รายงานการประเมิน

มูลนิธบ
ิ า้ นจริงใจ

วันทีป
 ระเมิน

สิงหาคม 23 พ.ศ. 2559

ผู ้ประเมิน

นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์
ธุรกิจมหาบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หัวหน ้าองค์กร

คุณสุนันทา คํานันตา : ประธานคณะกรรมการ
คุณเพียงตา คําน ้อย : ผู ้จัดการทัวไป

ทีอ
 ยู่

121/1 หมู่ 4 หนองปลาไหล บางละมุง
ชลบุรี ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์

086-3665853, 084-6144389

เว็บไซต์

www.baanjingjai.com

อีเมล์

cbaanjingjai@yahoo.com

เฟสบุ
Facebook
ค
๊
:

https://www.facebook.com/groups/239469919428450/?fref=ts

ว ัตถุประสงค์ขององค์กร
มูลนิธบ
ิ ้านจริงใจให ้ความช่วยเหลือเด็กทีถ
 ก
ู ทอดทิงX เด็กข ้างถนนและเด็กทีต
 กอยูใ่ นความ
 งในเมืองพัทยา ด ้วยการให ้ทีพ
เสีย
 ักอาศัยทีอ
 บอุน
่ และส่งเสริมเด็กทีอ
 ยูใ่ นความดูแลให ้ได ้รับการศึกษา
ตังX แต่กอ
่ นวัยเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจเป็ นมูลนิธท
ิ ม
ี ค
ี วามศรัทธาในคริสต
ศาสนา ปั จจุบน
ั ให ้การดูแลเด็กและเยาวชน 83 คนนอกเหนือจากการให ้ทุนสนับสนุนด ้านการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยอีก 4 คนทีพ
 ักอาศัยอยูน
่ อกบริเวณบ ้านเด็ก
มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจได ้รับการจดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณะประโยชน์เมือ
 ปี พ.ศ. 2550 และ
กําลังดําเนินการจดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณะกุศลเพือ
 สิทธิลดหย่อนภาษี

กระบวนการในการประเมิน
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ อาสาสมัครของสมาคมฯ ได ้เข ้าเยีย
 มมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจเมือ
 วันอังคาร
ที 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และได ้พบกับคุณสุนันทา คํานันตา ประธานคณะกรรมการมูลนิธฯิ คุณ
เพียงตา คําน ้อย ผู ้ก่อตังX มูลนิธแ
ิ ละผู ้จัดการทัวไป และคุณแอนทีมงานคนหนึง ของมูลนิธ ิ คุณเพียงตา
ได ้สรุปความเป็ นมาของมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจ
มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจได ้จดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 และไม่มก
ี ารจัดทํารายงานประจําปี ทงั X ในรูปแบบ
 สิง พิมพ์หรือในรูปแบบไฟล์ดจ
สือ
ิ ต
ิ อล อย่างไรก็ตามมูลนิธฯิ ได ้ใช ้ประโยชน์จากชุมชนในเครือข่าย
 สารและรายงานในทุกกิจกรรมให ้กับผู ้ติดตาม ผู ้บริจาคและผู ้ให ้การสนับสนุนอย่าง
ผ่านเฟสบุค
๊ ในสือ
สมํา เสมอ คุณเพียงตาได ้นํ าเสนอรายงานการเงินทีไ ด ้รับการสอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2558 ให ้กับ
อาสาสมัครของสมาคมฯ

ความเป็นมา
- ในปี พ.ศ. 2525 คุณเพียงตา คําน ้อย นักวิจัยได ้ดําเนินงานวิจัยในหัวข ้อเรือ
 ง "โสเภณีเด็กในเมืองพัทยา"
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โดยได ้รับการสนับสนุนจาก ศาสนากรของโบสถ์ของพระเจ ้าในประเทศไทย เธอได ้ทํางานอย่างใกล ้ชิด
 ง
กับเด็กทีท
 ํางานในตอนกลางคืนในเขตเมืองพัทยา ซึง ทําให ้เธอพบว่าเด็กเหล่านัน
X ใช ้ชีวต
ิ อย่างเสีย
อันตรายในธุรกิจค ้ากามเพือ
 แลกกับเงินจํานวนเพียงน ้อยนิดเพียงอยูไ่ ปวันๆ โดยมองไม่เห็นอนาคต
คุณเพียงตาได ้ใช ้ความพยายามในการทีจ
 ะจูงใจให ้เด็กเหล่านัน
X กลับเข ้าสูร่ ะบบการศึกษาและได ้ให ้
ศูนย์พักฉุกเฉินด ้วยการเช่าอาคารเพือ
 ใช ้เป็ นทีพ
 ักอาศัยให ้กับเด็กโดยใช ้เงินส่วนตัวของเธอเองร่วมกับ
เพือ
 นๆ ทีม
 แ
ี นวความคิดเดียวกัน
- พ.ศ. 2542 จํานวนเด็กทีเ ข ้ารับการช่วยเหลือได ้เพิม
 ขึน
X ทําให ้คุณเพียงตาจําต ้องหาทีใ หม่เพือ
 รองรับ
การขยายตัวของเด็กทีข
 อเข ้ารับความช่วยเหลือไปยังบ ้านเช่าทีม
 พ
ี น
ืX ทีม
 ากกว่าเดิมเพือ
 ให ้การดูและเด็ก
- เดือน กันยายัน พ.ศ. 2552 จํานวนเด็กทีอ
 ยูใ่ นความดูแลเพิม
 ขึน
X เป็ น 66 คนโดยมีพนักงาน 4 คนและ
อาสาสมัคร 6 คนให ้การดูแลเด็กทีพ
 ักอาศัยอยูภ
่ ายใต ้การดูและของคุณเพียงตา
การสนับสนุนอย่างต่อเนือ
 งจากผู ้ให ้การสนับสนุนหลักๆ จะเป็ นชุมชนชาวนอร์เวย์ทเี ป็ นคริสเตียนที
อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองพัทยา และด ้วยความสัมพันธ์ทแ
ี น่นแฟ้ นกับคริสตจักรโบสถ์พระคริสต์แห่งประเทศ
 มเธอและ สภาคริสเตียนของโลก ทําให ้เธอได ้ก่อตังX มูลนิธแ
ไทย ได ้เป็ นตัวเชือ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจขึน
X
จนสําเร็จ
X ทีด
X ลงราว
มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจได ้ซือ
 น
ิ แปลงหนึง เพือ
 ก่อสร ้างอาคารซึง การก่อสร ้างได ้เสร็จสิน
ปลายปี พ.ศ.2558 เด็กและเยาวชนรวมทังX พนักงานทังX หมดได ้ย ้ายเข ้ามาอยูใ่ นอาคารดังกล่าวในต ้นปี
พ.ศ.2559 และได ้ทําพิธเี ปิ ดอย่างเป็ นทางการโดยมึเอกอัครราชฑูตประเทศนอร์เวย์ประจําประเทศไทย
เป็ นประธานพิธใี นการเปิ ดอาคารในเดือนมกราคม พ.ศ.2559

ล ักษณะของโครงการและกิจกรรม
มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจมีกจิ กรรมต่างๆ ไม่แตกต่างไปจากบ ้านเด็กหรือสถานรับเลีย
X งเด็กกําพร ้าอืน
 ๆ
ซึง กิจกรรมหลักๆ คือการดูแลเด็กประจําวัน การจัดการเดินทางให ้กับเด็กในการไปกลับโรงเรียน และ
มีกจิ กรรมพิเศษทัศนศึกษาให ้กับเด็กเป็ นครังX ๆ ไป ตลอดรวมถึงการอบรมจริยธรรมและศิลธรรมตาม
 คริสตศาสนา ในเขตเมืองพัทยามีมล
หลักความเชือ
ู นิธท
ิ ท
ี ํางานเกีย
 วข ้องกับเด็กและเยาวชนอยู่ 4
มูลนิธ ิ อาทิเช่น ศูนย์ธารชีวต
ิ เพือ
 เด็ก มูลนิธเิ อช เอช เอ็น เพือ
 เด็กไทย บ ้านเด็กพัทยา และมูลนิธค
ิ ณ
ุ
พ่อเรย์ ซึง มูลนิธท
ิ ก
ี ล่าวมาทังX หมดนีไX ด ้มีการร่วมมือกันในการให ้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
 ง เด็กและเยาวชนบางคนจะถูกโอนย ้ายไปยังอีกทีห
ทีต
 กอยูใ่ นความเสีย
 นึง ทังX นีข
X น
ึX อยูก
่ บ
ั บุคลิกลักษณะ
X
ปั ญหาของเด็กและเยาวชน ปั จจุบน
ั มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจมีเด็กและเยาวชนทีอ
 ยูใ่ นความดูแลทังX สิน
83 คน ซึง สามารถจําแนกได ้ตามรูปกราฟข ้างล่างนีX
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การเปรียบเทียบช่วงอายุของเด็กเยาวชนรวมทังX จําแนกตามเพศ

มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจจัดหาการศึกษาขัน
X พืน
X ฐานให ้กับเด็กโดยการส่งเด็กทีอ
 ยูภ
่ ายใต ้การดูแลเข ้า
รับการศึกษาจากโรงเรียนภาครัฐประจําท ้องถิน
 ทีต
 งั X อยูใ่ นระแวกเดียวกันกับมูลนิธ ิ และสําหรับเยาวชน
ทีผ
 า่ นการศึกษาขัน
X พืน
X ฐานแล ้ว มูลนิธย
ิ งั ได ้จัดหาทุนการศึกษาเพือ
 การศึกษาต่ออีกทังX ยังให ้ค่าใช ้จ่าย
ให ้กับเยาวชนทีจ
 ําต ้องย ้ายไปอาศัยอยูน
่ อกบริเวณบ ้านเด็กจนกว่าเยาวชนเหล่านัน
X สําเร็จการศึกษา
หลังจากเด็กกลับจากโรงเรียน มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจจะจ ้ดให ้มีการภาวนาในห ้องภาวนา ภายใน
อาคาร บริเวณหลังอาคารใหม่จะมีพน
ืX ทีว า่ ง ผู ้บริหารมูลนิธไิ ด ้สร ้างโครงการการปลูกเห็ดนางฟ้ าโดย
ให ้เด็กและเยาวชนทีพ
 ักอยูภ
่ ายในบ ้านเด็กได ้เข ้ามามีสว่ นร่วม ผลผลิตทีไ ด ้จะนํ าไปจําหน่ายให ้กับ
ชุมชนทีต
 งั X อยูใ่ นระแวกใกล ้เคียง ซึง สามารถสร ้างรายได ้ให ้กับมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจได ้ประมาณหนึง
แนวความคิดของบ ้านเด็กจริงใจในการปลูกฝั งอบรมสัง สอนเด็กและเยาวชนภายใต ้การดูและคือการ
` ให ้เด็กเผชิญกับความยากลําบากและเรียนรู ้ทีจ
 ะช่วยเหลือซึง กันและกันในสถานะการณ์ทเี กิดขึน
X จริงๆ
ภายในบ ้านด ้วยการปลูกฝั งวัฒนธรรมความรักซึง กันและกันตามหลักการในพระคัมภีรไ์ บเบิล
X
มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจ ได ้เป็ นทีร ู ้จักในหมูด
่ าราและผู ้ให ้การสนับสนุน ทังX ในไทยและในต่างประเทศ
Page 3 of 5

โดยเฉพาะกับชาวนอร์เวย์ ในแต่ละเดือนจะมีการจัดเลีย
X งอาหารเด็กและพบปะกับเด็กสร ้างความสนุก
สนานให ้กับเด็ก ณ ทีบ
 ้านเด็กจริงใจ การมีเครือข่ายผู ้ให ้การสนับสนุน ได ้รับความช่วยเหลือจาก
ความสัมพันธ์ทม
ี น
ั คงกับสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยและสภาคริสตจักรแห่งโลกรวมทังX ระยะทาง
ของมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจทีไ ม่หา่ งจากกรุงเทพ และเมืองพัทยา
ปั จจุบน
ั มีเด็กและเยาวชน 75 ชีวต
ิ ทีอ
 ยูภ
่ ายใต ้การดูแลของมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจ จํานวนพนักงาน
ั แต่ในทางปฏิบต
14 คนทีป
 ฏิบต
ั งิ านและถึงแม ้พนักงานแต่ละคนมีตําแหน่งงานทีแ
 น่ชด
ั พ
ิ นักงานทุกคน
สามารถปฏิบต
ั งิ านแทนกันได ้ในทุกตําแหน่ง เพือ
 อํานวยความสะดวกและจัดหาสวัสดิการต่างๆ ที
เหมาะสมให ้กับเด็กและเยาวชนภายในบ ้านเด็กจริงใจ และในขณะเดียวกันในปี นม
ีX อ
ี าสาสมัครจากต่าง
ประเทศสองคนจากประเทศ คานาดา และนอร์เวย์ เข ้าร่วมปฏิบต
ั งิ านร่วมกับมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจ
ด ้วยการช่วยสอนภาษาอังกฤษและการสอนในวิชาอืน
 ๆ

ความโปร่งใสและการจ ัดทํารายงาน
มูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจไม่มก
ี ารจัดทํารายงานประจําปี เพือ
 เผยแพร่ตอ
่ สาธารณะหรือนํ าขึน
X แสดงบน
เว็บไซต์ของตนเอง รายงานงบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ.2558 โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตพลอากาศตรี สกล พันธุม
์ ณี ทะเบียนเลขที 2833
ทีมงานอาสาสมัครสมาคมฯ ได ้ดําเนินการแยกประเภทค่าใช ้จ่ายตามหมายเหตุประกอบรายงานดังกล่าว
และได ้สอบถามรายละเอียดเพิม
 เติมในส่วนของค่าใช ้จ่ายพนักงานโดยแยกกลุม
่ ออกเป็ นสองประเภท
ได ้แก่พนักงานด ้านการดําเนินกิจกรรม และพนักงานด ้านบริหาร ซึง ได ้รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี
จากผู ้บริหารมูลนิธฯิ
สัดส่วนค่าใช ้จ่ายในการบริหารงานของมูลนิธแ
ิ ละบ ้านเด็กจริงใจ ในปี พ.ศ.2558 อยูท
่ รี ้อยละ 9 ของ
รายได ้ทีไ ด ้รับในปี เดียวกัน มูลนิธฯิ จําต ้องใช ้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพสืบเนือ
 งจากการก่อสร ้าง
บ ้านเด็กและทีท
 ําการของมูลนิธฯิ ในขณะทีใ นปี พ.ศ.2558 นัน
X มูลนิธฯิ ยังต ้องเช่าอาคารบ ้านพักเพือ

เป็ นทีด
 แ
ู ลเด็ก ค่าใช ้จ่ายส่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2558 นัน
X เป็ นค่าใช ้จ่ายทีม
 งุ่ ใช ้กับโครงการดูแลเด็กทังX
ในด ้านบริการรถรับส่งเด็กไป-กลับ ระหว่างโรงเรียนและบ ้านเด็ก ค่าอาหารและค่าใช ้จ่ายประจําของ
บ ้านเด็ก
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ภาคการเงิน
ื) องค์กร
ชอ
ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน

มูลนิธบ
ิ า้ นจริงใจ
ี ล้ว
สอบบ ัญชแ
พ.ศ.2558
บาท

เงินสดหรือสิง เทียบเท่าเงินสด

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ
พ.ศ.2558
บาท

660,100
1,028,847
1,688,948

เงินฝากประจําธนาคาร

660,100
1,028,847
1,688,948

มูลค่า
ของบริจาค

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ

รายได้

พ.ศ.2558

เงินบริจาค
เงินบริจาคเพือ
 การก่อสร ้างอาคาร
ดอกเบีย
X รับ

พ.ศ.2558
-

5,180,189
7,680,164
9,999

อาสาสมัคร สองท่าน
รวม

มูลค่า
เวลา
อาสาสม ัคร
พ.ศ.2558

600,000

-

12,870,351

-

รวม
พ.ศ.2558
5,180,189
7,680,164
9,999
600,000
13,470,351

้ า
ค่าใชจ
่ ย

้ า่ ยตามโครงการ
ค่าใชจ

พนักงานปฏิบต
ั งิ านตามโครงการ

954,000

7%

954,000

7%

1,376,206

11%

1,376,206

10%

ค่าอาหารและเครือ
 งดืม


497,549

4%

497,549

4%

ค่าของใช ้ในบ ้าน

204,196

2%

204,196

2%

ค่าเช่าทีพ
 ก
ั สําหรับเด็กและพนักงาน

307,000

2%

307,000

2%

ค่าไฟฟ้ าและประปา

138,818

1%

138,818

1%

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา

13,694

0%

13,694

0%

ค่ารักษาพยาบาล

22,286

0%

22,286

0%

9,500

0%

9,500

0%

421,354

3%

421,354

3%

77,709
4,022,311

1%
31%

77,709
4,022,311

1%
30%

ค่าใช ้จ่ายด ้านการศึกษาและกิจกรรม

ค่าช่วยเหลือพิเศษ/ฉุกเฉิน
ค่าพาหนะเดินทาง
 มราคา
ค่าเสือ

้ า่ ยตามโครงการ
รวมค่าใชจ

้ า่ ยด้านบริหารและจ ัดการ
ค่าใชจ
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน

894,000

7%

894,000

7%

ค่าประกันสังคม

80,100

1%

80,100

1%

ค่าใช ้จ่ายสํานักงาน

48,823

0%

48,823

0%

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

36,000

0%

36,000

0%

ค่าสอบบัญชี

12,000

0%

12,000

0%

 สาร
ค่าติดต่อสือ

25,454

0%

25,454

0%

1,682

0%

1,682

0%

รวมค่าใช้จา
่ ยด้านบริหารและจ ัดการ

65,800
1,163,859

1%
9%

65,800
1,163,859

0%
9%

รวมค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั0

5,186,169

40%

5,186,169

39%

ค่าธรรมเนียมธนาคารและอืน
 ๆ
ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ห ัก มูลค่าเวลาของอาสาสม ัคร
ห ัก ภาษีรายได้

ส่วนเกิน (ติดลบ)
% ของค่าใช ้จ่ายตามโครงการ
% ของค่าใช ้ด ้านบริหารและจัดการ
ค่าใช ้จ่ายต่อเด็กหนึง คนต่อปี

600,000
(999.9)
7,683,182

(600,000)
(999.9)
7,683,182

31%
9%
69,148.92 บาท
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