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รายงานผลการประเมนิ มลูนธิสิหทยัสังคมศกึษาสงเคราะห-์ประเทศไทย
วันที<จัดทํารายงาน
ผูจั้ดทํารายงาน นางสาวกมลชนก  จันทร์ตน 

นางสาวพรพันธ์ อาภามงคล
Mr. Terry Weir, ผูก้่อตั Hงสมาคมกฟิวิ<งแบค

ประธานกรรมการ คุณไฮดีH  ตันนารัตน์

ที<อยู่ 90/15 หมู ่4 ซอยแจง้วัฒนะ 11, ถนนแจง้วัฒนะ
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี< กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โทรศัพท์ +662-982-8977
อีเมล dthaweesin@gmail.com : Contact K. Dang Thaweesin
เว็บไซต์ www.cwefthailand.org
เฟสบุค www.facebook.com/cwefthailand

วัตถุประสงค์ของมูลนธิ ิ
เพื<อใหค้วามช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส ผูห้ญงิ และครอบครัวใหไ้ดร้ับความรูค้วามสามารถโดยการฝึกอบรมตามโครงการ
ต่าง ๆ ของมูลนธิฯิ เนน้การพัฒนาความสามารถของผูด้อ้ยโอกาสทั<วประเทศไทย ผ่านโครงการของมูลนธิฯิ ดังนีH
1.ศูนย์รับเลีHยงเด็ก
2.หอพักและทุนการศกึษา
3.การฝึกอบรมดา้นสุขภาพชุมชน
4.โครงการพัฒนาดา้นวชิาชีพ
5.โครงการเกษตรพอเพียง
6.ความช่วยเหลือฉุกเฉนิ
7.โครงการนํHาสะอาด
8.ที<พักและอาหาร

องค์กรสนับสนุนหลัก:
1. การสนับสนุนจากผูบ้รจิาคโดยตรง: หน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ และทอ้งถ ิ<น
ครสิตจักรและบุคคลทั<วไป
2. กล่องบรจิาคในที<สาธารณะ
3. บรจิาคผ่านจดหมาย อนิเตอร์เน็ต และ สื<อมวลชน
4. การสนับสนุนจากอาสาสมัครที<สนใจงานมูลนธิฯิ
5. ผูบ้รจิาคเงนิใหก้ับมูลนธิฯิ  ไม่สามารถนําเงนิบรจิาคไปหักลดหย่อนภาษีเงนิไดใ้นประเทศไทยได ้

ประวัตคิวามเป็นมา
มูลนธิสิหทัยสังคมศกึษาสงเคราะห์ ประเทศไทย ก่อตั Hงข ึHนในปี 2531  เป็นองค์กรที<ไม่แสวงหาผลกําไร  ก่อตั Hงข ึHน
เพื<อทําหนา้ที<ช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส ผูห้ญงิ และครอบครัวทั<วประเทศไทย มูลนธิฯิ ไดร้ับการจดทะเบียน
กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสงเคราะห์ในประเทศไทยเมื<อวันที< 13 ตุลาคม 2531 มูลนธิฯิ ทํางานร่วมกับ
ชุมชนโรงเรียน และองค์กรอื<น ๆ รวมถงึรัฐบาล และหน่วยงานที<ไม่ใช่ภาครัฐ  เพื<อปกป้องส่งเสรมิและช่วยเหลือ
ผูห้ญงิ และครอบครัวที<ตอ้งการความช่วยเหลือผ่านโครงการการศกึษาและการดูแลมนุษย์ มูลนธิฯิ เชื<อว่าการศกึษา
แบบองค์รวมสามารถเปลี<ยนหัวใจและชีวติได ้

6  กันยายน 2565
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โครงการปี 2564-2565
1) ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและศูนย์ชุมชน "บา้นเด็กคอนคอร์เดีย" ชุมชนใตร้มิทางด่วนสลัมบางนา
มูลนธิฯิ ใหค้วามช่วยเหลือและเตรียมความพรอ้มของเด็กและครอบครัวที<อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนีHนานกว่า 30 ปี 
ในปี 2564-2565  มีผูไ้ดร้ับความดูแลทั Hงหมด 885 คน ดังนีH

จํานวน (คน)
โครงการรับเลีHยงเด็กรายวัน 40
โครงการสอนพเิศษวันเสาร์ 78
กจิกรรมช่วงปิดเทอม 14
การใหค้วามช่วยเหลือและดูแลผูสู้งอายุ 78
ผูอ้ยู่อาศัยในชุมชน (ชุมชนสลัมสี<แห่งใกล ้มูลนธิฯิ) 675
รวม 885                      

โครงการรับเลีHยงเด็กรายวัน
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กเล็กก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง 2-5 ขวบ ที<อาศัยในชุมชนแออัด เป็นเด็กกลุ่มเสี<ยงและเปราะบาง 
ครอบครัวมีรายไดไ้ม่แน่นอนหรือมีรายไดน้อ้ย มีปัญหาในครอบครัวค่อนขา้งรุนแรง สภาพแวดลอ้มเป็นอันตรายต่อ
เด็กที<จะถกูทอดท ิHงหรือล่วงละเมดิ
ภารกจิ: จัดการศกึษาระดับก่อนประถมศกึษาเพื<อใหเ้ด็กที<ยากไรทุ้กคนไดร้ับการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้เรียน
ในระดับประถมศกึษาตามเกณฑ์การศกึษาภาคบังคับ ส่งเสรมิพัฒนาการ 4 ดา้น คือ ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และ 
สตปัิญญา ตลอดจนดูแลดา้นโภชนาการใหแ้ก่เด็ก ใหไ้ดร้ับสารอาหารที<เพียงพอตามความตอ้งการของร่างกาย
ในแต่ละช่วงอายุ สถานรับเลีHยงเด็กเปิดทําการตั Hงแต่วันจันทร์ถงึวันศุกร ์เวลา 07:00 น. ถงึ 18.00น มีเด็กในความดูแล
ทั Hงหมด 40 คน

โครงการสอนพเิศษวันเสาร์
กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 6-17 ปีที<ตอ้งการความช่วยเหลือเพี<มเตมิทางดา้นการศกึษา โครงการนีHจะจัดสอนเสรมิ 
วชิาคณติศาสตร ์ภาษาอังกฤษ คอมพวิเตอร ์และความรูด้า้นครสิเตียนศกึษา เเละจัดกจิกรรมพเิศษเดือนละ 1 ครั Hง 
เช่น กีฬา งานศลิปะ ฝึกทําอาหาร เป็นตน้ เนน้ปลูกฝังวนิัย ส่งเสรมิใหก้ลา้เเสดงความคดิเห็น  สรา้งความสัมพันธ์
ที<ดีต่อเด็ก เห็นคุณค่าของการเรียนรู ้การเคารพกตกิาเเละฝึกมารยาททางสังคม อีกทั Hงเปิดบรกิารใหค้ําปรกึษา
กับเด็กเเละผูป้กครอง  ปีที<ผ่านมามีเด็กในโครงการสอนพเิศษวันเสาร์จํานวน 58 คน และมีเพ ิ<มอีก 22 คนที<มา
ร่วมกจิกรรมพเิศษ

กจิกรรมช่วงปิดเทอม
ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลสภาพแวดลอ้มที<ปลอดภัยสําหรับเด็กในช่วงปิดเทอมเป็นพเิศษ นอกเหนือจากโปรแกรมปกต ิ
ในกรณีที<เด็กตอ้งอยู่คนเดียวเพียงลําพังเนื<องจากผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้นเป็นเวลานาน
อีกทั Hงยังช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวและเยี<ยมเยียนเด็กที<บา้น จัดกจิกรรมสันทนาการและทัศนศกึษา ปีที<ผ่านมามี
นักเรียนที<ดูแลรวมทั Hงหมด 14 คน 

การใหค้วามช่วยเหลือและดูแลผูสู้งอายุ
มูลนธิฯิ ไดม้อบอาหารกล่อง ยา และเวชภัณฑ์แก่ผูสู้งอายุในชุมชนอย่างสมํ<าเสมอ โดยเฉพาะผูสู้งอายุที<มีโรคประจําตัว 
และไม่มีญาตพิี<นอ้งคอยดูแล เจา้หนา้ที<จะใหบ้รกิารเยี<ยมบา้นผูสู้งอายุของมูลนธิโิดยการประสานงานกับอาสาสมัครเพื<อ
เยี<ยมและจัดหาส ิ<งของที<จําเป็น เช่น ขา้วสาร อาหารแหง้ และส ิ<งจําเป็นอื<นๆ ที<ตอ้งจัดเตรียมเพื<อช่วยเหลือและใหก้ําลังใจ 
มีผูสู้งอายุ 78 คน ที<เป็นสมาชกิในชุมชนแออัดที<ไดร้ับความช่วยเหลือ

โปรแกรมทุนการศกึษา
เพื<อช่วยเหลือครอบครัวที<ป่วยดว้ยโควดิ-19  ซ ึ<งเมื<อมีอาการป่วยทําใหร้ายไดข้องครอบครัวลดลง ซ ึ<งปกตยิากจนอยู่แลว้  
ทางมูลนธิไิดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงนิแก่ครอบครัว โดยมอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนใหเ้ด็กๆ ในวงเงนิ
1,500 บาท ต่อคน เป็นจํานวนทั Hงหมด 72 คน

ศูนย์รับเลีHยงเด็กคอนคอร์เดีย สลัมบางนา 
สําหรับปีงบประมาณ 2564-2565

โครงการ
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2) โครงการบา้นพักในชุมชนภาคเหนือ
โครงการของมูลนธิฺฯิ ในภาคเหนือของประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื<อช่วยเหลือเด็กๆ กลุ่มชาตพัินธุแ์ละครอบครัว
ที<เป็นกลุ่มเปราะบางและเสี<ยงต่อการคา้มนุษย์ การคา้ยาเสพตดิ และปัญหาสังคมอย่างอื<น  กลุ่มชาตพัินธุโ์ดย
มากมักมีปัญหาในการเขา้ถงึถงึการบรกิารของภาครัฐ เนื<องจากอาศัยอยู่บนเขาห่างไกลจากตัวเมืองและอาจ
ทําใหไ้ม่เห็นความสําคัญตรงนีH

เพื<อที<จะใหลู้กหลานไดรั้บการศกึษา ส่วนใหญ่จะตอ้งส่งเด็กๆ เขา้ไปเรียนในตัวเมืองซึ<งอยู่ไกลจากบา้น
บางครั Hงเด็กๆ ตอ้งไปอาศัยอยู่กับญาตหิรือเพื<อนบา้น และอาจไม่ไดรั้บการดูแลเท่าที<ควร ทําใหเ้กดิความเสี<ยง
ในการที<เด็กๆ จะไม่ไปโรงเรียนและไปขอ้งเกี<ยวกับสิ<งที<ไม่ดี

มูลนธิฯิ จงึมีเป้าหมายที<จะสนับสนุนใหเ้ด็กๆ กลุ่มชาตพัินธุไ์ดรั้บการศกึษา โดยการจัดหาที<พักที<ปลอดภยัให ้
เด็กๆ จะไดไ้ปพักในศูนย์ที<พักที<จับมือกับมูลนธิฯิ และจะมีผูดู้แลที<ไดรั้บการอบรมที<จะคอยดูแลใหเ้ด็กๆ ไปเรียน
อย่างสมํ<าเสมอและคอยช่วยเหลือเด็กๆ ในทุกทาง

ในปี 2564-2565 โครงการบา้นพักอาศัยในชุมชนของมูลนธิฯิ  มีผูเ้ขา้ร่วมทั Hงหมด 313 คน
ในโครงการที<พักอาศัย 3 แห่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทยโดย โดยมีรายละเอียดดังนีH

โครงการบา้นพักอาศัยในชุมชน
สําหรับปี 2564-2565

                  ชุมชน เด็ก ผูใ้หญ่ รวม

บา้นมานาพร 24 124 148                      
บา้นเมตตาคุณ 22 79 101                      
บา้นลําธาร 16 48 64                         
Total 62 251 313                      

บา้นมานาพร
บา้นมานาพรเป็นหน ึ<งในโครงการพันธกจิที<มูลนธิสิหทัยสังคมศกึษาสงเคราะห์ใหก้ารสนับสนุน ดําเนนิการโดยบาทหลวง
อภชิัย รัศมีกุลและครอบครัว เมื<อยังเป็นเด็กบาทหลวงอภชิัยเองเคยไดร้ับการช่วยเหลือจากมูลนธิคิรสิเตียน
บา้นมานาพรใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็กยากจนและเด็กที<มาจากหมู่บา้นห่างไกลจากตัวเมือง เพื<อที<เด็กเหล่านีHจะมีโอกาส
ไดร้ับการศกึษา  ทางมูลนธิฯิ ไดร้่วมมือทําโครงการนีHกับบาทหลวงอภชิัยมาเป็นเวลากว่า 13 ปีแลว้

ในปีการศกึษาที<ผ่านมามีเด็กจํานวน 24 คนพักอาศัยอยู่ที<บา้นมานาพร เด็กส่วนมากมาจากหมู่บา้นที<อยู่ห่างไกล ไม่มี
โรงเรียน ไม่มีการคมนาคม และเด็กบางส่วนมาจากชุมชนใกลเ้คียงแต่มีความเสี<ยงต่อการใชย้าและการคา้ยาเสพตดิ

บา้นเมตตาคุณ
หอพักบา้นเมตตาคุณเป็นหน ึ<งในพันธกจิที<มูลนธิสิหทัยสังคมศกึษาสงเคราะห์ไดร้่วมมือกับอาจารย์เเสงคํา จูโป
ก่อตั Hงหอพักข ึHนตั Hงเเต่ปี 2560 ในพืHนที<บา้นหว้ยมะเเกง จังหวัดเชียงราย เพื<อใหค้วามช่วยเหลือเด็กกําพรา้ เด็ก
ชนเผ่าที<ครอบครัวมีปัญหา ยากจน บา้นอยู่ห่างไกลโรงเรียน ไม่มีรถประจําทาง พ่อเเม่ทํางานในไร่ เด็กไม่มีคน
ดูเเล เพื<อใหโ้อกาสทางการศกึษาทําใหม้ีโอกาสเเละไม่ถกูเอารัดเอาเปรียบ
ปีที<ผ่านมามีเด็ก 22 คนไดร้ับความช่วยเหลือจากบา้นเมตตาคุณ

บา้นลําธารหรือครสิจักรลําธาร
บาทหลวงสุดเขต แพงสอน เป็นผูร้เิร ิ<มโครงการนีH ท่านเป็นผูท้ําหนา้ที<เผยแผ่ศาสนาครสิต์ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย มูลนธิสิหทัยฯ ไดร้่วมโครงการกับครสิตจักรในช่วงที<มีการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มาเป็นเวลา 2 ปีแลว้  
ครสิตจักรไดใ้หค้วามช่วยเหลือเยาวชนของครสิตจักรเองและเด็กกําพรา้ที<พักอาศัยอยู่ในบา้นพักใกล ้ๆ  ครสิตจักรดว้ย
การระบาดของโควดิ-19 ทําใหห้ลายโครงการตอ้งถกูยกเลกิ ยกเวน้โรงเรียนวันอาทติย์ที<ยังจัดใหก้ับเด็กๆ ในชุมชน
ใกลเ้คียงอยู่ได ้ คาดว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกตภิายในปีที<จะถงึนีH
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สําหรับปีที<ผ่านมามีเด็ก 16 คนไดร้ับความช่วยเหลือผ่านโครงการนีH

3) โครงการบรรเทาภยัโควดิ-19
ตลอดระยะเวลาที<มีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทางมูลนธิฯิ ไดไ้ปเยี<ยมบา้นและช่วยเหลือครอบครัว
เด็กที<ป่วย กักตัวอยู่บา้น หรือไม่สามารถทํางานได ้รวมทั Hงไดช้่วยเหลือผูสู้งอายุในสลัมที<ป่วยเรืHอรัง
หรือทุพพลภาพ โดยการมอบขา้วกล่องและถงุยังชีพใหก้ับชุมชนสลัม 17 แห่ง ดังนีH

1. ทางด่วนบางนา 216 753
2. รุ่งเรือง 107 2000
3. รุ่งสว่าง 15 100
4. เชลียง 12 100
5. วัดบางนานอก 127 458
6. ตรงขา้มโรงงานธานนิทร์ 70 200
7. กลางนา 147 1100
8. แยม้สรวล 150 1000
9. พูนสนิ 15 90
10. เจรญิรุ่งเรือง 87 1200
11. พ ึ<งบุญ 75 500
12. ร่มโพธ ิa 11 100
13. ร่มประดู่ 13 100
14. วันทอง 24 110
15. ใตส้ะพานปูน 40 160
16. พูนสวัสด ิa 5 48
17. ขา้งโรงงานอุดมสุข 150 300

โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช
ดว้ยความช่วยเหลือของบรษัิท Magnolia Quality Development โครงการอนุบาลเมล็ดพันธุ์พืชไดก้ําเนดิข ึHนมา
วัตถปุระสงค์ของโครงการเพื<อจัดหารายไดเ้สรมิใหก้ับคนพกิารและผูว่้างงานที<ตอ้งด ิHนรนอย่างหนักในช่วงการระบาด
ของโควดิ-19  คณะกรรมการผูน้ําชุมชนไดค้ัดเลือกครอบครัวที<มีความเสี<ยงมากที<สุดใหเ้ขา้ร่วมโครงการ ครอบครัวที<ไดร้ับ
เลือกจะไดเ้รียนรูว้ธิีการดูแลตน้กลา้เพื<อนําไปปลูกในระยะยาวในหมู่บา้นจัดสรร โดยจะไดร้ับมอบเมล็ดพันธุ ์ดนิ และ 
ปุ๋ ยที<จําเป็นเพื<อนําไปใชป้ลูกในพืHนที<ๆ ที<จัดให ้ โครงการนีHช่วยบรรเทาทุกข์ใหก้ับครอบครัวที<ตกงานในช่วงโควดิ-19 
ไดถ้งึ 50 ครอบครัว โดยครอบครว้ที<ร่วมโครงการจะไดร้ับเงนิ 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลาสามเดือนตั Hงแต่
เมษายน - มถินุายน 2565

ความโปร่งใสและการรายงาน
คุณอรทัย ทวีสนิ ผูอ้ ํานวยการของมูลนธิสิหทัยสังคมศกึษาสงเคราะห์-ประเทศไทย ไดน้ําส่งรายงานทางการเงนิพรอ้มทั Hง
รายละเอียดงบการเงนิ ประจําปีงบประมาณ 2564-2565 ที<ไดร้ับการตรวจสอบโดย นาย กลา้ณรงค ์ ภัทรานุประวัต ิ
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที< 3525 มอบใหก้ับสมาคมกฟิวิ<งแบค เพื<อดําเนนิการประเมนิ
จากรายงานทางการเงนิดังกล่าว พบว่าอัตราส่วนค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงานคดิเป็น 93%  และค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
เท่ากับ 9% ของรายไดท้ั Hงหมด ในปี 2565 

จํานวนผูพ้ัก
อาศัยรายชื<อชุมชน จํานวนครัวเรือน
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งบการเงนิ

มูลนิธิสหทัยสังคมศกึษาสงเคราะห-์ประเทศไทย
ตรวจสอบแลว้ การบรจิาค บรจิาค รวม

2565 ในรูปแบบ ในรูปแบบเวลา 2565
บาท ที<มีมูลค่า ของอาสาสมัคร บาท

สนิทรัพย์หมุนเวียน
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 3,912,026          3,912,026      
สนิทรัพย์หมุนเวียนอื<น 4,000                    4,000                
รวม 3,916,026          3,916,026      
รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
รายไดเ้งนิบรจิาค 4,704,830          4,704,830      

-                      
รวมรายได ้ 4,704,830          4,704,830      
ค่าใชจ้่ายในการดําเนนิงาน
ศูนย์รับเลีHยงเด็กเวลากลางวัน 1,822,139        39% 1,822,139      39%

ศูนย์นักเรียนและชุมชนเกรซ 354,976              8% 354,976          8%

ศูนย์บรกิารการเรียนรูอ้าสาสมัคร 24,220                 1% 24,220             1%

ศูนย์นักศกึษาจรยิธรรมเมตตา 355,598              8% 355,598          8%

มานาพรเซ็นเตอร์ - เชียงราย 517,061              11% 517,061          11%

ซีซีแอลโฮสเทล - เชียงใหม่ 11,514                 0% 11,514             0%

ศูนย์บรรเทาทุกข-์โควดิ19 1,276,236          27% 1,276,236      27%

รวมค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 4,361,744          93% 4,361,744      93%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร:
เงนิเดือน 178,750              4% 178,750          4%

ประกันสังคม 14,667                 0% 14,667             0%

สาธารณูปโภค 7,061                    0% 7,061                0%

ประกันภัย 9,538                    0% 9,538                0%

โทรศัพท์ / โทรสาร / อนิเทอร์เน็ต 10,713                 0% 10,713             0%

ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญชี 10,000                 0% 10,000             0%

ค่าธรรมเนียมบัญชี 6,000                    0% 6,000                0%

ค่าขนส่ง 9,008                    0% 9,008                0%

ค่าซ่อมบํารุง 10,089                 0% 10,089             0%

สื<อ / โปรโมชั<น / เว็บไซต์ 24,287                 1% 24,287             1%

เครื<องใชส้ํานักงาน 43,147                 1% 43,147             1%

ค่าธรรมเนียมและอื<น ๆ 2,064                    0% 2,064                0%

ประชุม / ฝึกอบรม 4,332                    0% 4,332                0%

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 13,432                 0% 13,432             0%

ค่าเสื<อมราคา 66,000                 1% 66,000             1%

รวมค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 409,086              9% 409,086          9%

รวมค่าใชจ่้าย  4,770,830          101% 4,770,830      101%

กําไร (ขาดทุน) (66,000) -1% (66,000) -1%

 
ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 93%
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 9%


