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วัตถปุระสงคข์ององคก์รสาธารณะกศุล

คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย เป็นองคส์าธารณะกศุล เป็นองคก์รคาทอลกิที�ดําเนนิงานเพื�อใหโ้อกาสดา้น

การศกึษาใหก้บัเด็กและชมุชนโดยไมคํ่านงึถงึฐานะทางเศรษฐกจิ เชืWอชาต ิและศาสนา โดยมเีป้าหมายหลัก 4 ประการดังนีW

 1. เพื�ออปุการะเด็กชาวไทยภเูขาที�กําพรา้ ยากจน ใหไ้ดรั้บการศกึษา 

 2. เพื�ออปุการะ ชว่ยเหลอืเด็กพกิารชาวเขา ไดรั้บการฟืWนฟดูา้นกายภาพและการศกึษา

 3. เพื�ออบรมเด็ก เยาวชน และบคุคลทั�วไปใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และเป็นคนดขีองสงัคม

 4. เพื�อปลกุฝังชมุชนใหม้จีติอาสา แบง่ปันความรักซึ�งกนัและกนั

คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย อยูภ่ายใตม้ลูนธินัิกบญุคามโิลแหง่ประเทศไทย หมายเลขทะเบยีนมลูนธิฯิ 8/2516

และใบอนุญาตใหดํ้าเนนิงานของ คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย เลขที� 4/2550 เงนิบรจิาคที�มอบใหใ้นนามของ

มลูนธิฯิ สามารถนําไปหักลดหยอ่นภาษีเงนิได ้

คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย เป็นหนึ�งในองคก์รสาธารณะกศุล ที�ไดรั้บรางวัล NGOs Award ในปี 2557

ประวัตคิวามเป็นมาและความจําเป็นที�ตอ้งไดรั้บการสนับสนุน

 -พ.ศ.2516 ภาระกจิแรกของคามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย เริ�มตน้ดว้ยการใหก้ารดแูล พยาบาล และใหค้วามชว่ย

เหลอืดา้นจติวญิญาณแกผู่ป่้วยโรคเรืWอนที�อพยพมาจากประเทศลาวและจนีเพื�อมาตั Wงถิ�นฐานที�จังหวัดเชยีงราย

พ.ศ.2535 คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย ไดเ้ปิดตัวอยา่งเป็นทางการและไดข้ยายการดําเนนิงานไปยงักจิกรรม

หลักที�มุง่เนน้ที�ชมุชนที�ดอ้ยโอกาสที�อาศยัอยูใ่นถิ�นทรุกนัดาร และเด็กที�มคีวามจําเป็นที�ตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอื

โดยเนน้ไปยงัพืWนที�ตอนเหนอืของประเทศไทย  ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นัWน คามเิลี�ยนฯ ยงัไดข้ยายการสนับสนุนไปยงัเด็กที�พอ่-แม่

ป่วยเป็นโรคเรืWอนและเด็กชาวไทยภเูขาที�ยากจน เด็กพกิาร และเด็กที�มปัีญหาตอ่การเรยีนรู ้ดว้ยการมอบโอกาสใหม้ชีวีติ

ที�ดขี ึWนผา่นบรกิารและกจิกรรมตา่งๆ ของคามเิลี�ยนฯ เพื�อใหเ้ขา้ถงึโอกาสการรักษา ดแูลสขุภาพ และการศกึษา โดยไม่

คํานงึถงึฐานะทางเศรษฐกจิ เชืWอชาต ิและศาสนา

ลักษณะของกจิกรรม

ในระหวา่งปี พ.ศ.2553 ถงึ ปี พ.ศ.2556 คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย ไดว้างแผนงานโดยมุง่เนน้ไปยงัการพัฒนา

องคก์รดว้ยการเพิ�มสิ�งอํานวยความสะดวกและขยายขดีความสามารถของเจา้หนา้ที�ของคามเิลี�ยนฯ เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจ

วา่เด็กและชมุชนที�ไดรั้บสนับสนุนจากคามเิลี�ยนฯ จะมคีณุภาพชวีติและการดแูลจากคามเิลี�ยนฯ ไดด้ยี ิ�งขึWนโดยผา่นพันธกจิ

หลักของคามเิลี�ยน ซึ�งมทีั WงสิWน 8 โครงการ ดําเนนิงานและจัดการโดยคามเิลี�ยนฯ ตามรายละเอยีดดังนีW:
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 -โครงการสงเคราะหเ์ด็กชาวไทยภเูขา บา้นสงเคราะหเ์ด็กชาวไทยภเูขาเริ�มขึWนเมื�อปี พ.ศ.2535 โดยเป็นสถานที�เล็กๆ

 ในหมูบ่า้นศรวีเิชยีร ใหท้ี�พักแกเ่ด็กนักเรยีน 30 คนโดยเป็นชาวเขาเผา่ตา่งๆ ปัจจบุนัมนัีกเรยีนชาวเขากวา่ 200 คน

พักพงิอยูท่ี�คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย ซึ�งเป็นเด็กที�เรยีนอยูร่ะหวา่งชั Wนประถมปีที� 1 ถงึประถมปีที� 6 ที�โรงเรยีน

วัดแมส่กุ ที�บา้นสงเคราะหแหง่นีWมเีจา้หนีW ซสิเตอร ์และบาทหลวงทกุทา่นทํางานกนัอยา่งหนักเพื�อที�จะมั�นใจวา่เด็กๆ ไดรั้บ

การดแูลทั Wงดา้นรา่งกาย อารมณ์ และจติวญิญาณ

ณ ธันวาคม พ.ศ.2556 เด็กที�จบชั Wนประถมปีที� 6 ตอ้งออกจากบา้นสงเคราะหทํ์าใหศ้นูยส์ามารถชว่ยเหลอืเด็กใหมเ่พิ�มขึWน 

31 คน ผลลัพทท์ี�มนัียสําคัญในปี พ.ศ.2556 ตามรายละเอยีดดังนีW

 เด็กที�ไดรั้บการสนับสนุนดา้นการศกึษาตอ่หลังจบประถมปีที� 6 31 คน

เด็กใหมท่ี�เขา้รับการสงเคราะหใ์นบา้นสงเคราะหฯ์ 43 คน

จํานวนเด็กในปัจจบุนัที�รับการสงเคราะหต์ั Wงแตอ่นุบาลถงึประถม 6 218 คน

 -โครงการสงเคราะหท์นุการศกึษา เด็กชาวไทยภเูขา (พกันอกศนูย)์ เมื�อเด็กจบการศกึษาระดับประถมปีที� 6 แลว้

โครงการสงเคราะหท์นุการศกึษา เด็กชาวไทยภเูขา ไดใ้หโ้อกาสที�เด็กแตล่ะคนจะเรยีนตอ่ในระดับที�สงูขึWนเป็นจรงิ

คามเิลี�ยนฯ จะชว่ยเหลอืเด็กเหลา่นัWนเลอืกโรงเรยีนที�เหมาะสม จากนัWนจะชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษาที�เพิ�มเตมิตา่งๆ

(นอกเหนอืจากที�รัฐบาลสนับสนุน) คา่ครองชพีและคําปรกึษาเมื�อเด็กตอ้งการ

 -โครงการบา้นเกื,อกลู ใหก้ารดแูล บําบดั ฟืWนฟแูละการศกึษาแกเ่ด็กพกิารทางกายภาพและมปัีญหาทางการเรยีนรู ้

สถานะในปจัจบุนั

ชว่ยเหลอืเด็กแบบไป-กลับ ไมพั่กที�บา้นเกืWอกลู 4 คน
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ชว่ยเหลอืเด็กที�เขา้พักบา้นเกืWอกลูระหวา่งภาคเรยีน 23 คน

รวม 27 คน

โครงการบา้นเกืWอกลูมกีารดําเนนิงานโดยวธิกีารจัดการรว่มกบัการจัดหาสิ�งอํานวยความสะดวกใหก้บัเด็กดังนีW

 - การดแูลสขุภาพและการฟื, นฟูสมรรถภาพซึ�งเป็นสิ�งที�โครงการฯ ใหค้วามสําคัญอยา่งยิ�งและเป็นสิ�งที�เด็กเหลา่นัWน

   จําเป็นที�จะตอ้งไดรั้บความเอาใจใส ่เด็กแตล่ะคนจะมวีธิกีารกายภาพบําบดัตามสภาพความพกิารที�ไมเ่หมอืนกนั

   และจําเป็นที�ตอ้งไดรั้บการบําบดัตา่งรปูแบบกนัไป ซึ�งรวมถงึการใชส้ระวา่ยนํWา และผูใ้หก้ารดแูลที�ไดรั้บการฝึกการดแูล

   เด็กแตล่ะคน

 - โรงเรยีนครอบครวั ซึ�งเป็นรปูแบบของระบบการศกึษาทางเลอืกที�ระบบการศกึษาจะจัดหาใหโ้ดยผูป้กครองเด็กที�บา้น

   คามเิลี�ยนฯ ไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นตัวแทนของผูป้กครองในการใหก้ารศกึษาทางเลอืกแกเ่ด็กโดยหลักสตูรจะได ้

   ไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพความสามารถของเด็กแตล่ะคน

 - ส ิ�งอํานวยความสะดวก ในบรเิวณบา้นเกืWอกลูจะมอีาคาร 3 หลัง ซึ�งประกอบไปดว้ยอาคารนอน อาคารฟืWนฟ ูและอาคาร

   โรงเรยีนเพื�อใชส้อนเด็กที�มคีวามพกิารเหลา่นีW

 - พนกังานและอาสาสมคัร มผีูใ้หก้ารดแูลที�มคีวามชาํนาญ 10 คนใหก้ารดแูละเด็ก 27 คนซึ�งจะมสีว่นสําคัญในการดแูล
   ทกุอยา่งตั Wงแตส่อนภาษาองักฤษ การสอนศลิปะ และกายภาพบําบดั เป็นตน้

 -ใหท้นุการศกึษาและชว่ยเหลอืชุมชน (Pistorio Foundation Partnership Project)

มลูนธิพิสิโตรโิอ มุง่เนน้การพัฒนาคณุภาพชวีติของเด็กยากไรด้อ้ยโอกาสในประเทศกําลังพัฒนา โดยการสนับสนุนทนุการ

ศกึษาระยะยาวจนจบระดับอาชวีะศกึษา และโดยการพัฒนาพืWนฐานโครงสรา้งของโรงเรยีน ทั WงนีW คามเิลี�ยนฯ ไดร้ว่มมอืกบั 

มลูนธิพิสิโตรโิอ จัดกจิกรรมใหท้นุการศกึษาแกเ่ด็กที�ดอ้ยโอกาส ในจังหวัดเชยีงราย และเชยีงใหม่

มลูนธิพิสิโตรโิอ จัดทนุการศกึษาใหก้บัเด็กที�ไดรั้บคัดเลอืกคดิเป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 6,500 บาทตอ่คนตอ่ปีการศกึษา

คา่ใชจ้า่ยอื�นฯ ที�นอกเหนอืไปจากคา่เลา่เรยีนคามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย จะเป็นผูรั้บผดิชอบใหก้บัเด็กที�ไดรั้บทนุ

 -โครงการชว่ยเหลอืชุมชน หมูบ่า้นศรวีเิชยีร ซึ�งเป็นที�แรกที�คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอรเ์ริ�มปฏบิตังิานโดยเริ�มตน้เมื�อ

ปี พ.ศ.2516 กอ่นที�ศนูยฯ์ จะเปิดอยา่งเป็นทางการโดยใหก้ารดแูละผูป่้วยที�ทกุขท์รมานจากโรคเรืWอน และไดข้ยายขอบเขต
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ความชว่ยเหลอืมาสูก่ารชว่ยเหลอืลกูหลานของผูป่้วยใหไ้ดรั้บการศกึษาจนทกุวันนีW การชว่ยเหลอืคนยากจน ผูส้งูอาย ุผูป่้วย

ใหก้ารอบรมคณุธรรม จรยิธรรม เพื�อชว่ยใหท้กุๆ คนในชมุชนมชีวีติที�ดขี ึWน

ในปี พ.ศ.2556 คามเิลี�ยนฯ ไดรั้บการสนับสนุนและบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาผา่นโบสถใ์นรปูของของขวัญและเงนิบรจิาค

 -โครงการตรวจสขุภาพ ใหโ้อกาสในการมสีขุภาพที�ดขี ึWนแกช่มุชนที�อยูห่า่งไกลความเจรญิ โครงการดังกลา่วเป็ฯความ

รว่มมอืระหวา่งมลูนธินัิกบญุคามลิโลแหง่ประเทศไทย โดยคามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย และโรงพยาบาล

คามเิลี�ยนที�กรงุเทพ รว่มมอืกบัมลูนธิพิสิโตรโิอ จัดหน่วยแพทยเ์คลื�อนที�เพื�อใหบ้รกิารแกช่มุชนชาวเขาในพืWนที�ที�หา่งไกล

ในปี พ.ศ.2556 โครงการดังกลา่วเดนิทางตรวจสขุภาพใหก้บัชมุชนชาวเขาจํานวนทั WงสิWน 2,153 คน แบง่เป็น 1,366 คน

ในการออกเดนิทางครั Wงแรก และ 786 คน ในการเดนิทางครั Wงที�สอง

 -โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสขุภาพอนามยัแกป่ระชาชนลาว โครงการดังกลา่วไดเ้ริ�ม

ดําเนนิการมากวา่ 30 ปี เป้าหมายหลักคอืการใหก้ารดแูลผูป่้วย คนยากจน และผูท้กุขท์รมานจากโรคเรืWอน พรอ้มกบัเป็น

สารที�จะสง่ถงึวัดตา่งๆ ในทอ้งถิ�น โครงการนีWไดรั้บการสนับสนุนจากสนัตะสํานัก โดยผา่นทางเอกอคัราชสมณฑตูวาตกินั

ประจําประเทศไทยซึ�งมนัีกบวชคามเิลี�ยนประเทศไทย เป็นผูป้ระสานงานโครงการซึ�งไดเ้ริ�มขึWนอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.

2536

 -โครงการ บา้นเณรคามเิลี�ยน เชยีงราย เป็นหนึ�งในกจิการของคามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย และเปิดดําเนนิ

การอยา่งเป็นทางการเมื�อปี พ.ศ.2548 ดว้ยความมุง่ที�จะใหเ้ป็นสถานที�อบรม ฝึกฝนเยาวชนชายคาทอลกิโดยเฉพาะใน

เขตพืWนที�ภาคเหนอืที�มคีวามสนใจในจติตารมณ์และพันธกจิของคณะ

กระบวนการประเมนิ
ทมีงานสมาคมกฟิวิ�งแบ็ค ดําเนนิการตดิตอ่บาทหลวงเกรยีงไกร สขุจติ ทา่นผูอํ้านวยการ คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์

เชยีงราย และไดรั้บประสานกบัคณุจริศกัดิh พงษ์เกษม ผูจั้ดการการดําเนนิงานโครงการ คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร์

เชยีงราย ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ.2556 พรอ้มรายงานสถานะการเงนิที�ไดรั้บสอบบญัชจีาก

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต คณุวเิชยีร รัตนวโิรจนว์ไิล ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 3836

ผูใ้หก้ารสนับสนุนองคก์ร

 - มลูนธิพิสิโตรโิอ ประเทศอติาลี
 - นันซโิอ แหง่ประเทศไทย

การรายงาน

คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอรม์กีารจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปี และจัดทํารายงานสถานะการเงนิใหผู้ส้อบบญัชี

รับอนุญาตอยา่งสมํ�าเสมอ รายงานทั Wงสองฉบบัดังกลา่วไมไ่ดนํ้าขึWนเวบไซตข์องคามเิลี�ยนฯ อยา่งไรก็ตามรายงานกจิกรรม

ประจําเดอืนไดถ้กูจัดทําและนําขึWนเวบไซตต์ลอดทั Wงปี

คณุคา่และความโปรง่ใส
ในความเห็นของทมีงาน สมาคมกฟิวิ�งแบค คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เป็นองคก์รสาธารณะกศุลที�พนักงานขององคก์ร

มกีารปฏบิตังิานอยา่งทุม่เทเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ด็กกําพรา้ เด็กพกิาร ดว้ยการใหโ้อกาสทางการศกึษา การฝึกทักษะ

ใหส้ามารถพึ�งตนเองไดน้อกเหนอืไปจากการชว่ยเหลอืผูป่้วยโรคเรืWอนและพัฒนาการศกึษาใหก้บัลกูหลานของผูป่้วยโรค

เรืWอนเหลา่นัWนใหม้คีณุภาพชวีติทืี�ดขี ึWน เงนิทนุที�คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย ไดรั้บมานัWนถกูนําไปใชป้ระโยชนอ์ยา่ง

เต็มที�ในแตล่ะโครงการ โดยมุง่เนน้ไปยงัเด็กกําพรา้ เด็กที�ขาดโอกาส โดยการใหก้ารศกึษา และการพัฒนา ซึ�งเป็นไป

ตามพันธกจิขององคก์ร  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการในปี พ.ศ.2556 อยูท่ี� รอ้ยละ 9 ซึ�งอยูใ่นเกณฑท์ี�ตํ�า
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การเงนิ องคก์ร คามเิลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์เชยีงราย
บาท บาท

มลูคา่ มลูคา่
Audited สิ�งของรบับรจิาค เวลา รวม

อาสาสมคัร
2556 2556 2556 2556

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน THB THB THB THB

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 10,993,879     10,993,879     

10,993,879     10,993,879     

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

รายได้
เงนิบรจิาค 4,817,670        4,817,670       

เงนิชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ 13,991,337      13,991,337     

เงนิชว่ยเหลอืจากมลูนธิพิสิโตรโิอ11,895,400      11,895,400     

สิ�งของที�รับบรจิาค -                    200,000 200,000              

มลูคา่เวลาของอาสาสสมัคร 900,000 900,000         

ดอกเบีWยรับ 50,155              50,155             

รวม 30,754,562      200,000           900,000              31,854,562     

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ

เงนิเดอืนพนักงาน 749,482            2% 749,482           2%

สงเคราะหเ์ด็กไทยภเูขา 9,886,671        32% 9,886,671       31%

โครงการทนุการศกึษา 2,400,000        8% 2,400,000       8%

โครงการชว่ยเหลอืชมุชน 324,323            1% 324,323           1%

โครงการตรวจสขุภาพ 140,142            0% 140,142           0%

คา่ใชจ้า่ยบา้นเกืWอกลู 911,759            3% 911,759           3%

บา้นเณรคามเิลี�ยน 14,257,127      46% 14,257,127     45%

28,669,504      93% -                   -                       28,669,504     90%

คา่ใชจ้า่ยบรหิารจดัการ

เงนิเดอืนพนักงาน 249,827            1% 249,827           1%

คา่บรหิารจัดการ 61,700              0% 61,700             0%

คา่เสื�อมราคา 2,583,539        8% 2,583,539       8%

2,895,066        9% -                   -                       2,895,066       9%

รวมคา่ใชจ้า่ย 31,564,570      103% 31,564,570     99%

หักมลูคา่ของบรจิาค 200,000           -                       200,000           

หักมลูคา่เวลาอาสาสมคัร 900,000            900,000         

Total less Notional Value 200,000         900,000            1,100,000      

Cash Surplus (Deficit) 810,007-            810,007-           

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดําเนนิงาน 93% 90%

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายบรหิารจัดการ 9% 9%

Page 5 of 5


