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วตัถปุระสงคข์ององคก์รสาธารณกศุล
มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย เป็นมลูนธิเิครอืขา่ยของมลูนธิิ เอช เอช เอ็น ประเทศเยอรมนี
ซงึเป็นองคก์รสาธารณกศุลทมีเีครอืขา่ยทวัโลกตังอยูใ่น 11 ประเทศ รวมทังประเทศไทย โดย
มวีัตถปุระสงคร์ว่มกนัในการทจีะตอ่สูเ้พอืสทิธขิองเด็ก ตอ่ตา้นการเอารัดเอาเปรยีบเด็ก ความยากจน
ตลอดรวมถงึการเลอืกปฏบิตักิบัเด็ก ดว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอืกบัเด็กเรร่อ่น ทตีกอยูใ่นความเสยีง
ผา่นเครอืขา่ย และการจัดหาสงิอํานวยความสะดวกเทา่ทมีใีนแตล่ะประเทศ โดยไดรั้บความชว่ยเหลอื
ทางการเงนิจาก เอช เอช เอ็น ประเทศเยอรมนันี

มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ดําเนนิงานสาธารณกศุลและโครงการตา่งๆ เพอืสาธารณกศุล
อยา่งเป็นเอกเทศโดยมวีัตถปุระสงคท์เีป็นหนงึเดยีวกบัเครอืขา่ยในประเทศเยอรมนใีนการทจีะให ้
ความชว่ยเหลอืเด็กเรร่อ่นทอีาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มสงัคมทไีมเ่หมาะสม ผา่นบรกิารสาธารณกศุล
ทมีลูนธิฯิ ไดจั้ดหาไวใ้หอ้าทเิชน่ ศนูยพั์กพงิเด็ก (Drop-in Center), ศนูยค์ุม้ครองสวัสดภิาพและ
พัฒนาเด็กบา้นเออือาร ี(CPDC) รวมถงึโครงการการฝึกอบรมเคลอืนที (Mobile Training Unit)
ซงึเปรยีบเสมอืนหอ้งสมดุและโรงภาพยนตเ์คลอืนทเีพอืใหค้วามรูก้บัเด็กตามสถานทตีา่งๆ
นอกเหนอืไปจากนันมลูนธิิ เอช เอช เอ็นเพอืเด็กไทย ยงัเป็นผูห้าทนุหลักใหก้บัมลูนธิสิงเคราะหเ์ด็ก
พัทยา ซงึเป็นมลูนธิขิองคณะนักบวชครสิเตยีนและโรงเรยีนอนุบาลโสตพัฒนา ซงึมลูนธิสิงเคราะห์
เด็กพัทยาเป็นหนงึในหา้องคก์รสาธารณกศุลทไีดรั้บอนุญาตจากกระทรวงพัฒนาสงัคมฯ ใหเ้ป็น
องคก์รสาธารณกศุลทมีสีทิธใินการดําเนนิการขอรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรมระหวา่งประเทศอกีดว้ย

มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย เป็นมลูนธิทิไีดรั้บรางวัลองคก์รสาธารณกศุลดเีดน่ประจําปี 
พ.ศ. 2556 ทังนมีลูนธิฯิ ไดรั้บจดทะเบยีนเป็นองคก์รสาธารณประโยชนต์ามทะเบยีนเลขท ีชบ.113
ลงวันท ี25 สงิหาคม พ.ศ.2551 และอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิเรอืงขอเป็นองคก์รสาธารณกศุลเพอื
ขอสทิธลิดหยอ่นภาษีใหก้บัผูบ้รจิาคจากกระทรวงการคลังภายในปีนี

กระบวนการประเมนิ
นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์ทมีงานสมาคมกฟิวงิแบ็ค ไดเ้ขา้เยยีมมลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย
ซงึมทีตีังอยูท่ ีพัทยา จังหวัดชลบรุ ีเป็นครังแรกเมอืวันท ี16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และไดพ้บกบั
คณุรัชฏา ชมจนิดา ผูอํ้านวยการมลูนธิฯิ ทกีรณุาใหร้ายละเอยีดตา่งๆ เกยีวกบักจิกรรมทมีลูนธิฯิ 
และเจา้หนา้ทไีดทุ้ม่เทอทุศิใหก้บัเด็กทดีอ้ยโอกาส ทังนทีมีงานสมาคมฯ ไดรั้บทราบวา่สํานักงาน
ของมลูนธิฯิ อยูใ่นบรเิวณพนืทขีองมลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กพัทยา ซงึคณุรัชฏา ชมจนิดาไดเ้ป็นหนงึ
ในอาสาสมคัรของมลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กดังกลา่วอกีดว้ย ซงึกอ่นหนา้นเีธอเคยเป็นผูรั้บผดิชอบ
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จัดหาทนุใหก้บัมลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กพัทยาในชว่งระยะเวลาหนงึ

ความเป็นมาขององคก์รสาธารณกศุล
- ปี พ.ศ. 2535 : มลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กพัทยาเป็นองคก์รการกศุลเอกชนแหง่แรกในเอเซยีทไีดรั้บ
  การสนับสนุนทางการเงนิจาก เอช เอช เอ็น, ประเทศเยอรมน ีสถานสงเคราะหเ์ด็กกําพรา้แหง่นี
  ตังขนึโดยบาทหลวงเรยมอนด ์อลัลนี เบรนนัน หรอืคณุพอ่เรย ์นักบวชพระมหาไถ ่และไดดํ้าเนนิ
  การมาตงัแตปี่พ.ศ. 2521
 - ปี พ.ศ. 2551 มลูนธิคิณุพอ่เรย
  พัฒนาออกจากการดําเนนิงานของมลูนธิคิณุพอ่เรย์ โดยมไิดจั้ดสรรงบประมาณการดําเนนิงานตอ่
  ให ้คณุรัชฎา ชมจนิดา ณ ขณะนันเป็นผูจั้ดหาทนุใหก้บัศนูยรั์บเลยีงเด็กกําพรา้พัทยา ไดต้ัดสนิ
  ใจกอ่ตังองคก์รสาธารณกศุลขนึใหมโ่ดยมวีัตถปุระสงคเ์ฉพาะเพอืการจัดหาทนุใหก้บัองคก์ร
  สาธารณกศุลทังสองทถีกูแยกตัวออกมา
- วันท ี25 สงิหาคม พ.ศ. 2551 มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ไดถ้อืกําเนดิขนึดว้ยความรว่มมอื
  ของมลูนธิ ิเอช เอช เอ็น ประเทศเยอรมนี  มลูนธิิ เอช เอช เอ็นเพอืเด็กไทยจงึไดดํ้าเนนิงาน
  สาธารณกศุลครอบคลมุวัตถปุระสงคแ์ละกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามเครอืขา่ยทเียอรมน ีเพอืพัฒนา
  เด็กผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ตลอดจนใหก้ารปกป้องเด็กทถีกูละเมดิ, เอาเปรยีบ, ถกูทํารา้ย 

ลกัษณะของกจิกรรมและโครงการสาธารณกศุล
งานภาคสนาม สถานคุม้ครองสวัสดภิาพบา้นเออือารี : หน่วยฝึกอบรมเคลอืนที เป็นโครงการที
มลูนธิฯิ ไดร้เิรมิขนึราวปลายปี พ.ศ. 2557 ซงึเป็นโครงการการปฏบิตังิานเชงิรกุในการเจาะเขา้กลุม่
ชมุชนทหีลากหลาย เพอืการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นวชิาการ ดว้ยการสอนและการให ้
ความบนัเทงิ โดยมุง่เนน้ไปยงักลุม่เด็กอพยพและดอ้ยโอกาสและเด็กทมีคีวามเสยีงในเวลากลางคนื

กจิกรรมของโครงการหน่วยฝึกอบรมเคลอืนที : สถานคุม้ครองสวัสดภิาพบา้นเออือารยีงัไดร้วมถงึ
กจิกรรมการสรา้งการตระหนักรูใ้หก้บัสาธารณะชนบนถนนคนเดนิในเมอืงพัทยาในตอนกลางคนื ซงึ
ไดรั้บการตอบรับทดีจีากเด็ก ผูป้กครอง รวมถงึนักทอ่งเทยีวในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมของโครงการ
หน่วยฝึกอบรมเคลอืนทเีป็นรถตูซ้งึประกอบไปดว้ยสอืและอปุกรณ์การสอนซงึไดรั้บอนุเคราะห์
จากหน่วยงานป้องกนัยาเสพตดิและอาชญากรรมสหประชาชาติ (UNODC) และสถานฑตู
ญปีุ่ นในปี พ.ศ.2557 และไดต้กแตง่ใหเ้ป็นหอ้งสมดุเคลอืนทแีละศนูยก์ารเรยีนการสอนเพอืนําไปใช ้
ประโยชนโ์ดยนักสงัคมสงเคราะหแ์ละครขูองมลูนธิฯิ ในการฝึกอบรมเด็กเรร่อ่นและเด็กอพยพตาม
แรงงานตา่งชาต ิดว้ยการใหค้วามรูแ้กเ่ด็กใหรู้เ้ทา่ทันและรูจั้กปฏเิสธการเอารัดเอาเปรยีบหรอืการ
ลอ่ลวงเด็กเพอืการลว่งละเมดิทางเพศ เป็นตน้

สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก บา้นเออือารี (อยูป่ระจํา)
เป็นศนูยค์ุม้ครองดําเนนิการโดยภาคเอกชนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
สถานคุม้ครองสวัสดภิาพ "บา้นเออือาร"ี (CPDC)
เป็นหน่วยงานภายใตม้ลูนธิอิกีหน่วยงานหนงึทใีหค้วาม
ชว่ยเหลอืโดยใหท้พัีกพงิแกเ่ด็กทปีระสบปัญหาอาศัยอยูใ่นสภาพสงัคมทมีกีารละเมดิ และเด็กที
ตอ้งการความชว่ยเหลอืเรง่ดว่น อาทเิชน่ เด็กทถีกูคกุคามทางเพศ การละเมดิเด็กทังทางรา่งกาย

 และจติใจจากผูป้กครองหรอืญาตขิองตนเอง สถานคุม้ครองสวัสดภิาพ "บา้นเออือาร"ี 
ไดจั้ดลําดับ ความสําคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กเป็น 3 ระดับดังนี

ระดับท ี1 เด็กเรร่อ่น
ระดับท ี2 เด็กทถีกูลว่งละเมดิทังทางรา่งกายและจติใจ
ระดับท ี3 เด็กพเิศษ
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ปัจจบุนัมเีด็กทอียูใ่นความดแูลของสถานคุม้ครองสวัสดภิาพ "บา้นเออือาร"ี  จํานวน 70 คน ซงึประกอบ
ไปดว้ยบา้นพักอาศัย 8 หลังคาเรอืน ศนูยก์ารเรยีนรู ้ หอ้งอาหาร สนามบาสเก็ตบอล แปลงเกษตร และ
สนามเด็กเลน่ บา้นพักแตล่ะหลังจะมเีด็กอาศัยอยู่ 7-8 คน เด็กผูห้ญงิและเด็กผูช้ายจะแยกอาศัย
อยูค่นละบา้น ในรปูแบบครอบครัวทมีคีวามรักและสภาพแวดลอ้มทปีลอดภยั บา้นพักหนงึหลังจะถกูเก็บ
สํารองไวสํ้าหรับในกรณีฉุกเฉนิใหก้บัเด็กทตีอ้งการความชว่ยเหลอืเรง่ดว่น เด็กทเีขา้พักอาศัยในสถาน
คุม้ครองสวัสดภิาพเด็ก "บา้นเออือาร"ี สามารถจําแนกตามสภาพทเีขา้รับการชว่ยเหลอืจากศนูยไ์ดด้ังนี

อายเุฉลยีของเด็กทพัีกอาศัยอยูร่ะหวา่ง 6-18 ปี ทังนมีลูนธิฯิ ไดค้ัดแยกเด็กทอีายเุกนิ 18 ปีกลับสู่
ครอบครัว หรอืไมก่็ใหท้นุการศกึษาพรอ้มทังเบยีเลยีงยงัชพีในการพักนอกศนูย์ สําหรับเด็กทพัีกอาศัย
อยูใ่นสถานคุม้ครองสวัสดภิาพเด็ก มลูนธิฯิ จะใหก้ารศกึษาโดยสง่เขา้โรงเรยีนในระบบของรัฐบาลทอียู่
ใกลก้บัสถานคุม้ครองสวัสดภิาพเด็ก เออือารี ตามระดับอายแุละพนืฐานการศกึษาของแตล่ะคน รวมถงึ
ออกคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ให ้ตังแตอ่ปุกรณ์การเรยีน คา่อาหาร คา่เดนิทาง เป็นตน้ บทบาททสํีาคญัอกี
ประการของสถานคุม้ครองสวัสดภิาพเด็กคอืการพัฒนาและฝึกอบรมความรูน้อกเหนอืไปจากการ
ศกึษาทเีด็กไดรั้บจากสถาบนัการศกึษาในระบบ เพอืเสรมิสรา้งความรูข้องเด็ก อาทเิชน่ การสอน
พเิศษภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์การสอนศลีธรรมและจรยิธรรม เป็นตน้

สถานคุม้ครองสวัสดภิาพเด็ก เออือาร ีตงัอยูบ่นเนอืที 10 ไร่ หา่งจากสํานักงานมลูนธิ ิเอช เอช เอ็น
เพอืเด็กไทย 12 กโิลเมตร ซงึมลูนธิกิองทนุเอดเีอ็ม ฮอ่งกง ไดซ้อืไวเ้พอืใหม้ลูนธิ ิเอช เอช เอ็น
เพอืเด็กไทยไดเ้ชา่ดําเนนิงานสาธารณกศุลเป็นเวลา 10 ปี โดยคดิคา่เชา่ในอตัราคงทจํีานวน
100 บาทตอ่ปี  ในปี พ.ศ.2554 มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทยไดซ้อืทดีนิจากมลูนธิฯิ ดังกลา่วในราคา
ทมีลูนธิกิองทนุเอดเีอ็ม ฮอ่งกงไดซ้อืไว ้ดว้ยความชว่ยเหลอืจากมลูนธิิ เอช เอช เอ็น ประเทศเยอรมนี
ทงัน ีมลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย สามารถดําเนนิโครงการสรา้งสถานคุม้ครองสวัสดภิาพเด็กเออือารี
โดยการกอ่สรา้งสงิตา่งๆ ทจํีาเป็นเสร็จสนิภายในระยะเวลา 5 ปี ดว้ยประสทิธภิาพในการควบคมุตน้ทนุ
การกอ่สรา้งและอยูภ่ายใตเ้งนิทนุสนับสนุนจากผูบ้รจิาคอนัเป็นผลสบืเนอืงจากความสามารถพเิศษ
เฉพาะดา้นของคณะกรรมการมลูนธิฯิ ซงึสง่ผลใหม้ลูนธิ ิ เอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ไดรั้บความไวเ้นอื
เชอืใจจากผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืตอ่มลูนธิฯิ ในการใชเ้งนิสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค ์สถานคุม้ครอง
สวัสดภิาพเด็ก เออือาร ีเป็นสถานคุม้ครอง แหง่แรกของประเทศไทยทตีังอยูใ่นภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

ศนูยพ์กัพงิเด็ก ศนูยก์ารเรยีนรูอ้าเซยีน 
ศนูยพั์กพงิเด็กเป็นสถานแรกรับ ทจีะชว่ยใหเ้ด็กเรร่อ่น หรอืเด็กทตีกเป็นเหยอืของการแสวงหา
ผลประโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆ ใหไ้ดรั้บความคุม้ครอง ฟืนฟสูภาพรา่งกายและจติใจใหก้ลับสูส่ภาวะ
การณ์ปรกต ิโดยทางศนูยม์บีรกิารทพัีกพงิทปีลอดภยั การบรกิารจัดหาสงิของจําเป็นขนัพนืฐาน เชน่
อาหาร เสอืผา้ และยารักษาโรค รวมไปถงึการบรกิารใหคํ้าปรกึษา และวางแผนการใหค้วามชว่ยเหลอื
จากนักจติวทิยา และนักสงัคมสงเคราะห ์เพอืรว่มพจิารณารปูแบบและวธิกีารใหก้ารสงเคราะห ์ชว่ย
เหลอืเด็กในระยะสนัและระยะยาว เชน่ การดําเนนิการเรอืงสถานะบคุคล การใหท้นุการศกึษา การ
ตดิตอ่และสบืหาครอบครัว รวมไปถงึการสง่ตอ่เด็กเขา้รับการสงเคราะหแ์ละคุม้ครองในสถานคุม้ครอง
สวัสดภิาพเด็ก บา้นเออือาร ีในกรณีทเีด็กจําเป็นตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง

Page 3 of 7



นอกจากนันศนูยพั์กพงิเด็กยงัดําเนนิโครงการศนูยก์ารเรยีนรูอ้าเซยีน เพอืเปิดโอกาสทางการศกึษาให ้
กบับตุรหลานแรงงานขา้มชาตทิตีดิตามบดิามารดาของตนเขา้มาขายแรงงานในเมอืงพัทยา โดยเด็กๆ
จะไดเ้รยีนรูท้ักษะชวีติ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ และภาษาถนิกําเนดิของตนเอง เชน่
ภาษากมัพชูา หรอื ภาษาเมยีนมาร ์รวมไปถงึการสอนเรอืงคณุธรรม และจรยิธรรมเพอืใหเ้ด็กๆทกุคนเป็น
คนด ีมวีนัิย และสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ ซงึปัจจบุนัมเีด็กตา่งชาตทิเีขา้มาเรยีนในศนูย์
การเรยีนรูด้ังน ี 

สมาคมเพอืนมนษุย ์(Hero Association)
เป็นสมาคมทกีอ่ตังโดยการรวมกลุม่ของศษิยเ์กา่ในมลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กพัทยา (บา้นเด็กกําพรา้พัทยา)
ทไีดรั้บการจดทะเบยีน ณ ทวีา่การอําเภอบางละมงุ เมอืวันที 17 พฤษภาคม 2560 โดยมวีัตถปุระสงค์
เพอืใหส้มาชกิไดดํ้าเนนิกจิกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ บคุคล ครอบครัว กลุม่ และชมุชน นอกจากนัน
ยงัเป็นหน่วยใหบ้รกิารทางสงัคมสงเคราะหแ์กอ่ดตีเด็กกําพรา้ทปีระสบปัญหาความยากลําบากในชวีติ   
โดยการใหบ้รกิารคําปรกึษาดา้นจติวทิยาและสงัคมสงเคราะห์ เพอืเสรมิพลังใหบ้คุคลนันสามารถ
ดําเนนิชวีติ และเลยีงดคูรอบครัวของตนเองไดอ้ยา่งปกตสิขุ  
สําหรับการดําเนนิกจิกรรมของสมาคมเพอืนมนุษย์ ในปี 2558 – 2560 สมาคมไดดํ้าเนนิกจิกรรมดังนี
1. ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะหแ์กบ่รรดาอดตีเด็กกําพรา้ทปีระสบปัญหาความ
ยากลําบาก ดังนี
1.1) มอบสงิของอปุโภค – บรโิภค จํานวน 5 ราย จํานวน 9 ครัง
1.2) มอบเงนิสงเคราะหใ์นกรณีจําเป็น จํานวน 16 ราย จํานวน 32 ครัง
1.3) จัดหาทพัีกอาศัยสําหรับบคุคลไรบ้า้น จํานวน 6 ราย จํานวน 6 ครัง
1.4) จัดหางานใหก้บับคุคลทตีกงาน จํานวน 3 ราย จํานวน 5 ครัง
1.5) ดําเนนิการสง่ตอ่เพอืรับการสงเคราะห์ จํานวน 2 ราย จํานวน 4 ครัง
1.6) ฌาปณกจิศพอดตีเด็กกําพรา้ทเีสยีชวีติ จํานวน 3 ราย จํานวน 3 ครัง

2. ดําเนนิการออกเยยีมและใหกํ้าลังใจ พรอ้มใหก้ารปรกึษากบับคุคลและครอบครัว ดังนี
2.1) เยยีมอดตีเด็กกําพรา้ทป่ีวยในโรงพยาบาล จํานวน 2 ราย จํานวน 9 ครัง
2.2) เยยีมอดตีเด็กกําพรา้ทตีอ้งโทษในเรอืนจํา จํานวน 4 ราย จํานวน 12 ครัง
2.3) เยยีมบา้นอดตีเด็กกําพรา้ทคีลอดบตุรใหม่ จํานวน 2 ราย จํานวน 3 ครัง

3. ดําเนนิกจิกรรมการระดมทนุโดยการขายเสอืของสมาคมเพอืนมนุษย์ Hero Association Shirts
เพอืนําเงนิมาใชใ้นการทํากจิกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืแกอ่ดตีเด็กกําพรา้ทปีระสบปัญหาความ
ยากลําบาก

4. ดําเนนิกจิกรรมรวมรวมสมาชกิศษิยเ์กา่บา้นเด็กกําพรา้ ในงานครสิตม์าสประจําปี ทสีมาคม
เพอืนมนุษย ์และมลูนธิสิงเคราะหเ์ด็กพัทยา
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รางวลัทมีลูนธิไิดร้บัในปี 2561
รางวลัองคก์รททีําคณุประโยชนแ์กเ่ด็กและเยาวชนดเีดน่
ในปี พ.ศ. 2561 มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ไดรั้บโลห่ป์ระกาศเกยีรตคิณุองคก์รททํีาคณุประโยชน์
ตอ่เด็กและเยาวชนจากสํานักพัฒนาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ จ.ชลบรุี เนอืงในโอกาสวันเยาวชน
แหง่ชาติ

รางวลัองคก์รททีําคณุประโยชนแ์กเ่ยาวชนดเีดน่
18 ตลุาคม พ.ศ. 2561 มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ไดเ้ขา้รับโลห่ป์ระกาศเกยีรตคิณุพระคณุเจา้ซลิวโีอ
สริพิงษ์ จรัสศร ีพระสงัฆราช สงัฆมลฑล จันทบรุี ในฐานะทเีป็นบคุคล และองคก์ร ทําคณุประโยชนแ์ก่
เยาวชนดเีดน่ ในโอกาสวันชมุนุมเยาวชนคาทอลกิระดับชาติ ครังที 35

รางวลัประชาบดี
วันท ี10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทยเป็นหนงึในองคก์รทไีดรั้บคัดเลอืกจาก
กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์ เพอืเขา้รับพระกรณุาธคิณุประทานรางวัลประชาบดี
ประจําปี 2561 โดยมคีณุรัชฏา ชมจนิดา ผูอํ้านวยการมลูนธิฯิ เป็นตัวแทนรับเกยีรตใินครังนี

คณุคา่และความโปรง่ใส
มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ยงัไมไ่ดเ้ผยแพรร่ายงานผลการดําเนนิงานประจําปีบนเว็บไซต ์
แตม่ลูนธิไิดจั้ดทํารายงานการดําเนนิงานประจําปีพรอ้มงบการเงนิสําหรับผูม้อีปุการคณุและเต็มใจทจีะ
เปิดเผยและเผยแพรต่อ่ผูท้สีนใจ คณะกรรมการของมลูนธิฯิ วางแผนทจีะเผยแพรร่ายงานประจําปี
ของมลูนธิแิละงบการเงนิบนเว็บไซตข์องมลูนธิเิร็ว ๆ นี

ทงันมีลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ไดนํ้าเสนอรายงานการดําเนนิงานและงบการเงนิประจําปี

Page 5 of 7



ยอ้นหลังไปถงึปี พ.ศ.2555 พรอ้มกบัหนังสอืแนะนํามลูนธิฯิ ใหก้บันายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์ในวันที
ไปเยยีมชมมลูนธิฯิ เป็นครังแรก 

คณุรัชฏา ชมจนิดา ผูอํ้านวยการมลูนธิฯิ มปีระสพการณ์ทํางานทเีป็นประโยชนต์อ่มลูนธิฯิ อยา่ง
มาก ทา่นเคยเป็นเลขานุการผูบ้รหิารในบรษัิทขา้มชาตหิลายบรษัิท เคยดํารงตําแหน่งผูจั้ดการ
ฝ่ายจัดหาทนุของหน่วยงานหนงึขององคก์ารสหประชาชาติ (ยนูเิซฟ) และในยสีบิปีสดุทา้ยได ้
ปฏบิตังิานกบัองคก์รสาธารณกศุล กบัมลูนธิคิณุพอ่เรย์ และเป็นผูก้อ่ตงัมลูนธิิ เอช เอช เอ็นเพอืเด็กไทย

จากรายงานการเงนิประจําปี พ.ศ.2561 ของมลูนธิิ เอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย ซงึไดรั้บการตรวจสอบ
โดยนางสาวศริพัินธ ์เลศิบษุยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที 3013 พบวา่อตัราสว่น
คา่ใชจ้า่ยในการดแูลเด็กในโครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 84 ของรายได ้ รวมมลูคา่เวลาของอาสาสมคัร
ไดถ้กูนําไปใชใ้นกจิกรรมซงึเป็นไปตามพันธกจิของมลูนธิฯิ คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารจัดการอยูท่ี
รอ้ยละ 16 ของรายไดใ้นปีเดยีวกนั 

องคก์รการกศุล: มลูนธิ ิเอช เอช เอ็น เพอืเด็กไทย
ผลประกอบการทางการเงนิ 

มลูคา่ มลูคา่ รวม
 การบรจิาค เวลาของ  

บาท ตามสญัญา อาสาสมคัร บาท
2561 2561

สนิทรพัยม์นุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,068,410     4,068,410     
เงนิลงทนุชวัคราว 235,969        235,969        
คา่ใชจ้่ายลว่งหนา้ 197,065        197,065        
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 4,435             4,435             
สนิทรัพยห์มนุเวยีนรวม 4,505,879     4,505,879     
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บาท ตามสญัญา อาสาสมคัร บาท
2561 2561

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
รายได ้
รายไดเ้งนิบรจิาค 24,683,234  1,440,000   26,123,234  
รายไดด้อกเบยี 44,354          44,354          
รายไดอ้นื 34,205          34,205          
รวมรายได ้ 24,761,792  1,440,000     26,201,792  

คา่ใชจ้า่ย
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน
เงนิเดอืน 2,318,531     8% 1,440,000   3,758,531     12%
คา่ใชจ้่ายในการบรจิาค 3,760,000     13% 3,760,000     12%
คา่ใชจ้่ายศนูยบ์า้นเออือารี 9,717,892     34% 9,717,892     32%
คา่ใชจ้่ายศนูยพั์กพงิเด็ก 6,253,375     22% 6,253,375     21%
การเสอืมราคา 1,994,240     7% 1,994,240     7%

รวม 24,044,038  83% 1,440,000     25,484,038  84%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
เงนิเดอืนสํานักงาน 386,422        1% 386,422        1%
คา่ใชจ้่ายการเดนิทางและขนสง่ 528,916        2% 528,916        2%
คา่เชา่ 60,000          0% 60,000          0%
ซอ่มแซมและบํารงุรักษา 121,282        0% 121,282        0%
คา่ใชจ้่ายในการประชาสัมพันธ์ 1,387,084     5% 1,387,084     5%
คา่ใชจ้่ายสํานักงาน 58,295          0% 58,295          0%
โทรศัพทแ์ละไฟฟ้า 58,105          0% 58,105          0%
คา่สอบบัญชี 10,000          0% 10,000          0%
คา่ใชจ้่ายความบันเทงิ 267,785        1% 267,785        1%
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 10,408          0% 10,408          0%
คา่ใชจ้่ายอนื ๆ 141,893        0% 141,893        0%
การเสอืมราคา 1,910,114     7% 1,910,114     6%
ภาษีเงนิได ้ 5,120             0% 5,120             0%
รวม 4,945,423     17% -               4,945,423     16%
รวมทงัหมด 28,989,461  100% 1,440,000   30,429,461  100%

กําไร (ขาดทนุ) -4,227,669 0 -4,227,669

 % of Operation Expenses  83% 84%

 % of Administration Expenses 17% 16%
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คะแนนรวม 60 41      

คะแนนปกต ิ(% x 100) 68      

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการ

(คา่ใชจ้า่ยในโครงการ/คา่ใชจ้า่ยรวม) * 100 10 8        

10

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้น
บรหิารจัดการ

(1-คา่ใชจ้า่ยบรหิารจัดการ/คา่ใชร้วม))*100 10 8        

อตัราสว่นการระดมทนุ (1-คา่ใชจ้า่ยในการระดมทนุ/คา่ใชจ้า่ยรวม)*100 10 10      

การจัดอนัดบัประสทิธภิาพการเงนิ

มลูนธิเิอช เอช เอ็น เพื�อเด็กไทย

การวดัประสทิธภิาพ
คะแนน
สงูสดุ

คะแนน

 > 80 = 5 stars

ประสทิธภิาพในการระดมทนุ
(1-( คา่ใชจ้า่ยในการระดมทนุ/เงนิที5ไดจ้ากการระดมทนุ))*
100

10 10      

เงนิบรจิาคสามารถ
ลดหยอ่นภาษีได ้

เงนิบรจิาคสามารถลดหยอ่นภาษีได ้ 10 -     

ความยั5งยนืทางการเงนิ ((ทรัพยส์นิหมนุเวยีนสทุธแิละเงนิลงทนุ / คา่ใชจ้า่ยรวม))*10 5        

การจดัอนัดบัประสทิธภิาพทางการเงนิ อนัดบั

0-9 = 0 star

10 - 19 = 1 star

60-79= 4 stars 4

40-59 = 3 stars

20 -39 = 2 stars



การจดัอนัดบัธรรมาภบิาล

ธรรมาภบิาลคอืกระบวนการตัดสนิใจขององคก์ร กระบวนการของธรรมาภบิาลประกอบไปดว้ย
การตรวจสอบ และถว่งดลุเพื$อการนําไปสูก่ารตัดสนิใจ ความรับผดิชอบ และการรายงานความโปรง่ใส

คะแนนโบนัส ตัวชี+วัดระดับธรรมาภบิาลที$อยูเ่หนอืความคาดหมายจากระดับปกต ิซึ$งเป็นตัวชี+นําที$จะถกูรวมไว ้
กบัการประเมนิในการจัดอนัดับในอนาคต อยา่งไรก็ตามองคก์รการกศุลที$ไดรั้บคะแนนโบนัสนี+แลว้จะไดค้ะแนน
เพิ$ม

มลูนธิเิอช เอช เอ็น เพื�อเด็กไทย

ธรรมมาภบิาล
คะแนน
โบนสั
สงูสดุ

คะแนน
สงูสดุ

คะแนน

เสยีงสว่นใหญข่องคณะกรรมการขององคก์รมคีวามเป็นอสิระ 15 15              

มนีโยบายการรอ้งเรยีนภายใน 2 -             

องคก์รมกีารเก็บรายงานประชมุ 4 4                

งบการเงนิที$ไดรั้บการสอบบญัชไีดรั้บการสอบและประเมนิโดยผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาตที$ไมข่ ึ+นกบัองคก์ร

15 15              

ไมม่ยีอดเงนิกูห้รอืยมืใหก้บัหรอืจากเจา้หนา้ที$ ผูม้สีว่นเกี$ยวขอ้งหรอืผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีขององคก์ร

4 4                

มนีโยบายไมก่ดีกนัเชื+อชาติ 2 2                

มนีโยบายในเรื$องผลประโยชนท์ับซอ้น 2 -             

จัดทํารายผลตอบแทนใหก้บั หัวหนา้องคก์ร , คณะกรรมการขององคก์ร 4 -             

จัดทํารายงานผลตอบแทนใหก้บัเจา้หนา้ที$ที$เกี$ยวขอ้งกบัหัวหนา้องคก์ร
หรอืคณะกรรมการ

4 -             

มนีโยบายไมล่ว่งละเมดิทางเพศ 2 2                

มนีโยบายการปกป้องสทิธเิด็ก 4 4                



มกีารจัดทําการประเมนิที$เป็นอสิระและไดรั้บการเผยแพรบ่นเวบไซตข์อง
องคก์รหรอืหน่วยงานที$จัดทํารายงานการประเมนิ

15 15              

องคก์รไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นองคก์รอสิระ ไมข่ึ+นอยูก่บัหน่วยงานรัฐบาล 10 10              

ธรรมมาภบิาล
คะแนน
โบนสั
สงูสดุ

คะแนน
สงูสดุ

คะแนน

จัดทํารายงานโครงการในอนาคต 4 4                

มกีารจัดทํารายงานความยั$งยนืดา้นการเงนิ 10 -             

การประเมนิรายงานผลการดาํเนนิงานประจําปี
คะแนน
โบนสั
สงูสดุ

คะแนน
สงูสดุ

คะแนน

มกีารจัดทํารายงานและการดําเนนิงานของโครงการที$ไดรั้บการเผยแพร ่
(รายงานจัดทําขึ+นภายหลังอยา่งนอ้ย 6 เดอืน๗

10 10              

มกีารถามความเห็นจากผูรั้บประโยชนจ์ากโครงการที$จัดขึ+น 4 4                

กจิกรรมของโครงการสามารถเปรยีบเทยีบในเชงิปรมิาณกบัโครงการที$ผา่นมา 4 4                

มกีารจัดทํารายงานดา้นการเงนิแยกโครงการซึ$งสามารถสอบทานไดก้บั
รายงานการดําเนนิงานประจําปี

15 15              

ดําเนนิการเผยแพรร่ายงานการดําเนนิงานประจําปีบนเวบไซตข์ององคก์ร 15 -             

มกีารเผยแพรโ่ครงการตา่งๆ ที$ดําเนนิงานของปีที$ผา่นมา 10 10              

มกีารเผยแพรจํ่านวนพนักงานโดยแยกทักษะหรอืหน่วยงาน 4 -             

รายงานดา้นการเงนิในรายงานผลการดําเนนิงานประจําปีสามารถสอบ
ทานไดก้บัรายงานการเงนิที$ไดรั้บการสอบบญัชโีดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต

10 10              

มกีารจัดทํารายงานดา้นการเงนิโดยแยกคา่ใชจ้า่ยของพนักงาน
ปฏบิตักิารกบัพนักงานอํานวยการ

4 4                



คะแนนรวม 197 163            

คะแนนปกต ิ(% * 100) 83              

การประเมนิเวบไซตข์ององคก์ร
คะแนน
โบนสั
สงูสดุ

คะแนน
สงูสดุ

คะแนน

เผยแพรร่ายชื$อพนักงานอาวโุสบนเวบไซต์ 4 -             

เผยแพรผ่ลการดําเนนิงานประจําปีในเชงิปรมิาณบนเวปไซต์ 15 -             

องคก์รมเีวบไซตข์องตนเอง 15 15              

เผยแพรร่ายชื$อคณะกรรมการขององคก์รบนเวบไซต์ 4 4                

ขอ้มลูเชงิปรมิาณและความสําเร็จของโครงการตา่งๆขององคก์รสามารถ
นํามาเปรยีบเทยีบไดต้ลอดเวลา

4 4                

การจดัอนัดบัความโปรง่ใส อนัดบั

 > 80 = 5 ดาว 5

เผยแพร ่ประวัต ิวสิยัทัศน ์พันธกจิ และนโยบายที$ชดัเจน บนเวบไซต์ 4 4                

กจิกรรมและโครงการตา่งๆ ขององคก์รเป็นไปตามพันธกิจิและ
วัตถปุระสงคข์องโครงการ

4 4                

0 - 9 =  0  ดาว

10 - 19 = 1 ดาว

60-79 = 4 ดาว

40-59 = 3 ดาว

20 -39 = 2 ดาว



คะแนนรวม
การจัดอนัดับในสองสว่นที�แตกตา่งกนัจาก 1. ประสทิธภิาพการเงนิ 2. ธรรมาภบิาลและความโปรง่ใส 
ซึ�งองคก์รการกศุลจําตอ้งไดค้ะแนนที�ดเีพื�อที�จะไดรั้บคะแนนรวมที�สงู ซึ�งการคํานวณหาคะแนนรวมจําตอ้งมี
การคํานวณโดยใชส้ตูรการคํานวณโดยเฉพาะ คะแนนรวมในที�นี2ไมไ่ดห้มายถงึผลบวกของคะแนนจากทั 2งสอง
สว่นรวมกนัแตเ่ป็นการคํานวณที�นํามาเขา้สตูรเพื�อหาระยะหา่งของคะแนนที�ควรเป็นตามทฤษฏคีา่
สมบรูณ์ของ 100 คะแนน คะแนนที�หา่งจาก 100 นอ้ยเพยีงใดก็ถอืวา่เขา้ใกลค้า่สมบรูณ์ ซึ�งจะทําใหค้ะแนน
รวมสงูขึ2นตามไปดว้ย 

In Excel:100-SQRT((100-'Financial Efficiency'!$J$23)^2+(100-'Good Governance'!$H$119)^2)/2

คะแนนประสทิธภิาพการเงนิ 68         
คะแนนธรรมาภบิาล 83         

คะแนน: 74        

60-79 = 4 ดาว 4

มลูนธิเิอช เอช เอ็น เพื�อเด็กไทย

อนัดบัรวม อนัดบั

 > 80 = 5 ดาว

0 -9 = 1 ดาว

40-59 = 3 ดาว

20 -39 = 2 ดาว

10 -19 = 1 ดาว


