องค์กรการกุศล

่ ยคนปัญญาอ่อน ประเทศไทย
มูลนิธช
ิ ว
ิ ป
ในพระบรมราชน
ู ถ ัมภ์

วันทีก
 ารประเมิน
ผู ้ทําการประเมิน

15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Charity
หัวองค์กHead:
รการกุศล

คุณหญิงอรุณี ปริวัตธิ รรม ประธานมูลนิธฯิ
คุณเชิด ถิรเกียรติคณ
ุ
ผู ้อํานวยการสํานักงานมูลนิธฯิ
เลขที 4739 ถนนดินแดง ห ้วยขวาง กรุงเทพ 10400
0-2245-3954, 0-2245-2643
fmrth@hotmail.com
http://www.fmrth.com/

ทีอ
 ยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ทีอ
 ยู่ อีเมล์
เวปไซต์

นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์, ธุรกิจมหาบัณฑิต

ว ัตถุประสงค์ขององค์การสาธารณะกุศล
เป้ าหมายของมูลนิธช
ิ ว่ ยคนปั ญญาอ่อน ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพือ
 การฟืV นฟูบําบัดทังV ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และสังคม เพือ
 ให ้ผู ้ป่ วยทีม
 ภ
ี าวะปั ญญาอ่อนได ้มีชวี ต
ิ อย่างปกติสข
ุ ในประเทศไทยเพือ
 ให ้เป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐ
ตาม พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคมแห่งชาติ ในอันทีจ
 ะให ้การสนับสนุนและให ้สวัสดิการแก่ผู ้ทีม
 ค
ี วามพิการซึง ครอบคลุมถึง
ผู ้ป่ วยปั ญญาอ่อนด ้วย ซึง เป้ าหมายหลักของมูลนิธช
ิ ว่ ยคนปั ญญาอ่อน ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์มรี ายละเอียดดังนีV
1. เพือ
 ส่งเสริมการจัดฝึ กอบรม ให ้การศึกษาและสวัสดิการในหลากหลายรูปแบบแก่บค
ุ คลปั ญญาอ่อน
2. เพือ
 ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู ้ของความบกพร่องทางสติปัญญาเพือ
 วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การป้ องกัน ฟืV นฟู
การบําบัด สถานะทางสังคม และสวัสดิการสังคม
3. เพือ
 สนับสนุน ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทังV ในประเทศและต่างประเทศ
เพือ
 เป็ นการส่งเสริมการตระหนักรับรู ้ของภาวะปั ญญาอ่อน
4. เพือ
 ความร่วมมือกับองค์กรสาธารณะกุศลอืน
 ๆ เพือ
 สาธารณะประโยชนื

ั ัศน์
วิสยท
คนพิการทางสติปัญญาทุกระดับ ได ้รับบริการฟืV นฟูสมรรถภาพให ้สามารถดํารงชีวต
ิ ในสังคม ได ้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ได ้เต็มอย่างเท่าเทียมกัน

พ ันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการทางสติปัญญา ให ้ช่วยเหลือตนเองได ้
2. สนับสนุน การเรียนรู ้ การศึกษา วิจัย ทางด ้านคนพิการทางสติปัญญา
3. สร ้างเครือข่าย การให ้บริการคนพิการทางสติปัญญา

ความเป็นมาและความต้องการการสน ับสนุนขององค์กรสาธารณะกุศล
มูลนิธช
ิ ว่ ยคนปั ญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมชินูปถัมภ์เป็ นมูลนิธส
ิ าํ หรับช่วยคนปั ญญาอ่อน
แห่งแรกในประเทศไทยก่อตังV ขึน
V ในปี พ.ศ.2505 โดยกลุม
่ ผู ้มีจต
ิ ใจเมตตานํ าโดยพระองค์เจ ้าเปรม
ปุรฉัตร เพือ
 ให ้การสนับสนุนเด็กปั ญญาด ้วยการนํ าเข ้าไปสูใ่ นระบบการสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐผ่าน
โรงพยาบาลคนปั ญญาอ่อน ภายใต ้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
กลุม
่ ผู ้มีจต
ิ ใจเมตตาดังกล่าวได ้ก่อตังV มูลนิธซ
ิ งึ ได ้รับพระราชินูปถัมภ์ จากสมเด็จพระนางเจ ้าพระบรมราชินน
ี ารถ
ปั จจุบน
ั มูลนิธไิ ด ้ให ้ความช่วยเหลือและให ้การศึกษาทังV เด็กและผู ้ใหญ่ทอ
ี ยูภ
่ าวะปั ญญาอ่อน ภายใต ้ศูนย์ปฏิบต
ั ิ
8 แห่งของมูลนิธ ิ หนึง ในนัน
V เป็ นโรงเรียนและทีเ หลือเป็ นศูนย์บริการชุมชน เพือ
 ให ้ความช่วยเหลือ และฟืV นฟูคนปั ญญาอ่อน
ในรูปแบบของ การบริการเวชภัณฑ์ยา การให ้การศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ การฝึ กอบรมทักษะและการสนับสนุนทาง
สังคมในหลากหลายระดับ คนปั ญญาอ่อนทีอ
 ยูภ
่ ายใต ้การอุปถัมภ์ของมูลนิธม
ิ ี 488 คน ซึง สามารถจําแนกรายละเอียดได ้ดังนีV
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300 คน
138 คน
50 คน

วัยก่อนเข ้าเรียน อายุระหว่าง 3-12 ปี
วัยโรงเรียน อายุระหว่าง 6-18 ปี
ผู ้ใหญ่วย
ั 18 ปี ขน
ึV ไป

เด็กและผู ้ใหญ่ทอ
ี ยูภ
่ าวะปั ญญาอ่อนเหล่านีอ
V าศัยอยูภ
่ ายใต ้ศูนย์ทก
ี ระจายอยูใ่ นกรุงเทพและต่างจังหวัดของมูลนิธฯิ
มีรายละเอียดดังนีV

1. โรงเรียนปัญญาวุฒก
ิ ร เป็ นโรงเรียนพิเศษสําหรับเด็กทีม
 ภ
ี าวะปั ญญาอ่อนปานกลางรวมทังV เด็กออทิสซึม
และเด็กทีม
 ป
ี ั ญหาด ้านอารมณ์และพฤติกรรม โรงเรียนดําเนินการสอนตังV แต่อนุบาลถึงประถมปี ท ี 6 กระทรวงศึกษาธิการ
ได ้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให ้กับโรงเรียน 18,000 บาทต่อนักเรียนหนึง คนต่อปี โรงเรียนตังV อยูท
่ ี ซอยเทศบาลนิมต
ิ ร
V 53 คน ซีง ประกอบไปด ้วย
7 ใกล ้ตลาดบองมาเช่ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ โรงเรียนปั ญญาวฺฒก
ิ ร มีเจ ้าหน ้าทีร วมทังV สิน
บุคคลากรดังต่อไปนีV
ผู ้อํานวยการโรงเรียน
1 คน
ครูข ้าราชการ
9 คน
ลูกจ ้าง
35 คน
และมีเด็กนักเรียนภาวะปั ญญาอ่อนดังนีV
นักเรียน
นักเรียนฝึ กงาน
รวม

ชาย
116
28
144

หญิง
62
20
82

รวม
178
48
226

หมายเหตุ : นักเรียนฝึ กงานจะได ้รับฝึ กงานในโรงงานภายในโรงเรียนเพือ
 ฝึ กทักษะและได ้รับมอบหมายให ้ช่วยงาน
ของโรงเรียนในด ้านธุรการ ผู ้ช่วยพ่อครัว พนักงานทําความสะอาด ตลอดรวมถึงเป็ นพีเ ลีย
V งให ้กับเด็กของโรงเรียน
 ค
ี วาม
2. ศูนย์การเรียนรูพ
้ เิ ศษประภาคารปัญญา เป็ นศูนย์คล ้ายกับโรงเรียนโดยมุง่ เน ้นไปยังการให ้ความช่วยเหลือเด็กทีม
พิการซําV ซ ้อนและปั ญญาอ่อนเพือ
 การพัฒนาขัน
V พืน
V ฐานให ้มีทก
ั ษะในการช่วยเหลือตนเองเพือ
 เป็ นการลดภาระผู ้ปกครอง
V 22 คน และนักเรียนตามรายละเอียดดังนีV
ปั จจุบน
ั ศูนย์ดงั กล่าวมีพนักงานทังV สิน
ชาย
หญิง
รวม
นักเรียน
44
12
56
3. ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ให ้การฝึ กอบรมวิชาชีพเพือ
 ประกอบอาชีพทีบ
 ้าน การเกษตร หัตถกรรมสําหรับบุคคล
ปั ญญาอ่อนทีเ ป็ นวัยรุ่นหรือผู ้ใหญ่ มีเจ ้าหน ้าที 33 คน และนักเรียนดังต่อไปนีV
นักเรียน

ชาย
36

หญิง
29

รวม
65

ชาย
20

หญิง
15

รวม
35

ชาย
56

หญิง
9

รวม
65

4.ศูนย์พ ัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย
V 8 คน และนักเรียนดังนีV
มีเจ ้าหน ้าทีป
 ระจําศูนย์ทงั V สิน
นักเรียน
5. ศูนย์พ ัฒนาเด็กพิเศษทุง
่ สองห้อง
มีพนักงาน 13 คน และนักเรียนดังนีV
นักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตยและทุง่ สองห ้องเป็ นศูนย์ทใี ห ้ความช่วยเหลือเด็กปั ญญาอ่อนทีอ
 าศัยอยูใ่ นชุมชนแออัด
ความช่วยเหลือดังกล่าวได ้แก่ การกระตุ ้นพัฒนาการของเด็กทารก การฟืV นฟูสมรรถภาพทางอารมณ์และพฤติกรรมรวมทังV
ให ้คําแนะนํ าต่อผู ้ปกครองของเด็ก ในแต่ละศูนย์ให ้การดูแลเด็กปั ญญาอ่อนซึง ทังV หมดมาจากครอบครัวทีย
 ากจน
6. ศูนย์สงเคราะห์ประจําจังหวัดในแตละภูมภ
ิ าครายละเอียดดังนีV
- ศูนย์สงเคราะห์บค
ุ คลปั ญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์สงเคราะห์บค
ุ คลปั ญญาอ่อนตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
- ศูนย์สงเราะห์บค
ุ คลปั ญญาอ่อนภาคใต ้ จังหวัดสงขลา
ทังV สามศูนย์ดงั กล่าวให ้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพและสวัสดิการสังคม
V 25 คนและนักเรียนในความดูแลดังนีV
ดําเนินงานภายใต ้การกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีพนักงานรวมทังV สิน
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จ ังหว ัด
เชียงใหม่
อุดรธานี
สงขลา

ชาย
17
13
0

หญิง
8
3
0

รวม
25
16
0

30

11

41

ศูนย์สงเคราะห์ทงั V สามแห่งให ้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทีอ
 ยูใ่ นถิน
 ทุรกันดารทีอ
 งค์ความรู ้และการศึกษารวมทังV ความใจ
ในเรือ
 งปั ญญาอ่อนเข ้าไปไม่ถงึ โดยให ้ความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การป้ องกัน การกระตุ ้นพัฒนาการ
ของเด็กปั ญญาอ่อน ทังV นีไV ด ้ให ้ความช่วยเหลือมาแล ้วเฉลีย
 2000 รายต่อปี
อาสาสม ัคร อาสาสมัครคือความจําเป็ นสําหรับองค์กรการกุศลทุกแห่ง มูลนิธฯิ มีการจัดฝึ กอบรมอาสาสมัครของมูลนิธฯิ
ซึง การจัดฝึ กอบรมสามารถจําแนกได ้ดังนีV
- อาสาสม ัครตามโครงการพระราชดําริ เป็ นการจัดฝึ กอบรมเพือ
 ให ้ความรู ้แก่อาสาสมัครทีไ ด ้รับการคัดเลือกในเรือ
 ง
ภาวะปั ญญาอ่อน การป้ องกันเผือ
 นํ าไปเผยแพร่ตอ
่ สาธารณะชนเพือ
 ลดอัตราการเพิม
 ขึน
V ของเด็กปั ญญาอ่อน มีอาสาสมัคร
กว่า 2000 คน ได ้เข ้ารับการอบรมตามโครงการนีV
- อาสาสม ัครเครือข่ายภาคร ัฐ มูลนิธฯิ ดําเนินการเปิ ดฝึ กอบรมโดยใช ้เครือข่ายภาครัฐในการสรรหาอาสาสมัครให ้เข ้ารับ
การฝึ กอบรม อาสาสมัครกลุม
่ นีจ
V ะเข ้าถึงชุมชนของตนเองและให ้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู ้เกีย
 วกับภาวะปํ ญญาอ่อน
ตลอดรวมถึงการป้ องกันได ้อย่างเป็ นอย่างดี มีอาสาสมัครทีเ ข ้ารับการอบรมจากโครงการนีก
V ว่า 20,000 คน ทัว ประเทศ
นอกเหนือไปจากอาสาสมัครทีช
 ว่ ยมูลนิธฯิ จัดหาทุน

กิจกรรมการระดมทุน
จากการสัมภาษณ์ทไี ด ้จากการเข ้าพบท่านผู ้อํานวยสํานักงานของมูลนิธฯิ ครังV นีท
V ําให ้ทีมงานทราบว่ามูลนิธช
ิ ว่ ยคนปั ญญา
อ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีการจัดกิจกรรมการเพิม
 ทุนหลักๆ สองครังV ต่อปี ตามรายละเอียดดังนีV
- ทุกเดือนกรกฏาคม ของทุกปี ซึง เป็ นเดือนของวันเมตตาคนปั ญญาอ่อน และเป็ นเดือนทีก
 อ
่ ตังV มูลนิธฯิ
- โอกาสขึน
V ปี ใหม่
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการระดมทุนในแต่ละโอกาสจะใช ้เวลาราว 10 วันด ้วยวิธใี ห ้อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค
ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ห ้างสรรพสินค ้า ซุปเปอร์มาร์เกต แหล่งท่องเทีย
 วเป็ นต ้น มีอาสาสมัครนักเรียนราว
250 คน จะถือกล่องรับบริจาคในนามของมูลนิธท
ิ วั กรุงเทพและในเขตปริมณฑล มูลนิธฯิ สามารถระดมทุนจากกิจกรรม
ดังกล่าวได ้ ประมาณ 6 ล ้านบาทต่อปี นอกเหนือไปจากผู ้บริจาคทีม
 จ
ี ต
ิ ศรัทธาเข ้ามาบริจาคโดยตรงกับมูลนิธฯิ เป็ นราย
เดือน เฉลีย
 เดือนละประมาณ 3 แสนบาท แต่อย่างไรก็ตาม มูลนิธฯิ ยังไม่มผ
ี ู ้ให ้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ
 ง

การจ ัดทํารายงาน
รายงานการเงินสําหรับปี พ.ศ.2556 ของมูลนิธช
ิ ว่ ยคนปั ญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได ้รับการตรวจ
ิ หมุนเวียนและรายงาน
สอบโดยคุณศิลปชัย รักษาพล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2954 ของ ธานา ซี.พี.เอ ทรัพย์สน
รายได ้ถูกนํ าเสนอในขณะดําเนินการสัมภาษณ์ ทังV นีV มูลนิธฯิ ไม่ได ้มีการจัดทํารายงานประจําปี เพือ
 เผยแพร่กจิ กรรม
ต่อสาธารณะชน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของมูลนิธฯิ มีการเรียกประชุมประจําปี อยูต
่ ลอดเวลา ทังV ยังได ้จัดทํา
รายงานการประชุมสามัญประจําปี ไว ้เพือ
 การเผยแพร่ตอ
่ ผู ้ทีส
 นใจ

กระบวนการประเมิน
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ ทีมงานกิฟวิง แบค ได ้เข ้าเยีย
 มและสัมภาษณ์สาํ นักงานกลางของมูลนิธฯิ ในวันศุกร์ท ี 12 ธันวาคม
พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. และได ้สัมภาษณ์ตอ
่ คุณเชิด ถีรเกียรติคณ
ุ ผู ้อํานวยการสํานักงาน ในระหว่างการสัมภาษณ์
คุณหญิงอรุณี ปริวต
ั ธิ รรม ได ้เข ้าเยีย
 มสํานักงาน คุณเชิด ถีรเกียรติคณ
ุ เคยปฏิบต
ั งิ านด ้านสังคมสงเคราะห์ และได ้ทํางาน
กับมูลนิธฯิ มากว่า 30 ปี จากการสัมภาษณ์ ทําให ้ทีมงานได ้รับองค์ความรู ้ในเรือ
 งวิธก
ี ารจําแนกคนปั ญญาอ่อนด ้วยการใช ้
แบบทดสอบศักยภาพทางสติปัญญารายบุคคล เป็ นเครือ
 งมือคัดกรองและประเมินระดับของสติปัญญา (ไอ.คิว) ร่วมไปกับ
วิธก
ี ารประเมินทักษะของผู ้ถูกประเมิน ระดับของคะแนนทีไ ด ้จะเป็ นตัวบ่งบอกถึงระดับของสติปัญญาตามรายละเอียดดังนีV

ระด ับ ไอ.คิว
ไอ.คิว มากกว่า 80
ไอ.คิว 70-80
ไอ.คิว 50 ถึง 69
ไอ.คิว 35 ถึง 49
ไอ.คิว. 25 ถึง 34
I.Q. <25

ั
ศกยภาพ
ฉลาดปกติ
ปั ญญาทึบ
ปั ญญาอ่อน
บกพร่องทางสมองปานกลาง
บกพร่องทางสมองรุนแรง
V เชิง
บกพร่องโดยสิน

ความสามารถ
บุคคลทัว ไป
กึง ปั ญญาอ่อน
มีความสามารถในการเรียนรู ้ผ่านการสอน
สามารถรับการฝึ กทักษะบางอย่างได ้
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ในระดับหนึง ผ่านการฝึ ก
พิการซําV ซ ้อน
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สาเหตุของปัญญาอ่อน

V ในสมอง เซล์สมองตายซึง ส่งผลต่อระบบประสาท อาทิเช่นภาวะครรภ์เป็ นพิษ มารดาติดยาเสพติด
1. การติดเชือ
รับยาหรือพิษในระหว่างการตังV ครรภ์ การเกิดของเด็กทีผ
 ด
ิ ปกติ ขาดสารไอโอดิน ขาดธาตเหล็ก
เด็กได ้รับสารตะกัว หรือปรอท เป็ นต ้น
2. พันธุกรรม อาทิเช่น ความผิดปกติของโครโมโซมของเด็ก การเจ็บป่ วยของมารดาในระหว่างตังV ครรภ์ การเจ็บป่ วย
ของเด็กในระหว่างคลอด คลอดผิดปกติ การเจ็บป่ วยของเด็กหลังการคลอดเป็ นต ้น
3. สาเหตุบางอย่างสามารถป้ องกันได ้และ บางอย่างไม่สามารถป้ องกันได ้ ปั จจุบน
ั มูลนิธม
ิ เี จ ้าหน ้าทีป
 ฏิบต
ั งิ านอยู่
V
ทังV สิน 157 คน เป็ นพนักงาน ครู ผู ้ดูแลเด็ก ทีป
 ฏิบต
ั งิ านทีศ
 น
ู ย์และโรงเรียนของมูลนิธท
ิ งั V 8 แห่ง พนักงานประจํา
สํานักงานกลางในกรุงเทพ 15 คน

คุณค่าและความโปร่งใส
มูลนิธช
ิ ว่ ยคนปั ญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได ้มีการใช ้ประโยชน์จากทุนทีห
 าได ้จากสนับสนุน
และบริจาคจากหลายแหล่งทุนซึง รวมทังV เงินช่วยเหลือทีไ ด ้รับจากภาครัฐและจากกิจกรรมระดมทุนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าใช ้จ่ายด ้านการบริหารจัดการสําหรับปี พ.ศ.2556 อยูท
่ ี ร ้อยละ 19 ของรายได ้ทีไ ด ้รับซึง เมือ
 พิจารณาแล ้ว
เป็ นค่าใช ้จ่ายทีส
 มเหตุผลสําหรับมูลนิธฯิ และการดําเนินงานของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาของมูลนิธฯิ
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่ ยคนปัญญาอ่อน ประเทศไทย
องค์กรการกุศล มูลนิธช
ิ ว
ิ ป
การเงิน
ในพระบรมราชน
ู ถ ัมภ์
บาท
ตรวจสอบแล้ว

รวม
บาท
2556

บาท
2556

ิ ทร ัพย์หมุนเวียน
สน
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด

39,066,492
40,324,347
3,847,195
527,072
83,765,105

เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีอ
V น
ื ๆ
V
เงินให ้กู ้ยืมระยะสัน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

39,066,492
40,324,347
3,847,195
527,072
83,765,105

้ า่ ย
รายร ับและค่าใชจ

ตรวจสอบแล้ว
บาท
2556

มูลค่า
การบริจาค

มูลค่า
เวลา
อาสาสม ัคร

Total

2556

2556

2556

รายได้
เงินบริจาค
รายได ้จากการจัดหาทุน
วันเมตตาปั ญญาอ่อน
กล่องตังV บริจาค
เงินบํารุงการศึกษา
เงินสนับสนุนจากภาครัฐ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอบเบีย
V รับ

16,787,889
26,405,221
5,883,233
532,920
2,669,340
3,232,176
2,233,575
1,377,261

-

มูลค่าเวลาของอาสาสมัคร

รวม

59,121,615

240,000
240,000

16,787,889
26,405,221
5,883,233
532,920
2,669,340
3,232,176
2,233,575
1,377,261
240,000
59,361,615

้ า
ค่าใชจ
่ ย
้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และประกันสังคม
ค่ายานพาหนะ
เครือ
 งเขียน อุปกรณ์การสอน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าใช ้จ่ายฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ภม
ู ภ
ิ าค
 มราคาอาคาร
ค่าเสือ

21,994,041
1,356,045
89,734
1,693,324
312,270
2,124,293
25,445,414

37%
2%
0%
3%
1%
4%
43%

-

-

21,994,041
1,356,045
89,734
1,693,324
312,270
2,124,293
25,445,414

37%
2%
0%
3%
1%
4%
43%

้ า่ ยในการบริหารจ ัดการ
ค่าใชจ
เงินเดือนพนักงาน
ค่าใช ้จ่ายสํานักงาน
เงินสนับสนุนองค์การกุศลอืน
 ๆ
ค่าใช ้จ่ายในกิจกรรมระดมทุน

2,300,612
6,164,372
754,959
1,883,875
11,103,819

รวมค่าใช ้จ่าย

10%
1%
3%
19%

-

-

36,549,232

หักด ้วยมูลค่าเวลาของอาสาสมัคร
ส่วนเกินเงินสด

2,300,612
6,164,372
754,959
1,883,875

4%

22,572,382

-

240,000
-

36,549,232
240,000
22,572,382

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

43%

43%

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการ

19%

19%

74,896

74,896
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10%
1%
3%

11,103,819 19%

จํานวนคนปั ญญาอ่อนทีอ
 ยูภ
่ ายใต ้การดูแลของมูลนิธฯิ 488 คน

ต ้นทุนต่อเด็กหนึง คน

4%

