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วัตถุประสงค์ขององค์กร
สมาคมสายใยครอบครัวถูกจัดตัง= ขึน
= เพือ
 ให ้ความช่วยเหลือผู ้ป่ วยด ้านจิตเวช เพือ
 ให ้ผู ้ป่ วยสามารถเผชิญกับปํ ญหา
 ระการ
ทีป
 ระสพอยูไ่ ด ้ดีขน
ึ= และเพือ
 ให ้ผู ้ป่ วยได ้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง ภายใต ้เป้ าหมายหลักสีป
ดังนี=
1. เพือ
 เผยแพร่ความรู ้เกีย
 วกับความเจ็บป่ วยด ้านจิตเวชให ้กับผู ้ทีต
 ้องอาศัยอยูก
่ บ
ั ผู ้ป่ วยจิตเพศให ้กับสาธารณะชน
2. เพือ
 การส่งเสริมโอกาสความสามารถของผู ้ป่ วยจิตเพศและครอบครัวของผู ้ป่ วย รวมทัง= การเสริมสร ้างกําลังใจ
3. เพือ
 ลดการป่ วยทางจิตและการล่วงละเมิดต่อครอบครัวของผู ้ป่ วยจิตเพศ
4. เพือ
 การส่งเสริมคุณค่าและวัฒนธรรมของสมาชิกสมาคมและต่อสังคมโดยรวม
สมาคมสายใยครอบครัวมีขอบข่ายความรับผิดชอบดังนี=
ึ ษาด้านจิตเวช เป็ นคอร์สการฝึ กอบรมของสมาคมด ้วยมีเป้ าหมายหลักต่อผู ้ป่ วยจิตเพศและ
1. โครงการการให้การศก
ผู ้ดูแลผู ้ป่ วย เพือ
 ให ้ทัง= ผู ้ป่ วยและผู ้ดูแลสามารถทีจ
 ะจัดการกับปั ญหาทีเ กิดขึน
= ได ้ด ้วยตนเอง ตลอดรวมถึงการเสริมสร ้าง
กําลังใจให ้ทัง= ผู ้ป่ วยจิตเพศ และผู ้ดูแลผู ้ป่ วย
ึ ษาด้านจิตเวชต่อสาธารณชนผ่านสอ
ื$ ต่างๆ โดยมีเป้ าหมายหลักเพือ
2. โครงการให้การศก
 เป็ นการให ้การศึกษา
 ต่างๆ เช่น
ต่อสาธารณชนตลอดจนสร ้างทัศนคติเชิงบวกทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้ป่ วยจิตเวชผ่าน สือ
- หนังสือ และแผ่นพับ
ั=
- การประกวดภาพยนตร์สน
- วิทยากรไตรภาคี ซึง ประกอบไปด ้วย ผู ้ป่ วยจิตเวช ผู ้ดูแลผู ้ป่ วย และผู ้ชํานาญการด ้านจิตเวชไปยังสถาบันการศึกษา
การจัดการสัมนา และต่อผู ้เข ้าร่วมทัวไป
ั
่ เสริมผูค
3. ให้การสง
้ นทว$ ั ไปได้อาศยอยู
ก
่ ับผูป
้ ่ วยจิตเวช
- เป็ นกระบอกเสียงให ้แก่ผู ้ทํางานทีม
 ป
ี ั ญหาด ้านจิตได ้รับสิทธิคุ ้มครองจากแผนประกันสังคม
- เป็ นกระบอกเสียงให ้และสร ้างแนวความคิดให ้แก่ประชาชนทีต
 ้องอาศัยอยูก
่ บ
ั ผู ้ป่ วยด ้านจิต ต่อผู ้ร่างนโยบาย
4. ศูนย์กจ
ิ กรรมสายใยครอบคร ัว เป็ นศูนย์กจิ กรรมเพือ
 โปรดโอกาสให ้ผู ้ป่ วยจิตเพศได ้ทํากิจกรรมฟื= นฟูผา่ น
กิจกรรมของกลุม
่ ภายในศูนย์
5. สน ับสนุนกลุม
่ :
- ชมรมเพือ
 น
- สนับสนุนกลุม
่ อาชีพ : เช่น กลุม
่ สานสายใย
สมาคมสายใยครอบครัวมีความมุง่ หวังทีจ
 ะทําให ้สมาคมเป็ นเสมือนสถานทีท
 ส
ี งั คมและผู ้ทีต
 ้องอาศัยอยูก
่ บ
ั ผู ้ป่ วยจิตเพศ
ได ้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และร่วมกันใช ้ความพยายามในการสร ้างพืน
= ฐานในการให ้ความใส่ใจต่อผู ้ป่ วยจิตเพศ
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กระบวนการประเมิน
ทีมงานกิฟวิง แบคได ้เข ้าเยีย
 มสมาคมสายใยครอบครัวเมือ
 พุธที 9 กันยายน พ.ศ. 2553 และได ้มีโอกาสเข ้าพบ ด็อกเตอร์
สมรัก ชูวานิชวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาคมสายใยครอบครัว ร่วมกับสมาชิกท่านอืน
 ๆ การได ้พบครัง= นีท
= ําให ้ทีมงาน
กิฟวิง แบค แอสซอค มีความเข ้าใจถึงเป้ าหมายหลักของสมาคมฯ ในการอุทศ
ิ ตนของสมาชิกสมาคมฯ ในการให ้ความ
ช่วยเหลือต่อผู ้ป่ วยจิตเพศอีกทัง= สนับสนุนครอบครัวของผู ้ป่ วยจิตเพศให ้มีความเข ้าใจและเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ป่ วย ผ่านโครง
การต่างๆ ของสมาคมทีจ
 ัดขึน
= เพือ
 การพัฒนาอาทิเช่น การอบรมวิชาชีพให ้กับผู ้ป่ วยจิตเพศ เพือ
 ให ้ช่วยเหลือตนเองเป็ นต ้น
ภูมห
ิ ลังและความจําเป็ นขององค์กรทีต
 ้องได ้รับความช่วยเหลือ
- ในปี พ.ศ.2543 งานของสมาคมสายใยครอบครัวได ้ถูกริเริม
 โดยการอุทศ
ิ ตนเองของด็อกเตอร์สมรัก ชูวนิชวงศ์ ด ้วย
ั ยภาพในการช่วยเหลือตนเองตลอดรวมทัง= ช่วยเหลือซึง กันและกันในการอาศัยอยูใ่ น
ความมัน
 ใจว่าผู ้ป่ วยจิตเพศมีศก
สังคมไทย เพียงแต่มค
ี วามรู ้ร่วมไปกับการสนับสนุนของเครือข่าย ดอกเตอร์มาร์กส
ั ชิว และ ดอกเตอร์ ชิน ลี ใน
ฮ่องกง ได ้ร่วมกันสร ้างสรรค์การหลักสูตรการฝึ กอบรมและการสร ้างความสัมพันธ์ในปี นี= และได ้จัดตัง= องค์กรสายใยครอบ
ครัวขึน
= ในปี ถัดไป หลักสูตรการฝึ กอบรับได ้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ
 งตัง= แต่นัน
= เป็ นต ้นมา

- ในปี พ.ศ.2545 โครงการสายใยครอบครัวได ้นํ าเสนอการประชุมเชิงวิชาการ บริษัท แจนเซนและซีแลคได ้แสดงความสนใจ
ในการให ้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยเป็ นเจ ้าภาพในการเชิญผู ้แทนจากต่างประเทศในภูมภ
ิ าคเอเซียเพือ
 เข ้าร่วม
การโครงการการประชุมเพือ
 การรับรู ้บนเกาะฮ่องกง ซึง มีตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข ้าร่วมประชุมเป็ นจํานวนมาก
- ในปี พ.ศ.2546 ด็อกเตอร์สมรัก ชูวานิชวงศ์ ได ้ลงนามในข ้อตกลงในการใช ้ลิขสิทธิหลักสูตรโครงการสายใยครอบครัว
จาก ด ้อกเตอร์มาร์คัส ชิว ในเดือนกรกฏาคม 2546 หลังจะทีเ ธอได ้แปลหลักสูตรดังกล่าวเป็ นทีเ รียบร ้อยแล ้วโดยมีการ
ปรับเปลีย
 นเพือ
 ให ้เข ้ากับวัฒนธรรมไทย
- วันที 1 มีนาคม 2547 การอบรมสายใยครอบครัวในประเทศไทยครัง= แรกได ้เกิดขึน
= เพือ
 ผู ้ป่ วยจิตเพศ มีผู ้ป่ วยเข ้ารับการ
อบรมในหลักสูตรดังกล่าวจํานวน 15 คน และได ้ดําเนินการจัดอบรมขึน
= ตลอดมาตัง= แต่นัน
= ซึง มีผู ้ป่ วยมากกว่า 1 พันคน
ทีเ ข ้ารับการอบรม
- วันที 1 กรกฎาคม 2548 ศูนย์กจิ กรรมสายใยครอบครัวได ้รับการจัดตัง= ขึน
= ทีอ
 าคารกายภาพบําบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา
ซึง โรงพยาบาลดังกล่าวเป็ นโรงพยาบาลสําหรับผู ้ป่ วยจิตเพศ ทัง= นีศ
= น
ู ย์ดังกล่าวจัดตัง= ขึน
= เพือ
 ให ้บริการด ้านการให ้คําปรึกษา
สําหรับผู ้ป่ วยทีไ ด ้รับการรักษาจนเป็ นปกติ ต่อผู ้ดูแลผู ้ป่ วยจิตเพศ ผ่าน กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานศิลปะ หัตถกรรม
การออกกําลังกาย ดนตรี ภาษาอังกฤษ และ การฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต ้น
รายละเอียดกิจกรรมขององค์กร

Page 2 of 7

รายงานการดําเนินงานและผลงานของสมาคมประจําปี พ.ศ. 2556
1. การอบรมตามโครงการหลักสูตรสายใยครอบครัวจํานวน 3 ครัง= มีผู ้เข ้ารับการอบรม 99 คน
2. โครงการของศูนย์กจิ กรรมของสมาคมสายใยครอบครัวรายละเอียดดังต่อไปนี=
- โครงการฟื= นฟู โดยมีผู ้ป่ วยจิตเพศประเภทผู ้ป่ วยใน 304 คน และผู ้ป่ วยนอกจํานวน 2,230 คน
- การดูงานด ้านการแพทย์ของบุคคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาจํานวน 309 คน
- การฝึ กงานของนักศึกษาแพทย์จํานวน 12 คน
- การรณรงค์เพือ
 ผู ้ป่ วยจิตเพศเพือ
 เสริมสร ้างกําลังใจ 2 ครัง=
ื$ มโยง 3 โครงการ
- โครงการการเชอ
ึ ษา ศาสนา อาสาสม ัครวิชาชพ
ี รวมทงกลุ
- เสริมสร้างองค์ความรูแ
้ ละการตระหน ักในด้านการศก
ั9
ม
่ อาสาสม ัครว ัยรุน
่
เพือ
 ช่วยเหลือผู ้พิการ
- ให ้การศึกษาและเสริมสร ้างกําลังใจให ้กับพนักงานเจ ้าหน ้าเพือ
 การร่วมปฏิบต
ั งิ านกับองค์กรอืน
 ๆ
- การกํากับกิจกรรมเพือ
 เป็ นกระบอกเสียงให ้กับผู ้ทีอ
 าศัยอยูก
่ บ
ั ผู ้ป่ วยจิตเพศ อาทิเช่นการจัดรายการวิทยุ การประชุม เป็ นต ้น
้ ทางของชวี ต
- โครงการแสงสว่างบนเสน
ิ
- เป็ นโครงการพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการวัยเยาว์ครัง= ที 5
- โครงการสายใยครอบคร ัวทีอ
$ บอุน
่
เป็ นโครงการให ้คําปรึกษาด ้านจิตเวชต่อผู ้ทีส
 นใจ ณ สถานปฏิบต
ั ธิ รรมเสถียรธรรมสถานทุกวันหยุด
- โครงการชมรมไบโพลา :
- จัดประชุมทุกเดือนเพือ
 เสริมสร ้าง ให ้กําลังใจสมาชิกของชมรมโดยวิทยากรพิเศษในบางโอกาส
- การประชุมผู ้นํ าในเรือ
 งการให ้คําปรึกษาขัน
= พืน
= ฐาน
- การจัดการให ้คําปรึกษาขัน
= พืน
= ฐาน
 และเผยแพร่กจิ กรรมของ ไบโพลา
- ผลิตสือ
- จัดงานเลีย
= ง ฟ้ าใหม่ครัง= ที 4 โดยมีผู ้เข ้าร่วม 238 ท่านทีโ รงแรมเอเซีย กรุงเทพ
ํ หร ับผูใ้ ห้การดูแลพร้อมการดูงาน
- โครงการจ ัดการประชุมสา
- โครงการศูนย์พ ัฒนาชวี ต
ิ ผูป
้ ่ วยจิตเพศ จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา
จัดสร ้างบ ้านเฟื องฟ้ า บ ้านทานตะวัน, สร ้างห ้องนํ= า 4 หลัง และ ห ้องอาหาร
อาสาสม ัคร
สมาคมสายใยครอบคร ัวได้ดา
ํ เนินงานในรูปแบบของอาสาสม ัคร โดยมีรายละเอียดด ังนี9
- อาสาสมัครประจํา
7 คน
- อาสาสมัคร บางช่วงเวลา
- วิทยากรอาสาสมัคร

30 คน
10 คน

สําหรับอาสาสมัครประจํา ปฏิบต
ั งิ านอยู่ ณ สํานักงานใหญ่ทจ
ี ังหวัดนนทบุรแ
ี ละได ้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าพาหนะ
และค่าเดินทาง การปฏิบต
ั งิ านกับสมาคมฯ ไม่เกิน 16 วันต่อเดือน และได ้รับการมอบหมายให ้รับผิดชอบตามความ
สามารถและความรู ้ของแต่ละคน ลักษณะงานคล ้ายคลึงกับองค์ธรุ กิจทัวๆ ไป อาทิเช่น นักบัญชี เลขา ธุรการเป็ นต ้น
อาสาสมัครบางช่วงเวลา ปฏิบต
ั งิ านอยูท
่ ําสํานักงานเช่นกันและจะได ้รับมอบหมายให ้ไปปฏิบต
ั งิ านตามศูนย์ฝึกอบรม
ของสมาคมฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นครัง= คราว ขึน
= อยูก
่ บ
ั โครงการการฝึ กอบรม กลุม
่ อาสาสมัครกลุม
่ นีจ
= ะไม่ได ้รับ
ค่าตอบแทนใดๆ จากสมาคม ซึง ส่วนใหญ่ จะปฏิบต
ั งิ านตามจิตอาสา ทีม
 ใี ห ้กับสมาคมฯ
วิทยากรอาสาสมัคร จะได ้รับมอบหมายให ้ดําเนินการการฝึ กอบรม ทีจ
 ัดขึน
= โดยสมาคมฯ และจะได ้รับมอบหมายให ้
ไปดําเนินการฝึ กอบรมทีศ
 น
ู ย์ฝึกอบรมและทีส
 ํานักงานทัง= นีข
= น
ึ= อยูก
่ บ
ั สถานทีฝ
 ึ กอบรม วิทยากรอาสาสมัครไม่ได ้รับ
ค่าตอบแทนใดๆ จากสมาคมฯ โดยปฏิบต
ั งิ านกับสมาคมฯ ด ้วยจิตอาสา
ํ ค ัญ
หมายเหตุ น ัยสา
ตามรายกงานการประชุมสามัญประจําปี ของสมาคม วันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มีวาระการประชุมทีม
 น
ี ัยสําคัญทีม
 ก
ี าร
พิจารณาการหยุดดําเนินงานของสมาคมสืบเนือ
 งจากผู ้ให ้การสนับสนุนหลักๆ ได ้หยุดให ้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
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ตัง= แต่ต ้นปี พ.ศ.2556 ตลอดรวมทัง= ความช่วยเหลือจากบริษัททีเ กีย
 วกับเวชภัณฑ์ได ้ลดลงซึง เป็ นผลจากการเปลีย
 นแปลง
รายการยาและเวชภัณฑ์หลักของชาติ ซึง เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล บริษัททีเ คยให ้การสนับสนุนและช่วยเหลือในรูป
แบบการให ้ยาแก่สมาคมได ้ลดความช่วยเหลือลง ซึง ส่งผลให ้สมาคมฯ จําต ้องดําเนินการหาผู ้ให ้การสนับสนุนเพิม
 ขึน
=
ทัง= ด ้านเวชภัณฑ์และทุนเพือ
 ให ้สอดคล ้องกับงบประมาณทีไ ด ้จัดตัง= ไว ้สําหรับปี พ.ศ. 2558 จํานวน 2.2 ล ้านบาท สําหรับ
การดําเนินงานของสมาคมฯ ต่อไปภายใต ้พันธกิจทีไ ด ้ประกาศไว ้ดังนี=
1. เพือ
 ให ้การศึกษาผู ้ป่ วยจิตเพศและต่อชุมชน
2. เพือ
 การฟื= นฟูและเสริมสร ้างกําลังใจให ้ผู ้ป่ วยจิตเพศและ ผู ้ดูแล
3. เพือ
 พัฒนาโครงการฟื= นฟูสําหรับผู ้ป่ วยจิตเพศและ ผู ้ดูแล
การรายงาน
สมาคมสายใยครอบครัวได ้นํ าเสนอรายงานการเงินประจําปี พ.ศ.2555 และ2556 ทีไ ด ้รับการสอบบัญชีโดยผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาต นางนุสรี ภูรส
ิ ปั ญโญ ผู ้รับอนุญาตเลขที 7665 รวมทัง= รายงานการประชุมสามัญประจําปี ของสมาคมทีจ
 ัดขึน
= เมือ

วันที 9 สิงหาคม ซึง มีแผนการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 รวมอยูด
่ ้วย
มูลค่าและความโปร่งใส
ตามข ้อมูลทีไ ดรับจากสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2555 สมาคมฯ ได ้รับการสนับสนุนด ้านการเงินในการจ่ายค่าตอบแทนให ้กับอาสา
สมัครประจําจากองค์กรการกุศลอืน
 แต่สําหรับในปี พ.ศ. 2556 ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวได ้ถูกบันทึกเป็ นค่าใช ้จ่ายของสมาคมซึง
ส่งผลให ้ค่าตอบแทนอาสาสมัครในปี พ.ศ.2556 สูงขึน
= มากเมือ
 เปรียบเทียบกับปี กอ
่ นหน ้านี=
ไม่เพียงแต่เท่านัน
= ผู ้ให ้การสนับสนุนหลักต่อสมาคมฯ ได ้หยุดให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงินลง ทําให ้รายได ้ทีเ กิดจากเงิน
บริจาคลดลงอย่างมาก ในความเห็นของทีมงาน กิฟวิง แบ็ค แอสซอค ในสถานะการณ์ปัจจุบน
ั ของสมาคมฯ ค่าใช ้จ่ายด ้าน
การบริหารจัดการทีอ
 ยูท
่ อ
ี ต
ั ราร ้อยละ 55 ของรายได ้ในปี พ.ศ.2553 นัน
= ถือว่าสูง โดยเฉพาะเมือ
 สมาคมจําต ้องบันทึก
ค่าใช ้จ่ายทีจ
 า่ ยเป็ นค่าตอบแทนอาสาสมัครอย่างถาวร
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สมาคมสายใยครอบคร ัว

รายงานการเงิน
ิ
ทร ัพย์สน

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

2555
บาท

2556
บาท

3,580,467
3,580,467

3,102,006
3,102,006

ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

ตรวจสอบแล้ว

การบริจาค
ทีม
$ น
ี ัยยะ

มูลค่าเวลา
ของ
อาสาสม ัคร

ตรวจสอบแล้ว

2555
บาท

2556
บาท

2556
บาท

2556
บาท

้ า่ ย
รายได้และค่าใชจ

รายได้
ค่าสมาชิก

9,400

9,800

3,564,352

1,846,104

34,600

50,800

รายได ้จากการขาย

133,060

155,020

รายได ้จากการให ้บริการ

215,000

150,000

รายได ้จากการบริจาค
รายได ้จากการฝึ กอบรม

รายได ้จากค่าเช่า
มูลค่าเวลาของอาสาสมัคร
ดอกเบีย
= ธนาคาร

รวม

-

18,000

153,600

288,000

18,215

288,000
24,041

4,128,227

-

288,000

2,541,765

รายจ่าย
รายจ่ายในการดําเนินงาน
ต ้นทุนสินค ้าทีข
 าย
ค่าตอบแทนวิทยากรและอาสาสมัคร
ค่าใช ้จ่ายการประชุมและกิจกรรม
ค่าใช ้จ่ายชมรมไบโพลา
ค่าใช ้จ่ายศูนย์กจ
ิ กรรม
โครงการเจ ้าสัวน ้อย
โครงการเดินสูเ่ สรี
ค่าใช ้จ่ายคลองเขือ
 น
ค่าใช ้จ่ายดูงานทีค
 ลองเขือ
 น
รวมค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

36,474
116,568
101,805
217,629
15,977
11,660
553,834
66,920
1,120,866

Administration & Marketing Expenses
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
390,540
ค่าใช ้บริหารจัดการ
271,349
 มราคา
ค่าเสือ
57,768
ค่าใช ้จ่ายการพัฒนาบุคคลากร
5,500
ภาษี รายได ้
9,475
้จ่
รวมค่าใช ายบริหารจัดการ
734,632
รวมค่าใช ้จ่าย

1%
3%
2%
5%
0%
0%
13%
2%
0%
27%

-

-

9%
7%
1%
0%
0%
18%

-

-

1,855,498

37,503
143,380
29,791
235,508
21,291
31,114
190,488
60,910
749,984

288,000

288,000

% ของค่าใช ้จ่ายดําเนินงาน

27%

30%

% of ของค่าใช ้จ่ายบริหารจัดการ

18%

55%
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6%
1%
9%
1%
1%
0%
7%
2%
30%

778,700 31%
509,595 20%
82,577 3%
5,161 0%
9,521 0%
1,385,554 55%
2,135,538

หักมูลค่าเวลาอาสาสมัคร

1%

การประเมิน

มูลนิธส
ิ ายใยครอบคร ัวเพือ
$ ฟื9 นฟูคนดี

มูลนิธส
ิ ายใยครอบครัวเพือ
 ฟื= นฟูคนดีได ้จัดตัง= และจดทะเบียนเป็ นองค์สาธารณะประโยชน์ เมือ
 วันที 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
= 2 โรงพยาศรีธัญญา เลขที 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
หมายเลขทะเบียน น.บ.216 ตัง= อยู่ ณ อาคารกายภาพบําบัดชัน
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี=
- เพือ
 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมสายใยครอบครัว
- เพือ
 สนับสนุนการจัดตัง= และการดําเนินการของศูนย์พัฒนาเพือ
 ผู ้ป่ วยจิตเพศ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เพือ
 สนับสนุนและการเผยแพร่ความรู ้เกีย
 วกับสุขภาพและจิตเวช
- เพือ
 สนับสนุนอาชีพและศักยภาพในการทํางานให ้แก่ผู ้ป่ วยจิตเพศ
- เพือ
 ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทีเ กีย
 วกับการฟื= นฟูผู ้ป่ วยจิตเพศ
- เพือ
 ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืน
 ๆ

การรายงาน
มูลนิธส
ิ ายใยครอบครัวเพือ
 ฟื= นฟูคนดีได ้นํ าเสนอรายงานการเงินทีไ ด ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตประจําปี
พ.ศ.2553 ซึง ได ้รับการตรวจสอบโดย นางนุสรี ภูรส
ิ ปั ญโญ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 7665 ซึง รายงานฉบับดังกล่าว
= สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ได ้รายงานกิจกรรมของมูลนิธฯิ ตัง= แต่กอ
่ ตัง= มูลนิธฯิ เมือ
 วันที 7 มีนาคม พ.ศ.2556 และสิน

มูลค่าและความโปร่งใน
มูลนิธส
ิ ายใยครอบครัวเพือ
 ฟื= นฟูคนดี เป็ นมูลนิธท
ิ จ
ี ัดตัง= ขึน
= ใหม่ ร่วมไปกับการสนับสนุนการจัดตัง= และการดํานเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาสําหรับช่วยผู ้ป่ วยจิตเพศในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในขัน
= แรกจึงไม่ปรากฏค่าใช ้จ่ายด ้านพนักงาน ทัง= นี=
มูลนิธฯิ ได ้ใช ้ประโยชน์ด ้านทรัพยากรอาทิเช่น เวบไซต์ อาสาสมัคร ร่วมกัน ค่าใช ้จ่ายด ้านการบริหารจัดการจึงอยูใ่ น
เกณฑ์ทต
ี ํา

Page 6 of 7

รายงานการเงิน

มูลนิธส
ิ ายใยครอบคร ัวเพือ
$ ฟื9 นฟูคนดี
ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

2556
บาท

2556
บาท

ิ ทร ัพย์
สน
ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
ดอกเบีย
= รับ
สินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

552,633
6,052
558,685

552,633
6,052
558,685

99,172
12,000
6,286
117,458

99,172
12,000
6,286
117,458

รายได ้
เงินบริจาค
รายได ้จากการขาย
ดอกเบีย
= รับ
รวมรายได ้

ค่าใช ้จ่าย
้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
สนับสนุนโครงการ
รวมค่าใช ้จ่ายในการดํานเนินงาน

้ า่ ยบริหารจ ัดการ
ค่าใชจ
เครือ
 งเขียน
ค่าใช ้จ่ายสํานักงาน
ค่าผู ้สอบบัญชี
ภาษี รายได ้
รวมค่าใช ้จ่าย
ส่วนเงินรายได ้

53,200
53,200

3,231
2,319
3,000
869
9,419
62,619
54,840

53,200
53,200 45%

45%

3,231
2,319
3,000
869
9,419 8%
62,619 53%
54,840

8%
53%
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