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วัตถุประสงค์ขององค์กรการกุศล
บ ้านคามิเลีย
 นเพือ
 เด็กพิการซํา! ซ ้อน ตัง! อยู่บนถนนลาดกระบัง กรุงเทพ เป็ นศูนย์การกุศลเพือ
 คนพิการแห่งหนึง
ของ มูลนิธ ิ นักบุญ คามิลส
ั แห่งประเทศไทย ซึง เป็ นมูลนิธท
ิ ไี ม่แสวงหากําไร ทีม
 ก
ี จิ กรรมการกุศลเพือ
 เด็ก
 น ทีอ
 ท
ุ ศ
ิ ตนเองเพือ
 ทํางานการกุศล
บ ้านคามิเลีย
 นได ้ริเริม
 โดยบาทหลวง จิโอวานนี คอนทาริน นักบวชชาวอิตาเลีย
ให ้กับผู ้ยากไร ้ในประเทศไทยตัง! แต่ปี พ.ศ.2530 โดยมุ่งเน ้นไปยังเด็กทีก
 ําพร ้า และเด็กทีถ
 ูกทอดทิง! ทีอ
 ยู่ใน
! ไวรัส HIV/AIDS
สภาพพิการซํา! ซ ้อนรวมถึงเด็กทีต
 ด
ิ เชือ

บ ้านคามิเลีย
 นถูกออกแบบไว ้เป็ นพิเศษเพือ
 เป็ นทีพ
 ักสําหรับเด็กทีพ
 ก
ิ ารซํา! ซ ้อนทีไ ม่เหมือนทีอ
 น
ื เพือ
 ให ้เด็กทีพ
 ัก
อยู่ทบ
ี ้านได ้รับการดูแลและการรักษาเฉพาะด ้านในสภาพแวดล ้อมทีส
 ง่ เสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน
โดยไม่พจ
ิ ารณาว่าเด็กจะมีความพิการซํา! ซ ้อนมากน ้อยเพียงใด

เด็กพิการจะได ้รับการกระตุ ้นทัง! ด ้านความคิดและ

ทางร่างกายโดยผู ้ดูแลทีป
 ฏิบัตงิ านเด็มเวลา รวมทัง! นักกายภาพบําบัดและพยาบาลทีป
 ฏิบัตงิ านประจํา
บ ้านคามิเลีย
 น เป็ นหนึง ในไม่กแ
ี ห่งของประเทศไทยทีอ
 ท
ุ ศ
ิ ตนเองให ้กับการดูแลเด็กพิการทีย
 ากไร ้ในบรรยากาศ
ทีอ
 บอุน
่ แบบครอบครัว และมุ่งมันทีจ
 ะเป็ นแม่แบบในการดูแลให ้กับเด็กทีอ
 อ
่ นแอทีม
 ค
ี วามต ้องการพิเศษ

ด ้วยการจัดการโดย มูลนิธ ิ นักบุญคามิลส
ั แห่งประเทศไทย เด็กจะได ้รับการเลีย
! งดูและสอนถึงคุณค่าของชีวต
ิ ทีอ
 ยู่
 และภูมห
 ถือของ
บนพืน
! ฐานของความเชือ
ิ ลังของเด็ก เด็กทุกคนมีอส
ิ ระในอันทีจ
 ะถ่ายทอดความรู ้สึกตามความเชือ
ตนเอง ไม่วา่ จะนับถือศาสนาอะไร
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ความเป็ นมาและความจําเป็ นทีต
 ้องได ้รับการสนับสนุน
ด ้วยการสนับสนุนจากภาครัฐทีจ
 ํากัดในการจัดการศึกษาให ้กับเด็กพิการในประเทศไทย
คนทีข
 าดโอกาสในการเข ้าถึงระบบการศึกษาของประเทศ ถึงแม ้กระทรวงศึกษาธิการจะได ้รับการผลักดันในการ
มีเด็กพิการกว่าครึง ล ้านจัดหาบริการด ้านการศึกษาให ้กับเด็กพิการโดยเฉพาะ แต่ดเู หมือนว่าการ
ตอบสนองจากภาครัฐจะไม่ทันกับการเพิม
 ขึน
! ของเด็กพิการ

เฉพาะในกรุงเทพมหานคร

มีเด็กพิการประมาณ 10,000 คนทีม
 อ
ี ายุทต
ี ้องเข ้ารับการศึกษาภาคบังคับ แต่มเี พียงแค่ร ้อยละสิบ
เท่านัน
! ทีส
 ามารถเข ้าสูร่ ะบบการศึกษาของประเทศไทย
บ ้านคามิเลีย
 นเพือ
 เด็กพิการซํา! ซ ้อนได ้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่มากนัก ดังนัน
! บ ้านคามิเลียนจึงขึน
! อยู่กบ
ั
การบริจาคของผู ้บริจาครายบุคคล และในรูปขององค์กรธุรกิจ

การเป็ นอาสาสมัครให ้กับบ ้านคามิเลีย
 นมีให ้สําหรับ

ผู ้ทีม
 ค
ี วามเข ้าใจในการพัฒนาชีวต
ิ ของเด็กพิการและในชุมชนของบ ้านคามิเลีย
 นทีส
 ามารถทํางานอาสาสมัครให ้
กับบ ้านคามิเลีย
 นได ้อย่างน ้อย 3 เดือนติดต่อกัน
http://www.camillianhomelatkrabang.org/become-a-volunteer/

ความเป็ นมาของบ ้านคามิเลีย
 น
บ ้านคามิเลีย
 นได ้รับการก่อตัง! ขึน
! โดยบาทหลวง จิโอวานนี คอนทาริน ได ้เดินทางมายังประเทศไทยเป็ นครัง! แรก
! ไวรัส HIV/AIDS ขัน
ในปี พ.ศ.2528 เพือ
 เริม
 โครงการการกุศล เพือ
 การดูแลผู ้ติดเชือ
! สุดท ้ายในกรุงเทพ ซึง ในขณะนัน
!
ท่านได ้รับการต่อต ้านจากชุมชนในพืน
! ทีอ
 ย่างรุนแรง หลังจากเกิดความรุนแรงถึงอันตรายแก่ชวี ต
ิ ของท่านสืบเนือง
! HIV/AIDS ในขณะนัน
จากความหวาดกลัวของชุมชนในท ้องทีท
 ม
ี ต
ี อ
่ โรคติดเชือ
!

บาทหลวงจิโอวานนี

จึงได ้ย ้ายโครงการดังกล่าวไปยังจังหวัดระยอง ณ ทีท
 ่านได ้เริม
 โครงการศูนย์เพือ
 สังคมคามิเลีย
 น จังหวัดระยอง
! และได ้รับผลกระทบจากการติดเชือ
! HIV/AIDS.
ในปี พ.ศ.2537 ด ้วยการดูแลเด็ก และผู ้ใหญ่ทต
ี ด
ิ เชือ

ในปี พ.ศ. 2551ท่านได ้จัดตัง! บ ้านคามิเลีย
 นขึน
! ที ลาดกระบัง โดยมีกจิ กรรมการกุศลทีม
 ุ่งเน ้นไปยังการช่วยเหลือ
เด็กกําพร ้าและเด็กยากจนทีม
 ค
ี วามพิการซํา! ซ ้อนและป่ วยหนัก
ศูนย์การฝึ กอบรมนักบุญ คามิลส
ั ทีล
 าดกระบังได ้บริจาคทีด
 น
ิ รวมถึงการสนับสนุนด ้านการเงินจากผู ้มีอป
ุ การะช่วย
เหลือสองท่านในการให ้ความร่วมมือกับสภาชาดอิตาเลีย
 น ทําให ้บ ้านคามิเลีย
 น ได ้ถูกก่อสร ้างขึน
!

ลักษณะของกิจกรรม
การดําเนินงานของบ ้านคามิเลีย
 น ประกอบไปด ้วยกิจกรรมทีเ ป็ นกุศลหลากหลายซึง เป็ นประโยชน์ตอ
่
เด็กทีอ
 ยู่ในอุปการะของบ ้านคามิเลีย
 นในด ้านการพัฒนาความสามารถของตัวเด็ก
-การฟื นฟูสภาพร่างกายและกายภาพบําบ ัด หมายถึง การเพิม
 ขีดความสามารถให ้กับ
สภาพของร่ายกายทีพ
 ก
ิ ารและรวมถึงการคงไว ้ซึง สภาพและความสามารถทีม
 อ
ี ยู่ผ่านขัน
! ตอนทางการแพทย์
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ
 ให ้ผู ้พิการได ้มีการปรับร่างกาย ความนึกคิด และอารมณ์ด ้วยการให ้ความช่วยเหลือใน
ขัน
! ตอนของการปรับพฤติกรรมในสังคม

เด็กแต่ละคนในบ ้านคามิเลีย
 น จะได ้รับการดูแลอย่างเจาะจงรวมทัง!
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การทํากายภาพบําบัดทีเ หมาะกับสภาพร่างกายทีพ
 ก
ิ ารของเด็กแต่ละคน

ทัง! นี!คอร์สการฟื! นฟูร่างกายและทํา

กายภาพบําบัดนัน
! จะจัดขึน
! ให ้ตรงกับความต ้องการของเด็กแต่ละคนเป็ นการเฉพาะ โดยมีการประเมินผลเพือ

การกําหนดกระบวนการฟื! นฟูในอนาคตเป็ นรายเดือน
ํ หร ับเด็ กตาบอด เด็กทีม
- โรงเรียนสา
 ป
ี ั ญหาการมองเห็ฯจะได ้รับวิธก
ี ารเรียนรู ้แบบสํารวจ ซึง เป็ นวิธก
ี ารทีเ กียวกับ
การรับคําสัง ผ่านการแก ้ไขปั ญหาและรูปแบบในการค ้นหาข ้อมูลทีใ ช ้แก ้ไขปั ญหามากกว่าการใช ้การท่องจําและวิธี
การทีป
 ฏิบัตจิ นเคยชิน
- โครงการการศึกษานอกโรงเรียน คามิเลีย
 นได ้จัดการด ้านการศึกษาให ้ตรงกับศักยภาพของเด็กแต่ละคนทีอ
 ยู่ใน
การอุปการะ
ด ้วยความร่วมมือกับ สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน ลาดกระบัง ด ้วยการใช ้หลักสูตรและนํ ามาทํารูปแบบให ้เหมาะ
สมกับเด็กพิการ
- ในปี พ.ศ. 2555 มีเด็กนักเรียนจํานวน 16 คนได ้ลงทะเบียนเรียน
- บ ้านคามิเลีย
 น จัดให ้มี 2 โครงการในการสอนเกีย
 วกับสังคมและ ทักษะ
- เด็กจํานวน 5 คนได ้จบการศึกษาในระดับ ประถม 6 และกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมตอนต ้น
 สาร
- การพ ัฒนาด้านอารมณ์และปฏิภาณไหวพริบ สําหรับเด็กทีม
 ค
ี วามพิการทางสมอง มีความผิดปกติในการสือ
ิ โดรม โดยทางบ ้านคามิเลีย
ด ้านอารมณ์ หรือเด็กทีเ ป็ นดาวน์ซน
 น จะมีวธิ ใี นการใช ้กิจกรรมบําบัดในการช่วยให ้เด็ก
เหล่านี!มก
ี ารพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ

- โครงการให้คําปรึกษาเด็ ก เป็ นโครงการทีเ ปิ ดโอกาสให ้เด็กทุกคนได ้แสดงออกทางความคิด ผู ้ดูแลจะให ้กําลัง
ใจเด็กในการแสดงออกทางความคิดของเด็ก ผู ้ดูแลจะพบกับผู ้ปกครองของเด็กเดือนละครัง! เพือ
 การพิจารณา
ความก ้าวหน ้าของเด็กและผู ้ปกครองในการแลกเปลีย
 นข ้อมูลพฤติกรรมของเด็กขณะทีอ
 ยู่ทบ
ี ้าน
กระบวนการประเมินของเรา :
ทีมงานกิฟวิง แบค แอสซอค ได ้รับการแนะนํ าให ้รู ้จักบ ้านคามิเลีย
 นผ่านงาน คอนเสิรต
์ โรงเรียนกรุงเทพ ซึง เป็ ฯ
กิจกรรมการเพิม
 ทุนจัดโดย โรงเรียนคริสโตเฟอร์ สตีเฟ่ น คุก
๊ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ต่อมาภาย
หลังทีมงานฯ ได ้มีโอกาสเข ้าเยีย
 มเด็กพิการซํา! ซ ้อนและได ้ใช ้เวลาครึง วันกับคุณทราย อาสาสมัครและ
เจ ้าหน ้าทีป
 ระชาสัมพันธ์ คุณ เวียน เลียง ณ บ ้านคามิเลีย
 น ในเดือนมีนาคม ทัง! สองท่านได ้นํ าทีมงาน
ของเราเข ้าชมในแต่ละมุมของบ ้านคามิเลีย
 น และทําให ้ทีมงานได ้เรียนรู ้เพิม
 เติมเกีย
 วกับบ ้านคามิเลีย
 น
รวมทัง! ได ้มีโอกาสพูดคุยกับเด็กพิการทีอ
 ยู่ทบ
ี ้านคามิเลีย
 น ทัง! นี!ทม
ี งานของเราได ้เป็ นเจ ้าภาพเลีย
! ง
อาหารกลางวันให ้กับเด็กและพนักงานในวันนัน
! ด ้วย
การเพิม
 ทุน
บ ้านคามิเลีย
 นโฮมจําต ้องมีการเพิม
 ทุนเพือ
 นํ ามาเป็ นค่าใช ้จ่ายและใช ้ในการพัฒนาในอนาคตซึง แยกองค์กรออก
แยกจากองค์กรอืน
 ๆ ภายใต ้ มูลนิธ ิ นักบุญคามิลส
ั แห่งประเทศไทย ค่าใช ้จ่ายทีส
 งู ถึงเดือนละ 1 ล ้านบาท ใน
ขณะเดียวกันบ ้านคามิเลีย
 นได ้รับการอนุเคราะห์เบือ
! งต ้นจากผู ้บริจาคทีเ ป็ นรายบุคคล ซึง การบริจาคทีส
 มําเสมอ
นัน
! ครอบคลุมค่าใช ้จ่ายได ้เพียง ร ้อยละ ห ้าสิบเท่านัน
!

ดังนัน
! ทัง! พนักงานประจําและอาสาสมัครของบ ้าน

คามิเลีย
 นจําต ้องมีความกระตือรือร ้นในโครงการการเพิม
 ทุนในแต่ละปี

Page 3 of 6

ผู ้ให ้การสนับสนุนในเบือ
! งต ้น
2555
ผู ้ให ้การสนับสนุนรายบุคคล

2556

5,533,814

6,837,354

620,320

3,365,955

องค์การกุศล ทัง! ในและต่างประเทศ

4,079,184

3,319,335

การจัดกิจกรรมการเพิม
 ทุน

1,074,778

3,148,150

895,730

700,000

5,431,838

4,959,884

85,248

92,871

17,720,912

22,423,549

ผู ้ให ้การสนับสนุนในรูปแบบบริษัท

เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
เงินช่วยเหลือจากองค์กรในต่างประเทศ
ดอกเบีย
! เงินฝาก
การรับบริจาคเป็ นสิง ของ
รวม

การจัดทํารายงาน
บ ้านคามิเลีย
 น ได ้รับการตรวจสอบบัญชีซงึ จัดเตรียมไว ้เป็ นส่วนหนึง ของมูลนิธน
ิ ักบุญ คามิลส
ั แห่งประเทศไทย
ในปี 2555 งบการเงินได ้รับการตรวจสอบโดย คุณเสถียร เสถียรพาณิช ผู ้ตรวจสอบบัญชีได ้รับอนุญาตหมายเลข
2893 รายงานงบรายได ้ประจําปี ดังกล่าวได ้ถูกนํ าเสนอในรายงานประเมินนี!ด ้วยแล ้ว

มูลค่าและความโปร่งใส
ในความคิดเห็นของทีมงาน กิฟวิง แบค แอสซอค. บ ้านคามิเลีย
 นซึง เป็ นส่วนหนึง ของมูลนิธ ิ นักบุญคามิลส
ั แห่ง
ประเทศไทย เป็ นองค์กรการกุศลทีเ ป็ นตัวอย่างทีด
 ใี ห ้สําหรับองค์กรการกุศลอืน
 ๆ ในเรือ
 งของการจัดการ ศักยภาพ
 สารกับผู ้มีสว่ นได ้เสีย และความโปร่งใส บ ้านคามิเลีย
และการสือ
 นมีต ้นทุนในการจัดการทีต
 าํ และค่าใช ้จ่าย
ด ้านการตลาดทีน
 ้อยกว่าร ้อยละ 8 ของรายได ้ทีไ ด ้รับ
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งบการเงิน

องค์กร

บาท

้ น
บ้านคามิเลียน เพือเด็กพิการซํา ซอ

บาท

การตรวจสอบ

การบริจาค
ิ
เป็นสงของ

การอุท ิศ
เวลาของ
อาสาสม ัคร

2555

2555

2555

รายร ับและรายจ่าย

รวม
2555

รายร ับ
เงินบริจาค

5,533,814

5,533,814

การบริจาคจากองค์กรธุรกิจ 620,320

620,320

องค์กรการกุศลอืน
 ๆ

4,079,184

4,079,184

กิจกรรมการเพิม
 ทุน

1,074,778

1,074,778

เงินสนับสนุน

6,327,568

6,327,568

การบริจาคเป็ ฯสิง ของ

-

-

อาสาสมัคร

1,400,000

Bank interest
รวม

85,248

1,400,000
85,248

17,720,912

-

1,400,000

19,120,912

รายจ่าย
้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
เงินเดือน

4,434,047

25%

4,434,047

23%

ค่าอาหารประจําวัน

2,590,920

15%

2,590,920

14%

ค่ารักษาทางการแพทย์

140,856

1%

140,856

1%

อุปกรณ์การสอนและหนั งสือ 268,112

2%

268,112

1%

ค่าเดินทาง

597,725

3%

597,725

3%

อืน
 ๆ

587,765

3%

587,765

3%

ค่าบํารุงซ่อมแซมอาคาร

669,732

4%

669,732

4%

921,977
10,211,134

5%

921,977
10,211,134

5%

กิจกรรมทางสังคม

58%

-

-

53%

้ า่ ยในการบริหารและการตลาด
ค่าใชจ
เงินเดือนผู ้จัดการและพนั กงาน635,602

4%

635,602

3%

ค่าใช ้จ่ายด ้านธุรการ

84,764

0%

84,764

0%

ค่าใช ้จ่ายในการเพิม
 ทุน

349,281

2%

349,281

2%

ค่าจัดการหลักของมูลนิธฯิ

350,000

2%

350,000

2%

1,419,647

8%

หัก ค่าเวลาของอาสาสมัคร

-

-

-

1,400,000

1,419,647 7%
1,400,000

 ทร ัพย์สน
ิ
การจ ัดซือ
อุปกรณ์กายภาพบําบัด
สระนํ! ากายภาพบําบัด

335,494
2,015,667

335,494

2%

2,015,667

11%
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2%
11%

2,351,161
เงินสดส่วนเกินค่าใช ้จ่าย 3,738,970

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายดําเนินงาน

13%

-

-

-

1,400,000

2,351,161
3,738,970

58%

53%

8%

7%

ต ้นทุนต่อเด็กทีอ
 าศัยทีบ
 ้าน

528,672

528,672

ต ้นทุนต่อเด็กรายวัน

387,693

387,693

ต ้นทุนต่อเด็กเฉพาะวันเสาร์

118,306

118,306

ต ้นทุนต่อเด็กหนึง คน

181,731

181,731

เด็กทีอ
 าศัยประจํา

22

22

เด็กทีม
 าเฉพาะจันทร์-ศุกร์

30

30

เด็กทีม
 าเฉพาะวันเสาร์
รวมจํานวนเด็ก

12
64

12
64

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายบริหาร

เด็ กทีอยูใ่ นความอุปการะ

-

-
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12%

