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วตัถปุระสงคข์ององคก์รสาธารณะกศุล

มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย เป็นองคก์รสาธารณะกศุลที�ไดรั้บการจัดตั ]งขึ]นเมื�อเดอืนมถินุายน พ.ศ.2547 ดว้ยวัตถุ

ประสงคเ์พื�อสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี�สารสนเทศและอนิเทอรเ์น็ตและเป็นองคก์รกลางในการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิ

โดยมุง่เนน้ไปยงัชนบทและชมุชนที�อาศยัอยูใ่นชนบท บคุคลผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม ดว้ยการสรา้งความสามารถและความ

คุน้เคยในเทคโนโลยี�สารสนเทศ และใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูที�ไดรั้บเป็นเครื�องมอืนในการพัฒนาความเป็นอยูใ่หด้ขี ึ]นใน

สงัคมไทย

วสิยัทัศนข์องมลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยคอื "การสรา้งความปลอดภยัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื�อความกา้วหนา้และ

การพัฒนาสงัคมไทย"  โดยมพัีนธกจิ เพื�อสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตรว่มไปกบัการใช ้

ประโยชนเ์ทคโนโลยี�สารสนเทศอยา่งสรา้งสรรค์

มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยอยูใ่นระหวา่งดําเนนิการขอเป็นองคก์รสาธารณะกศุลที�ผูบ้รจิาคสามารถนําเงนิบรจิาคไป

ลดหยอ่นภาษีได ้กบัสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยจดทะเบยีนเป็นองคก์รสารธารณะกศุลเมื�อ 17 มถินุายน พ.ศ.2547

เลขที�จดทะเบยีน 1261

Background to the Need for the Charities Support:ประวตัคิวามเป็นมาและความตอ้งการการสนบัสนนุ

กจิกรรมหลักของมลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย มุง่เนน้ไปยงัการอบรมใหอ้งคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี�สารสนเทศทั�ว

ประเทศโครงการตา่งๆ ของมลูนธิฯิ สว่นใหญม่เีป้าหมายไปยงัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร เด็ก และผูส้งูอาย ุไมเ่พยีงแตเ่ทา่นั]น

ยงัทําหนา้ที�เป็นองคก์รกลางที�รับสิ�งของจากเครอืขา่ยผูม้จีติศรัทธาของมลูนธิฯิ นําไปแจกจา่ยใหก้บัผูย้ากจนที�อยูห่า่งไกล

อกีดว้ย

ลักษณะของกจิกรรมสาธารณะกศุล
ในปี พ.ศ.2556 มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย ไดดํ้าเนนิการตามโครงการที�วางไวจํ้านวน 8 โครงการ ทั�วประเทศ ดังนี]
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 -โครงการกองทนุทําด ี(thaigiving.org) เป็นโครงการจัดกจิกรรมเพื�อชว่ยเหลอืผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ผูป่้วย ผูส้งูอายุ

และผูข้าดแคลนหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืในสงัคมไทย โดยการระดมเงนิทนุ สิ�งของ และอาสาสมคัรผา่นสื�อสงัคม

เพื�อมาทํากจิกรรมรว่มกนั อาทเิชน่ การบรจิาคเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยันํ]าทว่ม บรจิาคเครื�องคอมพวิเตอร ์สื�อการเรยีนการ

สอนเสื]อกนัหนาว เครื�องเรยีน เครื�องกฬีา หนังสอื และสื�อมลัตมิเิดยี ของเลน่ตา่งๆ กจิกรรมอาสาไดแ้ก ่การดแูลผูส้งูอายุ

เป็นตน้ทั ]งนี] มลูนธิฯิ ยงัไดจั้ดการฝึกอบรมอาชพีอกีดว้ย

โครงการกองทนุทําด ีใชง้บประมาณของมลูนธิฯิ รว่มกบัของผูบ้รจิาคผา่นบญัชเีพื�อสนับสนุนงานในแตล่ะกจิการรม

ความสําเร็จของโครงการ มลูนธิฯิ ไดดํ้าเนนิการมอบของที�ไดรั้บบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาใหแ้กผู่ย้ากไร ้2 ครั ]งตอ่เดอืน

สิ�งของที�ไดรั้บบรจิาคจะไดแ้ก ่เสื]อผา้ที�ใชแ้ลว้ ของเด็กเลน่ หนังสอื คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พว่งซึ�งไดรั้บจากเครอื

ขา่ยผูบ้รจิาคผา่นหนา้เว็บไซต์

 -โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื*อสนบัสนนุองคก์รเพื*อสงัคมในประเทศไทยเว็บไซต ์ThaiGiving

มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยไดส้รา้งเว็บไซต ์www.thaigiving.org ใหเ้ป็นเว็บไซตสํ์าหรับองคก์รสาธารณะกศุลตา่งๆ

ซึ�งเปรยีบเสมอืนเป็นฐานขอ้มลูขององคก์รฯ ซึ�งแตล่ะองคก์รฯ สามารถเขา้สูเ่ว็บไซตแ์ละใสข่อ้มลูขององคก์รฯ รวมทั ]ง

ขา่วสาร โครงการ กจิกรรม หรอืเพื�อขอรับบรจิาครวมทั ]งประกาศหาอาสาสมคัรผา่นหนา้เว็บไซตท์ี�มลูนธิฯิ ไดส้รา้งขึ]น

จดุประสงคข์องโครงการนี]เพื�อองคก์รสาธารณะกศุลไดม้ชีอ่งทางเพิ�มขึ]นในการใหข้อ้มลูพื]นฐานขององคก์รฯ ใหข้า่วสาร 

ขอ้มลูกจิกรรมตา่งๆ ขององคก์รตลอดรวมทั ]งขอรับการสนับสนุนผา่นหนา้เว็บไซต ์www.thaigiving.org ปัจจบุนั เว็บไซต์

ดังกลา่วมรีายชื�อและขอ้มลูเบื]องตน้ขององคก์รสาธารณะกศุลตา่งๆ กวา่ 400 องคก์ร อกีทั ]ง มลูนธิอินิเทอรร์ว่มพัฒนาไทย

ยงัไดเ้พิ�มชอ่งทางการรับบรจิาคใหแ้กอ่งคก์รสาธารณะกศุลตา่งผา่นระบบอเิลคโทรนคิแบงคก์ ิ]งบนเว็บไซตด์ังกลา่วเผื�ออํา

นวยความสะดวกใหแ้กผู่ม้จีติศรัทธาในการบรจิาคเงนิใหแ้กอ่งคก์รตา่งๆ ตามตอ้งการ โครงการนี]ไดรั้บการสนับสนุนจาก

มลูนธิร็ิอคกี]เฟลเลอรต์ั ]งปี พ.ศ.2555 ถงึ พ.ศ.2557

ความสําเร็จของโครงการ  ในปี พ.ศ.2556 โครงการดังกลา่วไดดํ้าเนนิการควบคูไ่ปกบัโครงการพัฒนาเทคโนโลยี�สารสน

เทศสําหรับเครอืขา่ยจติอาสาระหวา่งประเทศซึ�งมเีป้าหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี�สารสนเทศและฐานขอ้มลูของ

องคก์รสาธารณะกศุลบนเว็บไซต ์www.thaigiving.org (โครงการ TGVR) มอีงคก์รสาธารณะกศุล 250 องคก์รไดเ้ขา้มาบน

ฐานขอ้มลูและสามารถเขา้ถงึฐานของมลูขององคก์รไดโ้ดยผา่นหนา้เว็บไซตด์ังกลา่วของมลูนธิิ

 -โครงการพฒันาเทคโนโลยี*สารสนเทศสําหรบัเครอืขา่ยจติอาสารภายในประเทศ (โครงการ TGVT)  โดยมุง่เนน้

ไปยงักจิกรรมการกศุลสําหรับสงัคมไทย อาทเิชน่ การมอบเสื]อกนัหนาวใหก้บัประชาชนที�อยูใ่นที�ธรุกนัดาร กจิกรรมการ

แบง่ปันความรู ้การมอบหนังสอื ของเด็กเลน่ คอมพวิเตอร ์และสื�อการเรยีนรู ้มผีูท้ี�ไดรั้บประโยชนจ์ากโครงการนี]กวา่

1,000 คน ในปี พ.ศ. 2556

-โครงการเด็กไทยรูเ้ทา่ทนัสื*อ ICT เป็นโครงการใหค้วามรูเ้พื�อสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเด็กและเยาวชนไทยในการใชส้ื�อ ICT

และสื�ออื�นๆ เชน่โฆษณา หนัง ละคร เพลง ขา่วสารตา่งๆ เพื�อไมใ่หห้ลงเชื�อสื�อโดยงา่ยและตอ้งเขา้ใจวา่สื�อนั]นมผีูส้รา้งขึ]น

และมวีัตถปุระสงคท์างการคา้ โนม้นา้ว ชกัจงู ทําใหเ้ชื�อ มคีา่นยิม ความคดิ ความเชื�อ พฤตกิรรมตา่งๆ แฝงมาดว้ย

โครงการดังกลา่วยงัสง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนใชข้อ้มลูและบรโิภคขอ้มลูขา่วสารอยา่งสรา้งสรรคด์ว้ยการจัดอบรมเด็กและ

เยาวชนในการสรา้งสรรคโ์ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�เรยีกวา่ "Viral Clip" ซึ�งเป็นคําผสมระหวา่ง Virus และ Oral ซึ�งโปรแกรม

ดังกลา่วเปรยีบเสมอืนไวรัสคอมพวิเตอรท์ี�แพรก่ระจายโดยปากตอ่ปากและไดรั้บความสนใจจากผูช้มคลปิดังกลา่ว รวมทั ]ง

กจิกรรมการขายผลติภณัฑ ์OTOP เป็นตน้ โครงการนี]ไดรั้บการสนับสนุนโดยสถาบนัสื�อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ความสําเร็จของโครงการ ปี พ.ศ.2556 นับเป็นปีหนึ�งที�โครงการนี]ไดรั้บความสําเร็จ มผีูนํ้านักเรยีนเขา้รับการฝึกอบรม

และมลูนธิฯิ ยงัไดจั้ด โรดโชว ์และนทิรรศการเทคโนโลยี�สารสนเทศทั ]งสิ]น 21 ครั ]ง มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมดังกลา่วกวา่ 

2000 คน

 -โครงการไทยฮอตไลนส์ายดว่นแจง้เหต ุ(www.thaihotline.org) เป็นโครงการที�มจีดุมุง่หมายเพื�อรับแจง้เนื]อหาที�ผดิ

กฏหมายและเนื]อหาที�เป็นอนัตรายที�ปรากฏบนโลกออนไลนเ์พื�อประสานงานกบัเจา้หนา้ที�ตํารวจ และกระทรวงไอซที ีและ
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ผูใ้หบ้รกิารเพื�อลบทิ]งหรอืถอดเนื]อหานั]นออกจากอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึการดําเนนิการตามกฏหมายกบัผูนํ้าเขา้เนื]อหาเหลา่นั]น

มลูนธิฯิ ยงัไดม้กีารจัดสมัมนาใหค้วามรูเ้รื�องภยัและการป้องกนัภยัออนไลน ์การอบรมใหก้บันักสบืไซเบอรร์ุน่จิuวเพื�อทํางาน

รว่มกนัในการสอดสอ่งเฝ้าระวังออนไลนแ์ละแจง้มาที�มลูนธิฯิ ผา่นเว็บไซตด์ังกลา่ว

ตั ]งแต ่2556 โครงการไทยฮอตไลนส์ายดว่นแจง้เหตไุดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิกบัมลูนธิ ิอนิโฮป (INHOPE Foundation) ซึ�ง

เป็นองคก์รสาธารณะกศุลและเป็นสว่นหนึ�งของสมาคมอนิเทอรเ์น็ตฮอ็ตไลนร์ะหวา่งประเทศ ซึ�งประกอบไปดว้ย สายดว่น

48 สายจาก 42 ประเทศ สมาคมดังกลา่วมุง่เนน้ไปยงัการดําเนนิงานเพื�อตอ่ตา้นเนื]อหาที�ผดิกฏหมายและเป็นภยับนอนิเทอร์

เน็ตโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ภาพเด็กเปลอืย การลว่งละเมดิเด็ก และการคา้ประเวณีในเด็ก โครงการนี]มลูนธิฯิ ใชเ้งนิทนุของ

มลูนธิริว่มกบัเงนิที�ไดรั้บบรจิาคในการดําเนนิงาน

ความสําเร็จของโครงการ มลูนธิฯิ ไดรั้บแจง้เว็บไซตท์ี�ผดิกฏหมายถงึ 3000 URL และไดดํ้านเนนิการประสานงานกบั

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั ]งในและตา่งประเทศเพื�อดําเนนิการตามกฏหมายกบัเจา้ของเว็บไซตเ์หลา่นั]น

 -โครงการอบรมและประกวดสื*อดจิทิลัสรา้งสรรค ์เป็นการฝึกอบรมการสรา้งสื�อการเรยีนการสอนแบบอเิล็คทรอ

นคิสใ์หก้บัครใูน 4 ภาค (เหนอื ใต ้ตะวันออกเฉียงเหนอื กลาง) เพื�อสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งสื�อการเรยีนรูใ้หม่ๆ  

ที�น่าสนใจและนําไปใชไ้ดจ้รงิในหอ้งเรยีนและศนูยก์ารเรยีนรูใ้นชมุชนตา่งๆ

ความสําเร็จของโครงการ มคีรเูขา้รับการอบรมกวา่ 400 คนทั�วประเทศ และมผีลงานเขา้รว่มประกวดกวา่ 120

ผลงาน ซึ�งรวมทั ]งการผลติสื�อสิ�งพมิพแ์ละ ดวีดี ีเพื�อการเผยแพรก่วา่ 1000 ชดุ

 -โครงการ สารสนเทศ เพื*อเยาวชนในสถานพนิจิ ตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

เป็นโครงการตามพระราชดํารโิดยมจีดุมุง่หมายเพื�อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี�สารสนเทศใหก้บัเยาวชนในสถานพนิจิและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน 5 แหง่ โดยใหเ้ยาวชนสามารถทํางานคอมพวิเตอร ์กราฟฟิก เชน่การทําโปสการด์ นามบตัร

จดหมายขา่ว การตกแตง่ภาพ การออกแบบลวดลายกราฟฟิกเพื�อสกรนีเสื]อ กระเป๋า การทําคลปิวดีโีอ และ Stop Motion

เพื�อใหเ้ยาวชนมพีื]นฐานดา้นเทคโนโลยี�สารสนเทศ ในการนําไปประกอบอาชพีหลังพน้โทษ รวมถงึใชท้ักษะชว่ยงานดา้น

กราฟฟิกและสิ�งพมิพข์ณะอยูใ่นสถานพนิจิดว้ย

ความสําเร็จของโครงการ มเียาวชนในสถานพนิจิเขา้รับการฝึกอบรม 40 คน และครผููส้อนอกี 10 ทา่น ที�ผา่นการอบรม

ในโครงการนี] ครผููส้อน 10 ทา่นยงัสามารถเป็นผูอ้บรมใหก้บัสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชนอื�นๆ ไดอ้กีดว้ย

ในแตล่ะปี จะมเียาวชนจากสถานพนิจิเขา้รับการอบรมตามโครงการนี]กวา่ 100 คน 

-โครงการพฒันาศกัยภาพครแูกนนําในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตปลอดภยัสรา้งสรรค ์รูเ้ทา่ทนัสื*อและสารสนเทศ

เป็นโครงการความรว่มมอืระหวา่ง สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และมลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่ม

พัฒนาไทย เพื�อพัฒนาครแูกนนํา 650 คน จาก 325 โรงเรยีน ใหม้คีวามรู ้เครื�องมอื และกระบวนการในการสอนการใช ้

อนิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยัและสรา้งสรรค ์การรูเ้ทา่ทันสื�อและสารสนเทศ ใหก้บัเด็กนักเรยีนในโรงเรยีน รวมทั ]งสามารถ

ขยายผลไปยงัเพื�อนครใูนโรงเรยีนและพื]นที�ใกลเ้คยีง

ความสําเร็จของโครงการ มผีูนํ้าครจํูานวนมากกวา่ 700 ทา่นไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามโครงการดังกลา่วและไดร้ว่ม

ประกวดผลงานสื�อดจิติอลดว้ยโดยไดรั้บการสนับสนุนจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)

 -โครงการพฒันาหลกัสตูร ความปลอดภยัในเทคโนโลยี*สารสนเทศ (IT Security) ใหก้บัโรงเรยีนไทย

เป็นโครงการพัฒนาหลักสตูร เพื�อนําไปทดลองใชก้บัโรงเรยีนกลุม่ตัวอยา่ง กอ่นที�จะปรับปรงุและพัฒนาเป็นหลัก

สตูรจรงิที�จะนําไปผลักดันเขา้เป็นสว่นหนึ�งของหลักสตูรดา้นเทคโนโลยี�สารสนเทศ ในโรงเรยีนตอ่ไป

โครงการนี]ไดรั้บทนุอดุหนุนจาก สํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(สพธอ.) พ.ศ.2557

กระบวนการประเมนิ

นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์สมาชกิทมีงานของสมาคมกฟิวิ�งแบ็ค ไดเ้ขา้เยี�ยมสํานักงานของมลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย

เมื�อวันพธุที� 7 มกราคม พ.ศ.2558 และสมัภาษณ์คณุศรดีา ตันทะอธพิานชิ ผูจั้ดการมลูนธิฯิ ซึ�งทําใหไ้ดรั้บขอ้มลูเชงิลกึ
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ของมลูนธิฯิ ซึ�งปัจจบุนัมพีนักงานประจําทั ]งสิ]น 7 ทา่น ที�ปฏบิตังิานในหลายหนา้ที�ตั ]งแตเ่ป็นผูใ้หก้ารอบรมของมลูนธิฯิ เป็น

ผูร้วบรวมสิ�งของที�ไดรั้บบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาและนําไปสง่มอบใหแ้กผู่ย้ากไรใ้นทอ้งที�ทรุกนัดารในตา่งจังหวัด 

ทมีงานของสมาคมกฟิวิ�ง แบ็คยงัไดท้ราบวา่มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยมกีารจัดอบรมในหัวขอ้ที�หลากหลายตอ่ปี

ซึ�งจําเป็นตอ้งจัดในระยะเวลาที�จํากดัอยา่งยิ�ง เพื�อใหโ้ครงการแตล่ะโครงการของมลูนธิฯิ ดําเนนิงานเป็นไปตามแผนงาน

อาทเิชน่ หลักสตูรการอบรมผูนํ้าคร ูจํานวน 15 ครั ]ง ภายใน 2 เดอืนเป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2556 มลูนธิฯิ ไดดํ้าเนนิการจัด

ฝึกอบรมกวา่ 18 หลักสตูรดว้ยความชว่ยเหลอืจากอาสาสมคัรประจําที�มาชว่ยปฏบิตังิานกบัมลูนธิฯิ 2-3 วันตอ่สปัดาห ์

ซึ�งลักษณะงานที�ชว่ยนั]นเหมอืนกบังานของพนักงานของมลูนธิฯิ พนักงานของมลูนธิฯิ ตลอดรวมทั ]งอาสาสมคัรที�ชว่ยงาน

ไดใ้ชอ้งคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี�สารสนเทศอยา่งเต็มที�และมปีระสทิธภิาพ นับวา่เป็นจดุแข็งของมลูนธิฯิ รวมทั ]งความ

สามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากสงัคมเครอืขา่ยผา่นเทคโนโลยี�ในการสนับสนุนกจิกรรมของมลูนธิฯิ ไดเ้ป็นอยา่งดี

องคท์ี*ใหก้ารสนบัสนนุ

 -มลูนธิร็ิอคกี]เฟลเลอร์

 -มลูนธิอินิโฮป

 -สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)

 -สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี�แหง่ชาติ

 -สํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(สพธอ.)

 -ทเีค พารค์

 -สถาบนัสื�อเด็กและเยาวชน (สสย.)

การจัดทํารายงาน
มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิประจําปี พ.ศ.2556 ที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต นายประชา ธรรมโชต ิผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 10 จากสํานักงานบญัชแีละกฏหมายเฟื�องทอง

มลูนธิฯิ ไมไ่ดม้กีารจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปีในรปูแบบใดๆ อนัสบืเนื�องจากขอ้จํากดัดา้นจํานวนพนักงาน

อยา่งไรก็ตาม มลูนธิฯิ ไดจั้ดทํารายงานสรปุกจิกรรมเป็นประจําทกุ 6 เดอืน เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการมลูนธิฯิ

และแจกจา่ยใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีของมลูนธิฯิ อาทเิชน่ผูใ้หก้ารสนับสนุน และผูใ้หเ้งนิชว่ยเหลอืซึ�งรายงานดังกลา่ว

ไดม้อบใหไ้วก้บัทมีงานของสมาคมกฟิวิ�ง แบ็ค เพื�อการประเมนิในครั ]งนี]ดว้ยแลว้

คณุคา่และความโปรง่ใส

ในความเห็นของทมีงาน สมาคม กฟิวิ�ง แบ็ค มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยไดใ้ชเ้งนิทนุที�ไดรั้บจากผูใ้หค้วาม

ชว่ยเหลอืในแตล่ะโครงการเป็นไปตามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทยมคีา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารจัดการที�อตัราตํ�ากวา่รอ้ยละ 10 ของเงนิบรจิาคที�ไดรั้บ ซึ�งอยูใ่นเกณฑตํ์�า
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Financialsงบการเงนิ องคก์ร มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพฒันาไทย
Thai Bahtบาท THB

Receipts and Outgoings ของรบับรจิาค มูลคา่เวลา

สอบบญัชแีลว้ ที*มนียัยะ ของอาสาสมคัร รวม
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.

2556 2556 2556 2556

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 6,100,720      6,100,720            

เงนิมัดจําคา่เชา่สาํนักงาน 72,750           72,750                 

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 6,173,470      6,173,470            

รายได้
เงนิบรจิาค 9,843,418      200,000        480,000             10,523,418         

ดอกเบี]ยธนาคาร 85,424           85,424                 

รวม 9,928,842      200,000        480,000             10,608,842         

คา่ใชจ้า่ย
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน

คา่ตอบแทนพนักงาน 749,836         8% 749,836                   7%

โครงการเด็กไทยรูเ้ทา่ทันสื�อ IT 1,753,699      18% 1,753,699            17%

โครงการไทยฮอตไลนส์ายดว่น 1,153,727      12% 1,153,727            11%

โครงการอบรมและประกวดสื�อดจิติอล1,873,558      19% 1,873,558            18%

โครงการศนูยส์าธติ 131,756         1% 131,756               1%

โครงการ TGVR 969,154         10% 969,154               9%

โครงการ TGVT 116,242         1% 116,242               1%

โครงการอบรม ไอซทีี 44,253           0% 44,253                 0%

โครงการสถานพนิจิ ตามพระราชดําริ 227,366         2% 227,366               2%

7,019,591      71% -                 -                      7,019,591            66%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการและการตลาด

คา่ตอบแทนพนักงาน 120,000         1% 120,000               1%

คา่ใชจ้่ายสํานักงาน 793,863         8% 793,863               7%

คา่เสื�อมราคา 53,846           1% 53,846                 1%

967,709         10% -                 -                      967,709               9%

รวมคา่ใชจ้่ายทั ]งสิ]น 7,987,299      7,987,299            

Less Notional Volunteer Valueหักมลูคา่ของบรจิาคและเวลาอาสาสมัคร 200,000        480,000             680,000               

สว่นเกนิเงนิสด (ตดิลบ) 1,941,543      200,000        480,000             1,941,543            

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายการดําเนนิงาน 71% 66%

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายบรหิารจัดการ 10% 9%
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