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สมาคมคนพิการทางการเคลือ
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ั ทรัพย์ศริ ิ
หัวหน ้าองค์กรสาธารณกุศลพันตรี ศิรช
ิ ย
ทีอ
 ยู่

802/410 หมู่ 12 หมูบ
่ ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค
ถนนพหลโยธิน 70 ซอย 10/4 ต.คูคต อ.ลําลูกกา
ปทุมธานี 12130

หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์

+ (662) 990-0331
http://www.apdi2002.com,

อีเมล์

apdi9000@gmail.com

เฟสบุค
๊

https://www.facebook.com/pages/สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากล

ว ัตถุประสงค์
สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากล ได ้ระบุวต
ั ถุประสงค์ในการก่อตังX สมาคมฯ ไว ้อย่างชัดเจนและได ้ดําเนินงาน
สาธารณกุศลทีเ ป็ นไปตามเป้ าหมายดังนีX

1 ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุม
่ ของคนพิการ เพือ
 บําเพ็ญประโยชน์ หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ และความถนัด
พัฒนาศักยภาพของคนพิการทังX ส่วนบุคคล และองค์กรของคนพิการให ้สามารถพึง พาตนเองได ้

2 เผยแพร่ความรู ้เกีย วกับคนพิการต่อสาธารณชน เพือ
 ให ้เกิดความเข ้าใจและมีเจตคติทถ
ี ก
ู ต ้องต่อคนพิการ
3 ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของคนพิการทังX ในชนบทและในเมือง
4 ให ้ความร่วมมือกับองค์กรของคนพิการและหน่วยงานฟืX นฟูพัฒนาคนพิการทีม วี ต
ั ถุประสงค์คล ้ายคลึงกับวัตถุประสงค์
ของสมาคมทังX ภาครัฐและเอกชน และเพือ
 สาธารณกุศล

5 ส่งเสริมให ้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างผู ้นํ าคนพิการ และองค์กรของคนพิการทุกระดับ
6 ส่งเสริมสนับสนุนให ้มีตวั แทนของคนพิการระดับจังหวัดและเป็ นองค์กรตัวแทนของคนพิการระดับชาติ เพือ
 สะท ้อน
ปั ญหาและความต ้องการของคนพิการแต่ละจังหวัดต่อหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง

7 ส่งเสริมสนับสนุนให ้สมาชิกได ้รับการพัฒนาพบปะองค์กรเครือข่ายคนพิการทีอ ยูต
่ า่ งประเทศ เพือ
 แลกเปลีย
 น
ประสบการณ์ซงึ กันและกัน และได ้เข ้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศรวมถึงการไปดูงาน

่ ยเหลือ
ความเป็นมาและความต้องการร ับความชว
สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลได ้ถูกจัดตังX ขึน
X ในปี พ.ศ. 2545 บริหารงานโดยผู ้พิการ ทังX นีค
X ณะกรรมการ
ของสมาคม ณ ขณะนัน
X ทังX หมดมีความพิการเช่นกัน สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากล เป็ นองค์กรสาธารณกุศลที
มุง่ เน ้นในการพัฒนาการสนับสนุนให ้ความช่วยเหลือ การฟืX นฟู ตลอดรวมถึงการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารความรู ้ทีเ ป็ น
ประโยชน์ตอ
่ ผู ้พิการทุกประเภทสมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลได ้รับใบอนุญาตจัดตังX เป็ นสมาคมอย่างถูก
ต ้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที 439/2545จากสํานักงานจังหวัดปทุมธานี และได ้รับการรับรองเป็ นองค์กรสาธารณ
ประโยชน์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์หมายเลขใบรับรองเลขที 0928 ลงวันที 12 กันยายน 2549
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ั ทรัพย์ศริ ิ นายทหารนอกราชการ มีบทบาทสําคัญอย่างยิง ในการเป็ นหนึง ในผู ้ก่อตังX สมาคมฯ
พันตรี ศิรช
ิ ย
ด ้วยประสพการณ์การบริหารงานร่วมกับองค์สาธารณกุศลหลายองค์กรเป็ นเวลาหลายปี ท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็ นนายก
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สองสมัยระหว่างปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2548 อีกทังX ยังเคยดํารงตําแหน่งประธานสภา
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2547 และหลังจากนัน
X ท่านได ้เป็ นผู ้ก่อตังX หลักคน
หนึง ของสมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากล โดยทีท
 า่ นมีสภาพความพิการจากเหยียบกับระเบิดทําให ้ขาซ ้ายเหนือ
หัวเข่าขาด แขนซ ้ายใต ้ศอกต ้องสวมใส่เอ็นเทียม และขาขวาใต ้หัวเข่าบิดงอผิดรูปทรง ท่านจึงอุทศ
ิ ตนเองในการทํางาน
ให ้การกุศลและคนพิการหลังจากทีท
 า่ นปลดประจําการจากกองทัพแล ้ว
เริม
 แรกสมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลมีสมาชิกกว่า 600 คน ซึง ส่วนใหญ่แล ้วเป็ นสมาชิกทีม
 ค
ี วามพิการ
ร่วมกับครอบครัวของสมาชิก สมาคมฯ ได ้มีบทบาทในการเป็ นผู ้ให ้คําปรึกษาด ้านกฏหมายให ้กับคนพิการนอกเหนือไป
จากการจัดหากายอุปกรณ์สาํ หรับคนพิการให ้กับผู ้พิการทีม
 ค
ี วามจําเป็ น บทบาทในการเป็ นให ้คําปรึกษาด ้านกฎหมาย
ได ้กลายเป็ นจุดแข็งทีส
 าํ คัญประการหนึง ของสมาคมฯ ในเวลาต่อมา จํานวนสมาชิกในปั จจุบน
ั ลดลงเหลือประมาณ
100 คนซึง ส่วนใหญ่ยังคงเป็ นคนพิการด ้วยสิทธิพเิ ศษทีส
 มาคมจัดให ้ด ้วยอัตราค่าสมาชิกสําหรับคนพิการ 100 บาทต่อ
ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก 3 ปี และ 100 บาทสําหรับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลทัว ไป โดยทังX นีส
X มาชิกจะได ้รับ
ข ้อมูลข่าวสาร ในเรือ
 งกฏหมาย สิทธิประโยชน์การให ้คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลตลอดจนการให ้ความช่วยเหลือต่างๆ
เมือ
 ร ้องขอก่อนผู ้ทีม
 ไิ ด ้เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ

ล ักษณะของกิจกรรมสาธารณกุศล
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัว แจกรถวิลแชร์-สามล้อโยก ปี พ.ศ.2557
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว ได ้ดําเนินการมาตังX แต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบน
ั อย่างต่อเนือ
 ง
โดยมีเป้ าหมายหลักเพือ
 การรับบริจาครถเข็น และรถสามล ้อสําหรับคนพิการทีใ ช ้แล ้วและอยูใ่ นสภาพทีย
 ังใช ้ได ้หรือ
X รถเข็นและสามล ้อสําหรับคนพิการใหม่ให ้กับผู ้ทีร ้องขอผ่านมายังสมาคมฯ
การรับบริจาคเป็ นเงินสดเพือ
 นํ าไปซือ
ในปี พ.ศ.2554 สมาคมได ้จัดหารถเข็น สามล ้อ และเรือพายให ้แก่คนพิการ ผู ้สูงอายุ และผู ้ด ้อยโอกาสตามรายละเอียด
ดังนีX

รถเข็น วีลแชร์

รถสามล ้อ

เรือพาย

105 คัน

90 คัน

10 ลํา

จํานวนเงิน
1,225,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว ของสมาคมฯ จัดขึน
X เพือ
 เป็ นการเฉลิมพระเกียรติ
ซึง มีวต
ั ถุประสงค์ดงั นีX
1. เพือ
 เป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูใ่ นวโรกาสวันครอบรอบเดือนประสูตรในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
2. เพือ
 มีสว่ นหนึง ในกิจกรรมวันคนพิการสากลซึง ตรงกับวันที 3 ธันวาคม ของทุกปี
3. เพือ
 ให ้สาธารณชนทัว ไปได ้ตระหนักว่า คนพิการมีความสามารถในการปฏิบต
ั งิ าน ประสานงานซึง ความพิการ
ไม่ใช่อป
ุ สรรคในการทํางานของคนพิการ
4. เพือ
 ส่งเสริมให ้คนพิการมีกําลังใจต่อสูงชีวต
ิ เพือ
 ตนเองและครอบครัว
5.เพือ
 เผยแพร่ให ้สังคมได ้ตระหนักว่าองค์กรคนพิการทีท
 ํางานเกีย
 วกับคนพิการยังต ้องการความช่วยเหลือจากทุกภาค
ส่วนของสังคม ซึง รัฐให ้การดูแลอย่างไม่ทวั ถึง
6. เพือ
 ให ้คนพิการ ใน 77 จังหวัด ได ้รับรถวีลแชร์ – รถสามล ้อโยก / เรือพาย นํ าไปใช ้ในชีวต
ิ ประจําวัน และ
จะช่วยลดภาระในครอบครัว
7. เพือ
 ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่นโรตารี บริษัท สโมสรต่าง ๆ ภาครัฐเช่น หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ

ํ เร็ จของโครงการ
ความสา
ในปี พ.ศ.2557 นับเป็ นหนึง ทีโ ครงการเฉลิมพระเกียรติประสพความสําเร็จในการจัดหารถเข็นวีลแชร์ รถสามล ้อและ
เรือพายให ้แก่คนพิการทีต
 งั X เป้ าไว ้ที 98 หน่วย ตัวเลขดังกล่าวมาจากพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว
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ปั จจุบน
ั บวกเพิม
 ขึน
X อีก 10 เป็ นจํานวนเป้ าหมายทีต
 งั X ไว ้ในแต่ละปี

แผนงานโครงการในปี พ.ศ.2558
สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลได ้ตังX เป้ าหมายคนพิการทีจ
 ะได ้รับประโยชน์จากโครงการนีโX ดยการบริจาครถ
เข็นวิลแชร์ รถสามล ้อ และเรือพาย โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายใดๆ ในปี พ.ศ.2558 ดังนีX

ํ หร ับปี พ.ศ.2558
งบประมาณสา
รถเข็นวีลแชร์

รถสามล ้อ

5,000

7,000

ราคาต่อหน่วย
สถานทีด
 ํานเนินโครงการ

ค่าบริหารจัดการ

เรือพาย
7,000

150,000

ทัวประเทศไทย

- โครงการ “ ร ับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครือ
 งใชไ้ ฟฟ้าทีเ สีย ”
สมาคมฯ ได ้จัดตังX โครงการนีข
X น
ึX โดยมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนือ
 งในโอกาสทีส
 มาคมคนฯ ลงพืน
X ทีด
 ําเนิน
กิจกรรมทัว ประเทศไทย 77 จังหวัด ได ้มีมติ ให ้สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลทํา โครงการ “ รับบริจาค
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร ้อมอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครือ
 งใช ้ไฟฟ้ าทีเ สีย ” เพือ
 นํ ามารีไซเคิล รียส
ู ดัดแปลง
เพิม
 เติม สร ้างมูลค่าเพิม
 นํ าไปจําหน่ายเพือ
 หารายได ้มาช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ โรงเรียนเรียนร่วมทีม
 ี
นักเรียนพิการ ทีม
 ค
ี วามต ้องการคอมพิวเตอร์ไว ้ช่วยสอนเพิม
 เติมจากทีม
 อ
ี ยู่ แต่ไม่เพียงพอ โดยมีวต
ั ถุประสงค์หลักดังนีX
1.เพือ
 นํ ามารีไซเคิล รียส
ู ดัดแปลง เพิม
 เติม สร ้างมูลค่าเพิม
 นํ าไปจําหน่าย เพือ
 หารายได ้มาช่วยเหลือคนพิการ
X รถสามล ้อโยก – รถวีลแชร์ – เรือพาย
นํ าไปจัดซือ
2. เพือ
 นํ าคอมพิวเตอร์ทด
ี ใี ช ้งานได ้ ไปมอบให ้โรงเรียน ทีห
 า่ งไกลความเจริญ อยูใ่ นทีก
 น
ั ดาร

- โครงการร ับบริจาคเศษลวดเย็บกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษมีสว่ นผสมของอลูมเิ นีย
 มซึง เป็ นวัตถุดบ
ิ หลักในการนํ าไปผลิตกายอุปกรณ์สาํ หรับคนพิการอาทิเช่น
ี าสําหรับคนพิการ เป็ นต ้น สมาคมฯ ได ้ร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิเช่น องค์กรธุรกิจ
ไม ้เท ้าหรับผู ้สูงอายุ วอร์คเกอร์สข
บริษัท ห ้างร ้านต่างๆ ได ้รวบรวมเศษลวดเย็บกระดาษและนํ าส่งให ้กับสมาคมฯ เพือ
 ทีส
 มาคมฯ จะได ้ดําเนินการในการ
่ มาคมฯ เพือ
หลอมโดยพันธมิตรของสมาคมฯ แล ้วนํ าออกไปจําหน่ายเพือ
 นํ ารายได ้กลับเข ้าสูส
 ดําเนินกิจกรรมการกุศล
ให ้กับคนพิการต่อไป ทังX นีโX ครงการดังกล่าวได ้รับผลตอบกลับอย่างดีจากภาคเอกชน ตังX แต่เริม
 โครงการมา สมาคมฯ
ได ้รับเศษลวดเย็บกระดาษจากภาคเอกชนกว่า 10 ตัน โดยในปี พ.ศ.2558 นีX สมาคมฯ มีเป้ าหมายทีจ
 ะทํารายได ้จาก
เศษลวดเย็บกระดาษนีใX ห ้ได ้ถึงเดือนละ50,000 บาท

- โครงการฝาเปิ ดกระป๋อง
ฝาเปิ ดกระป๋ องมีโลหะทีม
 ส
ี ว่ นผสมทีส
 ามารถนํ าไปผลิตกายอุปกรณ์ ขาเทียม ข ้อเข่าเทียม เป็ นตัน สมาคมฯ ได ้ร่วมมือ
กับมูลนิธข
ิ าเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี โดยเป็ นศูนย์รับบริจาคฝาเปิ ดกระป๋ อง
จากสาธารณชนทัว ไปและนํ าส่งให ้กับมูลนิธฯิ เพือ
 กระบวนการผลิตกายอุปกรณ์เพือ
 คนพิการต่อไป

- โครงการการบรรยายพิเศษ
โครงการการบรรยายพิเศษจะเป็ นโครงการหนึง ทีม
 บ
ี ทบาทสําคัญของสมาคมฯ อันสืบเนือ
 งจากองค์ความรู ้ด ้าน
 วชาญเป็ นพิเศษทีเ ป็ นทีย
พระราชบัญญัตค
ิ นพิการและกฎหมายอืน
 ทีเ กีย
 วข ้องทีท
 า่ นนายกฯ สมาคมมีความเชีย
 อมรับทังX
ภาคเอกชนและรัฐบาลตลอดรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลอืน
 ๆ นอกเหนือไปจากการให ้คําปรึกษาด ้านกฏหมายแก่คน
พิการเป็ นรายบุคคลโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายให ้กับสมาชิกของสมาคมฯ
ในปี พ.ศ.2557 สมาคมฯ ได ้จัดให ้มีการบรรยาพิเศษด ้วยความร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนท ้องถิน
 ในแต่ละจังหวัด
จํานวน 10ครังX ใน 6 จังหวัด หัวข ้อในการบรรยายมุง่ เน ้นไปยังสิทธิตา่ งๆ ตามกฏหมายของคนพิการตลอดรวมถึงโอกาส
ของคนพิการด ้วยซึง ยังไม่รวมกิจกรรมดังต่อไปนีX
การให ้คําปรึกษาด ้านกฎหมายการปกป้ องสิทธิของคนพิการ

105 ครังX
8 ครังX

การให ้คําปรึกษาด ้านสิง อํานวยความสะดวก

112 ครังX

การให ้คําปรึกษาด ้านอาชีพแก่คนพิการ

Page 3 of 6

ั ทรัพย์ศริ ิ ท่านนายก
ด ้วยความชํานาญด ้านกฏหมายเกีย
 วกับคนพิการ กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ของท่านพันตรี ศิรช
ิ ย
สมาคมฯจะได ้รับเชิญทังX จากภาครัฐและเอกชนตลอดรวมถึงองค์กรส่วนบริหารส่วนท ้องถิน
 ให ้ไปบรรยายพิเศษในหัวข ้อ
 วชาญดังกล่าวของท่านนายกสมาคมฯ สามารถทํารายได ้ให ้กับสมาคมฯ ได ้ตามอัตราทีก
ต่างๆ ซึง จากความเชีย
 ําหนด
ไว ้โดยคํานวณเป็ นรายชัว โมงขึน
X อยูก
่ บ
ั หน่วยงานใดทีเ ชิญไป

- กิจกรรมพิเศษในปี พ.ศ.2557
สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากล ได ้รับความสนใจจากสํานักข่าวต่างๆ ในประเทศ จากกิจกรรมสาธารณกุศล
ของสมาคมฯ ทีด
 ําเนินงานสาธารณกุศลให ้กับคนพิการทางการเคลือ
 นไหวทัว ประเทศ ท่านนายกสมาคมฯ ได ้ให ้การ
 ,
สัมภาษณ์ตอ
่ สํานักข่าวหลายสํานัก อาทิเช่น สถานีโทรทัศน์เพือ
 การศึกษา, ช่องข่าว จีเอ็มเอ็ม, ช่องข่าวเดอะเนชัน
่ ง 3 รวมทังX รายการกฏหมาย และหนังสือพิมพ์ไทยเดบ เป็ นต ้น
รายการครอบครัวข่าวสถานีโทรทัศน์ชอ
การจ ัดทํารายงาน
สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลมีการจัดทําสรุปผลกิจกรรมสมาคมประจําปี รวมทังX รายงานด ้านการเงินทีไ ด ้
รับการสอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี สําหรับรายงานด ้านการเงินในปี พ.ศ.2556 ทีส
 มาคมฯ ได ้นํ าเสนอต่อทีมงานฯ
ได ้รับการสอบบัญชีจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสุรศักดิi หลักฐาน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7193 ทังX นีX
สมาคมฯ ยังได ้จัดทําข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ นํ าขึน
X ไว ้บนเวบไซต์ของสมาคมฯ อย่างสมํา เสมอรวมทังX รายงาน
สรุปกิจกรรมประจําปี ด ้วย
กระบวนการประเมิน
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ หนึง ในคณะทํางานของสมาคมกิฟวิง แบค ได ้เข ้าเยีย
 มเยือนสมาคมคนพิการทางการเคลือ
 น
ั ทรัพย์ศริ ิ ท่านนายกสมาคมฯ ได ้กรุณาให ้
ไหวสากลเมือ
 วันที 6 มีนาคม พ.ศ.2558 และได ้มีโอกาสเข ้าพบพันตรี ศิรช
ิ ย
การต ้อนรับทีอ
 บอุน
่ และได ้ใช ้เวลาราว 2 ชัว โมงในการให ้รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อีกทังX ยังได ้รับคําตอบ
ต่อคําถามหลายคําถามทีเ กีย
 วข ้องกับกฏหมายอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการปรึกษาถึงความเป็ นไปได ้ในความร่วมมือ
ระหว่างกันในอนาคตทีมงาน กิฟวิง แบค ได ้ข ้อมูลในระหว่างการสนทนา ว่าในประเทศไทยยังไม่สามารถระบุจํานวน
คนพิการทีม
 อ
ี ยูท
่ งั X ประเทศได ้อันเป็ นผลสืบเนือ
 งจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องทีด
 ําเนินกิจกรรมเกีย
 วกับคนพิการต่างเก็บ
ข ้อมูลโดยขาดความร่วมมือในการแบ่งปั นข ้อมูลให ้ต่อกัน อีกทังX ยังมีการจํากัดความกับความหมายของ "คนพิการ"
ทีแ
 ตกต่างกันขึน
X อยูก
่ บ
ั ความเข ้าใจของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลได ้นํ าตัว
X
เลขสถิตข
ิ ององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึง รายงานว่าจํานวนคนพิการทุกประเภทในประเทศไทยมีจํานวนทังX สิน
6,500,000 คน โดยคิดเป็ นร ้อยละ 10 ของจํานวนประชากรของประเทศไทย ซึง คนพิการจํานวนดังกล่าวยังอยูใ่ นสภาพ
ทีด
 ้อยโอกาสในสังคมไทย และจําเป็ นทีจ
 ะต ้องได ้รับการฟืX นฟูในทุกด ้านและถึงแม ้จะมีกฏหมายกล่าวถึงสิทธิของ
ั ดิศ
คนพิการกําหนดให ้เปิ ดโอกาสทางสังให ้กับคนพิการเหล่านีเX พือ
 ให ้มีชวี ต
ิ อยูอ
่ ย่างมีความเสมอภาค และมีศก
i รี
เท่าเทียมกับคนธรรมดา แต่ในความเป็ นจริงคนพิการและครอบครัวของคนพิการเหล่านีไX ด ้รับดูแลอย่างไม่เป็ นไปตาม
กฏหมายทีร ะบุไว ้ ทัว ประเทศ ท่านนายกสมาคมฯ กล่าวจากประสพการณ์การทํางานการกุศลให ้กับคนพิการตลอด
ระยะเวลา 12 ปี ทผ
ี า่ นมา
คุณค่าและความโปร่งใส
สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลมีความพยายามอย่างยิง ในการทีจ
 ะทําให ้องค์กร มีความโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาลในทุกด ้าน ท่านนายกสมาคมฯ มีความตังX ใจและยินดีเสมอในการเปิ ดเผยข ้อมูล และรายงานด ้านการเงิน
ั ทรัพย์ศริ ิ นายกสมาคมฯ เป็ นบุคคลหลักใน
ของสมาคมฯแก่ผู ้เยีย
 มเยือนทีร ้องขอรายงานดังกล่าว ท่านพันตรี ศิรช
ิ ย
การดําเนินการตัดสินใจทีเ กีย
 วกับสมาคมฯ ท่านเป็ นผู ้ทีม
 ค
ี วามสัมพันธ์ทด
ี ก
ี บ
ั ภาคธุรกิจและภาครัฐ และด ้วยองค์ความรู ้
ด ้านกฏหมายทีเ กีย
 วข ้องกับคนพิการและอืน
 ๆ ทีเ ป็ นทีย
 อมรับ ซึง นับเป็ นจุดแข็งประการหนึง ของสมาคมฯ ซึง องค์ความรู ้
ดังกล่าวได ้ทําให ้บทบาทของสมาคมด ้านการปกป้ องสิทธิของคนพิการให ้กับคนพิการได ้ทัว ประเทศ ตลอดรวมถึง
สมาชิกของสมาคมฯ ด ้วย และไม่เพียงแต่เท่านัน
X บทบาทดังกล่าวยังเป็ นกระตุ ้นให ้กับหน่วยงานของรัฐบาลได ้ตระหนัก
รับรู ้สิทธิตา่ งๆ ของคนพิการทีพ
 งึ ได ้รับตามกฏหมายอีกด ้วย
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เมือ
 พิจารณาจากรายงานด ้านการเงินของสมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากลในปี พ.ศ.2557 ทีมงานกิฟวิง แบค
พบว่าอัตราส่วนของค่าใช ้จ่ายด ้านการบริหารจัดการของสมาคมฯ อยูท
่ ี ร ้อยละ 18 ของ รายได ้ในปี เดียวกัน ซึง พิจารณา
แล ้วว่าสมเหตุผล
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องค์กรสาธารณกุศล

สมาคมคนพิการทางการเคลือ
 นไหวสากล
ตรวสอบแล้ว

ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสด

รวม

มูลค่า

มูลค่าเวลา

ของบริจาค

ของอาสาสม ัคร

บาท

บาท

บาท

บาท

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

58,166

58,166

เงินฝากธนาคาร

1,162,699

1,162,699

รวม

1,220,865

1,220,865

รายร ับและรายจ่าย

บาท

บาท

บาท

บาท

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

รายได้
รายได ้จากการบริจาค

2,257,076

2,257,076

รายได ้จากเงินบริจาคสลากฯ

1,335,797

1,335,797

7,300

7,300

600

600

1,480

1,480

รายได ้สมาชิก
รายได ้จากค่าณาปนกิจ
ดอกเบีย
X รับ
รวม

3,602,253

-

3,602,253

้ า่ ยดําเนินงานโครงการ
ค่าใชจ
ค่าเบีย
X เลีย
X งพนักงาน

290,343

290,343

1,057,300

1,057,300

54,635

54,635

424,432

424,432

ค่าใช ้จ่ายตรวจเยีย
 มคนพิการ

63,870

63,870

ค่ากิจกรรมสังคมและงานแสดง

62,658

62,658

ค่าใช ้จ่ายในการประชุมสัมนา

57,450

57,450

ค่าสนับสนุนกิจกรรมโครงการเฉลิมฯ
เงินบริจาคและการกุศลสาธารณะ
ค่าเดินทางเพือ
 ดําเนินงานตามโครงการ

รวม

2,010,688 56%

-

2,010,688 56%

้ า่ ยการบริหารจ ัดการ
ค่าใชจ
ค่าใช ้จ่ายพนักงาน

375,769

375,769

15,500

15,500

210,696

210,696

ค่าบริการทางบัญชี

16,000

16,000

 มราคา
ค่าเสือ

13,538

13,538

ค่าเบีย
X ประชุมกรรมการ
ค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆ

รวม
รวมค่าใช ้จ่าย

631,502 18%

-

631,502 18%

2,642,190 73%

-

2,642,190 73%

-

-

หักมูลค่าของบริจาค,เวลาอาสาฯ
รายได ้มาก (น ้อย)กว่ารายจ่าย

960,063 27%

-
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0%

960,063 27%

