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Charity	Review มลูนธิภิูเกต็มอบส ิ/งด ีๆ  แกเ่รา
วันที/ประเมนิ: สงิหาคม 2565
ผูป้ระเมนิ: นางสาวกมลชนก  จันทร์ตน 

นางสาวพรพันธ์ อาภามงคล
Mr. Terry Weir, ผูก้่อตั Gงสมาคมกฟิวิ/งแบค

ผูบ้รหิารองค์กรฯ: คุณเพ็ญศร ีทวนทอง  :		ประธาน
Ms.	Tina	Hall	:	Director	of	Operations

ที/อยู่: 80/14	หมู3่	กมลา กะทู ้ภูเก็ต
ประเทศไทย 83150

โทรศัพท์:  +66 (0)76-278-146
อีเมล: info@phukethasbeengoodtous.org
เว็บไซต:์ www.phukethasbeengoodtous.org/

ประวัตคิวามเป็นมา
ก่อตั Gงเมื/อปี 2548	โดยคุณทอม แม็กนามารา ชาวอเมรกิันที/อาศัยและทํางานในประเทศไทย
มามากกว่า 20	ปี โดยมีวัตถปุระสงค์หลักเพื/อช่วยเหลือสังคมไทยที/อาศัยอยู่ที/จังหวัดภูเก็ต ภาคใต ้
ฝั/งตะวันตกของประเทศไทย หลังภูเก็ตเผชญิกับสนึามทิําลายลา้งชุมชนบนเกาะเมื/อปลายปี 2547	
หลังจากไดรู้ว่้าคนทอ้งถ ิ/นส่วนใหญ่ตอ้งการใหลู้กหลานไดม้ีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเล็งเห็นถงึความ
สําคัญว่าเป็นหัวใจในการประสบความสําเร็จในอนาคตของเด็กๆ และการที/โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถที/จะจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที/พูดภาษาไดอ้ย่างคล่องแคล่วเพื/อมาสอนเด็กๆ ได ้จงึทําใหคุ้ณทอม 
เกดิความคดิที/จะจัดตั Gงองค์กรเพื/อสอนภาษาอังกฤษใหก้ับเด็กๆ ในชุมชนโดยไม่มีค่าใชจ่้ายข ึGนมา

ในปี 2549	มูลนธิภิูเก็ตมอบส ิ/งดีๆ แก่เรา ไดร้ับการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลอย่างถกูตอ้งในประเทศไทย
และมีการจัดตั Gงคณะกรรมการบรหิารข ึGนมาเพื/อดําเนนิงาน  นับแต่นั Gนเป็นตน้มา ทางมูลนธิฯิ ก็ไดเ้ป็นแรงบันดาลใจ
ใหแ้ก่หลากหลายองค์กร ทั Gงระดับทอ้งถ ิ/น ระดับประเทศ และระดับชาต ิซ ึ/งต่างพากันมาใหก้ารสนับสนุนแก่ทาง
มูลนธิฯิ เพื/อที/จะทําภารกจิในการมอบชั Gนเรียนภาษาอังกฤษที/มีคุณภาพใหแ้ก่เด็กๆ ชาวภูเก็ตที/ดอ้ยโอกาส
ไดลุ้ล่วงตามเป้าหมาย

หลังจากคุณทอม แม็กนามาราเสียชีวติลง คุณเฟลอร ์เบริ์ช-แอตกนิสัน ลูกสาวและเพื/อนร่วมงานของเธอไดเ้ขา้มา
สานต่อความตั Gงใจของพ่อ และไดเ้ปลี/ยนมูลนธิฯิ ใหเ้ป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษการกุศล  มูลนธิฯิ ไดเ้ตบิโตมา
อย่างดีกว่า 10	ปี และสามารถเปลี/ยนคุณภาพชีวติของเด็กๆ มากกว่า 1,500	คนใหด้ีข ึGน และเป็นแรงบันดาลใจ
อย่างดีสําหรับอีกหลายๆ องค์กร

วัตถปุระสงค์
มูลนธิภิูเก็ตมอบส ิ/งดีๆ แก่เรา มีวัตถปุระสงค์หลักในการมอบการศกึษาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่เด็กๆ ที/ดอ้ยโอกาสในภูเก็ต เพื/อที/จะ
1. เพ ิ/มโอกาสทางเศรษฐกจิและโอกาสดีๆ ในชีวติใหแ้ก่เด็กๆ โดยการใหก้ารสนับสนุนและจัดใหม้ีการสอนวชิา

ภาษาอังกฤษที/มีคุณภาพและใชง้านไดจ้รงิในโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต
2. สรา้งโอกาสทางอาชีพ โดยการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหแ้ก่เด็กๆ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การศกึษาอย่าง
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เป็นทางการ การจัดกจิกรรมนอกเวลาเรียน และกจิกรรมนอกหลักสูตร
3. เปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ ไดส้ํารวจถงึความสนใจทางดา้นอื/นในขณะที/มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไปดว้ย

โดยการจัดใหม้ีการสอนวชิาวทิยาศาสตร์และวชิาคณติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากชั Gนเรียนภาษาอังกฤษ
ตามปกต ิ

รายละเอียดของโครงการ
1. โครงการสอนภาษาอังกฤษ

มูลนธิฯิ ไดใ้หก้ารสนับสนุนการจัดชั Gนเรียนภาษาอังกฤษ รวมถงึชั Gนเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และวชิาคณติศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษใหแ้ก่โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดหาครูภาษาอังกฤษที/มีคุณสมบัต ิและสามารถใชภ้าษา
อังกฤษไดอ้ย่างคล่องแคล่ว โดยใชเ้งนิทุนที/ไดร้ับบรจิาคสําหรับค่าใชจ่้ายส่วนนีG

โครงการแรกเร ิ/มตน้ในปี 2549	สอนภาษาอังกฤษใหน้ักเรียนจํานวน 124	คน ที/โรงเรียนบา้นกะหลมิ จังหวัดภูเก็ต 
โครงการแรกประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี และนําไปสู่โครงการที/สองที/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36	ในปี 2550
มูลนธิฯิ ไดท้ําการต่อยอดโดยเพ ิ/มหลักสูตรการศกึษาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ที/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36	
ในเดือนพฤษภาคม 2558	โดยหลักสูตรดังกล่าวจะรวมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์และวชิาคณติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19	ไดม้ีผลกระทบอย่างหนักต่อมูลนธิฯิ เช่นกัน เพราะทําใหมู้ลนธิฯิ สูญเสียผูส้นับสนุน
หลักหลายราย การจัดระดมทุนก็ทําไดย้าก เงนิทุนที/มีอยู่ก็ร่อยหรอ  จากสาเหตุดังกล่าวทําใหท้างมูลนธิฯิ ตอ้งหยุด
โครงการที/โรงเรียนบา้นกะหลมิเป็นการชั/วคราว และตอ้งลดจํานวนครูภาษาอังกฤษลงจาก 5	คน เหลือ 3	คน

2. Coconut Club
เมื/อเดือนตุลาคม 2551	ทางมูลนธิฯิ ไดม้ีการจัดตั Gงโครงการใหม่สําหรับกจิกรรมนอกเวลาเรียนและช่วงวันหยุด เรียกว่า
"Coconut	Club"	สําหรับนักเรียนที/พักอาศัยอยู่ที/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36	ในช่วงโรงเรียนเปิดเทอม  เด็กๆ เหล่านีG
มีทั Gงเด็กกําพรา้ เด็กที/บา้นอยู่ไกลจากโรงเรียน และเด็กที/ครอบครัวไม่สามารถดูแลได ้ ปัจจุบันมีเด็กที/อาศัยอยู่ที/
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36	กว่าสองรอ้ยคน

Coconut	Club	ทําหนา้ที/สนับสนุนและส่งเสรมิหลักสูตรภาษาอังกฤษของมูลนธิฯิ เป็นการเปิดใหโ้อกาสเด็กๆ ไดฝ้ึก
พูดภาษาอังกฤษในสภาพแวดลอ้มที/ผ่อนคลาย นอกเหนือจากการฝึกในชั Gนเรียน  Coconut	Club	จะจัดข ึGนอาทติย์ละ 
4	ครั Gง ทุกวันจันทร์ถงึพฤหัสบด ีเวลา 15:30-16:30	น.		จะมีการจัดกจิกรรมหลากหลายโดยคุณครูภาษาอังกฤษ 
อาสาสมัคร และแขกที/มาเยี/ยมชม อาทเิช่น ศลิปหัตถกรรม กีฬา เกมส์เพื/อส่งเสรมิความสามัคคี การเรียนดนตร ี
และเรียนทําอาหาร เป็นตน้

กระบวนการตรวจสอบของเรา
นางสาวกมลชนก จันทร์ตน เจา้หนา้ที/ของสมาคมกีฟวิ/งแบค ไดร้ับขอ้มูลเกี/ยวกับโครงการเพื/อการกุศลของมูลนธิ ิ
ภูเก็ตมอบส ิ/งดีๆ แก่เรา จาก คุณเกรแฮม  ฮัสลาม  ซ ึ/งเป็นผูใ้หข้อ้มูลเกี/ยวกับรายละเอียดเรื/องการเงนิ ทั Gงรายรับ
และรายจ่าย เพื/อนํามาจัดทํารายงานการรีววิ

รายงานและความโปร่งใส
คุณเพ็ญศร ี ทวนทอง ประธานมูลนธิ ิไดน้ําเสนอรายงานประจําปี 2564 ของมูลนธิภิูเก็ตมอบส ิ/งดีๆ แก่เรา และรายงาน
การเงนิที/ไดร้ับการสอบบัญชีโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต จาก นายสทิธโิชค  ขวัญสง  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4346  สมาคมกีฟวิ/งแบคไดพ้จิารณา ค่าใชจ่้ายเพื/อการดําเนนิงานของมูลนธิฯิ อยู่ที/ 64%  ในขณะที/
ค่าใชจ่้ายในดา้นการบรหิาร อยู่ที/ 20% ของเงนิบรจิาคที/ไดร้ับ
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ฝ่ายการเงนิ

การเงนิ มูลนธิภิเูก็ตมอบสิ/งดีๆ แก่เรา

ตรวจสอบแลว้ รวม
2564 2564

สนิทรัพย์
สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,670                 89,670                 

เงินฝากออมทรัพย์ 4,468,240           4,468,240           

เงินฝากกระแสรายวัน 523,526              523,526              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั Gงหมด 5,081,436           5,081,436           

รายได ้และ ค่าใชจ่้าย
รายได ้

2564 2564
เงินบริจาคและเงินสนับสนุน 2,700,000           2,700,000           
บริจาคเพื/อการศึกษา 600,000              600,000              
การบริจาคของผูส้นับสนุนทางการเงิน 1,081,404           1,081,404           
ดอกเบีGยธนาคาร 9,904                   9,904                   
รายไดทั้ Gงหมด 4,391,308           -                     4,391,308           

ค่าใชจ่้าย
ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงาน
เงินเดือน 2,200,000           50% 2,200,000           50%
ค่าเชา่ 280,000              6% 280,000              6%
ค่าใชจ้่ายเดินทางและนํGามันรถ 125,780              3% 125,780              3%
ค่าใชจ้่ายดําเนินกิจการการศึกษา 14,058                 0.3% 14,058                 0.3%
ยาและการรักษา 60,000                 1% 60,000                 1%
อุปกรณ์การเรียน 24,880                 0.6% 24,880                 0.6%
สาธารณูปโภค 86,916                 2.0% 86,916                 2.0%
ค่าเสื/อมราคา 31,004                 1% 31,004                 1%
รวมค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 2,822,638           64% 2,822,638           64%

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร
สํานักงานเงินเดือน-ผูจ้ัดการ 400,000              9% 400,000              9%
ธรุการ 177,000              4% 177,000              4%
ระดมทุน 300,000              7% 300,000              7%
รวมค่าใชจ้่ายในการบริหาร 877,000              20% 877,000              20%
รวมค่าใชจ้่ายทั Gงหมด 3,699,638           84% 3,699,638           84%
กําไร (ขาดทุน) 691,670 16% 691,670 16%

% of Operation expenses 64% 64%

% of Overhead 20% 20%


