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วัตถุประสงค์ขององค์กรการกุศล

มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีมีจุด
มุ่งหมายในการให ้ ความช่วยเหลือเด็กทีขาดโอกาสผ่านโครงการการให ้ ทุนการศึกษา การจัดหาสวัสดิการให ้ กับเด็ก
โครงการการดูแลสุขภาพและโภชนาการรวมทั งโครงการการพัฒนาผู ้ นําโดยมุ่งเน ้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ทีมีอายุตั งแต่ 15 ถึง 24 ปี ซึงจะเป็นผู ้ ทีมีบทบาทสําคัญต่ออนาคตของประเทศ

Review Process:
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน ์และ คุณวิชชุดา ลิมศุภาวานิช อาสาสมัครของสมาคม กิฟวิง แบค ได ้ เข ้ าเยียมและสัมภาษณ์
คณะทํางานของมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ เพือเด็กและเยาวชน เมือวันอังคารท ี26 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยทังน ีได ้ รับความ
กรุณาจาก ดร. กรรณชฏา (พูนพนิช) พิริยะรังสรรค ์ผู ้ อํานวยการ มูลนิธิฯ และทีมงาน คุณทวีโชค สุโภภาค ผู ้ ช่วย
ผู ้ จัดการฝ่ายปฏิบัต ิการ และคุณดารณีย ์คําภิรมย ์ผู ้ จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ ได ้ ให ้ เวลากับทีมงานอาสาสมัคร
ของสมาคมฯ อธิบายภาพรวมโครงการการกุศลภายใต ้ การดําเนินงานของมูลนิธิฯ อีกทั ง ยังได ้ แบ่งปันวิสัยทัศน์
ของผู ้ บริหารมูลนิธิฯ ในแต่ละโครงการ ทั งน ีดร.กรรฎชฏา (พูนพนิช) พิริยะรังสรรค ์ได ้ ให ้ ความสนใจกิจกรรมการ
ประเมิน และการจัดอันดับองค์กรการกุศลของสมาคมฯ  ทีมงานอาสาสมัครของสมาคมฯ ได ้ ใช ้ เวลากว่า 2 ชัวโมง
ในการเรียนรู ้ โครงการเพือการกุศลของมูลนิธิฯ ซึงมุ่งเน ้นไปยังเด็กทีขาดโอกาสทีอาศัยอยู่ในชุมชนทีห่างไกล
อีกทั งบทบาทสําคัญของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาชุมชนในชนบทให ้ สามารถจัดการและบริหารงานโครงการของ
มูลนิธิฯ เสมือนเป็นองค์กรการกุศล ผ่านการจัดตั งองค์กรเพือพัฒนาชุมชน โดยคนของชุมชนในพืนทีผ่านการ
แนะนําและการฝึกอบรมโดยมูลนิธิฯ
ทั งน ีดร. กรรณชฏา (พูนพนิช) และทีมงานทีเข ้ าร่วมประชุมได ้ ส่งมอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.
2558 พร ้ อมกับรายงานการเงินทีได ้ รับการสอบบัญชีโดย นายนนทพนธ ์นิมสมบูรณ ์ผู ้ สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที
2003 จาก บริษัท เอเอ็มซ ีคอนซัลติง ของมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ เพือเด็กและเยาวชน ให ้ กับทีมงานอาสาสมัคร
ของสมาคมฯ หลังจากสินสุดการสัมภาษณ์

ประว ั ต ิความเป็นมาของมูลนิธ ิ
 -ปี พ.ศ. 2500 มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชนก่อตั งข ึนโดย กองทุนเด็กคริสเตียนระหว่างประเทศซึงมีสํานัก
งานใหญ่ตั งอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึงได ้ ให ้ ความช่วยเหลือเด็กไทยผ่านสํานักงานบนเกาะฮ่องกง

 -ปี พ.ศ. 2518 มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน ได ้ รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิไทยเมือวันที 15 กรกฏาคม 
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 -ปี พ.ศ. 2533 มูลนิธิฯ ได ้ รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในสาขาการพัฒนาสังคมจากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ
 -ปี พ.ศ. 2534 มูลนิธิฯ ได ้ รับประกาศเกียรติคุณให ้ การสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคมจากกรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงมหาไทย

 -ปี พ.ศ.2536 ถึง 2537 ได ้ รับประกาศเกียรติคุณผู ้ สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี (นาย
ชวน หลีกภัย)

 -ปี พ.ศ. 2537 มูลนิธิฯ ได ้ รับประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็ก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย

 -กุมภาพันธ ์26 พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีได ้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ
ไว ้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 -ปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิฯ ได ้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึงจาก Thailand NGOs Award 2012 จาก The Resource
Alliance และ สถาบันคีนัน

 -ปี พ.ศ. 2558 มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน ได ้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึง จาก Thailand NGOs Award
จาก The Resource Alliance สถาบันคีนัน
ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีฉลองครอบรอบ 60 ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีองค์อุปถัมภ์ของ
มูลนิธิฯ และเป็นปีทีมูลนิธิครอบรอบ 40 ปีของการดําเนินงานซึงมีเด็กกว่า 57,000 คนใน 32 จังหวัดทัวประเทศ
ได ้ รับการยกระดับชีว ิตทีดีข ึนผ่านการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

โครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีผ่านมายังมูลนิธิฯ ได ้ พัฒนาสิงอํานวย
ความสะดวกด ้ านการศึกษาและสุขอนามัยของระบบนําซึงเด็กนักเรียน 25,000 คนจาก 98 โรงเรียน ใน 32 จังหวัด
ทัวประเทศ  ศูนย์พัฒนาและเรียนรู ้ สําหรับเด็กปฐมวัยในชุมชน ของมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ ได ้ ก่อตั งข ึนตามพระราชดําริ 
เพือเป็นโครงการนําร่องในการรับผิดชอบการให ้ การศึกษาให ้ แก่เด็กก่อนวัยเรียนโดยผ่าน องค์กรทีจัดตั งข ึนโดยชุม
ชนเพือพัฒนาชุมชนในพืนท ีทัวประเทศ

ล ักษณะของโครงการและกิจกรรม
มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน มุ่งเน ้นในการพัฒนาเด็ก การศึกษาและสวัสดิการสําหรับเด็กผ่านโครงการ
ต่างๆ ซึงสามารถจําแนกได ้ ดังต่อไปนี

สัดส่วนของเด็กและเยาวชนทีอยู่ภายใต ้ การดูแลของมูลนิธิฯ สามารถจําแนกได ้ ดังนี

เด็กทีอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธ ิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน
จําแนกตามอายุ

                    ณ เดือน ม ิ ถุนายน พ.ศ.2558
กลุ่ม อายุ จํานวน

เด็กปฐมวัย   0-5 ปี 5,626
เด็กวัยเรียน 6-12 ปี 32,025
เยาวชน 13-24 ปี 19,677
รวม 57,328
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 (แหล่งข ้อมูล :รายงานผลการดําเน ินงานประจําปี พ.ศ.2557-2558, หน้า 7)

พืนทีการดําเนินงานของมูลนิธ ิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน

รายละเอียดโครงการ
CCF       = โครงการอุปการะเด็ก 38 โครงการในพืนท ี36 จังหวัด
              = โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 ปีขององค์อุปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ใน 21 จัดหวัด
                  โดยความร่วมมือกับสํานักงานโครงการตามพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพฯ
              = โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 ปีขององค์อุปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทีดําเนินงาน
                  ร่วมกับสํานักงานโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท ี2 ในพืนท ี8 จังหวัด
              = โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 ปีขององค์อุปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ ทีดําเนินงาน
                  ร่วมกับสํานักงานโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท ี3 ในพืนท ี 11 จังหวัด

 (แหล่งข ้อมูล : รายงานประจําปีมูลนิธ ิฯ ปี พ.ศ.2557 หน้า 7 )

โครงการของมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน

กิจกรรมโครงการของมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ เพือเด็กและเยาวชนจะขึนอยู่กับจํานวนของเด็กในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและแต่
ละโครงการจะถูกออกแบบและกํากับโครงการโดยขึนอยู่กับลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเด็กทีอยู่ภายใต้การดูแลของ
มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน

แยกตามเพศ
        ชาย หญิง

27,742           29,586              
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สําน ักงานกองทุน ซ.ีซ.ีเอฟ. เพือพ ัฒนาเด็ก
สํานักงานกองทุน ซ.ีซ.ีเอฟ. เพือพัฒนาเด็ก ก่อตั งข ึนเมือปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพือจัดหาอาชีพให ้ กับผู ้
ปกครอง ของเด็กทีอยู่ภายใต ้ การดูและของมูลนิธิ ซ.ีซ.ีเอฟ เพือเด็กและเยาวชน สํานักงานดังกล่าวบริหารจัดการ
กองทุนจํานวน 48 กองทุนในพืนทีดําเนินงาน 37 จังหวัดทัวประเทศ ด ้ วยการมอบทุนในการดําเนินกิจการทีจําเป็น
ให ้ กับผู ้ ปกครองเพือความยังยืนด ้ านรายได ้ ไม่เพียงแต่เท่านัน สํานักงานกองทุน ซ.ีซ.ีเอฟ. เพือพัฒนาเด็ก
ยังได ้ ทํางานร่วมกับชุมชนในพืนทีดําเนินงานเพือการพัฒนาศักยภาพของสมาช ิกในชุมชนด ้ านการจัดการและบริหาร
เงินทุนทีได ้ รับจากสํานักงานดังกล่าว สํานักงานดังกล่าวรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการโดยไม่เกียวข ้ องกับ
เงินบริจาคทีมูลนิธิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชนได ้ รับจากผู ้ บริจาค

องค ์กรพ ัฒนาชุมชนทีจ ั ดต ั งข ึนโดยชุมชนในพืนที (Civic Organization)
ด.ร.กรรณชฏา พิริยะรังสรรค ์ผู ้ อํานวยการ มูลนิธ ิซ.ีซ.๊เอฟ.เพือเด็กและเยาวชนได ้ แบ่งปันข ้ อมูลและวิสัยทัศน์
ของมูลนิธิฯ ในการจัดตั ง องค์กรพัฒนาชุมชนทีจัดตั งข ึนโดยชุมชนในพืนทีการดําเนินงานของมูลนิธิฯ และได ้
นําองค์กรเหล่านีจดทะเบียน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน ์โดยมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ทีจะให ้ องค์กรพัฒนาชุมชน
เหล่านีได ้ รับการพัฒนาศักยภาพด ้ านการจัดการและการบริหารโครงการต่างๆ ผ่านการแนะนําของผู ้ บริหารมูลนิธิฯ
ซึงทําให ้ ชุมชนในพืนทีได ้ ใช ้ ศักยภาพของชุมชนในการวางแผน การจัดการ และการบริหารโครงการทีเป็นประโยชน์
ต่อพืนทีทีชุมชนอาศัยอยู่ตลอดรวมทังการระดมทุนเพือโครงการทีค ิดขึน ในนามของมูลนิธิฯ

ในเบืองต ้ น มูลนิธิฯ จะดําเนินการจัดหาองค์ความรู ้ ทีจําเป็นและการระดมทุนเพือการดําเนินโครงการต่าง ๆให ้ กับ
ชุมชนในพืนทีเป้าทีจะจัดตั งองค์กรพัฒนาชุนชน ตลอดรวมทังการให ้ การสนับสนุนในการจัดการและบริหารงาน
องค์กรพัฒนาชุมชนดังกล่าวโดยอาสาสมัครทีมีอยู่ทัวประเทศ

องค์กรพัฒนาชุมชนทีจัดตั งข ึนโดยชุมชนในพืนที (Civic Organization) ทีได ้ รับการขึนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ
ประโยชน์แล ้ วจะเป็นตัวแทนของมูลนิธิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน ทีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการเพือ
การกุศลของมูลนิธิฯ ในระดับท ้ องถิน ในขณะเดียวกันองค์กรพัฒนาชุมชนดังกล่าวยังมีบทบาทในการยกระดับ
ความสามารถด ้ านการจัดการและบริหารองค์กรของตนเองอย่างมืออาชีพ ซึงเป็นการเพิมศักยภาพให ้ กับชุมชนผ่าน
ฐานอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได ้ ร่วมมือกับชุมชนในพืนทีดําเนินงานทัวประเทศ จัดตั งองค์กรพัฒนา
ชุมชนและจดทะเบียนเป็นองค์กรเพือสาธารณประโยชน์ ดําเนินงานตามโครงการต่าง  ๆของมูลนิธิฯ 38 องค์กรทัว
ประเทศ ทั งน ีมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน มีแผนงานทีจะดําเนินงานสร ้ างความร่วมมือกับชุมชนในพืนที
จัดตั งองค์กรพัฒนาชุมชนทีจัดตั งข ึนโดยชุมชนในพืนทุกจังหวัดในประเทศไทย  ปัจจุบันในบางจังหวัดมีองค์กร
ได ้ รับการจัดตั งองค์กรดังกล่าวถึง 2 องค์กร

จุดแข็งของ องค ์กรพ ัฒนาชุมชนทีจ ั ดต ั งข ึนโดยชุมชนในพืนที (Civic Organization)
 - ชุมชนท ้ องถินมีโอกาสในการให ้ ความร่วมมืออย่างเต็มทีกับโครงการต่างๆ ทีดําเนินงานโดย มูลนิธิฯ
 - ชุมชนท ้ องถินมีความรู ้ ส ึกเป็นเจ ้ าขององค์กรทีได ้ รับการจัดตั งข ึน
 - ฃุมชนท ้ องถินสามารถบริหารจัดการกิจกรรมในแต่ละโครงการรวมทั งการระดมทุนเพือการดําเนินงานตามโครง
   การต่างๆ เพือประโยชน์ของชุมชนของตนเองแทนทีจะต ้ องรอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ
องค์กรพัฒนาชุมชนทีจัดตั งข ึนโดยชุมชนในพืนที (Civic Organization) ซึงริเริมโดยมูลนิธิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและ
เยาวชนได ้ ส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอยู่ในพืนทีห่างไกลในชนบททําให ้ ชุมชนเหล่านันมีโอกาสในการเรียนรู ้ และ
เก็บเกียวทักษะการบริหารและการจัดการองค์กรทีจัดตั งข ึนเพือการพัฒนาอย่างยังยืนผ่านการฝึกอบรมจากมูลนิธิฯ
ฐานอาสาสม ัคร
อาสาสมัครชุมชนของมูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กไทย มาจากผู ้ ปกครองของเด็กทีได ้ รับการอุปการะจากมูลนิธิฯ
อาสาสมัครเหล่านีทํางานให ้ กับมูลนิธิฯ โดยไม่ได ้ รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีอาสาสมัครกว่า
3,800 คนจากชุมชนต่าง  ๆในพืนทีดําเนินงานของมูลนิธิฯ ทัวประเทศ และได ้ รับการมอบหมายจากมูลนิธิฯ ให ้ ช่วย
กิจกรรมหลัก  ๆของมูลนิธิฯ ดังนี
 - ดูแลเด็กทีได ้ รับการอุปการะจากมูลนิธิฯ อาสาสมัคร 1 คนจะดูแลและรับผิดชอบเด็กทีได ้ รับการอุปการะจากมูล
   นิธ ิ10 คน
 - เยืยมเยีอนเด็กทีได ้ รับการอุปการะ ได ้ ต ิดต่อกับผู ้ อุปการะผ่านมูลนิธิฯ
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กลุ่มอาสาสมัครจากชุมชนจะได ้ รับการมอบหมายในงานระดับการบริหารการจัดการในพืนทีทีตนเองอาศัยอยู่เพือ
สังเกตและแก ้ ไขปัญหาในทุกด ้ านทีเก ิดขึนกับเด็กทีอยู่ภายใต ้ การอุปการะของมูลนิธิฯ ผู ้ นําชุมชนทีเป็นอาสาสมัคร
จะมีบทบาทหลักในการเข ้ าถึงชุมชนเพือชักชวนให ้ คนในชุมชนให ้ ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ที
ดําเนินการในแต่ละพืนท ีไม่เพียงแต่เท่านัน อาสาสมัครเหล่านียังมีบทบาท ในองค์กรพัฒนาชุมชนทีได ้ รับการจัด
ตั งโดยชุมชนในพืนทีอีกด ้ วย

(รายงานประจําปี พ.ศ.2557 หน ้ า 8)

(แหล่ง : รายงานประจําปี 2557 หน ้ า 8)

คุณค่าและความโปร่งใส
มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีมุ่งเน ้น
บนหลักการด ้ าน สวัสดิภาพ การศึกษา ของเด็กและการพัฒนาสังคมโดยการขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให ้
กับชุมชนในพืนทีโดยเฉพาะกับชุมชนทีอยู่ห่างไกลในชนบท ผ่านอาสาสมัครและองค์กรพัฒนาชุมชน  โครงการ
ต่างๆ มีเป้าหมายทีชัดเจนทีมุ่งเน ้นไปยังความต ้ องการของเด็ก  ผู ้ บริหารของมูลนิธิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน
มีทักษะอย่างสูงในการประเมินความสําเร็จในการดําเนินโครงการต่าง ๆโดยเฉพาะกับผลกระทบทีจะเกิดขึน ทั งก่อน
และหลังจากดําเนินการโครงการต่างๆ

ผู ้ บริหารของมูลนิธิ ซ.ีซ.๊เอฟ.เพือเด็กและเยาวชน มีแผนในการดําเนินงานโดยมีเป้าหมายทีชัดเจนทีมุ่งเน ้นและอุทิศ
ไปยังขอบข่ายงานดังต่อไปนี
 - โครงการทุนการศึกษาต่อเนืองให ้ กับเด็กและเยาวชนทีด ้ อยโอกาส
 - โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก มูลนิธ ิซ.ีซ.ีเอฟ เพือเด็กและเยาวชน
 - การปลูกฝังศิลธรรมให ้ กับเด็กทีอุปการะโดยมูลนิธิฯ
 - นําศักยภาพทีซอนภายในเด็กทีอุปการะโดยมูลนิธิฯ
 - การพัฒนาชุมชนท ้ องถิน
 - การสร ้ างฐานอาสาสมัครตลอดชีว ิต
ทีมงานอาสาสมัครของสมาคม กิฟวิง แบค ได ้ สอบทานรายงานการเงินของมูลนิธิฯ แล ้ วพบว่า ค่าใช ้ จ่ายด ้ านการบริหาร
และการจัดของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2014-2015 อยู่ทีร ้ อยละ 10 ของรายได ้ ทีได ้ รับในปีเดียวกัน ซึงค่อนข ้ างตํา
เมือเปรียบเทียบกับขนาดของมูลนิธิฯ และโครงการต่างๆ ทัวทั งประเทศ
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องค์กร มูลนิธ ิ ซ.ีซ.ีเอฟ.เพือเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถ ั มภ์สมเด็จพระเทพร ั ตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี
สอบบ ัญชีแล้ว มูลค่า มูลค่าเวลา รวม

ของบร ิจาค อาสาสม ัคร
บาท บาท บาท บาท

ทร ั พย์ส ินหมุนเว ียน พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 พ.ศ.2558
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด 193,113,929  193,113,929   
เงินลงทุนระยะสัน 256,354,532  256,354,532   
ลูกหนีการค ้ า 1,911,814      1,911,814        
รวมทร ัพย์ส ินหมุนเว ียน 451,380,275  451,380,275   

รายร ั บและรายจ่าย
รายร ั บ
เงินบริจาคและเงินอุปการระ 379,655,509    379,655,509     

ดอกเบียรับ 13,796,428      13,796,428        

เงินโอนทียังได ้ บันทึกเป็นรายได ้ 5,115,789        5,115,789          

สิงของทีได ้ รับการบริจาค 16,637,919   16,637,919        

มูลค่าเวลาทีได ้ รับจากอาสาสมัคร 163,800,000  163,800,000     

รายได ้ อืน 2,133,943      2,133,943          

รวาม 400,701,669    16,637,919   163,800,000 581,139,588   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
ค่าใช ้ จ่ายในการสนับสนุนเด็ก 221,197,743    55% 221,197,743     

ค่าใช ้ จ่ายในการพัฒนามนุษย์ 3,896,940        1% 3,896,940          

ค่าใช ้ จ่ายในโครงการต่างๆ 50,564,171      13% -                   50,564,171        

รวม 275,658,854    69% -                  -                   275,658,854   47%

ค่าใช้ด้านการบริหารจ ั ดการ
เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการ และฝึกอบรม18,563,267      5% 18,563,267      3%

เครืองใช ้ สํานักงาน 1,451,554        0% 1,451,554        0%

ค่าทีปรึกษา 1,413,253        0% 1,413,253        0%

ค่าเดินทางและประชุม 340,293           0% 340,293           0%

ค่าทีพักอาศัย 2,630,138        1% 2,630,138        0%

ค่าโทรศัพท์และไปรษณีย์ 1,979,389        0% 1,979,389        0%

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 7,433,252        2% 7,433,252        1%

ค่าเสือมราคา 4,550,798        1% 4,550,798        1%

รวม 38,361,945      10% -                  -                   38,361,945     7%

ห ัก มูลค่าของบริจาค * 16,637,919   16,637,919

     มูลค่าเวลาของอาสาสมัคร 163,800,000  163,800,000

รวมค่าใช้จ่าย 314,020,799    78% -                  -                   314,020,799   54%

ส่วนเงิน (ส่วนขาด) 86,680,870      22% 86,680,870      15%

* 3,800 จํานวนอาสาสมัครตลอดชีว ิตทีปฏิบัต ิให ้ กับมูลนิธิฯ
ค ิดเป็นเงินเดือนเดือนละ 3000 * 3800
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