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บทนํา
มูลนธิเิพื*อการฟื0 นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)	เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที*ดําเนนิกจิกรรมเพื*อใหค้วาม
ช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส  ครอบครัวผูย้ากไร ้ และผูท้ี*อยู่ในภาวะยากลําบาก  เพื*อพัฒนาคุณภาพชีวติของตนเอง
และครอบครัวใหด้ีข ึ0น ช่วยลดปัญหาของเด็ก ครอบครัว และสังคม

ฟอร์เด็ก เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะที*จดทะเบียนในประเทศไทยเมื*อวันที* 14	กุมภาพันธ ์พ.ศ.	2541	
เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลําดับที* 585		ใบเสร็จรับเงนิสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดป้ระจําปีได ้

รางวัลที*ไดร้ับ
ปี2550		องค์กรผูท้ําคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผูทุ้กข์ยาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั*นคงของมนุษย์
ปี2554		องค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นระดับภาคกลาง  จาก มูลนธิริ็อกกี0เฟลเลอร์
ปี2555		รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง ระดับองค์กรขนาดกลาง จาก Thailand	NGO	Award
ปี2555		องค์กรส่งเสรมิการเรียนรูห้นังสือดีเด่น จาก UNESCO
ปี2557		องค์กรคนดีตน้แบบคุณธรรมไทย จากสมาคมสหพันธ์คนพกิารในประเทศไทย
ปี2559		รางวัลที*หน ึ*ง หนังสือของมูลนธิฟิอร์เด็ก The	Boy	with	a	Bamboo	Heart	
ปี2562		อันดับสอง Parents	of	the	Year	สาขา Best	Corporate	for	Family	จัดโดย Amarin	Baby	&	Kids
ปี2565		รางวัลประทาน ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม

ประวัตคิวามเป็นมา
ดร.อัมพร	วัฒนวงศ์	ไดบ้รจิาคทุนทรัพย์ส่วนตัวพรอ้มประกาศจัดตั 0ง มูลนธิฟิอร์เด็ก เมื*อวันที* 14	กุมภาพันธ ์2541		
ซ ึ*งตรงกับ "วันวาเลนไทน"์	หรือ "วันแห่งความรัก"	เพื*อสานเจตนารมณ์ในการแผ่ความรักต่อผูทุ้กข์ยากใหม้ีความ
เป็นอยู่ที*ดีข ึ0น โดยเฉพาะอย่างยิ*งเด็กยากจน ดอ้ยโอกาส ในประเทศไทย	ใหไ้ดร้ับโอกาสในการพัฒนา			
โดยไม่จํากัดเชื0อชาตแิละศาสนา		
จดทะเบียนเป็นมูลนธิเิพื*อการฟื0 นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)		เมื*อวันที* 10	สงิหาคม 2541	(กท.752)
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วัตถปุระสงค์
1. เพื*อการใหค้วามช่วยเหลือ	การสงเคราะห์และส่งเสรมิสนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาเด็ก เยาวชนที*ดอ้ยโอกาส หรือ

เด็กที*อยู่ในภาวะยากลําบากทั*วไป	เช่น เด็กถกูปล่อยปละละเลย	(เด็กจากครอบครัวที*มีฐานะยากจน  เด็กถกูทอดท ิ0ง
กําพรา้ เร่ร่อน เด็กในชุมชนแออัด สลัม	ลูกกรรมกรก่อสรา้งและเด็กบนที*ราบสูง)	เด็กพกิาร เด็กที*ไดร้ับเชื0อหรือรับผล
กระทบจากเอดส์ เด็กประพฤตตินไม่สมควรแก่วัย เด็กถกูละเมดิสทิธ	ิ	โดยผ่านโครงการ กจิกรรมและ หรือองค์กร 
เครือข่ายต่าง ๆ และการคุุม้ครองสทิธเิด็ก

2. เพื*อส่งเสรมิสนับสนุนทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน	
3. เพื*อการใหค้วามช่วยเหลือ		การสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผูย้ากไร ้ผูต้กทุกข์ไดย้ากแต่สูช้ีวติใหไ้ดร้ับโอกาส 

ยกระดับคุณภาพชีวติของตนและสมาชกิในครอบครัวใหด้ีข ึ0น ใหส้มศักด ิศ̂รีของความเป็นมนุษย์	
4. ดําเนนิกจิกรรมเพื*อสาธารณประโยชน	์ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื*นๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั 0งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย
1.	เด็กดอ้ยโอกาสทุกประเภท
2.	ครอบครัวผูทุ้กข์ยากและผูต้กอยู่ในภาวะยากลําบาก

โครงการหลัก
1) โครงการเพื*อการศกึษาและพัฒนาเด็กนักเรียนที*ยากจน
2) โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
3) ความร่วมมือรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)	และอาสาสมัคร
4) ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพครอบครัวผูทุ้กข์ยากและชุมชน
5) การบรกิารงานสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและครอบครัว

1 โครงการเพื*อการศกึษาและพัฒนาเด็กนักเรียนที*ยากจน
มูลนธิ ิฟอร์เด็ก ใหก้ารช่วยเหลือ ส่งเสรมิและสนับสนุนเด็ก ตั 0งแต่อายุ 7-18	ปี ใหไ้ดร้ับโอกาสในการศกึษาอย่าง
นอ้ยในภาคบังคับและมีโอกาสศกึษาต่อในระดับสูง  หรือศกึษาต่อในระดับสายอาชีพต่าง ๆ ที*ตนเองสนใจและถนัด 
ทั 0งการศกึษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมุ่งเนน้ใหเ้ด็กสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวไดใ้นอนาคต โดยมูลนธิฯิ จะใหทุ้นค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และค่าใชจ่้ายระหว่างเรียนให ้
แก่เด็กและเยาวชนที*ขาดแคลนทุนทรัพย์

2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
2.1	ใหบ้รกิารและพัฒนาเด็กในสถานรับเลี0ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ -	มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 6
อําเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	มีเด็กในความอุปการะ 120	ราย ครูพี*เลี0ยง 8	อัตรา แม่บา้น-แม่ครัว 2	อัตรา
และอาสาสมัครประจํา 1	อัตรา เด็กอายุระหว่าง 2.5-6	ขวบ เตรียมความพรอ้มก่อนวัยเรียน 4	ระดับ (เตรียม,	1-3)	
รับเลี0ยงแบบต่อเนื*องทุกวัน เวน้วันหยุดราชการ

2.2	ส่งเสรมิและตดิตามกจิกรรมเพื*อการพัฒนาเด็กและสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5	แห่งต่อเนื*อง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดด่านใต-้	มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 2		จังหวัดกาฬสนิธุ์  จํานวนเด็ก 41	คน
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ ิศ̂รีบา้นแก มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 3		จังหวัดกาฬสนิธุ์  จํานวนเด็ก  115	คน
3.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธ ิศ̂ร ี–	มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 4		จํานวนเด็ก 87	คน
4.โรงเรียนบา้นหนองบอน (อนุบาล- มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 5)  จังหวัดมหาสารคาม  จํานวนเด็ก 60 คน
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภริมย์- มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 8  จังหวัดขอนแก่น  จํานวนเด็ก 62 คน 

3 ความร่วมมือรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)	และอาสาสมัคร
มูลนธิ ิฟอร์เด็ก ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้ับโอกาสการเรียนรูห้นังสือ การเรียนรูเ้รื*องทักษะชีวติ
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สรา้งเสรมิประสบการณ์ชีวติ เพื*อส่งเสรมิใหม้ีความรูผ้่านกจิกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ โดยกจิกรรมไดร้ับความร่วมมือ
สนับสนุนโครงบําเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานทั 0งจากภาครัฐ เอกชน กจิกรรมที*สามารถทําได ้เช่น หอ้งสมุด
ค่ายเด็กและเยาวชน นันทนาการ สันทนาการ เกษตรเพื*ออาหารกลางวัน เพื*อพัฒนาใหก้ําลังใจแก่เด็ก เยาวชน และ 
ครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวติเพื*อนมนุษย์ ทั 0งรายบุคคลและครอบครัวใหม้ีการพัฒนาต่อไป

4 ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพครอบครัวผูทุ้กข์ยากและชุมชน
การส่งเสรมิอาชีพผูป้กครองและครอบครัว ช่วยเหลือครอบครัวผูย้ากไรท้ี*อยู่ในภาวะยากลําบาก แต่รูจั้กทํามาหากนิ
ดว้ยการใหยื้มทุนหรือสงเคราะห์ทุนเพื*อนําไปลงทุนประกอบอาชีพตามที*ถนัด และสามารถเกดิเป็นรูปธรรมได ้
เช่น การลงทุนขายอาหารปิ0ง ย่าง  อาหารแหง้  รับซื0อเก็บของเก่าขาย ผัก ผลไม ้จัดซื0ออุปกรณ์และส ิ*งของ
ต่าง ๆ ที*จะทําขาย เช่น รถเข็น ร่ม ถว้ย จาน เป็นตน้

5 การบรกิารงานสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและครอบครัว
มูลนธิ ิฟอร์เด็ก ใหค้ําปรกึษา คําแนะนํา การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ดา้นปัจจัยต่าง ๆ แก่ครอบครัว ผูสู้งอายุและ
ผูท้ี*ตกอยู่ในภาวะยากลําบากทั 0งครอบครัว ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ ในดา้นปัญหาชีวติและครอบครัว  ค่ารักษา
พยาบาล  เบี0ยยังชีพ  ค่าเดนิทาง การลงทุนประกอบอาชีพ  การส่งเสรมิอาชีพ ตลอดจนดา้นการศกึษาของลูกหลาน 
จากครอบครัวที*มีฐานะยากจน หลายคนกําพรา้หรือผูป้กครองป่วยดว้ยโรครา้ยแรงอีกทั 0งเรื*องของอาหารและที*อยู่อาศัย 
ทั 0งแบบครั 0งคราวและต่อเนื*อง  เพื*อใหค้รอบครัวและผูท้ี*ตกอยู่ในภาวะยากลําบากมีกําลังใจและยกระดับคุณภาพชีวติ
ที*ดีข ึ0น

กจิกรรม
1 โครงการอาหารกลางวัน :	มื0อเที*ยงนี0พี*เลี0ยงนอ้ง มุ่งเนน้สําหรับเลี0ยงเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์

มูลนธิฟิอร์เด็ก 6	จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนกว่า 120	คน ภายใตก้ารดูแลและรับผดิชอบของมูลนธิฯิ โดยไดร้ับ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐปีละ 50,000	บาท การบรจิาคทุนจํานวน 2,000	บาทสามารถร่วมโครงการนี0ได ้โดยจะ
สามารถเลี0ยงอาหารแก่เด็กไดถ้งึจํานวน 200 ชีวติ เด็กจะไดร้ับสารอาหารที*ถกูหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย 

2 "รองเทา้แตะเพื*อนอ้ง"		เงนิเพียง 25	บาท สามารถซื0อรองเทา้แตะได ้1	คู ่สําหรับเด็ก 1	คน รองเทา้แตะสามารถ
สรา้งรอยยิ0มใหแ้ก่เด็กยากจนและดอ้ยโอกาสได ้โดยเฉพาะตามโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน
ตามแนวชายแดนถ ิ*นทุรกันดาร ชุมชนแออัด

3 "รถจักรยาน...เพื*อนอ้งผูย้ากไรแ้ละห่างไกลโรงเรียน"		จัดทําข ึ0นเพื*อช่วยเหลือเด็กที*ตอ้งเดนิทางไกลมาก
กว่า 3	กโิลเมตร เพื*อไปโรงเรียน ตั 0งแต ่พ.ศ.	2543-	ปัจจุบัน มูลนธิฯิ ไดจั้ดซื0อรถจักรยานสําหรับเด็กมากกว่า
20,000	คัน เพียงเงนิบรจิาค 2,000บาท สามารถจัดซื0อจักรยานได ้1	คัน ช่วยเหลือเด็กไดจํ้านวน 2	คน
ซ ึ*งมีโรงเรียนในถ ิ*นทุรกันดาร มีเด็กนักเรียนจํานวนหลายพันราย ตอ้งการความช่วยเหลืออยู่   

4 "ไข่ไก่หน ึ*งฟอง...เพื*อนอ้งสองคน"  ไข่ไก่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที*มีคุณค่าและราคาถกู หาซื0อไดง่้าย เหมาะ
กับทุกเพศทุกวัย สามารถนํามาปรุงอาหารไดท้ั 0งคาวและหวาน ไข่ไก่จงึเป็นอาหารที*สําคัญ  ดว้ยเงนิบรจิาคเพียง
110 บาท มูลนธิฯิ สามารถจัดซื0อไข่ไก่ 30 ฟอง ใหน้อ้งได ้60 คน

5 "นม...เพื*อนอ้งที*รอ้งหวิ"			จัดข ึ0นใหเ้ด็กมีนมดื*มกนิอย่างนอ้ยใหไ้ดวั้นละ 1	ขวด หรือ 1	แกว้ต่อวัน  เนื*องจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ -	มูลนธิ ิฟอร์เด็ก 6	ไม่ไดร้ับนมดื*มสนับสนุนจากภาครัฐเลย แต่ไดร้ับเงนิ
อุดหนุนจากภาครัฐเพื*อโครงการอาหารกลางวัน เพียงปีละ 20,000	บาท และอัตราครูพี*เลี0ยง 1	อัตรา เพื*อช่วย
เหลือเด็กกลุ่มนี0เท่านั 0น  มูลนธิฯิ จะมีค่าใชจ่้ายเพื*อบรหิารจัดการเฉพาะศูนย์แห่งนี0เฉลี*ยเดือนละ 250,000	บาทเศษ

6 "สนามเด็กเล่นของหน"ู		สนามเด็กเล่น เครื*องเล่นสนาม และการเล่นของเด็กมีผลต่อการพัฒนาในทุกดา้น
ของเด็กโดยเฉพาะการเจรญิเตบิโตของร่างกายและสมอง เครื*องเล่นสนามแบบมีมาตรฐานและปลอดภัยเหมาะสม



Page 4 of 7

กับอายุเด็กและเล่นไดห้ลายคน สามารถช่วยส่งเสรมิและกระตุน้พัฒนาการทั 0งดา้นร่างกาย พัฒนากลา้มเนื0อ จติใจ
สมองของเด็กใหเ้กดิ  สรา้งระเบียบวนิัย การรูจั้กการแบ่งปัน รอคอย มั*นใจ กลา้หาญ ตลอดจนการฝึกพัฒนาการรับรู ้
ทักษะการเคลื*อนไหวและการทรงตัวใหม้ั*นคงดว้ย

7 "ทุนการศกึษาเพื*อนอ้งผูด้อ้ยโอกาสและขาดแคลน"	จัดทําข ึ0นเพื*อใหโ้อกาสแก่นักเรียนที*ดอ้ยโอกาสขาดแคลน
ที*มีความตั 0งใจเรียน มีความประพฤตดิ ีใหไ้ดร้ับโอกาสทางการศกึษา เพื*อบรรเทาทุกข์ของพ่อแม่ผูป้กครอง
โครงการนี0เป็นส่วนหน ึ*งของโครงการเพื*อการศกึษาและพัฒนาเด็ก เยาวชนที*ดอ้ยโอกาส มีเด็กจํานวนกว่า
1,000 รายจากพื0นที*กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ อุดรธาน ีเชียงใหม่ ลําปาง น่าน ชัยภูม ิและในพื0นที*
จังหวัดอื*น ๆ เป็นตน้  

8 "หอ้งสมุดโรงเรียนของหน"ู		โครงการนี0สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์เด็กต่างๆ โดยใหก้าร
สนับสนุนการก่อสรา้งหอ้งสมุด ซ่อมแซม-พัฒนาหอ้งสมุด และจัดหาหนังสือ ตําราเรียน สาระความรูต้่าง ๆ  สารานุกรม 
พจนานุกรม สื*อเสรมิทักษะและพัฒนาเด็ก สื*อสําเร็จรูป สื*ออเิล็กทรอนคิส์และอุปกรณ์ แก่หอ้งสมุด  โครงการสามารถ
ดําเนนิกจิกรรมอยู่ต่อเนื*อง  สามารถพัฒนาความรู ้สรา้งความเพลดิเพลนิไดเ้สมอ โครงการนี0จะมีผูท้ี*ไดร้ับประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง โรงเรียน และชุมชนกว่า 3,500	คนต่อปี  

9 "โครงการขา้วสารอาหารแหง้"	สามารถนําไปช่วยเหลือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	แห่ง ซ ึ*งมีเด็กกว่า 285	ราย
และครอบครัวผูทุ้กข์ยากที*มาขอรับบรกิารเฉพาะขา้วสาร (อาหารแหง้)		อีกประมาณ 20	ครอบครัวแบบต่อเนื*อง 
นอกจากนี0ยังสามารถแบ่งปันใหแ้ก่ครอบครัวในกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและต่างจังหวัด เฉลี*ย 300	ครอบครัวต่อปี

10 เผื*อแผ่ความรักและปันนํ0าใจ	ใหน้อ้งตัวเล็ก  โครงการนี0จัดทําข ึ0นเพื*อขอรับความร่วมมือจากผูท้ี*มีนํ0าใจเพื*อ
แบ่งปันความรักและรอยยิ0มใหเ้ด็ก ๆ โดยการบรจิาคทรัพย์ ส ิ*งของต่างๆ  และอาหาร เช่น ตุ๊กตา ของเล่น เสื0อผา้ 
รองเทา้ อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนดิ  ทั 0งของเก่าและของใหม ่ ซ ึ*งรวมถงึขนมต่าง ๆ  เป็นตน้ การจัดกจิกรรม
พเิศษเนื*องในโอกาสต่างๆ เช่น เนื*องในวันเกดิ งานบุญประจําปี  วันครสิต์มาส วันข ึ0นปีใหม ่ วันวาเลนไทน ์
วันเด็กแห่งชาต ิการฉลองครบรอบของบรษัิท หา้งรา้น หรือวันทําบุญ ซ ึ*งผูม้ีอุปการะคุณสามารถแบ่งปันแก่เด็กกว่า
3,500	ราย ทั 0งในกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑลและต่างจังหวัด

11 แบ่งฝัน นันทนาการ & ทัศนศกึษา แก่เด็กดอ้ยโอกาส เป็นกจิกรรมใหค้วามเพลดิเพลนิ ผ่อนคลายความตงึเครียด
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื*อเสรมิสรา้งโอกาส ส่งเสรมิศักยภาพ พัฒนาการการเรียนรูอ้ย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อตนเอง
และผูอ้ื*น โดยพาเด็ก ๆ ไปร่วมกจิกรรมเพื*อการนันทนาการและการทัศนศกึษาตามสถานที* เช่น พพิธิภัณฑ ์ สวนสัตว์  
สวนสนุก ทะเล เป็นตน้  ผลของการดําเนนิกจิกรรมโครงการที*ผ่านมาสามารถสรา้งความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย
ความตงึเครียด  เรียนรูก้ารเขา้สังคม กลา้คดิ กลา้ทํา กลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์ มีนํ0าใจแบ่งปันกันและกัน  ช่วยปรับ
ทัศนคต ิ ละลายพฤตกิรรม ช่วยเตมิเต็มความฝัน เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง มีความรูเ้พ ิ*มข ึ0น และเด็กๆ มีขวัญกําลังใจ
ในการดํารงชีวติอย่างมีคุณค่าต่อไป  ซ ึ*งส่วนใหญ่ไดร้ับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงาน ซ ึ*งส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรม
ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)  มีเด็กที*ไดร้ับอานสิงค์บุญผ่านกจิกรรมเฉลี*ยปีละ 200 - 300 ราย 

12 "ร่วมกตัญbูเพื*อผูช้รายากไร ้& ถกูทอดท ิ0ง"  มูลนธิฯิ ช่วยแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ที*เกดิข ึ0นผ่านโครงการ เพื*อเป็น
ค่าใชจ่้ายสําหรับการยังชีพ อาหาร ค่าเดนิทางไปรักษาพยาบาล และส ิ*งของเครื*องใชจํ้าเป็นอื*น ๆ แก่ผูสู้งอายุที*ยากไร ้
และถกูทอดท ิ0ง

ขั 0นตอนรายงานการประเมนิ
นางสาวกมลชนก จันทร์ตน ไดร้ับขอ้มูลเกี*ยวกับโครงการเพื*อการกุศลของมูลนธิฯิ จาก คุณรัมภาศร ี ประทีปะเสน
ผูจั้ดการส่วนงานโครงการและบรกิารสังคมสงเคราะห์ ของมูลนธิฯิ เพื*อนํามาจัดทํารายงานการประเมนิต่อไป
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รายงานและความโปร่งใส
มูลนธิฯิไดส้่งรายละเอียดของงบการเงนิประจําปี 2564 และรายงานทางบัญชี ใหก้ับสมาคมกฟิวิ*งแบค  ซ ึ*งตรวจสอบ
งบการเงนิโดย นางสาวจริทรัพย์ ปลอดกระโทก ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที* 5106  แสดงใหเ้ห็นถงึค่าใชจ่้าย
ในโครงการต่างๆ รอ้ยละ 85 ของเงนิบรจิาคที*ไดร้ับทั 0งหมดในปีเดียวกัน ซ ึ*งถอืว่าสูงมาก
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งบการเงนิ ชื*อมูลนธิ ิ มลูนธิเิพ ื*อการฟื0นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอรเ์ด็ก)
ตรวจสอบแลว้ รวม

2564 2564
สนิทรัพย์
สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 311,753              311,753              

เงินฝากประจํา 9,070,556           9,070,556           

ภาษีหัก ณ ที*จ่าย 17,917                 17,917                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั 0งหมด 9,400,225           9,400,225           

รายได ้และ ค่าใชจ่้าย
รายได ้ ตรวจสอบแลว้ รวม

2564 2564
กล่องรับบริจาค 1,229,461           1,229,461           
บริจาคเพื*อการศึกษา 562,824              562,824              
บริจาคทั*วไป 5,656,536           5,656,536           
การบริจาคของผูส้นับสนุนทางการเงิน 1,609,581           1,609,581           
โครงการสงเคราะหก์ารหลดุออกจากระบบการศกึษา 4,595,815           86,083                 
ดอกเบี0ยธนาคาร 86,083                 13,740,300        
รายไดทั้ 0งหมด 13,740,300        13,740,300        

ค่าใชจ่้าย
ค่าใชจ้่ายโครงการ
โครงการชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสและครอบครวั 3,510,242           26% 3,510,242           26%
โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน 3,978,557           29% 3,978,557           29%
โครงการสงเคราะหก์ารหลดุออกจากระบบการศกึษา 4,141,650           30% 4,141,650           30%
รวมค่าใชจ้่ายในโครงการ 11,630,449        85% 11,630,449        85%

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร
เงินเดือน 1,479,893           11% 1,479,893           11%
ค่าตําแหน่ง 23,333                 0% 23,333                 0%
ค่าตอบแทน 186,530              1% 186,530              1%
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี0ยงชพี 146,700              1% 146,700              1%
ประกันสังคม 22,907                 0% 22,907                 0%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,200                   0% 9,200                   0%
ค่าเบี0ยประกัน 67,334                 0% 67,334                 0%
ค่าแบบพิมพ์เอกสาร 40,582                 0% 40,582                 0%
เครื*องใชสํ้านักงาน 8,844                   0% 8,844                   0%
ค่าใชจ้่ายเดินทางและนํ0ามันรถ 135,715              1% 135,715              1%
สาธารณูปโภค 48,380                 0% 48,380                 0%
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 38,808                 0% 38,808                 0%
วัสดุและวัสดุสิ0นเปลือง 1,050                   0% 1,050                   0%
ค่าไฟฟ้า 27,495                 0% 27,495                 0%
ค่านํ0าประปา 1,339                   0% 1,339                   0%
ค่าสื*อสาร 21,381                 0% 21,381                 0%
ค่าไปรษณีย์ 19,077                 0% 19,077                 0%
ค่าเสื*อมราคา 471,006              3% 471,006              3%
ค่าใชจ้่ายเบด็เตล็ด 2,356                   0% 2,356                   0%
ค่าสอบบญัชี 10,000                 0% 10,000                 0%
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ค่าธรรมเนียมธนาคาร 26,631                 0% 26,631                 0%
ค่าอาหารและเครื*องดื*ม 2,800                   0% 2,800                   0%
ค่าสวัสดิการพนักงาน 16,010                 0% 16,010                 0%
ค่าใชจ้่ายอื*น ๆ 20,988                 0% 20,988                 0%
รวมค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2,828,360           21% 2,828,360           21%
รวมค่าใชจ้่ายทั 0งหมด 14,458,809        105% 14,458,809        105%
กําไร (ขาดทุน) (718,509) (718,509)

รอ้ยละของค่าใชจ่้ายโครงการ 85%
รอ้ยละของค่าใชจ่้ายบรหิาร 21%


