 6,441,094        79% 240,000      6,681,094        80%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,689,054        21% 1,689,054        20%

รวมคา่ใชจ้า่ย 8,130,148        109% 8,370,148        108%

กาํไร(ขาดทนุ) ‐653,192 ‐9% ‐653,192 ‐8%

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,619,993        1,619,993       

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,619,993      1,619,993       
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