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วตัถปุระสงคข์องการกศุล

สมาคมฯ เป็นองคก์รสาธารณประโยชน ์ทมีคีวามมุง่หวัง ทจีะสง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพกิาร 
พรอ้มทังเผยแพรใ่หค้วามรูเ้กยีวกบัคนพกิาร ตอ่สาธารณชน ใหเ้กดิความเขา้ใจและมเีจตคตทิถีกูตอ้งเกยีวกบั
คนพกิาร

1 สง่เสรมิ สนับสนุน การรวมกลุม่ของคนพกิารเพอืบําเพ็ญประโยชน ์หรอืประกอบอาชพีตามความสนใจ 
และความถนัด สง่เสรมิการคา้สลากกนิแบง่รัฐบาลทกุประเภทใหก้บัสมาชกิของสมาคมฯ หรอืจําหน่าย
สลากทกุประเภททสํีานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล หรอืรัฐบาลจําหน่าย 

2 พัฒนาศักยภาพของคนพกิารทังสว่นบคุคล และองคก์รของคนพกิารใหส้ามารถพงึพาตนเองได ้
3 เผยแพรค่วามรูเ้กยีวกบัคนพกิารตอ่สาธารณชน เพอืใหเ้กดิความเขา้ใจและมเีจตคตทิถีกูตอ้งตอ่คนพกิาร
4 สง่เสรมิการศกึษาและการพัฒนาอาชพีของคนพกิารทังในชนบทและในเมอืง
5 ใหค้วามรว่มมอืกบัองคก์รของคนพกิารและหน่วยงานฟืนฟพัูฒนาคนพกิารทมีวีัตถปุระสงคค์ลา้ยคลงึกบั

      วัตถปุระสงคข์องสมาคมทังภาครัฐและเอกชน และเพอืสาธารณกศุล
6 สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอื และความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งผูนํ้าคนพกิาร และองคก์รของคนพกิารทกุระดับ
7 สง่เสรมิ สนับสนุนใหม้ตีัวแทนของคนพกิารระดับจังหวัดและเป็นองคก์รตัวแทนของคนพกิารระดับชาต ิ

      เพอืสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของคนพกิารแตล่ะจังหวัดตอ่หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง
8 สง่เสรมิ สนับสนุนใหส้มาชกิไดรั้บการพัฒนา พบปะองคก์รเครอืขา่ยคนพกิารทอียูต่า่งประเทศ เพอืแลก

       เปลยีนประสบการณ์ซงึกนัและกนั และไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมในตา่งประเทศรวมถงึการไปดงูาน
9 สนับสนุนและรว่มปฎบิตักิารทุน่ระเบดิ เพอืมนุษยธรรมกบัศนูยป์ฎบิตักิารทุน่ระเบดิแหง่ชาต ิในการเก็บกู ้

        และกวาดลา้งทุน่ระเบดิ สํารวจปักป้ายพนืทอีนัตราย ใหค้วามรูเ้รอืงอนัตรายจากทุน่ระเบดิ

Page 1 of 7



ความเป็นมาของสมาคม:

แรกเรมิสมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหว  (สพค.)  เป็นองคก์รของคนพกิาร  ทบีรหิารงานโดยคณะกรรมการ
ทเีป็นคนพกิารทังหมด เป็นสมาคมฯ ทไีมแ่สวงหากําไร มุง่เนน้การพัฒนา สง่เสรมิสนับสนุน งานชว่ยเหลอืฟืนฟ ู
เผยแพรข่า่วสารความรูด้า้นสทิธปิระโยชนใ์หก้บัคนพกิารทกุประเภท กอ่ตังเมอืปี พ.ศ. 2545 โดยไดรั้บอนุญาต
จดทะเบยีนเป็นสมาคมถกูตอ้งตามกฏหมาย จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาต ิตาม เลขอนุญาต ท ี
ต.439/2545 เมอืวันท ี9 ตลุาคม 2545 และ เลขทะเบยีนลําดับท ี4/2545 ของนายทะเบยีนจังหวัดปทมุธาน ี
เมอืวันท ี8 พฤศจกิายน 2545 ซงึตอ่มาไดม้กีารจดทะเบยีนแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคับใหมโ่ดยเพมิชอื คําวา่ 
"สากล" ตอ่ทา้ย คอื สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล ตามทะเบยีนเลขท ี3/2547 เมอืวันท ี
30 กนัยายน 2547 ลงชอืโดยนายทะเบยีนสมาคมจังหวัดปทมุธานจีนถงึปัจจบุนั และไดรั้บการจดทะเบยีน  
รับรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน ์ทะเบยีนเลขท ี0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมนัคงของ
มนุษย์

พันตร ีศริชิยั ทรัพยศ์ริ ินายทหารนอกราชการ มบีทบาทสําคัญอยา่งยงิในการเป็นหนงึในผูก้อ่ตังสมาคมฯ
ดว้ยประสบการณ์การบรหิารงานรว่มกบัองคก์รสาธารณกศุลหลายแหง่เป็นเวลาหลายปี ทา่นเคยดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคมคนพกิารแหง่ประเทศไทย สองสมยัระหวา่งปี พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2548  อกีทังยงัเคย
ดํารงตําแหน่งประธานสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2547  และ
หลังจากนันทา่นไดเ้ป็นผูก้อ่ตังหลักคนหนงึของสมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล โดยททีา่นมสีภาพ
ความพกิารจากการเหยยีบกบัระเบดิ ทําใหข้าซา้ยเหนอืหัวเขา่ขาด แขนซา้ยใตศ้อกตอ้งสว่มใสเ่อ็นเทยีม
และขาขวาใตห้ัวเขา่บดิงอผดิรปูทรง  ทา่นจงึอทุศิตนเองในการทํางานใหก้ารกศุลและคนพกิารหลังจากที
ทา่นปลดประจําการจากกองทัพแลว้

เรมิแรกสมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากลมสีมาชกิกวา่ 600 คน ซงึสว่นใหญเ่ป็นสมาชกิทมีคีวาม
พกิาร รว่มกบัครอบครัวของสมาชกิ  สมาคมฯ ไดม้บีทบาทในการเป็นผูใ้หคํ้าปรกึษาดา้นกฎหมายใหก้บั
คนพกิาร นอกเหนอืไปจากการจัดหากายอปุกรณ์สําหรับคนพกิารใหก้บัผูพ้กิารทมีคีวามจําเป็น  บทบาท
ในการเป็นผูใ้หคํ้าปรกึษาดา้นกฎหมายไดก้ลายเป็นจดุแข็งทสํีาคัญประการหนงึของสมาคมฯ  ในเวลาตอ่มา
สมาชกิในปัจจบุนัลดลงเหลอืป 80 คน ซงึสว่นใหญย่งัคงเป็นคนพกิาร ดว้ยสทิธพิเิศษทสีมาคมฯ
จัดใหด้ว้ยอตัราคา่สมาชกิสําหรับคนพกิาร 100 บาทตอ่ระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ 3 ปี และ 100 บาทตอ่ปี
สําหรับสมาชกิในครอบครัวและบคุคลทัวไป โดยสมาขกิจะไดรั้บขอ้มลูขา่วสารในเรอืงกฎหมาย สทิธิ
ประโยชน ์การใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคล ตลอดจนสทิธพิเิศษในการไดรั้บความชว่ยเหลอืตา่งๆ กอ่นผูท้มีไิด ้
เป็นสมาชกิ ปี 2561 มรีายรับจากคา่สมาชกิจํานวน 5100 บาท

รายละเอยีดของกจิกรรม:

1 เป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรูเ้กยีวกบัสทิธปิระโยชนข์องคนพกิารทัวประเทศ
2 เป็นทปีรกึษาชว่ยเหลอืคนพกิารดา้นความรูท้กุเรอืงในสงิทไีมถ่กูตอ้ง ไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม
3 เป็นแกนกลางในการใหคํ้าปรกึษา แนะนํา รับบรจิาค และแจกจา่ยอปุกรณ์เครอืงชว่ยความพกิาร เชน่ 

รถวลีแชร ์รถสามลอ้โยก ใหก้บัคนพกิารทัวประเทศ
4 ออกตรวจเยยีมใหคํ้าแนะนําคนพกิาร และชว่ยเหลอืเบอืงตน้ ตามตา่งจังหวัด
5 รว่มกบัหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกจิกรรมใหก้บัคนพกิาร
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โครงการในปี 2561
โครงการมอบรถวลีแชร ์รถสามลอ้โยก ใหค้นพกิาร:

สําหรับปี 2561 สมาคมฯ ใชช้อืโครงการวา่ "โครงการมอบรถวลีแชร-์รถสามลอ้โยก ใหค้นพกิาร" ไดม้อบรถ
เป็นจํานวน 182 คัน มรีายละเอยีดดังนี

วตัถปุระสงค:์

1 เพอืรว่มมอืกบัตา่งประเทศใหเ้ขา้มาชว่ยเหลอืคนพกิารในประเทศไทย โดยผา่นโครงการมอบรถให ้
คนพกิาร

2 เพอืเป็นสว่นหนงึในกจิกรรมวันคนพกิารสากลทัวโลก ซงึจัดในวันท ี3 ธ.ค.ของทกุปี
3 เพอืตอ้งการเผยแพรใ่หส้งัคมไดรั้บทราบวา่ คนพกิารมคีวามสามารถทจีะทํางานและประสานงานได ้

โดยทคีวามพกิารไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรค
4 เพอืสง่เสรมิใหค้นพกิาร มกํีาลังใจตอ่สูช้วีติเพอืตนเอง และครอบครัว
5 เพอืใหส้าธารณชนทัวไปไดต้ระหนักวา่ องคก์รคนพกิารททํีางานเกยีวกบัคนพกิาร ยงัตอ้งการความ

ชว่ยเหลอืจากทกุภาคสว่นของสงัคม  ซงึรัฐใหก้ารดแูลไมท่ัวถงึ
6 เพอืใหค้นพกิาร ใน 77 จังหวัด ไดรั้บรถวลีแชร ์รถสามลอ้โยก เพอืนําไปใชใ้นชวีติประจําวันและชว่ย

ลดภาระในครอบครัว
7 เพอืรว่มกบัหน่วยงานภาคเอกชน ภาคสงัคม การมสีว่นรว่ม เชน่ โรตาร ีภาครัฐ  ภาคเีครอืขา่ยสงัคม 

ดา้นตา่งๆ เชน่ เหลา่กาชาด องคก์รเพอืชว่ยเหลอืสงัคม

เป้าหมายในปีนี
ตอ้งการใหค้นพกิาร  จํานวน  100  คน ไดม้รีถวลีแชร ์-  สามลอ้โยก ไวใ้ชใ้นชวีติประจําวัน
และมคีณุภาพชวีติทดีขีนึ

โครงการรบับรจิาคอปุกรณ์คอมพวิเตอร์
จัดทําโครงการรับบรจิาคอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง  ซดี ีดวีดี ีอปุกรณ์ไฟฟ้า เครอืงใชไ้ฟฟ้า
ทกุชนดิทเีสยี หรอืไมไ่ดใ้ชแ้ลว้ เพอืนําไปรไีซเคลิ รยีสู แลว้นําเงนิทไีด ้ไปชว่ยเหลอืคนพกิาร จัดหา
อปุกรณ์ รถสามลอ้โยก รถวลีแชร ์ใหค้นพกิาร และลงพนืทเียยีมคนพกิาร โดยใชเ้งนิทมีาจากขยะคอมพวิเตอร์

จังหวัด จํานวน (คัน)

รอ้ยเอ็ด 32
ชมุพร 73
จันทบุรี 35
ลําพนู 10
ปทมุธานี 1
เพชรบุรี 1
เชยีงใหม่ 30
 182

Page 3 of 7



วตัถปุระสงค:์

1 เพอืนํามารไีซเคลิ รยีสู ดัดแปลง เพมิเตมิ สรา้งมลูคา่เพมิ นําไปจําหน่าย เพอืหารายไดม้าชว่ยเหลอื
คนพกิาร นําไปจัดซอืรถสามลอ้โยก – รถวลีแชร์

2 เพอืนําคอมพวิเตอรท์ดีใีชง้านได ้ไปมอบใหโ้รงเรยีน ทหีา่งไกลความเจรญิ อยูใ่นทกีนัดาร
3 เพอืเป็นสว่นหนงึในกจิกรรมวันคนพกิารสากล ทัวโลก ซงึจัดในวันท ี3 ธ.ค.ของทกุปี
4 เพอืตอ้งการเผยแพรใ่หส้งัคมไดรั้บทราบวา่ คนพกิารมคีวามสามารถทจีะทํางานและประสานงานได ้

โดยทคีวามพกิารไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรค
5 เพอืสง่เสรมิใหค้นพกิาร ผูท้เีกยีวขอ้ง มกํีาลังใจตอ่สูช้วีติเพอืตนเอง และครอบครัว
6 เพอืใหส้าธารณชนทัวไปไดต้ระหนักวา่ องคก์รคนพกิารททํีางานเกยีวกบัคนพกิาร ยงัตอ้งการความ

ชว่ยเหลอื จากทกุภาคสว่นของสงัคม  ซงึรัฐใหก้ารดแูลไมท่ัวถงึ
7 เพอืใหค้นทดีอ้ยโอกาส ไดรั้บอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งนําไปใชใ้นชวีติประจําวันและ

จะชว่ยลดภาระในครอบครัว
8 เพอืรว่มกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม มหาวทิยาลัย ตา่งๆ บรษัิท หา้งรา้น ทมีี

จติเมตตารว่มกนัเพอื ชว่ยเหลอืสงัคม

เป้าหมาย
ตอ้งการใหค้นพกิาร ครอบครัวคนพกิาร นักเรยีน ในพนืทถีนิหา่งไกลในชนบทไดรั้บ
อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง (ด)ี ไวใ้ชใ้นชวีติประจําวัน และมคีณุภาพชวีติทดีขีนึ 

ในปี 2561 น ีสมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล มรีายไดจ้ากการรับบรจิาคโครงการคอมพวิเตอร ์
มากกวา่ 2 ลา้นบาท

โครงการบรจิาคเศษลวดเย็บกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษมสีว่นผสมของอลมูเินยีม ซงึเป็นวัตถดุบิหลักในการผลติกายอปุกรณ์สําหรับคนพกิาร
เชน่ ไมเ้ทา้สําหรับผูส้งูอาย ุวอลค์เกอรส์ขีาสําหรับคนพกิาร เป็นตน้  สมาคมฯ ไดรั้บความรว่มมอืจากภาค
เอกชน เชน่ องคก์รธรุกจิ บรษัิท หา้งรา้นตา่งๆ ในการรวบรวมเศษลวดเย็บกระดาษและนําสง่ใหก้บัสมาคมฯ
เพอืทสีมาคมฯ จะไดส้ง่ตอ่ใหพั้นธมติรของสมาคมฯ เพอืทําการหลอม แลว้นําออกจําหน่ายเพอืนํารายได ้
กลับเขา้สูส่มาคมฯ เพอืดําเนนิกจิกรรมการกศุลใหก้บัคนพกิารตอ่ไป  

โครงการรบับรจิาค หว่งฝา เปิดกระป๋องอลมูเินยีมทกุชนดิ
ฝาเปิดกระป๋องมโีลหะทมีสีว่นผสมทสีามารถนําไปผลติกายอปุกรณ์ เชน่ ขาเทยีม ขอ้เขา่เทยีม เป็นตน้
สมาคมฯ ไดร้ว่มมอืกบัมลูนธิขิาเทยีมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภข์องสมเด็จพระราชชนน ีโดยเป็น
ศนูยรั์บบรจิาคฝาเปิดกระป๋องจากสาธารณชนทัวไป และนําสง่ใหก้บัมลูนธิฯิ เพอืกระบวนการผลติกาย
อปุกรณ์เพอืคนพกิารตอ่ไป
เพอืนําไปทําขาเทยีมพระราชทาน มลูนธิสิมเด็จยา่ฯ แจกจา่ยใหก้บัคนพกิารผูย้ากไร ้ตํารวจ
ทหาร ทพีกิารจากการปฏบิตัหินา้ทปีกป้องประเทศชาติ
รายการหว่งฝาสงิทรัีบบรจิาค

1 หว่งฝากระป๋องเครอืงดมืทกุชนดิ ทเีป็นอลมูเินยีม
2 หว่งฝาปลากระป๋องทกุชนดิ 
3 เศษอลนูเินยีมทกุชนดิ ( ทังเป็นเสน้, เป็นแผน่ )
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โครงการบรรยายพเิศษ:

โครงการบรรยายพเิศษของสมาคมฯ เป็นบทบาททสํีาคัญของทา่นนายกสมาคม พันตรศีริชิยั ทรัพยศ์ริ ิ
สบืเนอืงจากองคค์วามรูท้างดา้นพระราชบญัญัตคินพกิารและกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง ททีา่นนายกสมาคม
มคีวามเชยีวชาญเป็นพเิศษ เป็นทยีอมรับทังภาคเอกชนและรัฐบาล ตลอดรวมถงึองคก์รสาธารณกศุลอนืๆ 
ในปี 2561 ทางสมาคมฯ ไดจั้ดบรรยายเรอืงสทิธแิละโอกาสคนพกิาร จํานวน 10 ครัง 7  จังหวัด ดังนี

การจดัทํารายงาน:
สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากลมกีารจัดทําผลสรปุกจิกรรมของสมาคมฯ ประจําปี
รวมทังรายงาน ดา้นการเงนิทไีดรั้บการสอบบญัชเีป็นประจําทกุปี  สําหรับรายงานดา้นการเงนิในปี พ.ศ.
2561 ทสีมาคมฯ ได ้นําเสนอตอ่ทมีงานฯ ไดรั้บการสอบบญัชจีากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต นางสาวมยรุา
สขุวัน ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 7845  ทังนสีมาคมฯ ยงัไดจั้ดทําขา่วสารกจิกรรมของสมาคมฯ
นําขนึบนเว็บไซตข์องสมาคมฯ อยา่ง สมําเสมอ รวมทังรายงานสรปุกจิกรรมประจําปีดว้ย

กระบวนการประเมนิ:

นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์หนงึในคณะทํางานของสมาคมกฟิวงิแบค ไดเ้ขา้เยยีมชมสมาคมคนพกิารทางการ
เคลอืนไหวสากลครังแรกเมอืวันท ี6 มนีาคม พ.ศ. 2558  และไดม้โีอกาสเขา้พบพันตรศีริชิยั ทรัพยศ์ริิ
ทา่นนายก สมาคมฯ ซงึกรณุาอธบิายชแีจงรายละเอยีดกจิกรรมตา่งๆ ของสมาคมฯ
รวมถงึตอบของคําถามทเีกยีวขอ้ง กบักฎหมาย

จากขอ้มลูการสนทนาพบวา่ ในประเทศไทยยงัไมส่ามารถระบจํุานวนคนพกิารทมีอียูท่ังประเทศได ้สบืเนอืง
จากหน่วยงานทเีกยีวขอ้งทดํีาเนนิกจิกรรมเกยีวกบัคนพกิารยงัขาดความรว่มมอืในการแบง่ปันขอ้มลูกนั  อกีทัง
ยงัมกีารจํากดัความกบัความหมายของ "คนพกิาร" ทแีตกตา่งกนั ขนึอยูก่บัความเขา้ใจของแตล่ะองคก์ร
อยา่งไรก็ตาม สมาคมฯ ไดนํ้าตัวเลขสถติขิององคก์รอนามยัโลก (WHO) ซงึรายงานวา่จํานวนคนพกิารทกุ
ประเภทในประเทศไทยมจํีานวนทังสนิ 6,500,000 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของจํานวนประชากรของประเทศ
ซงึคนพกิารดังกลา่วยงัอยูใ่นสภาพทดีอ้ยโอกาสในสงัคมไทย และจําเป็นทจีะตอ้งไดรั้บการฟืนฟใูนทกุๆ ดา้น
และถงึแมจ้ะมกีฎหมายกลา่วถงึสทิธขิองคนพกิารกําหนดใหเ้ปิดโอกาสทางสงัคมใหก้บัคนพกิารเหลา่น ีเพอื
ใหม้ชีวีติอยูอ่ยา่งมคีวามเสมอภาค และมศีักดศิรเีทา่เทยีมกบัคนธรรมดา แตใ่นความเป็นจรงิหาเป็นเชน่นันไม่

กระบวนการประเมนิมลูนธิฯิ ประจําปีจะจัดทําขนึโดยการวเิคราะหง์บการเงนิลา่สดุซงึไดรั้บการตรวจสอบจาก
ผูต้รวจสอบบญัชแีลว้ และจากการสอบถามจากเจา้หนา้ทขีองมลูนธิฯิ เกยีวกบัรายละเอยีดของกจิกรรม,
โครงการ, และขอ้มลูเกยีวกบัตัวเลขในงบการเงนิ เป็นตน้

จังหวัด จํานวน (ครัง)

ลพบุรี 1

จันทบุรี 1

ลําพนู 1

เชยีงใหม่ 2

บุรรัีมย์ 2
ชมุพร 2
รอ้ยเอ็ด 1

10
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คณุคา่และความโปรง่ใส:

สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากลมคีวามพยายามอยา่งยงิในการทจีะทําใหอ้งคก์รมคีวามโปรง่ใส
และมธีรรมาภบิาลในทกุดา้น  ทา่นนายกสมาคมฯ มคีวามตังใจและยนิดเีสมอในการเปิดเผยขอ้มลู และ
รายงานดา้นการเงนิของสมาคมฯ แกผู่เ้ยยีมชมทรีอ้งขอรายงานดังกลา่ว  ทา่นพันตรศีริชิยั ทรัพยศ์ริ ินายก
สมาคมฯ เป็นบคุคลหลักในการดําเนนิการตัดสนิใจทเีกยีวกบัสมาคมฯ  ทา่นเป็นผูท้มีคีวามสมัพันธท์ดีกีบั
ภาคธรุกจิและภาครัฐ  และดว้ยองคค์วามรูด้า้นกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัคนพกิารและอนืๆ ทเีป็นทยีอมรับ
จงึนับเป็นจดุแข็งประการหนงึของสมาคมฯ ทําใหบ้ทบาทของสมาคมฯ โดดเดน่ดา้นการปกป้องสทิธขิอง
คนพกิาร ทังทเีป็นสมาชกิของสมาคมฯ และคนพกิารทัวประเทศอกีดว้ย  อกีทังบทบาทดังกลา่วยงัชว่ย
กระตุน้หน่วยงานภาครัฐใหต้ระหนักถงึสทิธติา่งๆ ของคนพกิารทพีงึไดรั้บตามกฎหมายดว้ย

เมอืพจิารณาอตัราสว่นทางการเงนิของ APDI สําหรับปีงบประมาณ 2561 เราพบวา่คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน
สมาคมฯ  อยูท่ ี53% และ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 42% ของรายไดใ้นปีนี

สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล

จํานวนเงนิ 
2561

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน
เงนิสด 94,877           
เงนิฝากธนาคาร 1,264,884     
รวม 1,359,761     
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สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล
รายรบั-รายจา่ย
รายได ้
รายรับจากเงนิบรจิาค 861,440         
รายรับจากเงนิบรจิาคสลากกนิแบง่รัฐบาล 371,909         

รายรับคา่สมาชกิ 5,100             

รายรับจากคา่ณาปนกจิ 4,630             

ดอกเบยีรับ 3,142             

รายรับจากโครงการคอมพวิเตอร์ 2,070,970     

รวมรายได ้ 3,317,191     

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน
คา่เบยีเลยีงนายกสมาคมและคา่เบยีประชมุกรรมการรายเดอืน 145,400     4%

คา่สนับสนุนกจิการโครงการแจกรถวลีแชร์ 855,400         26%

คา่เงนิบรจิาคและการกศุลสาธารณะ 28,400           1%

คา่นํามนัรถ คา่พาหนะ คา่เชา่ทพัีก 209,876         6%

คา่ใชจ้า่ยโครงการตรวจเยยีมบา้นคนพกิาร 213,879         6%

คา่สวัสดกิารอาหารกลางวัน 292,015         9%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 1,744,970   53%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
คา่เบยีเลยีงเจา้หนา้ที 736,834         22%

คา่ใชจ้า่ยประชมุใหญ่ 38,585           1%

คา่เบยีเลยีงอาสาสมคัร 16,200           0%

คา่สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 111,921         3%

คา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา 52,110           2%

คา่พมิพน์ามบตัร แผน่พับ คา่ถา่ยเอกสาร 32,825           1%

คา่บรกิารบญัชี 8,000             0%

คา่ทนาย 47,000           1%

คา่ภาษีและประกนัภยั 39,596           1%

คา่เสอืมราคา 191,913         6%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอนื ๆ 101,484         3%

คา่ธรรมเนยีมอนื ๆ 12,323           0%

คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 3,890             0%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,392,681   42%

รวมคา่ใชจ้า่ย    3,137,651   95%

กําไรสทุธิ 179,540         5%

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 53%
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 42%
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คะแนนรวม 60 35                

คะแนนปกต ิ(% x 100) 59                

20 -39 = 2 stars

10 - 19 = 1 star

0-9 = 0 star

 > 80 = 5 stars

60-79= 4 stars

40-59 = 3 stars

ความยงัยนืทางการเงนิ ((ทรัพยส์นิหมนุเวยีนสทุธแิละเงนิลงทนุ / คา่ใชจ้า่ยรวม))* 10 4                  

การจดัอนัดบัประสทิธภิาพทางการเงนิ อนัดบั

ประสทิธภิาพในการระดมทนุ(1-( คา่ใชจ้า่ยในการระดมทนุ/เงนิทไีดจ้ากการระดม
ทนุ))*100 10 10                

เงนิบรจิาคสามารถ
ลดหยอ่นภาษีได ้ เงนิบรจิาคสามารถลดหยอ่นภาษีได ้ 10 -               

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้น
บรหิารจัดการ (1-คา่ใชจ้า่ยบรหิารจัดการ/คา่ใชร้วม))*100 10 6                  

อตัราสว่นการระดมทนุ (1-คา่ใชจ้า่ยในการระดมทนุ/คา่ใชจ้า่ยรวม)*100 10 10                

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการ (คา่ใชจ้า่ยในโครงการ/คา่ใชจ้า่ยรวม) * 100 10 6                  

การจัดอนัดบัประสทิธภิาพการเงนิ
สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล

การวดัประสทิธภิาพ คะแนน
สงูสดุ คะแนน



การจดัอนัดบัธรรมาภบิาล

ธรรมาภบิาลคอืกระบวนการตัดสนิใจขององคก์ร กระบวนการของธรรมาภบิาลประกอบไปดว้ย
การตรวจสอบ และถว่งดลุเพอืการนําไปสูก่ารตัดสนิใจ ความรับผดิชอบ และการรายงานความโปรง่ใส

คะแนนโบนัส ตัวชวีัดระดับธรรมาภบิาลทอียูเ่หนอืความคาดหมายจากระดับปกต ิซงึเป็นตัวชนํีาทจีะถกูรวมไว
กบัการประเมนิในการจัดอนัดับในอนาคต อยา่งไรก็ตามองคก์รการกศุลทไีดรั้บคะแนนโบนัสนแีลว้จะไดค้ะแน
เพมิ

4 -                 

จัดทํารายผลตอบแทนใหก้บั หัวหนา้องคก์ร , คณะกรรมการขององคก์ร 4 -                 

จัดทํารายงานผลตอบแทนใหก้บัเจา้หนา้ททีเีกยีวขอ้งกบัหัวหนา้
องคก์รหรอืคณะกรรมการ

มนีโยบายไมล่ว่งละเมดิทางเพศ 2 2                     

มนีโยบายการปกป้องสทิธเิด็ก 4 4                     

มนีโยบายการรอ้งเรยีนภายใน 2 -                 

มนีโยบายไมก่ดีกนัเชอืชาติ 2 -                 

องคก์รมกีารเก็บรายงานประชมุ 4 4                     

มนีโยบายในเรอืงผลประโยชนท์ับซอ้น 2 -                 

งบการเงนิทไีดรั้บการสอบบญัชไีดรั้บการสอบและประเมนิโดยผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาตทไีมข่นึกบัองคก์ร 15 15                   

ไมม่ยีอดเงนิกูห้รอืยมืใหก้บัหรอืจากเจา้หนา้ท ีผูม้สีว่นเกยีวขอ้งหรอื
ผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร 4 4                     

สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล

ธรรมมาภบิาล
คะแนน
โบนสั
สงูสดุ

คะแนน
สงูสดุ คะแนน

เสยีงสว่นใหญข่องคณะกรรมการขององคก์รมคีวามเป็นอสิระ 15 15                   
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มกีารเผยแพรจํ่านวนพนักงานโดยแยกทักษะหรอืหน่วยงาน 4

รายงานดา้นการเงนิในรายงานผลการดําเนนิงานประจําปีสามารถ
สอบทานไดก้บัรายงานการเงนิทไีดรั้บการสอบบญัชโีดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต

มกีารจัดทํารายงานดา้นการเงนิโดยแยกคา่ใชจ้า่ยของพนักงาน
ปฏบิตักิารกบัพนักงานอํานวยการ

15 15                   

10 -                 

กจิกรรมของโครงการสามารถเปรยีบเทยีบในเชงิปรมิาณกบัโครงการทผี

มกีารจัดทํารายงานดา้นการเงนิแยกโครงการซงึสามารถสอบทานได ้
กบัรายงานการดําเนนิงานประจําปี

-                 

10 10                   

4 4                     

4 -                 

ดําเนนิการเผยแพรร่ายงานการดําเนนิงานประจําปีบนเวบไซตข์ององคก์

มกีารเผยแพรโ่ครงการตา่งๆ ทดํีาเนนิงานของปีทผีา่นมา

มกีารจัดทํารายงานความยงัยนืดา้นการเงนิ

การประเมนิรายงานผลการดาํเนนิงานประจําปี

15 15                   

4 4                     

10

มกีารจัดทํารายงานและการดําเนนิงานของโครงการทไีดรั้บการ
เผยแพร ่(รายงานจัดทําขนึภายหลังอยา่งนอ้ย 6 เดอืน๗

มกีารถามความเห็นจากผูรั้บประโยชนจ์ากโครงการทจัีดขนึ

-                 

Max 
Bonus 
Score

Max 
Score Score

10 10                   

10 10                   

มกีารจัดทําการประเมนิทเีป็นอสิระและไดรั้บการเผยแพรบ่นเวบไซต์
ขององคก์รหรอืหน่วยงานทจัีดทํารายงานการประเมนิ

องคก์รไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นองคก์รอสิระ ไมข่นึอยูก่บัหน่วยงานรัฐบ

4                     

15 15                   

4

ธรรมมาภบิาล

จัดทํารายงานโครงการในอนาคต

Max 
Bonus 
Score

Max 
Score Score
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คะแนนรวม 197 162                

คะแนนปกต ิ(% * 100) 82.23             

ดอนัดบัความโปรง่ใส
 > 80 = 5 ดาว

60-79 = 4 ดาว

40-59 = 3 ดาว

20 -39 = 2 ดาว

10 - 19 = 1 ดาว

0 - 9 =  0  ดาว

ขอ้มลูเชงิปรมิาณและความสําเร็จของโครงการตา่งๆขององคก์ร
สามารถนํามาเปรยีบเทยีบไดต้ลอดเวลา

เผยแพร ่ประวัต ิวสิยัทัศน ์พันธกจิ และนโยบายทชีดัเจน บนเวบไซต์

กจิกรรมและโครงการตา่งๆ ขององคก์รเป็นไปตามพันธกิจิและ
วัตถปุระสงคข์องโครงการ

องคก์รมเีวบไซตข์องตนเอง

เผยแพรร่ายชอืคณะกรรมการขององคก์รบนเวบไซต์

การประเมนิเวบไซตข์ององคก์ร

15

4

Max 
Bonus 
Score

Max 
Score

4

4

4 4                     

อนัดบั

5

4                     

เผยแพรร่ายชอืพนักงานอาวโุสบนเวบไซต์ 4 -                 

เผยแพรผ่ลการดําเนนิงานประจําปีในเชงิปรมิาณบนเวปไซต์ 15 -                 

15                   

4                     

Score

4                     
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สมาคมคนพกิารทางการเคลอืนไหวสากล
คะแนนรวม

การจัดอนัดับในสองสว่นทแีตกตา่งกนัจาก 1. ประสทิธภิาพการเงนิ 2. ธรรมาภบิาลและความโปรง่ใส 
ซงึองคก์รการกศุลจําตอ้งไดค้ะแนนทดีเีพอืทจีะไดรั้บคะแนนรวมทสีงู ซงึการคํานวณหาคะแนนรวมจําตอ้งมี
การคํานวณโดยใชส้ตูรการคํานวณโดยเฉพาะ คะแนนรวมในทนีไีมไ่ดห้มายถงึผลบวกของคะแนนจากทังสอ
สว่นรวมกนัแตเ่ป็นการคํานวณทนํีามาเขา้สตูรเพอืหาระยะหา่งของคะแนนทคีวรเป็นตามทฤษฏคีา่
สมบรูณ์ของ 100 คะแนน คะแนนทหีา่งจาก 100 นอ้ยเพยีงใดก็ถอืวา่เขา้ใกลค้า่สมบรูณ์ ซงึจะทําใหค้ะแนน
รวมสงูขนึตามไปดว้ย 

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

คะแนนประสทิธภิาพการเงนิ 59          
คะแนนธรรมาภบิาล 82          

คะแนน: 68          

0 -9 = 1 ดาว

40-59 = 3 ดาว

20 -39 = 2 ดาว

10 -19 = 1 ดาว

อนัดบัรวม อนัดบั

 > 80 = 5 ดาว

60-79 = 4 ดาว 4


