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สรุปความเห็นจากการประเมิน    มลูนิธิเกือ้ฝันเด็ก (ซีดีเอฟ) 
 

วนัท่ีประเมิน:                      ม ก ร า ค ม  2557 

ผู้ประเมิน:    เทอร์เรนซ์ พี เวียร์                          ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ออสเตรเลีย)  

  พรรณเพ็ญ วฒุิแขม                       ปริญญาโท 

กิตติ นาทีสวุรรณ                           บริษัทเอ็นที แอ็สเซท็ ร่วมเดินทางภาคสนามกบัซีดีเอฟในเดือนตลุาคม 2556 

โธมสั เบิร์ชเทนไบรเทอร์                บริษัทเอ็นที แอ็สเซท็ ร่วมเดินทางภาคสนามกบัซีดีเอฟในเดือนตลุาคม 2556 

 
ผู้จดัการมลูนิธิ:           มาร์ก โธมสั เจนน่ี 

แดเนียล มาร์โค ซีกฟรายด์ 
 
 
ท่ีอยู:่                         238/3 ถนน ววัลาย ตําบล หายยา อําเภอ เมือง จงัหวดั เชียงใหม ่50100 ประเทศไทย 

เบอร์โทรศพัท์:            +66(0)53 201 811                     แฟกซ์ +66 (0)53 201 812 
 
 
สํานกังานประเทศกมัพชูา: มลูนิธิเกือ้ฝันเด็ก กมัพชูา  

ท่ีอยู:่   เลขท่ี 160 ถนน เนชัน่แนล หมายเลข 6 หมูบ้่าน เคร้าส์ สงักตั สเวย์ ดงักมุ เมืองเสียมเรียบ จงัหวดัเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา เบอร์โทรศพัท์ +855(0)63 763 027 

เว็ปไซต์:                                                               อีเมล์: 

http://childsdream.org/                      info@childsdream.org 

เฟสบุ๊ค:                      https://www.facebook.com/childsdreamfoundation 

 
 
วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ: 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กเป็นองค์กรการกศุลท่ีไม่แสวงหากําไร โดยมีปณิธานในการให้ความชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน

ผู้ ด้อยโอกาสในเขตประเทศอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง ได้แก่ พม่า ลาว ไทยและกมัพชูา 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสง่เสริมการพฒันาด้านการศกึษาในกลุม่เด็กด้อยโอกาสท่ีไม่สามารถเข้าถงึการศกึษาในโรงเรียนรัฐบาล

หรือได้รับการศกึษาไมเ่พียงพอเน่ืองจากอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีชายขอบและด้อยพฒันา โดยเฉพาะพืน้ท่ีตะเข็บชายแดนระหว่างไทย

กบัพมา่ พืน้ท่ีในพมา่ กมัพชูาและลาว  

โครงการด้านการศกึษาครอบคลมุถึงสิง่ท่ีจําเป็นทกุอย่างในการจดัการศกึษาให้เด็กได้รับประโยชน์สงูสดุ เชน่ โครงการสร้าง

โรงเรียนและสาธารณปูโภคท่ีจําเป็น การสนบัสนนุงบประมาณการดําเนินงาน การมอบทนุการศกึษา และการมอบอปุกรณ์การเรียน

การสอน การมอบทุนการศึกษาครอบคลุมถึงทัง้การศึกษาระดับพืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา 

เน่ืองจากเด็กในพืน้ท่ีเหลา่นี ้สว่นใหญ่มกัมีปัญหาด้านโภชนาการและมกัมีปัญหาเร่ืองสขุภาพอนามยั มลูนิธิเกือ้ฝัน

เด็กจงึให้ความรู้เร่ืองการรักษาสขุภาพควบคูไ่ปกบัการพฒันาด้านการศกึษา 
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สํานกังานท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ประเทศไทย และ จงัหวดัเสียมเรียม ประเทศกมัพชูา เป็นฐานดําเนินโครงการตา่งๆ 

ในปี 2555 มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมีเจ้าหน้าท่ีประมาณ 30 คน และอาสาสมัครประมาณ 11 คนในการดําเนินโครงการต่างๆ 
 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กจดทะเบียนจดัตัง้เป็นมลูนิธิในประเทศไทย ภายใต้ทะเบียนเลขท่ี 0025/2548 ในหลายประเทศ เงินท่ีบริจาคให้กบั

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีได้ ยกเว้นในประเทศไทยท่ียงัไมส่ามารถนําไปใช้ลดหยอ่นภาษีได้ 

รายละเอียดการจดทะเบียนนิติบคุคลของมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กในประเทศตา่งๆ http://childsdream.org/about‐us/legal‐entities/
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ปณิธานและความโปร่งใส: 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมุ่งสูค่วามเป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใสสงูและดําเนินงานโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความซ่ือสตัย์ มลูนิธิ

มีนโยบายและมีเจ้าหน้าท่ีซึง่ยดึมัน่ในปณิธานเร่ืองความซ่ือสตัย์ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การดําเนินงานอยา่ง

มืออาชีพและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม  
 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กดําเนินงานคล้ายบริษัทมหาชนคือมีการตรวจสอบบญัชี มีการรายงานผลประกอบการรายปี 

และมีรายงานทางการเงินซึง่ดไูด้จากในเว็บไซต์ของมลูนิธิ  มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพโดย

มีคา่ใช้จา่ยด้านการบริหารและการตลาดต่ํากวา่ 7% ของรายได้ (ไมน่บัรวมอาสาสมคัร) 
 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่มลูนิธิอ่ืนๆในด้านการจดัการ ความมีประสทิธิภาพ การส่ือสาร

กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และความโปร่งใส 
 
ประวัติโดยย่อของมูลนิธิ: 

ตลุาคม‐2 5 4 6  มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กก่อตัง้ในเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2546 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น

องค์กรการกศุลภายใต้กฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมาคมเกือ้ฝันเด็กซึง่ก่อตัง้โดยอดีตพนกังานธนาคาร 

2 คนได้แก่ นายมาร์ก โธมสั เจนน่ี และนายแดเนียล มาร์โค ซีกฟรายด์ 

 สิงหาคม‐2547  ขยายพืน้ท่ีโครงการจากพืน้ท่ีสามเหล่ียมทองคําเป็นเขตประเทศอนภุมิูภาคลุม่นํา้โขง

พฤศจิกายน‐2548 มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กได้จดทะเบียนอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย   

กนัยายน‐2 5 5 2   เปล่ียนโครงสร้างการดําเนินโครงการจากกลุม่ประเทศเป็นกลุม่การพฒันา 

พฤษภาคม‐2553  ดําเนินโครงการท่ี 100  

ตลุาคม‐2553  ก่อตัง้มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กประเทศกมัพชูา 

ธนัวาคม‐2554  ดําเนินโครงการท่ี 150 

ตลุาคม‐2 5 5 6   ครบรอบ 10 ปีก่อตัง้มลูนิธิเกือ้ฝันเด็ก 
 
 

อา่นข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี: 

http://issuu.com/childsdreamfoundation/docs/cd_10th_anniversary_book 
 
 
ลักษณะการดาํเนินกิจกรรมของมูลนิธิ: 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กทํางานร่วมกบัชมุชนในการพฒันาด้านสขุภาพและสร้างโอกาสทางการศกึษาให้กบัเด็กๆพร้อม

ทัง้เสริมทกัษะด้านการอาชีพให้กบัครอบครัวของเด็ก  
 

 
มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมุ่งสง่เสริมด้านการศกึษาเพราะการศกึษาถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการพฒันาสงัคม

และเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้เด็กและเยาวชนในเขตประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง

ไม่มีโอกาสทางการศึกษาคือปัญหาสุขภาพ 
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มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมีการประเมินและจดัการทนุสําหรับดําเนินโครงการตา่งๆโดยใช้ระบบการบริหารโครงการซึง่

ประกอบไปด้วย: 

1. การกําหนดโครงการ 

2. การเย่ียมพืน้ท่ี 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูและออกแบบ 

4. การจดัสรรผู้บริจาค 

5. การดําเนินโครงการ 

6. การติดตามและประเมินผล
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พม่า 

           THB  

การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและการศึกษาในพม่ารวมถึงค่ายผู้ ลีภ้ัย แรงงานพม่าท่ีอพยพ                        86,823,644       66% 

ไปยงัประเทศไทย จนถงึปัจจบุนัมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กได้ให้ความช่วยเหลือดงันี ้

‐ การสร้างโรงเรียน สนบัสนนุเงินทนุในการดําเนินงาน จดัหาอปุกรณ์การเรียนการสอนซึง่ทาง

โรงเรียนไมไ่ด้รับจากรัฐบาล 

‐ สนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษา การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ให้คําปรึกษาด้านการจ้างงาน การฝึกงาน 

‐ โปรแกรมด้านสขุภาพ ได้แก่ โครงการป้องกนัและรักษาผู้ ป่วยไข้มาลาเรีย การดูแลสุขภาพขัน้

พืน้ฐานสําหรับแม่และเด็ก การรักษาในโรงพยาบาลสําหรับคนไข้ระยะวิกฤต (กองทุน

การแพทย์สําหรับเด็ก) 

http://childsdream.org/projects/myanmar/ 
 

 

ประเทศไทย 

จนถงึปัจจบุนั มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมุง่สง่เสริมเร่ืองการเข้าถงึระบบการศกึษาของเด็กและเยาวชนชาย

ขอบเป็นพืน้ฐาน  

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กได้สร้างและบรูณะหอพกั ศนูย์การศกึษาเด็กก่อนวยัเรียน และโรงเรียนเพ่ือให้เด็ก

ได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนในหมู่บ้าน 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสนบัสนนุทนุการศกึษาสําหรับนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสร้างสนามเด็กเลน่และระบบนํา้ด่ืมหลายแหง่เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตเด็กและชมุชน 

6,577,549  5%

 
 
สปป ลาว 

จนถงึปัจจบุนั มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กได้สร้างและบรูณะโรงเรียน (ศนูย์การศกึษาเด็กก่อนวยัเรียน 

โรงเรียนประถมศกึษาและมธัยมศกึษา) โดยมุ่งเน้นไปท่ีโรงเรียนในพืน้ท่ีห่างไกลซึ่งถนนยัง

เข้าไม่ถึง 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กทําโครงการอปุกรณ์การเรียนร่วมกบัโรงเรียนท่ีได้รับเลือกให้ร่วมโครงการโดย

มีการดําเนินงานคล้ายสหกรณ์ 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสนบัสนนุทนุการศกึษาสําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 

 
 

30,256,724 
 

23%
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กัมพูชา 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมีเป้าหมายในการเพ่ิมอตัราการเข้าเรียนในโรงเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกลใน

ขณะเดียวกนัลดอตัราการเรียนไม่จบของนกัเรียนด้วยการสร้างโรงเรียนประถมศกึษาและ

มธัยมศกึษาในพืน้ท่ี จนถงึปัจจบุนั มลูนิธิสร้างโรงเรียนหลายแห่งเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถงึ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ท่ีห่างไกล มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสนบัสนุนทุนการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา

เพ่ือให้นกัเรียนมีโอกาสตอ่ยอดการศกึษาของตน มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กยงัสร้างสนามเด็กเลน่และ

ระบบนํา้ด่ืมอีกหลายแหง่ 

 
7,893,059  6%
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ดาวน์โหลดไฟล์การนําเสนอผลงานได้ท่ี : 

http://childsdream.org/about‐us/ 

131,550,975     100%

 
 
 

การทํางานของมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กได้แบง่ลกัษณะงานออกเป็นสามกลุม่งาน คือ งานด้านสขุภาพ งานด้าน

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และงานการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาหรือสงูกวา่ 

  

            THB  

งานด้านสขุภาพ  23,679,176  18%

คนในพม่ามากกว่า 58,000 คนได้รับความช่วยเหลือในโครงการป้องกนัไข้มาลาเรีย โดยได้ให้การชว่ยเหลือ    

ในเชิงการมอบมุ้งกนัยงุ การรักษาโรค และการให้ความรู้   

เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปีในพมา่มากกว่า 51,000 คนได้รับวิตามิน เอ (26,000 คน) และได้รับยาถ่ายพยาธิ    

(25,000 คน)    

เด็กอายต่ํุากวา่ 14 ปีในพมา่ 8,972 คนได้รับวคัซีนป้องกนัโรค    

คนพมา่มากกวา่ 44,000 คนได้รับการดแูลรักษาด้านสขุภาพจากอาสาสมัครจํานวน 287 คนของเราในพืน้ท่ี    

เด็ก 953 คนได้รับการผา่ตดัรักษาและชว่ยชีวิต    

เด็กนกัเรียน 3,900 คนในกมัพชูา และลาว ได้รับความรู้เก่ียวกบัสขุภาพอนามยั    

 

งานด้านการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

61,828,958  47%

เด็กนกัเรียนในพม่ามากกวา่ 102,978 คนได้รับอปุกรณ์การเรียน (ดินสอ ปากกา สมดุ ฯ) และอปุกรณ์กีฬา    

อาจารย์มากกวา่ 4,673 คนได้รับอุปกรณ์การสอน (ปากกา กระดาษ กรรไกร ฯ)    

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสร้างศนูย์การศกึษาเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมจํานวน 143 แห่งสําหรับเด็ก   

34,646 คน มีเด็ก 2,905 คนพกัในหอพกั 33 แหง่ของเราในประเทศไทยและสปป ลาว    

เด็กนกัเรียน 134 คนได้รับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป ลาวและไทย    

 

งานด้านการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
 

46,042,841  35%

ปัจจบุนัมีเด็กนกัเรียนเรียนดีในประเทศไทยและสปป ลาวจํานวน 115 คนได้รับการศึกษาในระดบัอดุมศกึษา    

มีนักศึกษาเรียนจบระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปแล้ว 55 คน    

เด็กนกัศกึษา 1,266 คนคึกษาอยู่ในวิทยาลยั 12 แห่งในค่ายผู้อพยพ 7 แห่งตามแนวชายแดนไทยพม่า     

นกัเรียน 24 คนกําลงัศกึษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมหนึง่ปีเพ่ือเทียบวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษานานาชาติ   

นกัศกึษา 175 คนได้รับการฝึกอบรมเสริมทกัษะเพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพโดยมีนกัศกึษา 60 คนได้รับคดัเลือก   

ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรแบบเข้ม   

นกัศกึษา 50 คนกําลงัฝึกงานกบับริษัทตา่งๆ    

นกัศกึษา 3 คนได้รับทนุประกอบอาชีพ    

นกัศกึษาพมา่ 20 คนได้รับการอบรมหลกัสตูรเกษตรยัง่ยืนในฟาร์มสาธิต    

 131,550,975  100%

ความต้องการเงนิทุนในปัจจุบัน:    

http://childsdream.org/donate/funding‐needs/
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การระดมทุน: 

ผู้บริจาคเงินสนบัสนนุมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กสว่นใหญ่เป็นเอกชน. นอกจากนีม้ลูนิธิยงัได้รับการสนบัสนนุจากองค์กร มลูนิธิ และ 

บริษัทเงินทนุทรัสต์ท่ีมีช่ือเสียงอีกด้วย  ผู้บริจาคในนามขององค์กรได้แก่ บริษัทเครดิต สวิส บริษัทกลมู บมู ดมู ด็อท คอม 

บริษัทไมตรีทรัสต์ มลูนิธิเอเลียเพ่ือจริยธรรมแหง่โลกาภิวตัน์  บริษัทเอ็นที แอ็สเซท็ 

http://www.elea-foundation.org/en/ 
https://www.credit‐suisse.com/privatebanking/philanthropy/doc/book/files/page/197.swf 

 
 
เงินบริจาคได้รับในปี 2555: รวม 5,323,102 ฟรังก์ สวิส (171.7 ล้านบาท) 

 

ประเภทผู้บริจาคปี 2555                                                                     แหลง่ท่ีมาของเงินบริจาค 2555 

56% เอกชน                                                                                    39% สวิสเซอแลนด์ 

24% มลูนิธิ                                                                                        19% ญ่ีปุ่ น 

11% บริษัทเงินทนุทรัสต์                                                                      13% สิงคโปร์ 

8% องค์กร                                                                                         9% สหราชอาณาจกัร 

1% อ่ืนๆ                                                                                             6% ฮอ่งกง 

6% ประเทศไทย 

 5% สหรัฐอเมริกา 

 3% อ่ืนๆ  
 
 
 

ในสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮอ่งกง เยอรมนั ฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัร อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก และ เนเธอร์แลนด์ การ
บริจาคให้กบัมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กได้รับการลดหยอ่นภาษี  

 

รายละเอียดการจดทะเบียนนิติบคุคลของมลูนิธิเกือ้ฝันเด็ก http://childsdream.org/about‐us/legal‐entities/ 

 
 
ความโปร่งใสและการรายงาน 

มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กจดัทํารายงานอยา่งละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของมลูนิธิสําหรับผู้บริจาคและผู้สนใจ มูลนิธิเกือ้ฝันเด็กมีการตรวจสอบงบ

การเงินและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  

งบการเงินปี 2555 ของมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กประเทศไทยได้รับการตรวจสอบโดยสํานกังานสอบบญัชีประวิณจํากัด ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินนานาชาติ “ไอเอฟอาร์เอส”  

 

ในปี 2555 มีอาสาสมคัร 11 คนทํางานให้กบัมลูนิธิเกือ้ฝันเด็กโดยไมรั่บคา่จ้าง โดยอาสาสมคัรมาพกัและทํางานให้กบัมลูนิธิเป็นครัง้
คราว โดยเฉล่ียทัง้ปีคิดเป็นประมาณ 2.3 คน มลูนิธิเกือ้ฝันเด็กมีสดัสว่นต้นทนุดําเนินการเทียบกบัรายได้อยู่ในระดบัต่ําคือ 6.97 % ในปี 2555
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มูลนิธิ:  มูลนิธิเกือ้ฝันเดก็ “ซีดีเอฟ”  

                    งบการเงนิรวมปี 2555 

 

อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย บาท/ฟรังก์สวิส  ในปี 2555 

รายรับ 

32.25  บาท 

เงินบริจาคจากเอกชน                                                                56%   95,726,740 

เงินบริจาคจากมลูนิธิ บริษัทเงินทนุทรัสต์ องค์กร                                    75,573,521 

อ่ืนๆ                                                                                  0%               369,811  

เงินบริจาคและรายรับสทุธิ                                                         100%   171,670,072 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

พม่า 
 

43% 

 
 

56,566,919 

 

ผู้อพยพและผู้ ลีภ้ยัในพม่า  23%   30,256,724 

สปป ลาว  23%   30,256,724 

กมัพชูา  6%   7,893,059 

ไทย           5%             6,577,549   

รวมคา่ใช้จา่ยโครงการ  100%    131,550,975 

 

คา่ใช้จ่ายการบริหารและระดมทนุ 
 

ต้นทนุด้านบคุลากร 

  
 
 

8,520,644 

 

ต้นทนุการบริหาร การกฎหมายและการเดินทาง   1,206,989   

ต้นทนุทางการเงิน    49,504   

ค่าเส่ือมราคา    2,092,961   

ประมาณการหนีส้ิน    86,978   

ต้นทนุอ่ืนๆ 
 

คา่ใช้จ่ายการบริหารและระดมทนุสทุธิ 

 
 

6.97%

                 6,450    
 

11,963,525 

 

คา่ใช้จ่ายสทุธิ 
    

143,514,500 

ทนุจดัสรรให้กองทนุชว่ยเหลือองค์กรสาธารณะประโยชน์    22,534,688 

 

สว่นเกินทนุสทุธิ (สว่นต่ํากว่าทนุ) 
    

5,620,885 

 


