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สมาคมสายใยครอบครัวถกูจัดตั =งขึ=นเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยดา้นจติเวช เพื�อใหผู้ป่้วยสามารถเผชญิกบัปํญหา

ที�ประสพอยูไ่ดด้ขี ึ=นและเพื�อใหผู้ป่้วยไดต้ระหนักถงึคณุคา่และความสามารถของตนเอง ภายใตเ้ป้าหมายหลักสี�ประการ

ดังนี=

1. เพื�อเผยแพรค่วามรูเ้กี�ยวกบัความเจ็บป่วยดา้นจติเวชใหก้บัผูท้ี�ตอ้งอาศยัอยูก่บัผูป่้วยจติเพศใหก้บัสาธารณะชน

2. เพื�อการสง่เสรมิโอกาสความสามารถของผูป่้วยจติเพศและครอบครัวของผูป่้วย รวมทั =งการเสรมิสรา้งกําลังใจ

3. เพื�อลดการป่วยทางจติและการลว่งละเมดิตอ่ครอบครัวของผูป่้วยจติเพศ

4. เพื�อการสง่เสรมิคณุคา่และวัฒนธรรมของสมาชกิสมาคมและตอ่สงัคมโดยรวม

สมาคมสายใยครอบครัวมขีอบขา่ยความรับผดิชอบดังนี=

1. โครงการการใหก้ารศกึษาดา้นจติเวช เป็นคอรส์การฝึกอบรมของสมาคมดว้ยมเีป้าหมายหลักตอ่ผูป่้วยจติเพศและ

ผูด้แูลผูป่้วย เพื�อใหท้ั =งผูป่้วยและผูด้แูลสามารถที�จะจัดการกบัปัญหาที�เกดิขึ=นไดด้ว้ยตนเอง ตลอดรวมถงึการเสรมิสรา้ง

กําลังใจใหท้ั =งผูป่้วยจติเพศ และผูด้แูลผูป่้วย

2. โครงการใหก้ารศกึษาดา้นจติเวชตอ่สาธารณชนผา่นสื$อตา่งๆ โดยมเีป้าหมายหลักเพื�อเป็นการใหก้ารศกึษา

ตอ่สาธารณชนตลอดจนสรา้งทัศนคตเิชงิบวกที�มตีอ่ผูป่้วยจติเวชผา่น สื�อตา่งๆ เชน่

  - หนังสอื และแผน่พับ

  - การประกวดภาพยนตรส์ั =น

  - วทิยากรไตรภาค ีซึ�งประกอบไปดว้ย ผูป่้วยจติเวช ผูด้แูลผูป่้วย และผูช้าํนาญการดา้นจติเวชไปยงัสถาบนัการศกึษา
    การจัดการสมันา และตอ่ผูเ้ขา้รว่มทั�วไป

3. ใหก้ารสง่เสรมิผูค้นท ั$วไปไดอ้าศยัอยูก่บัผูป่้วยจติเวช

  - เป็นกระบอกเสยีงใหแ้กผู่ทํ้างานที�มปัีญหาดา้นจติไดรั้บสทิธคิุม้ครองจากแผนประกนัสงัคม

  - เป็นกระบอกเสยีงใหแ้ละสรา้งแนวความคดิใหแ้กป่ระชาชนที�ตอ้งอาศยัอยูก่บัผูป่้วยดา้นจติ ตอ่ผูร้า่งนโยบาย

4. ศนูยก์จิกรรมสายใยครอบครวั เป็นศนูยก์จิกรรมเพื�อโปรดโอกาสใหผู้ป่้วยจติเพศไดทํ้ากจิกรรมฟื=นฟผูา่น

กจิกรรมของกลุม่ภายในศนูย์

5. สนบัสนนุกลุม่ : 

  - ชมรมเพื�อน

  - สนับสนุนกลุม่อาชพี : เชน่ กลุม่สานสายใย

สมาคมสายใยครอบครัวมคีวามมุง่หวังที�จะทําใหส้มาคมเป็นเสมอืนสถานที�ที�สงัคมและผูท้ี�ตอ้งอาศยัอยูก่บัผูป่้วยจติเพศ

ไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละรว่มกนัใชค้วามพยายามในการสรา้งพื=นฐานในการใหค้วามใสใ่จตอ่ผูป่้วยจติเพศ
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กระบวนการประเมนิ

ทมีงานกฟิวิ�งแบคไดเ้ขา้เยี�ยมสมาคมสายใยครอบครัวเมื�อพธุที� 9 กนัยายน พ.ศ. 2553 และไดม้โีอกาสเขา้พบ ด็อกเตอร์

สมรัก ชวูานชิวงศ ์ประธานคณะกรรมการสมาคมสายใยครอบครัว รว่มกบัสมาชกิทา่นอื�นๆ  การไดพ้บครั =งนี=ทําใหท้มีงาน
กฟิวิ�งแบค แอสซอค มคีวามเขา้ใจถงึเป้าหมายหลักของสมาคมฯ ในการอทุศิตนของสมาชกิสมาคมฯ ในการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืตอ่ผูป่้วยจติเพศอกีทั =งสนับสนุนครอบครัวของผูป่้วยจติเพศใหม้คีวามเขา้ใจและเปิดโอกาสใหผู้ป่้วย ผา่นโครง

การตา่งๆ ของสมาคมที�จัดขึ=นเพื�อการพัฒนาอาทเิชน่ การอบรมวชิาชพีใหก้บัผูป่้วยจติเพศ เพื�อใหช้ว่ยเหลอืตนเองเป็นตน้

ภมูหิลังและความจําเป็นขององคก์รที�ตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอื

- ในปี พ.ศ.2543 งานของสมาคมสายใยครอบครัวไดถ้กูรเิริ�มโดยการอทุศิตนเองของด็อกเตอรส์มรัก ชวูนชิวงศ ์ดว้ย

ความมั�นใจวา่ผูป่้วยจติเพศมศีกัยภาพในการชว่ยเหลอืตนเองตลอดรวมทั =งชว่ยเหลอืซึ�งกนัและกนัในการอาศยัอยูใ่น

สงัคมไทย เพยีงแตม่คีวามรูร้ว่มไปกบัการสนับสนุนของเครอืขา่ย ดอกเตอรม์ารก์สั ชวิ และ ดอกเตอร ์ชนิ ล ีใน

ฮอ่งกง ไดร้ว่มกนัสรา้งสรรคก์ารหลักสตูรการฝึกอบรมและการสรา้งความสมัพันธใ์นปีนี= และไดจั้ดตั =ง องคก์รสายใยครอบ

ครัวขึ=นในปีถัดไป หลกัสตูรการฝึกอบรับไดม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนื�องตั =งแตนั่=นเป็นตน้มา

- ในปี พ.ศ.2545 โครงการสายใยครอบครัวไดนํ้าเสนอการประชมุเชงิวชิาการ บรษัิท แจนเซนและซแีลคไดแ้สดงความสนใจ

ในการใหก้ารสนับสนุนโครงการดังกลา่วโดยเป็นเจา้ภาพในการเชญิผูแ้ทนจากตา่งประเทศในภมูภิาคเอเซยีเพื�อเขา้รว่ม

การโครงการการประชมุเพื�อการรับรูบ้นเกาะฮอ่งกง ซึ�งมตีัวแทนจากประเทศตา่งๆ เขา้รว่มประชมุเป็นจํานวนมาก

- ในปี พ.ศ.2546 ด็อกเตอรส์มรัก ชวูานชิวงศ ์ไดล้งนามในขอ้ตกลงในการใชล้ขิสทิธหิลักสตูรโครงการสายใยครอบครัว

จาก ดอ้กเตอรม์ารค์ัส ชวิ ในเดอืนกรกฏาคม 2546 หลังจะที�เธอไดแ้ปลหลักสตูรดังกลา่วเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้โดยมกีาร

ปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้ขา้กบัวัฒนธรรมไทย

 -วันที� 1 มนีาคม 2547 การอบรมสายใยครอบครัวในประเทศไทยครั=งแรกไดเ้กดิขึ=นเพื�อผูป่้วยจติเพศ มผีูป่้วยเขา้รับการ

อบรมในหลักสตูรดังกลา่วจํานวน 15 คน และไดดํ้าเนนิการจัดอบรมขึ=นตลอดมาตั =งแตนั่=น ซึ�งมผีูป่้วยมากกวา่ 1 พันคน

ที�เขา้รับการอบรม

- วันที� 1 กรกฎาคม 2548 ศนูยก์จิกรรมสายใยครอบครัวไดรั้บการจัดตั =งขึ=นที�อาคารกายภาพบําบดั โรงพยาบาลศรธีัญญา

ซึ�งโรงพยาบาลดังกลา่วเป็นโรงพยาบาลสําหรับผูป่้วยจติเพศ ทั =งนี=ศนูยด์ังกลา่วจัดตั =งขึ=นเพื�อใหบ้รกิารดา้นการใหคํ้าปรกึษา

สําหรับผูป่้วยที�ไดรั้บการรักษาจนเป็นปกต ิตอ่ผูด้แูลผูป่้วยจติเพศ ผา่น กจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ งานศลิปะ หัตถกรรม

การออกกําลังกาย ดนตร ีภาษาองักฤษ และ การฝึกอบรมคอมพวิเตอร ์เป็นตน้

รายละเอยีดกจิกรรมขององคก์ร
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รายงานการดาํเนนิงานและผลงานของสมาคมประจําปี พ.ศ. 2556
1. การอบรมตามโครงการหลักสตูรสายใยครอบครัวจํานวน 3 ครั =งมผีูเ้ขา้รับการอบรม 99 คน
2. โครงการของศนูยก์จิกรรมของสมาคมสายใยครอบครัวรายละเอยีดดังตอ่ไปนี=
     - โครงการฟื=นฟ ูโดยมผีูป่้วยจติเพศประเภทผูป่้วยใน 304 คน และผูป่้วยนอกจํานวน 2,230 คน
     - การดงูานดา้นการแพทยข์องบคุคลากรทางการแพทยแ์ละนักศกึษาจํานวน 309 คน
     - การฝึกงานของนักศกึษาแพทยจํ์านวน 12 คน
     - การรณรงคเ์พื�อผูป่้วยจติเพศเพื�อเสรมิสรา้งกําลังใจ 2 ครั =ง

 - โครงการการเชื$อมโยง 3 โครงการ
 - เสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละการตระหนกัในดา้นการศกึษา ศาสนา อาสาสมคัรวชิาชพี รวมท ั9งกลุม่อาสาสมคัรวยัรุน่
    เพื�อชว่ยเหลอืผูพ้กิาร
    - ใหก้ารศกึษาและเสรมิสรา้งกําลังใจใหก้บัพนักงานเจา้หนา้เพื�อการรว่มปฏบิตังิานกบัองคก์รอื�นๆ
    - การกํากบักจิกรรมเพื�อเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัผูท้ี�อาศยัอยูก่บัผูป่้วยจติเพศ อาทเิชน่การจัดรายการวทิย ุการประชมุ เป็นตน้

  - โครงการแสงสวา่งบนเสน้ทางของชวีติ
    - เป็นโครงการพัฒนาศกัยภาพของผูป้ระกอบการวัยเยาวค์รั =งที� 5

  - โครงการสายใยครอบครวัที$อบอุน่
      เป็นโครงการใหคํ้าปรกึษาดา้นจติเวชตอ่ผูท้ี�สนใจ ณ สถานปฏบิตัธิรรมเสถยีรธรรมสถานทกุวันหยดุ

  - โครงการชมรมไบโพลา :
    - จัดประชมุทกุเดอืนเพื�อเสรมิสรา้ง ใหกํ้าลังใจสมาชกิของชมรมโดยวทิยากรพเิศษในบางโอกาส
    - การประชมุผูนํ้าในเรื�องการใหคํ้าปรกึษาขั =นพื=นฐาน
    - การจัดการใหคํ้าปรกึษาขั =นพื=นฐาน
    - ผลติสื�อและเผยแพรก่จิกรรมของ ไบโพลา
    - จัดงานเลี=ยง ฟ้าใหมค่รั =งที� 4 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 238 ทา่นที�โรงแรมเอเซยี กรงุเทพ

  - โครงการจดัการประชุมสําหรบัผูใ้หก้ารดแูลพรอ้มการดงูาน
  - โครงการศนูยพ์ฒันาชวีติผูป่้วยจติเพศ จงัหวดัฉะเชงิเทรา
    จัดสรา้งบา้นเฟื�องฟ้า บา้นทานตะวัน, สรา้งหอ้งนํ=า 4 หลัง และ หอ้งอาหาร

อาสาสมคัร
สมาคมสายใยครอบครวัไดด้าํเนนิงานในรปูแบบของอาสาสมคัร โดยมรีายละเอยีดดงันี9
 - อาสาสมคัรประจํา 7 คน

 - อาสาสมคัร บางชว่งเวลา 30 คน
 - วทิยากรอาสาสมคัร 10 คน

สําหรับอาสาสมคัรประจํา ปฏบิตังิานอยู ่ณ สํานักงานใหญท่ี�จังหวัดนนทบรุแีละไดรั้บคา่ตอบแทนในรปูของคา่พาหนะ
และคา่เดนิทาง  การปฏบิตังิานกบัสมาคมฯ ไมเ่กนิ 16 วันตอ่เดอืน และไดรั้บการมอบหมายใหรั้บผดิชอบตามความ
สามารถและความรูข้องแตล่ะคน ลักษณะงานคลา้ยคลงึกบัองคธ์รุกจิทั�วๆ ไป อาทเิชน่ นักบญัช ีเลขา ธรุการเป็นตน้

อาสาสมคัรบางชว่งเวลา ปฏบิตังิานอยูทํ่าสํานักงานเชน่กนัและจะไดรั้บมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิานตามศนูยฝึ์กอบรม
ของสมาคมฯ ในจังหวัดฉะเชงิเทราเป็นครั =งคราว ขึ=นอยูก่บัโครงการการฝึกอบรม กลุม่อาสาสมคัรกลุม่นี=จะไมไ่ดรั้บ
คา่ตอบแทนใดๆ จากสมาคม ซึ�งสว่นใหญ ่จะปฏบิตังิานตามจติอาสา ที�มใีหก้บัสมาคมฯ

วทิยากรอาสาสมคัร จะไดรั้บมอบหมายใหดํ้าเนนิการการฝึกอบรม ที�จัดขึ=นโดยสมาคมฯ และจะไดรั้บมอบหมายให ้
ไปดําเนนิการฝึกอบรมที�ศนูยฝึ์กอบรมและที�สํานักงานทั =งนี=ข ึ=นอยูก่บัสถานที�ฝึกอบรม วทิยากรอาสาสมคัรไมไ่ดรั้บ
คา่ตอบแทนใดๆ จากสมาคมฯ โดยปฏบิตังิานกบัสมาคมฯ ดว้ยจติอาสา

หมายเหต ุนยัสําคญั
ตามรายกงานการประชมุสามญัประจําปีของสมาคม วันที� 9 สงิหาคม พ.ศ. 2557 มวีาระการประชมุที�มนัียสําคัญที�มกีาร
พจิารณาการหยดุดําเนนิงานของสมาคมสบืเนื�องจากผูใ้หก้ารสนับสนุนหลักๆ ไดห้ยดุใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมของสมาคมฯ

Page 3 of 7



ตั =งแตต่น้ปี พ.ศ.2556 ตลอดรวมทั =งความชว่ยเหลอืจากบรษัิทที�เกี�ยวกบัเวชภณัฑไ์ดล้ดลงซึ�งเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลง
รายการยาและเวชภณัฑห์ลักของชาต ิซึ�งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  บรษัิทที�เคยใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืในรปู
แบบการใหย้าแกส่มาคมไดล้ดความชว่ยเหลอืลง ซึ�งสง่ผลใหส้มาคมฯ จําตอ้งดําเนนิการหาผูใ้หก้ารสนับสนุนเพิ�มขึ=น
ทั =งดา้นเวชภณัฑแ์ละทนุเพื�อใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที�ไดจั้ดตั =งไวสํ้าหรับปี พ.ศ. 2558 จํานวน 2.2 ลา้นบาท สําหรับ
การดําเนนิงานของสมาคมฯ ตอ่ไปภายใตพั้นธกจิที�ไดป้ระกาศไวด้ังนี=
 1. เพื�อใหก้ารศกึษาผูป่้วยจติเพศและตอ่ชมุชน
 2. เพื�อการฟื=นฟแูละเสรมิสรา้งกําลังใจใหผู้ป่้วยจติเพศและ ผูด้แูล
 3. เพื�อพัฒนาโครงการฟื=นฟสํูาหรับผูป่้วยจติเพศและ ผูด้แูล

การรายงาน
 สมาคมสายใยครอบครัวไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิประจําปี พ.ศ.2555 และ2556 ที�ไดรั้บการสอบบญัชโีดยผูส้อบบญัชรัีบ
อนุญาต นางนุสร ีภรูสิปัญโญ ผูรั้บอนุญาตเลขที� 7665 รวมทั =งรายงานการประชมุสามญัประจําปีของสมาคมที�จัดขึ=นเมื�อ
วันที� 9 สงิหาคม ซึ�งมแีผนการดําเนนิงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 รวมอยูด่ว้ย

มลูคา่และความโปรง่ใส
ตามขอ้มลูที�ไดรับจากสมาคมฯ ในปี พ.ศ.2555 สมาคมฯ ไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงนิในการจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัอาสา
สมคัรประจําจากองคก์รการกศุลอื�น แตสํ่าหรับในปี พ.ศ. 2556 คา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไดถ้กูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยของสมาคมซึ�ง
สง่ผลใหค้า่ตอบแทนอาสาสมคัรในปี พ.ศ.2556 สงูขึ=นมากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นหนา้นี= 
ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นั=น ผูใ้หก้ารสนับสนุนหลักตอ่สมาคมฯ ไดห้ยดุใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิลง ทําใหร้ายไดท้ี�เกดิจากเงนิ
บรจิาคลดลงอยา่งมาก  ในความเห็นของทมีงาน กฟิวิ�งแบ็ค แอสซอค ในสถานะการณ์ปัจจบุนัของสมาคมฯ คา่ใชจ้า่ยดา้น

การบรหิารจัดการที�อยูท่ี�อตัรารอ้ยละ 55 ของรายไดใ้นปี พ.ศ.2553 นั=น ถอืวา่สงู โดยเฉพาะเมื�อสมาคมจําตอ้งบนัทกึ

คา่ใชจ้า่ยที�จา่ยเป็นคา่ตอบแทนอาสาสมคัรอยา่งถาวร
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รายงานการเงนิ สมาคมสายใยครอบครวั
ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้

ทรพัยส์นิ 2555 2556

บาท บาท
ทรพัยส์นิหมนุเวยีน
เงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสด 3,580,467    3,102,006  

3,580,467    3,102,006  

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย การบรจิาค มลูคา่เวลา
ตรวจสอบแลว้ ที$มนียัยะ ของ ตรวจสอบแลว้

อาสาสมคัร
2555 2556 2556 2556

บาท บาท บาท บาท

รายได้
คา่สมาชกิ 9,400           9,800          

รายไดจ้ากการบรจิาค 3,564,352    1,846,104  

รายไดจ้ากการฝึกอบรม 34,600         50,800       

รายไดจ้ากการขาย 133,060       155,020     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 215,000       150,000     

รายไดจ้ากคา่เชา่ -                18,000       

มลูคา่เวลาของอาสาสมัคร 153,600       288,000              288,000     

ดอกเบี=ยธนาคาร 18,215         24,041       

รวม 4,128,227    -                 288,000           2,541,765  

รายจา่ย
รายจา่ยในการดาํเนนิงาน
ตน้ทนุสนิคา้ที�ขาย 36,474         1% 37,503       1%

คา่ตอบแทนวทิยากรและอาสาสมัคร 116,568       3% 143,380     6%

คา่ใชจ้่ายการประชมุและกจิกรรม 101,805       2% 29,791       1%

คา่ใชจ้่ายชมรมไบโพลา 217,629       5% 235,508     9%

คา่ใชจ้่ายศนูยก์จิกรรม 15,977         0% 21,291       1%

โครงการเจา้สวันอ้ย 11,660         0% 31,114       1%

โครงการเดนิสูเ่สรี 553,834       13% -              0%

คา่ใชจ้่ายคลองเขื�อน 66,920         2% 190,488     7%

คา่ใชจ้่ายดงูานที�คลองเขื�อน -                0% 60,910       2%

รวมคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 1,120,866    27% -                 -                   749,984     30%

Administration & Marketing Expenses

คา่ตอบแทนอาสาสมัคร 390,540       9% 778,700     31%

คา่ใชบ้รหิารจัดการ 271,349       7% 509,595     20%

คา่เสื�อมราคา 57,768         1% 82,577       3%

คา่ใชจ้่ายการพัฒนาบคุคลากร 5,500           0% 5,161          0%

ภาษีรายได ้ 9,475           0% 9,521          0%

รวมคา่ใชจ้่ายบรหิารจัดการ 734,632       18% -                 -                   1,385,554  55%

รวมคา่ใชจ้่าย 1,855,498    2,135,538  

หักมลูคา่เวลาอาสาสมัคร 288,000         288,000    

% ของคา่ใชจ้่ายดําเนนิงาน 27% 30%

% of ของคา่ใชจ้่ายบรหิารจัดการ 18% 55%
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การประเมนิ มลูนธิสิายใยครอบครวัเพื$อฟื9 นฟคูนดี

มลูนธิสิายใยครอบครัวเพื�อฟื=นฟคูนดไีดจั้ดตั =งและจดทะเบยีนเป็นองคส์าธารณะประโยชน ์เมื�อวันที� 7 มนีาคม พ.ศ. 2556

หมายเลขทะเบยีน น.บ.216 ตั =งอยู ่ณ อาคารกายภาพบําบดัชั =น 2 โรงพยาศรธีัญญา เลขที� 47 หมู ่4 ถนนตวิานนท์

โดยมวีัตถปุระสงคด์ังนี=

 -  เพื�อสนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ของสมาคมสายใยครอบครัว

 - เพื�อสนับสนุนการจัดตั =งและการดําเนนิการของศนูยพั์ฒนาเพื�อผูป่้วยจติเพศ ในจังหวัดฉะเชงิเทรา

 - เพื�อสนับสนุนและการเผยแพรค่วามรูเ้กี�ยวกบัสขุภาพและจติเวช

 - เพื�อสนับสนุนอาชพีและศกัยภาพในการทํางานใหแ้กผู่ป่้วยจติเพศ

 - เพื�อสง่เสรมิการศกึษาและการพัฒนาที�เกี�ยวกบัการฟื=นฟผููป่้วยจติเพศ

 - เพื�อความรว่มมอืกบัองคก์รการกศุลอื�นๆ

การรายงาน

มลูนธิสิายใยครอบครัวเพื�อฟื=นฟคูนดไีดนํ้าเสนอรายงานการเงนิที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตประจําปี

พ.ศ.2553 ซึ�งไดรั้บการตรวจสอบโดย นางนุสร ีภรูสิปัญโญ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตหมายเลข 7665 ซึ�งรายงานฉบบัดังกลา่ว

ไดร้ายงานกจิกรรมของมลูนธิฯิ ตั =งแตก่อ่ตั =งมลูนธิฯิ เมื�อวันที� 7 มนีาคม พ.ศ.2556 และสิ=นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

มลูคา่และความโปรง่ใน

มลูนธิสิายใยครอบครัวเพื�อฟื=นฟคูนด ีเป็นมลูนธิทิี�จัดตั =งขึ=นใหม ่รว่มไปกบัการสนับสนุนการจัดตั =งและการดํานเนนิงาน

ของศนูยพั์ฒนาสําหรับชว่ยผูป่้วยจติเพศในจังหวัดฉะเชงิเทรา ในขั =นแรกจงึไมป่รากฏคา่ใชจ้า่ยดา้นพนักงาน ทั =งนี=

มลูนธิฯิ ไดใ้ชป้ระโยชนด์า้นทรัพยากรอาทเิชน่ เวบไซต ์อาสาสมคัร รว่มกนั คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารจัดการจงึอยูใ่น

เกณฑท์ี�ตํ�า
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รายงานการเงนิ มลูนธิสิายใยครอบครวัเพื$อฟื9 นฟคูนดี

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้
2556 2556

บาท บาท
สนิทรพัย์
ทรพัยส์นิหมุนเวยีน
เงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสด 552,633    552,633   
ดอกเบี=ยรับ 6,052       6,052      
สนิทรัพยห์มนุเวยีนสทุธิ 558,685    558,685   

รายได ้
เงนิบรจิาค 99,172      99,172    
รายไดจ้ากการขาย 12,000      12,000    
ดอกเบี=ยรับ 6,286       6,286      
รวมรายได ้ 117,458    117,458   

คา่ใชจ้า่ย
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน
สนับสนุนโครงการ 53,200      53,200    
รวมคา่ใชจ้า่ยในการดํานเนนิงาน 53,200      45% 53,200    45%

คา่ใชจ้า่ยบรหิารจดัการ
เครื�องเขยีน 3,231       3,231      
คา่ใชจ้า่ยสํานักงาน 2,319       2,319      
คา่ผูส้อบบญัชี 3,000       3,000      
ภาษีรายได ้ 869          869         

9,419       8% 9,419      8%

รวมคา่ใชจ้า่ย 62,619      53% 62,619    53%

สว่นเงนิรายได ้ 54,840      54,840    
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