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ว ัตถุประสงค์ของการกุศล
สมาคมฯ เป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทีมีความมุง่ หวัง ทีจะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ
พร ้อมทังเผยแพร่ให ้ความรู ้เกียวกับคนพิการ ต่อสาธารณชน ให ้เกิดความเข ้าใจและมีเจตคติทถู
ี กต ้องเกียวกับ
คนพิการ
1

ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุม
่ ของคนพิการเพือบําเพ็ญประโยชน์ หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ
และความถนัด ส่งเสริมการค ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภทให ้กับสมาชิกของสมาคมฯ หรือจําหน่าย
สลากทุกประเภททีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลจําหน่าย

2

พัฒนาศักยภาพของคนพิการทังส่วนบุคคล และองค์กรของคนพิการให ้สามารถพึงพาตนเองได ้

3

ี กต ้องต่อคนพิการ
เผยแพร่ความรู ้เกียวกับคนพิการต่อสาธารณชน เพือให ้เกิดความเข ้าใจและมีเจตคติทถู

4

ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของคนพิการทังในชนบทและในเมือง

5

ให ้ความร่วมมือกับองค์กรของคนพิการและหน่วยงานฟื นฟูพัฒนาคนพิการทีมีวัตถุประสงค์คล ้ายคลึงกับ
วัตถุประสงค์ของสมาคมทังภาครัฐและเอกชน และเพือสาธารณกุศล

6

ั ดีระหว่างผู ้นํ าคนพิการ และองค์กรของคนพิการทุกระดับ
ส่งเสริมให ้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อน

7

ส่งเสริม สนับสนุนให ้มีตัวแทนของคนพิการระดับจังหวัดและเป็ นองค์กรตัวแทนของคนพิการระดับชาติ
เพือสะท ้อนปั ญหาและความต ้องการของคนพิการแต่ละจังหวัดต่อหน่วยงานทีเกียวข ้อง

8

่ า่ งประเทศ เพือแลก
ส่งเสริม สนับสนุนให ้สมาชิกได ้รับการพัฒนา พบปะองค์กรเครือข่ายคนพิการทีอยูต
ึ นและกัน และได ้เข ้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศรวมถึงการไปดูงาน
เปลียนประสบการณ์ซงกั

9

สนับสนุนและร่วมปฎิบต
ั ก
ิ ารทุน
่ ระเบิด เพือมนุษยธรรมกับศูนย์ปฎิบต
ั ก
ิ ารทุน
่ ระเบิดแห่งชาติ ในการเก็บกู ้
่ ระเบิด
และกวาดล ้างทุน
่ ระเบิด สํารวจปั กป้ ายพืนทีอันตราย ให ้ความรู ้เรืองอันตรายจากทุน
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ความเป็นมาของสมาคม:
แรกเริมสมาคมคนพิการทางการเคลือนไหว (สพค.) เป็ นองค์กรของคนพิการ ทีบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ทีเป็ นคนพิการทังหมด เป็ นสมาคมฯ ทีไม่แสวงหากําไร มุง่ เน ้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน งานช่วยเหลือฟื นฟู
เผยแพร่ขา่ วสารความรู ้ด ้านสิทธิประโยชน์ให ้กับคนพิการทุกประเภท ก่อตังเมือปี พ.ศ. 2545 โดยได ้รับอนุญาต
จดทะเบียนเป็ นสมาคมถูกต ้องตามกฏหมาย จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที
ต.439/2545 เมือวันที 9 ตุลาคม 2545 และ เลขทะเบียนลําดับที 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี
เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2545 ซึงต่อมาได ้มีการจดทะเบียนแก ้ไขเพิมเติมข ้อบังคับใหม่โดยเพิมชือ คําว่า
"สากล" ต่อท ้าย คือ สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที 3/2547 เมือวันที
ั และได ้รับการจดทะเบียน
30 กันยายน 2547 ลงชือโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานีจนถึงปั จจุบน
รับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย์
ั ทรัพย์ศริ ิ นายทหารนอกราชการ มีบทบาทสําคัญอย่างยิงในการเป็ นหนึงในผู ้ก่อตังสมาคมฯ
พันตรี ศิรช
ิ ย
ด ้วยประสบการณ์การบริหารงานร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลหลายแห่งเป็ นเวลาหลายปี ท่านเคยดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สองสมัยระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2548 อีกทังยังเคย
ดํารงตําแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547 และ
หลังจากนันท่านได ้เป็ นผู ้ก่อตังหลักคนหนึงของสมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล โดยทีท่านมีสภาพ
ความพิการจากการเหยียบกับระเบิด ทําให ้ขาซ ้ายเหนือหัวเข่าขาด แขนซ ้ายใต ้ศอกต ้องส่วมใส่เอ็นเทียม
และขาขวาใต ้หัวเข่าบิดงอผิดรูปทรง ท่านจึงอุทศ
ิ ตนเองในการทํางานให ้การกุศลและคนพิการหลังจากที
ท่านปลดประจําการจากกองทัพแล ้ว
เริมแรกสมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากลมีสมาชิกกว่า 600 คน ซึงส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกทีมีความ
พิการ ร่วมกับครอบครัวของสมาชิก สมาคมฯ ได ้มีบทบาทในการเป็ นผู ้ให ้คําปรึกษาด ้านกฎหมายให ้กับ
คนพิการ นอกเหนือไปจากการจัดหากายอุปกรณ์สําหรับคนพิการให ้กับผู ้พิการทีมีความจําเป็ น บทบาท
ในการเป็ นผู ้ให ้คําปรึกษาด ้านกฎหมายได ้กลายเป็ นจุดแข็งทีสําคัญประการหนึงของสมาคมฯ ในเวลาต่อมา
สมาชิกในปั จจุบน
ั ลดลงเหลือป 80 คน ซึงส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นคนพิการ ด ้วยสิทธิพเิ ศษทีสมาคมฯ
จัดให ้ด ้วยอัตราค่าสมาชิกสําหรับคนพิการ 100 บาทต่อระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก 3 ปี และ 100 บาทต่อปี
สําหรับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลทัวไป โดยสมาขิกจะได ้รับข ้อมูลข่าวสารในเรืองกฎหมาย สิทธิ
ประโยชน์ การให ้คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล ตลอดจนสิทธิพเิ ศษในการได ้รับความช่วยเหลือต่างๆ ก่อนผู ้ทีมิได ้
เป็ นสมาชิก ปี 2561 มีรายรับจากค่าสมาชิกจํานวน 5100 บาท
รายละเอียดของกิจกรรม:
1

เป็ นวิทยากรบรรยายให ้ความรู ้เกียวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการทัวประเทศ

2

เป็ นทีปรึกษาช่วยเหลือคนพิการด ้านความรู ้ทุกเรืองในสิงทีไม่ถก
ู ต ้อง ไม่ได ้รับความเป็ นธรรม

3

เป็ นแกนกลางในการให ้คําปรึกษา แนะนํ า รับบริจาค และแจกจ่ายอุปกรณ์เครืองช่วยความพิการ เช่น
รถวีลแชร์ รถสามล ้อโยก ให ้กับคนพิการทัวประเทศ

4

ออกตรวจเยียมให ้คําแนะนํ าคนพิการ และช่วยเหลือเบืองต ้น ตามต่างจังหวัด

5

ร่วมกับหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมให ้กับคนพิการ
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โครงการในปี 2561
โครงการมอบรถวีลแชร์ รถสามล้อโยก ให้คนพิการ:
สําหรับปี 2561 สมาคมฯ ใช ้ชือโครงการว่า "โครงการมอบรถวีลแชร์-รถสามล ้อโยก ให ้คนพิการ" ได ้มอบรถ
เป็ นจํานวน 182 คัน มีรายละเอียดดังนี

จังหวัด

จํานวน (คัน)

ร ้อยเอ็ด

32

ชุมพร

73

จันทบุร ี

35

ลําพูน

10

ปทุมธานี

1

เพชรบุร ี

1

ี งใหม่
เชย

30
182

ว ัตถุประสงค์:
1

เพือร่วมมือกับต่างประเทศให ้เข ้ามาช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย โดยผ่านโครงการมอบรถให ้
คนพิการ

2

เพือเป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมวันคนพิการสากลทัวโลก ซึงจัดในวันที 3 ธ.ค.ของทุกปี

3

เพือต ้องการเผยแพร่ให ้สังคมได ้รับทราบว่า คนพิการมีความสามารถทีจะทํางานและประสานงานได ้
โดยทีความพิการไม่ได ้เป็ นอุปสรรค

4

เพือส่งเสริมให ้คนพิการ มีกําลังใจต่อสู ้ชีวต
ิ เพือตนเอง และครอบครัว

5

เพือให ้สาธารณชนทัวไปได ้ตระหนักว่า องค์กรคนพิการทีทํางานเกียวกับคนพิการ ยังต ้องการความ
ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม ซึงรัฐให ้การดูแลไม่ทัวถึง

6

เพือให ้คนพิการ ใน 77 จังหวัด ได ้รับรถวีลแชร์ รถสามล ้อโยก เพือนํ าไปใช ้ในชีวต
ิ ประจําวันและช่วย
ลดภาระในครอบครัว

7

เพือร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาคสังคม การมีสว่ นร่วม เช่น โรตารี ภาครัฐ ภาคีเครือข่ายสังคม
ด ้านต่างๆ เช่น เหล่ากาชาด องค์กรเพือช่วยเหลือสังคม

เป้าหมายในปี นี
ต ้องการให ้คนพิการ จํานวน 100 คน ได ้มีรถวีลแชร์ - สามล ้อโยก ไว ้ใช ้ในชีวต
ิ ประจําวัน
และมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดีขน
ึ
โครงการร ับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จัดทําโครงการรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ
่ พ่วง ซีด ี ดีวด
ี ี อุปกรณ์ไฟฟ้ า เครืองใช ้ไฟฟ้ า
ทุกชนิดทีเสีย หรือไม่ได ้ใช ้แล ้ว เพือนํ าไปรีไซเคิล รียส
ู แล ้วนํ าเงินทีได ้ ไปช่วยเหลือคนพิการ จัดหา
อุปกรณ์ รถสามล ้อโยก รถวีลแชร์ ให ้คนพิการ และลงพืนทีเยียมคนพิการ โดยใช ้เงินทีมาจากขยะคอมพิวเตอร์
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ว ัตถุประสงค์:
1

เพือนํ ามารีไซเคิล รียส
ู ดัดแปลง เพิมเติม สร ้างมูลค่าเพิม นํ าไปจําหน่าย เพือหารายได ้มาช่วยเหลือ
คนพิการ นํ าไปจัดซือรถสามล ้อโยก – รถวีลแชร์

2

เพือนํ าคอมพิวเตอร์ทด
ี ใี ช ้งานได ้ ไปมอบให ้โรงเรียน ทีห่างไกลความเจริญ อยูใ่ นทีกันดาร

3

เพือเป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมวันคนพิการสากล ทัวโลก ซึงจัดในวันที 3 ธ.ค.ของทุกปี

4

เพือต ้องการเผยแพร่ให ้สังคมได ้รับทราบว่า คนพิการมีความสามารถทีจะทํางานและประสานงานได ้
โดยทีความพิการไม่ได ้เป็ นอุปสรรค

5

เพือส่งเสริมให ้คนพิการ ผู ้ทีเกียวข ้อง มีกําลังใจต่อสู ้ชีวต
ิ เพือตนเอง และครอบครัว

6

เพือให ้สาธารณชนทัวไปได ้ตระหนักว่า องค์กรคนพิการทีทํางานเกียวกับคนพิการ ยังต ้องการความ
ช่วยเหลือ จากทุกภาคส่วนของสังคม ซึงรัฐให ้การดูแลไม่ทัวถึง

7

เพือให ้คนทีด ้อยโอกาส ได ้รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร ้อมอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงนํ าไปใช ้ในชีวต
ิ ประจําวันและ
จะช่วยลดภาระในครอบครัว

8

เพือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ต่างๆ บริษัท ห ้างร ้าน ทีมี
จิตเมตตาร่วมกันเพือ ช่วยเหลือสังคม

เป้าหมาย
ต ้องการให ้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ในพืนทีถินห่างไกลในชนบทได ้รับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ
่ พ่วง (ดี) ไว ้ใช ้ในชีวต
ิ ประจําวัน และมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดีขน
ึ
ในปี 2561 นี สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล มีรายได ้จากการรับบริจาคโครงการคอมพิวเตอร์
มากกว่า 2 ล ้านบาท
โครงการบริจาคเศษลวดเย็ บกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษมีสว่ นผสมของอลูมเิ นียม ซึงเป็ นวัตถุดบ
ิ หลักในการผลิตกายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ
ี
เช่น ไม ้เท ้าสําหรับผู ้สูงอายุ วอล์คเกอร์สขาสํ
าหรับคนพิการ เป็ นต ้น สมาคมฯ ได ้รับความร่วมมือจากภาค
เอกชน เช่น องค์กรธุรกิจ บริษัท ห ้างร ้านต่างๆ ในการรวบรวมเศษลวดเย็บกระดาษและนํ าส่งให ้กับสมาคมฯ
เพือทีสมาคมฯ จะได ้ส่งต่อให ้พันธมิตรของสมาคมฯ เพือทําการหลอม แล ้วนํ าออกจําหน่ายเพือนํ ารายได ้
่ มาคมฯ เพือดําเนินกิจกรรมการกุศลให ้กับคนพิการต่อไป
กลับเข ้าสูส
โครงการร ับบริจาค ห่วงฝา เปิ ดกระป๋องอลูมเิ นียมทุกชนิด
ฝาเปิ ดกระป๋ องมีโลหะทีมีสว่ นผสมทีสามารถนํ าไปผลิตกายอุปกรณ์ เช่น ขาเทียม ข ้อเข่าเทียม เป็ นต ้น
สมาคมฯ ได ้ร่วมมือกับมูลนิธข
ิ าเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี โดยเป็ น
ศูนย์รับบริจาคฝาเปิ ดกระป๋ องจากสาธารณชนทัวไป และนํ าส่งให ้กับมูลนิธฯิ เพือกระบวนการผลิตกาย
อุปกรณ์เพือคนพิการต่อไป
เพือนํ าไปทําขาเทียมพระราชทาน มูลนิธส
ิ มเด็จย่าฯ แจกจ่ายให ้กับคนพิการผู ้ยากไร ้ ตํารวจ
ทหาร ทีพิการจากการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีปกป้ องประเทศชาติ
รายการห่วงฝาสิงทีรับบริจาค
1

ห่วงฝากระป๋ องเครืองดืมทุกชนิด ทีเป็ นอลูมเิ นียม

2

ห่วงฝาปลากระป๋ องทุกชนิด

3

เศษอลูนเิ นียมทุกชนิด ( ทังเป็ นเส ้น, เป็ นแผ่น )
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โครงการบรรยายพิเศษ:
ั ทรัพย์ศริ ิ
โครงการบรรยายพิเศษของสมาคมฯ เป็ นบทบาททีสําคัญของท่านนายกสมาคม พันตรีศริ ช
ิ ย
สืบเนืองจากองค์ความรู ้ทางด ้านพระราชบัญญัตค
ิ นพิการและกฎหมายอืนทีเกียวข ้อง ทีท่านนายกสมาคม
มีความเชียวชาญเป็ นพิเศษ เป็ นทียอมรับทังภาคเอกชนและรัฐบาล ตลอดรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลอืนๆ
ในปี 2561 ทางสมาคมฯ ได ้จัดบรรยายเรืองสิทธิและโอกาสคนพิการ จํานวน 10 ครัง 7 จังหวัด ดังนี
จังหวัด

จํานวน (ครัง)

ลพบุร ี

1

จันทบุร ี

1

ลําพูน

1

ี งใหม่
เชย

2

บุรรี ัมย์

2

ชุมพร

2

ร ้อยเอ็ด

1
10

การจ ัดทํารายงาน:
สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากลมีการจัดทําผลสรุปกิจกรรมของสมาคมฯ ประจําปี
รวมทังรายงาน ด ้านการเงินทีได ้รับการสอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี สําหรับรายงานด ้านการเงินในปี พ.ศ.
2561 ทีสมาคมฯ ได ้ นํ าเสนอต่อทีมงานฯ ได ้รับการสอบบัญชีจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวมยุรา
สุขวัน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7845 ทังนีสมาคมฯ ยังได ้จัดทําข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ
นํ าขึนบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ อย่าง สมําเสมอ รวมทังรายงานสรุปกิจกรรมประจําปี ด ้วย
กระบวนการประเมิน:
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ หนึงในคณะทํางานของสมาคมกิฟวิงแบค ได ้เข ้าเยียมชมสมาคมคนพิการทางการ
ั ทรัพย์ศริ ิ
เคลือนไหวสากลครังแรกเมือวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 และได ้มีโอกาสเข ้าพบพันตรีศริ ช
ิ ย
ท่านนายก สมาคมฯ ซึงกรุณาอธิบายชีแจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
รวมถึงตอบของคําถามทีเกียวข ้อง กับกฎหมาย
จากข ้อมูลการสนทนาพบว่า ในประเทศไทยยังไม่สามารถระบุจํานวนคนพิการทีมีอยูท
่ ังประเทศได ้ สืบเนือง
จากหน่วยงานทีเกียวข ้องทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับคนพิการยังขาดความร่วมมือในการแบ่งปั นข ้อมูลกัน อีกทัง
ยังมีการจํากัดความกับความหมายของ "คนพิการ" ทีแตกต่างกัน ขึนอยูก
่ บ
ั ความเข ้าใจของแต่ละองค์กร
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได ้นํ าตัวเลขสถิตข
ิ ององค์กรอนามัยโลก (WHO) ซึงรายงานว่าจํานวนคนพิการทุก
ประเภทในประเทศไทยมีจํานวนทังสิน 6,500,000 คน โดยคิดเป็ นร ้อยละ 10 ของจํานวนประชากรของประเทศ
ซึงคนพิการดังกล่าวยังอยูใ่ นสภาพทีด ้อยโอกาสในสังคมไทย และจําเป็ นทีจะต ้องได ้รับการฟื นฟูในทุกๆ ด ้าน
และถึงแม ้จะมีกฎหมายกล่าวถึงสิทธิของคนพิการกําหนดให ้เปิ ดโอกาสทางสังคมให ้กับคนพิการเหล่านี เพือ
ให ้มีชวี ต
ิ อยูอ
่ ย่างมีความเสมอภาค และมีศักดิศรีเท่าเทียมกับคนธรรมดา แต่ในความเป็ นจริงหาเป็ นเช่นนันไม่
กระบวนการประเมินมูลนิธฯิ ประจําปี จะจัดทําขึนโดยการวิเคราะห์งบการเงินล่าสุดซึงได ้รับการตรวจสอบจาก
ผู ้ตรวจสอบบัญชีแล ้ว และจากการสอบถามจากเจ ้าหน ้าทีของมูลนิธฯิ เกียวกับรายละเอียดของกิจกรรม,
โครงการ, และข ้อมูลเกียวกับตัวเลขในงบการเงิน เป็ นต ้น
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คุณค่าและความโปร่งใส:
สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากลมีความพยายามอย่างยิงในการทีจะทําให ้องค์กรมีความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาลในทุกด ้าน ท่านนายกสมาคมฯ มีความตังใจและยินดีเสมอในการเปิ ดเผยข ้อมูล และ
ั ทรัพย์ศริ ิ นายก
รายงานด ้านการเงินของสมาคมฯ แก่ผู ้เยียมชมทีร ้องขอรายงานดังกล่าว ท่านพันตรีศริ ช
ิ ย
ี กบ
ั
สมาคมฯ เป็ นบุคคลหลักในการดําเนินการตัดสินใจทีเกียวกับสมาคมฯ ท่านเป็ นผู ้ทีมีความสัมพันธ์ทดี
ภาคธุรกิจและภาครัฐ และด ้วยองค์ความรู ้ด ้านกฎหมายทีเกียวข ้องกับคนพิการและอืนๆ ทีเป็ นทียอมรับ
จึงนับเป็ นจุดแข็งประการหนึงของสมาคมฯ ทําให ้บทบาทของสมาคมฯ โดดเด่นด ้านการปกป้ องสิทธิของ
คนพิการ ทังทีเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ และคนพิการทัวประเทศอีกด ้วย อีกทังบทบาทดังกล่าวยังช่วย
กระตุ ้นหน่วยงานภาครัฐให ้ตระหนักถึงสิทธิตา่ งๆ ของคนพิการทีพึงได ้รับตามกฎหมายด ้วย
เมือพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของ APDI สําหรับปี งบประมาณ 2561 เราพบว่าค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
สมาคมฯ อยูท
่ ี 53% และ ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร 42% ของรายได ้ในปี นี
สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล
จํานวนเงิน
2561
ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

94,877
1,264,884
1,359,761
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สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล
รายร ับ-รายจ่าย
รายได ้
รายรับจากเงินบริจาค

861,440

รายรับจากเงินบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาล

371,909

รายรับค่าสมาชิก

5,100

รายรับจากค่าณาปนกิจ

4,630

ดอกเบียรับ

3,142

รายรับจากโครงการคอมพิวเตอร์

2,070,970

รวมรายได ้

3,317,191

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าเบียเลียงนายกสมาคมและค่าเบียประชุมกรรมการรายเดือน

145,400

4%

855,400

26%

ค่าเงินบริจาคและการกุศลสาธารณะ

28,400

1%

ค่านํ ามันรถ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก

209,876

6%

ค่าใช ้จ่ายโครงการตรวจเยียมบ ้านคนพิการ

213,879

6%

ค่าสวัสดิการอาหารกลางวัน

292,015

9%

ค่าสนับสนุนกิจการโครงการแจกรถวีลแชร์

รวมค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

1,744,970

53%

ค่าเบียเลียงเจ ้าหน ้าที

736,834

22%

ค่าใช ้จ่ายประชุมใหญ่

38,585

1%

ค่าเบียเลียงอาสาสมัคร

16,200

0%

111,921

3%

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

52,110

2%

ค่าพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ ค่าถ่ายเอกสาร

32,825

1%

8,000

0%

ค่าทนาย

47,000

1%

ค่าภาษี และประกันภัย

39,596

1%

ค่าเสือมราคา

191,913

6%

ค่าใช ้จ่ายในการบริหารอืน ๆ

101,484

3%

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

12,323

0%

ค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ด

3,890

0%

ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร

ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์

ค่าบริการบัญชี

รวมค่าใช ้จ่ายในการบริหาร

1,392,681

42%

รวมค่าใช ้จ่าย

3,137,651

95%

179,540

5%

กําไรสุทธิ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร

53%
42%
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ิ ธิภาพการเงิน
การจัดอันดับประสท
สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล
คะแนน
สูงสุด

ิ ธิภาพ
การว ัดประสท
ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายใน
โครงการ

คะแนน

(ค่าใช ้จ่ายในโครงการ/ค่าใช ้จ่ายรวม) * 100

10

6

ร ้อยละของค่าใช ้จ่ายด ้าน
(1-ค่าใช ้จ่ายบริหารจัดการ/ค่าใช ้รวม))*100
บริหารจัดการ

10

6

10

10

10

10

อัตราส่วนการระดมทุน

(1-ค่าใช ้จ่ายในการระดมทุน/ค่าใช ้จ่ายรวม)*100

(1-( ค่าใช ้จ่ายในการระดมทุน/เงินทีได ้จากการระดม
ประสิทธิภาพในการระดมทุน
ทุน))*100
เงินบริจาคสามารถ
ลดหย่อนภาษี ได ้
ความยังยืนทางการเงิน

เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษี ได ้

10

ิ หมุนเวียนสุทธิและเงินลงทุน / ค่าใช ้จ่ายรวม))*
((ทรัพย์สน

10

4

คะแนนรวม

60

35

คะแนนปกติ (% x 100)

-

59

ิ ธิภาพทางการเงิน
การจ ัดอ ันด ับประสท
> 80 = 5 stars

60-79= 4 stars

40-59 = 3 stars

20 -39 = 2 stars

10 - 19 = 1 star

0-9 = 0 star

อ ันด ับ

การจ ัดอ ันด ับธรรมาภิบาล
สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล
ธรรมาภิบาลคือกระบวนการตัดสินใจขององค์กร กระบวนการของธรรมาภิบาลประกอบไปด ้วย
่ ารตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการรายงานความโปร่งใส
การตรวจสอบ และถ่วงดุลเพือการนํ าไปสูก
คะแนนโบนัส ตัวชีวัดระดับธรรมาภิบาลทีอยูเ่ หนือความคาดหมายจากระดับปกติ ซึงเป็ นตัวชีนํ าทีจะถูกรวมไว
กับการประเมินในการจัดอันดับในอนาคต อย่างไรก็ตามองค์กรการกุศลทีได ้รับคะแนนโบนัสนีแล ้วจะได ้คะแน
เพิม
คะแนน
คะแนน
โบน ัส
สูงสุด
สูงสุด

ธรรมมาภิบาล

คะแนน

เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการขององค์กรมีความเป็ นอิสระ

15

15

งบการเงินทีได ้รับการสอบบัญชีได ้รับการสอบและประเมินโดยผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทีไม่ขนกั
ึ บองค์กร

15

15

ไม่มย
ี อดเงินกู ้หรือยืมให ้กับหรือจากเจ ้าหน ้าที ผู ้มีสว่ นเกียวข ้องหรือ
ผู ้มีสว่ นได ้เสียขององค์กร

4

4

องค์กรมีการเก็บรายงานประชุม

4

4

มีนโยบายในเรืองผลประโยชน์ทับซ ้อน

2

-

มีนโยบายการร ้องเรียนภายใน

2

-

มีนโยบายไม่กด
ี กันเชือชาติ

2

-

มีนโยบายไม่ลว่ งละเมิดทางเพศ

2

มีนโยบายการปกป้ องสิทธิเด็ก

2

4

4

จัดทํารายผลตอบแทนให ้กับ หัวหน ้าองค์กร , คณะกรรมการขององค์กร

4

-

จัดทํารายงานผลตอบแทนให ้กับเจ ้าหน ้าทีทีเกียวข ้องกับหัวหน ้า
องค์กรหรือคณะกรรมการ

4

-
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Max
Bonus
Score

ธรรมมาภิบาล

Max
Score

Score

จัดทํารายงานโครงการในอนาคต

4

4

มีการจัดทําการประเมินทีเป็ นอิสระและได ้รับการเผยแพร่บนเวบไซต์
ขององค์กรหรือหน่วยงานทีจัดทํารายงานการประเมิน

15

15

องค์กรได ้รับการจดทะเบียนเป็ นองค์กรอิสระ ไม่ขนอยู
ึ
ก
่ บ
ั หน่วยงานรัฐบ

10

10

มีการจัดทํารายงานและการดําเนินงานของโครงการทีได ้รับการ
เผยแพร่ (รายงานจัดทําขึนภายหลังอย่างน ้อย 6 เดือน๗

10

10

มีการถามความเห็นจากผู ้รับประโยชน์จากโครงการทีจัดขึน

4

4

มีการจัดทํารายงานความยังยืนด ้านการเงิน

10

การประเมินรายงานผลการดําเนินงานประจําปี

Max
Bonus
Score

-

Max
Score

Score

ดําเนินการเผยแพร่รายงานการดําเนินงานประจําปี บนเวบไซต์ขององค์ก

15

15

มีการเผยแพร่โครงการต่างๆ ทีดําเนินงานของปี ทผ่
ี านมา

10

10

กิจกรรมของโครงการสามารถเปรียบเทียบในเชิงปริมาณกับโครงการทีผ

4

4

มีการจัดทํารายงานด ้านการเงินแยกโครงการซึงสามารถสอบทานได ้
กับรายงานการดําเนินงานประจําปี

15

15

รายงานด ้านการเงินในรายงานผลการดําเนินงานประจําปี สามารถ
สอบทานได ้กับรายงานการเงินทีได ้รับการสอบบัญชีโดยผู ้สอบบัญชี
รับอนุญาต

10

-

มีการจัดทํารายงานด ้านการเงินโดยแยกค่าใช ้จ่ายของพนักงาน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารกับพนักงานอํานวยการ

4

-

มีการเผยแพร่จํานวนพนักงานโดยแยกทักษะหรือหน่วยงาน

4

-
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การประเมินเวบไซต์ขององค์กร

Max
Bonus
Score

Max
Score

Score

องค์กรมีเวบไซต์ของตนเอง

15

15

เผยแพร่รายชือคณะกรรมการขององค์กรบนเวบไซต์

4

4

เผยแพร่รายชือพนักงานอาวุโสบนเวบไซต์

4

-

เผยแพร่ผลการดําเนินงานประจําปี ในเชิงปริมาณบนเวปไซต์

15

-

ั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายทีชัดเจน บนเวบไซต์
เผยแพร่ ประวัต ิ วิสย

4

4

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กรเป็ นไปตามพันธิกจิ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

4

4

ข ้อมูลเชิงปริมาณและความสําเร็จของโครงการต่างๆขององค์กร
สามารถนํ ามาเปรียบเทียบได ้ตลอดเวลา

4

4

คะแนนรวม

197

162

คะแนนปกติ (% * 100)

82.23

ดอ ันด ับความโปร่งใส

อ ันด ับ

> 80 = 5 ดาว
5
60-79 = 4 ดาว

40-59 = 3 ดาว

20 -39 = 2 ดาว

10 - 19 = 1 ดาว

0 - 9 = 0 ดาว
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สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล
คะแนนรวม
การจัดอันดับในสองส่วนทีแตกต่างกันจาก 1. ประสิทธิภาพการเงิน 2. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ซึงองค์กรการกุศลจําต ้องได ้คะแนนทีดีเพือทีจะได ้รับคะแนนรวมทีสูง ซึงการคํานวณหาคะแนนรวมจําต ้องมี
การคํานวณโดยใช ้สูตรการคํานวณโดยเฉพาะ คะแนนรวมในทีนีไม่ได ้หมายถึงผลบวกของคะแนนจากทังสอ
ส่วนรวมกันแต่เป็ นการคํานวณทีนํ ามาเข ้าสูตรเพือหาระยะห่างของคะแนนทีควรเป็ นตามทฤษฏีคา่
สมบูรณ์ของ 100 คะแนน คะแนนทีห่างจาก 100 น ้อยเพียงใดก็ถอ
ื ว่าเข ้าใกล ้ค่าสมบูรณ์ ซึงจะทําให ้คะแนน
รวมสูงขึนตามไปด ้วย

In Exc100-SQRT((100-'Financial Efficiency'!$J$23)^2+(100-'Good Governance'!$H$119)^2)/2

คะแนนประสิทธิภาพการเงิน
คะแนนธรรมาภิบาล

59
82
คะแนน:

อ ันด ับรวม

68

อ ันด ับ

> 80 = 5 ดาว

60-79 = 4 ดาว

40-59 = 3 ดาว

20 -39 = 2 ดาว

10 -19 = 1 ดาว

0 -9 = 1 ดาว

4

