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พนัธกจิ
เป็นองคก์รทีน่ าความรักตามแบบอยา่งของพระเยซคูรสิต ์ เพือ่พัฒนาเด็กพกิาร  ใหเ้ต็มศักยภาพสงูสดุอยา่งเป็นองคร์วม

ใหเ้ด็กพกิารมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และมกีารด ารงชวีติอสิระ  มสีทิธโิอกาสและศักดิศ์รเีทา่เทีย่มกันในสงัคม  รวมทัง้สรา้ง

ความตระหนักในสงัคมใหม้ทัีศนะคตทิีถ่กูตอ้งตอ่คนพกิาร

วตัถปุระสงคก์ารกศุล:
1. เพือ่สง่เสรมิและฟ้ืนฟสูมรรถภาพของเด็กพกิารทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สตปัิญญาและสงัคม

2. เพือ่ชว่ยเหลอืใหเ้ด็กพกิารใหเ้ขา้ถงึบรกิารดา้นตา่ง ๆ ของรัฐอาท ิเชน่ ดา้นสาธารณสขุ การศกึษา  สงัคมและอาชพี

3. เพือ่ใหค้วามรูก้ับครอบครัวและชมุชน เรือ่งการพูแลเด็กพกิารอยา่งถกูวธิ ีพรอ้มกันนัน้ก็ไดเ้ผยแพรร่ณรงคค์วามรูท้าง

ดา้นสขุภาพ อนามัย เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิความพกิารขึน้ในเด็ก

4. เพือ่ฝึกฝนและพัฒนาทักษะตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชวีติใหแ้กเ่ด็กพกิาร เชน่ การชว่ยเหลอืตัวเอง การอยูร่ว่มกับ

คนอืน่ อาชพี เป็นตน้

ประวตัคิวามเป็นมา
โครงการชว่ยเหลอืเด็กพกิารไดเ้ริม่ตน้ในปี พ.ศ. 2529 เป็นตน้มาโดยเริม่ทีส่ถานสงเคราะหเ์ด็กออ่นพกิารทางสมองและ

ปัญญา (บา้นเฟ่ืองฟ้า) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบนุ ีและองคก์ารครสิเตยีนเอาทร์ชี (องคก์ารระหวา่งประเทศ) ไดรั้บเชญิ จาก

รัฐบาลไทยใหม้าท ากจิกรรมดา้นการพัฒนาการเด็กก าพรา้พกิารโดยม ีนายวสนัต ์แสนเวยีน เป็นผูจั้ดการโครงการเวลานัน้

ตอ่มาในปี พ.ศ.2540 องคก์ารครสิเตยีนเอาทร์ชี ไดถ้อนตัวออกจากประเทศไทย แตน่ายวสนัต ์ แสนเวยีน และเพือ่น ๆ 

ทีม่คีวามเชือ่ และศรัทธาในองคพ์ระเยซครสิต ์เห็นวา่โครงการดังกลา่วเป็นประโยชนต์อ่เด็กก าพรา้พกิารในประเทศไทย

ดังนัน้เพือ่ใหโ้ครงการด าเนนิไปอยา่งตอ่เนื่องจงึไดร้ว่มกันจัดตัง้มลูนธิชิ ือ่วา่ "มลูนธิคิรสิเตยีนเพือ่เด็กพกิาร"

ในปี 2540 มลูนธิฯิไดข้ืน้ทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(เลขทีท่ะเบยีนของมลูนธิคิอื ต83-2540)

องคก์สาธารณประโยชนเ์ลขที:่ 2857

โครงการชว่ยเหลอืเด็กก าพรา้และเด็กพกิารในชุมชนดงันี้

1.  โครงการเดยแ์คร ์ภายในสถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร บา้นเฟ่ืองฟ้า

2.  โครงการเดยแ์คร ์ภายใน สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร บา้นราชาวดหีญงิ

3.  โครงการเดยแ์คร ์ภายใน สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร บา้นราชาวดชีาย

4.  โครงการ สง่เสรมิและฟ้ืนฟศูนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพเด็กพกิาร บา้นสายรุง้

5.  โครงการสง่เสรมิและฟ้ืนฟสูมรรถภาพเด็กพกิารโดยชมุชนจังหวดัปทมุธานี

6.  โครงการศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูพ้กิาร โดยชมุชนจังหวดันนทบรุี
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7.  โครงการศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูพ้กิาร โดยชมุชนจังหวดัชยันาท

8.  โครงการศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูพ้กิาร โดยชมุชนจังหวดัอทัุยธานี

9.  โครงการจัดบรกิารสงัคมรแูปบบกลุม่พึง่พา Group home (บา้นเป่ียมรัก, บา้นนมิติ)

10. โครงการศนูยพั์ฒนาการเด็กกอ่นวยัเรยีนนวิโฮป จังหวดันนทบรุี

รายละเอยีดโครงการ

1) ศนูยส์ายรุง้เพือ่การฟ้ืนฟ ูเปิดด าเนนิการมาตัง้แตปี่ 2533 กลุม่เป้าหมายคอื เด็กก าพรา้จากสถานสงเคราะห ์และจาก

ชมุชนโดยมแีผนการสอนเป็นรายบคุคล แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่เด็กประจ าและเด็กไปกลับทีม่าจากชมุชนทีข่าดโอกาส 

โดยมคีรกูารศกึษาพเิศษ นักกายภาพบ าบัดใหก้ารดแูล และฝึกทักษะ เด็กในโครการนี้มอีายรุะหวา่ง 2 ถงึ 15 ปี ปัจจบุันมี

เด็กในโครงการ 35 คน

2) ศนูยเ์ดยแ์คร ์ในสถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร อ าเภอปากเกร็ด 3 แหง่ เป็นศนูยท์ีรั่บเด็กไปเชา้เย็นกลับ ทัง้กลุม่

เด็กเล็กและเด็กโต สนับสนุนใหม้กีจิกรรมทีจ่ะน าไปสูก่ารด ารงชวีติอสิระในชมุชน

บา้นเฟ่ืองฟ้า  สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิารตัง้แตแ่รกเกดิถงึ 7 ปี มลูนธิไิดร้ว่มงานกันกับบา้นเฟ่ืองฟ้าซึง่รับเด็กเขา้มา

ทีศ่นูยเ์ดยแ์คร ์โดยมผีูจั้ดการโครงการผูช้ว่ยสอนและนักกาบภาพบ าบัดสองคนท าหนา้ทีใ่หบ้รกิาร ปัจจบุันมเีด็กประมาณ 

400 คน

บา้นราชาวดหีญงิ จ านวน 450คน อาย ุ7 ปี จนถงึผูใ้หญ ่มลูนธิใิหก้ารฟ้ืนฟสูมรรถภาพส าหรับเด็ก 30 ถงึ 35 คน เด็ก ๆ

จะไดรั้บการบ าบัดเพอืใหพ้วกเขาพัฒนาอยา่งเต็มความสามารถ

บา้นราชาวดชีาย   มจี านวน 450 คน อาย ุ7 ปี จนถงึผูใ้หญ ่มลูนธิทิ างานใหก้ารฟ้ืนฟสูมรรถภาพเด็กโดยท ากจิกรรมตา่ง ๆ

เชน่ การวาดภาพ วา่ยน ้า หตัถกรรม และเครือ่งประดับตา่ง ๆ 

3)โครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเด็กพกิารโดยชุมชน เพือ่ชว่ยเหลอืเด็กพกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน โดยใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจ

ทีถ่กูตอ้งกับผูป้กครอง เกีย่วกับการดแูลเด็กพกิาร รวมทัง้สทิธติา่ง ๆ ทีเ่ด็กพกิารจะไดรั้บ ควบคูไ่ปกับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

เด็กพกิารใหส้ามารถชว่ยเหลอืตนองได ้ปัจจบุันโครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเด็กพกิารโดยชมุชน มอียู ่3 แหง่ ที ่จังหวดันนทบรุี

จังหวดัปทมุธาน ีและจังหวดัชยันาท

4) คา่ยสายรุง้สมัพนัธ ์ ส าหรับเด็กๆ ทีม่ารว่มคา่ยมาจากครอบครัวชมุชนตามโครงการตา่ง ๆ ของมลูนธิ ิ รวมทัง้เด็กจาก

สถานคุม้ครองคา่ยสายรุง้ไดเ้ปิดโอกาสพาเด็ก ๆ ไปเทีย่วพักผอ่นพรอ้มครอบครัว เพือ่พัฒนาทักษะชวีติและใหก้ าลังใจกัน

ระหวา่งครอบครัวทีม่บีตุรพกิารดว้ยกัน

5) ศนูยพ์ฒันาการเด็กกอ่นวบัเรยีนนวิโฮป เริม่โครงการเมือ่ มถินุายน 2558 ราคาพเิศษส าหรับเด็กกอ่นวบัเรยีนทีอ่ยู่

ในชมุชน  โดยมวีตัถปุระสงค ์ดังนี้

1.  เพือ่ท าการพัฒนาเด็กในรปูแบบครสิเตยีน

2.  เพือ่แบง่เบาภาระใหค้รอบครัว

3.  เพือ่ใหเ้ด็กรับการพัฒนาการทีถ่กูตอ้งตามวยัของเด็ก

4.  เพือ่ใหเ้ด็กปกตไิดม้กีาสปฏสิมัพันธ ์เขา้ใจเด็กพกิาร

6. โครงการด ารงชวีติอสิระ บา้นเป่ียมรกั เป็นโครงการทีน่ าเด็กพกิารมาพักอาศัยมนชมุชน เพือ่ใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูก้าร

ใชช้วีติในแบบคนท่ัวไป สรา้งโอกาสในการฝึกวชิาชพีและท างานเสมอืนไดอ้ยูใ่นครอบครัว รวมทัง้ฝึกการชว่ยเหลอืตนเอง 

เชน่ ท าอาหาร ท าความสะอาดบา้น เป็นตน้

ความโปรง่ใสและการรายงาน

งบการเงนิประจ าปี 2564 ของมลูนธิคิรสิเตยีนเพือ่เด็กพกิารไดรั้บการตรวจสอบ โดยนายนางสาวพรทพิย ์ ตัง้จติสมคดิ 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่12709 บรษัิท สมารท์พ ีออดทิ จ ากัด จ ากัด เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2565 

ซึง่มอีัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการดแูลเด็กพกิารคดิเป็น 94% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในปี 2565
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องคก์รการกศุล: มลูนธิคิรสิเตยีนเพือ่เด็กพกิาร
มลูคา่

สอบบญัชี การบรจิาค มลูคา่

ตามสญัญา เวลาของ รวม

บาท บาท อาสาสมคัร

2564 2564 บาท บาท

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคาร 9,870,709     9,870,709     

เงนิลงทนุชั่วคราว 5,300,910     5,300,910     

ดอกเบีย้คา้งรับ 4,797           4,797           

รวมทัง้หมด 15,171,618   15,176,415   

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

รายได้

รายรับเงนิบรจิาคเพือ่การด าเนนิงาน 9,875,180     9,875,180     

รายรับจากการบรจิาคเพือ่ซือ้ทรัพยส์นิ 1,471,768     1,471,768     

รายรับเงนิบรจิาคเพือ่โครงการฝึกอาชพี 437,260       437,260        

รายไดอ้ืน่ ๆ 213,819       213,819        

รวมรายได ้ 11,998,027   -             -              11,998,027   

คา่ใชจ้า่ยในการดแูลเด็กพกิาร  

คา่ใชจ้า่ยในการดแูลเด็กพกิาร 11,309,739   94% 11,309,739   94%

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 0% 0%

เงนิเดอืนพนักงานและสวสัดกิารอืน่ๆ 0% -              0%

รวมรายจา่ย 11,309,739   94% -              11,309,739   94%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมลูนธิฯิ  

เงนิเดอืนส านักงาน 734,754       6% 734,754        6%

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ -              0% -              0%

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร -              0% -              0%

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -              0% -              0%

รายจา่ยภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 8,781           0% 8,781           0%

คา่ใชจ้า่ยในการ ปชส และออกภาคสนาม -              0% -              0%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 0% -              0%

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ -              0% -              0%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมลูนธิฯิ 743,536       6% -             -              743,536        6%

รวมคา่ใชจ้า่ย 12,053,275   100% -             -              12,053,275   ###

สว่นเกนิสทุธ ิ(ขาดทนุ) (55,248) 0% -              (55,248) 0%

% คา่ใชจ้า่ยในการดแูลเด็กพกิาร 94%

% คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมลูนธิฯิ 6%
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