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มูลนธิทิเีอม็บี (TMB Foundation) ก่อตั้งโดยธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่
เดือนธันวาคมปี 2556 เพื่อท าหน้าที่หลักในการบริหารและด าเนินงาน โครงการไฟ-ฟา้
โครงการแห่งการให้ที่ย่ังยืนของทีเอ็มบี โดยโครงการไฟ-ฟ้า เป็นโครงการเพื่อสังคมที่
ทีเอ็มบี ริเริ่มขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้ปรัชญา “Make THE
Difference” มีจุดมุง่หมายเพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดี
ขึ้นอย่างย่ังยืน ทั้งนีมู้ลนิธิทีเอ็มบี ได้รับการแตง่ตั้งเป็นองค์การสาธารณกุศล ล าดับที่ 881
ตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่มกราคม ปี 2558
วัตถุประสงคข์องมลูนธิฯิ

1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

มุ่งเน้นด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อบ าเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอื่น ๆ

3.  ด าเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์

เพื่อสาธารณประโยชน์

4. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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I) เกี่ยวกบัมลูนธิิทเีอ็มบี



ที่ตั้ง : 299-301 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-418-0130

• ส านักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล : tmbfoundation@tmbbank.com
โทร. 02-299-1956 
เว็บไซต์: www.tmbfoundation.or.th

• ปัจจบุนั ศูนยก์ารเรยีนรูไ้ฟ-ฟา้ เพื่อจดุประกายเยาวชนมทีัง้หมด 4 แห่ง ได้แก่
1. ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ ประดิพทัธ ์

4.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ บางกอกนอ้ย

2.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ ประชาอุทศิ

3.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ จันทน์

ที่ตั้ง : 196/1-2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-278-4345 

ที่ตั้ง : 39/153-4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140
เบอร์โทรศัพท์ 02-464-3805

ที่ตั้ง : 71-73 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120
เบอร์โทรศัพท์ 02 -286-7172
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II) ที่ตั้งมูลนธิิทีเอ็มบี



III) โครงสรา้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการมลูนธิทิเีอม็บี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer) เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดย
ต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอื่นอีกจ านวน 5 ท่าน ดังน้ี
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559
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ด้านการเงนิ :-

• ด้านรายรบั

ในปี 2559 มูลนิธิทีเอ็มบีได้รับเงินบริจาคจ านวนรวม 35 ล้านบาทดังน้ี

รับบริจาคจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 28 ล้านบาท

รับบริจาคจากบุคคลภายนอก 7 ล้านบาท

• ด้านรายจา่ย
ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิทีเอ็มบี ปี 2559 แยกแสดงตามโครงการต่างๆ ดังน้ี
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ด้านรายจ่ายในปี 2559 มูลนิธิทีเอ็มบีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 36 ล้านบาทซึ่งสามารถ
แบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

ส าหรับค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรยีนรู้ไฟ-ฟ้า จ านวน 25 ล้านบาทนั้น
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ โดยรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานศูนย์ไฟ-ฟ้า จ านวน 5 ล้านบาท

ส าหรับเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลให้องค์การอ่ืนๆ นั้น มูลนิธิทีเอ็มบีได้บรจิาคเงิน
เพื่อการสาธารณกุศลจ านวนเงินกว่า 4 ล้านบาท โดยการมอบเงนิบรจิาคเพื่อมอบ
ชีวิตใหม่ให้กบัเด็กโรคหวัใจเป็นการต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 มูลนิธทิีเอ็มบีได้มอบ
เงินช่วยเหลือให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนาฯ โดยสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปล่ียนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้นไดถ้ึง
192 ราย เพิ่มจากปี 2558 จ านวน 31 ราย นอกจากนี้มูลนิธิทีเอ็มบียังได้มอบเงิน
บริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษาใหก้ับเยาวชนด้อย
โอกาส

ค่าใช้จ่ายโครงการ ร้อยละ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณประโยชน์เพือ่เยาวชน 72%

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า (4 แห่งและส่วนกลาง)   68%

ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน (กิจกรรมสร้างสรรค์เช่ือมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียน) 3%

ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา 1%

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน 16%
3. ค่าใช้จ่ายการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ 12%

ด้านการเงนิ (ต่อ) :-
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน :-

มูลนิธิทีเอ็มบี ท าหน้าท่ีหลักอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการ
แห่งการให้ที่ยั่งยืน เพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการเรียนรู้ และการท ากจิกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพฒันาทกัษะและศักยภาพ
ภาวะการเป็นผู้น า การท างานร่วมกันเปน็ทีมอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้าง
ทัศนคตใินการด ารงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่เยาวชนไฟ-ฟ้า จะ
สามารถน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ ไปร่วมกันให้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดขีึ้นอย่าง
ยั่งยืน โดยมีกิจกรรม/โครงการหลักที่ส าคัญดังนี้

• ศนูยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟา้ : ปจัจุบัน มีศนูย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า อยู่ทั้งส้ิน 4 แห่งที่ท าการเปิดสอน
ให้แก่เดก็ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ ศูนยไ์ฟ-ฟ้า
ประชาอุทิศ ศูนยไ์ฟ-ฟา้จันทน์ และศูนย์ไฟ-ฟา้บางกอกน้อย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน
ค้นพบความงามเล็ก ๆ จากสิ่งรอบ ๆ ตัว และตระหนักรู้คุณค่าของตนเองผ่านวิชา
และกิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ ได้มากขึ้น
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะวาดเส้น สีน้ า กีฬาเทควันโด มวยไทย เต้น ร้องเพลง
กีตาร์ เป็นต้น รวมถึงทักษะท่ีต่อยอดเป็นอาชีพได้ ได้แก่ ครัวขนมและเบเกอรี่
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เป็นต้น
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการทนุการศกึษาเดก็ไฟ-ฟา้ :  
มูลนิธิทีเอ็มบไีด้สนับสนุนให้เดก็ ๆ ชุมชนที่ขาด
โอกาส ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 1-6 หรือสายอาชีพ
จนถึงชั้นปวช. ปี 3 เพื่อส่งต่อโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนให้กับน้อง ๆ
ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
ในอนาคต โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มอบ
ทุนการศึกษาใหก้ับเยาวชนไฟ-ฟ้าจ านวน 20
ทุน

• โครงการไฟ-ฟา้ บรดิจ์ (กิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรยีน) : เพื่อให้การ
เข้าถึงเยาวชนในชุมชนเป็นไปได้มากขึ้น มูลนิธิทีเอ็มบีได้ด าเนินโครงการ ไฟ-ฟ้า
บริดจ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง
ศิลปะ (Art Contest) ให้กับนักเรยีนในโรงเรยีนกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยในปี 2559 มีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 140,000 ราย
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน :-

นอกจากศูนย์เรยีนรู้ไฟ-ฟ้าแล้ว กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Community
Improvement Project) เป็นการต่อยอดแนวความคิดของโครงการ “ไฟ-ฟ้า”
(FAI-FAH) โดยไม่จ ากัดอยู่ที่ศูนยไ์ฟ-ฟ้า 4 แห่ง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทีเอ็มบีที่
ท างานอยู่ตามสาขาทั่วประเทศ ได้ท างานเชิงลึกร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ
ตลอดปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครทีเอ็มบีกว่า 4,000 คนเข้าร่วมกจิกรรม แบ่งหน้าที่ตั้งแต่
ส ารวจ ท าความเข้าใจปัญหา ความต้องการของชุมชน วางแผนท างาน แนะน าแนวทาง
อบรมใหค้วามรู้ ใช้เวลา 3 เดือนต่อโครงการ รวมถึงติดตามผลโครงการในภายหลัง เพื่อ
มอบประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ในปี 2559 ที่ผ่านมาไดด้ าเนินกิจกรรมเปล่ียนชุมชนเพื่อความย่ังยืน จ านวน 37 โครงการ
ทั่วประเทศ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนโรงเรยีนนอ้งใหน้า่อยู ่น่าเรียน  จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นโครงการเพื่อช่วยอาหารกลางวันนกัเรียน และสร้างรายได้ให้โรงเรียน  โดยการสร้างโรง
เห็ด และปลูกพืชสวนครัวพร้อมกับ   ปรับปรุงทัศนียภาพ ห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบ                                           

2. ปุ๋ยชวาชาวท่าคารกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เพื่อพี่นอ้งชุมชน สู่ความมัน่คง สู่ความพอเพยีง
จังหวัดราชบุรี
ช่วยจัดระบบศูนย์การเรียนรู้ใหม่  สร้างการเรียนรู้ที่สนุกและได้ความรู้ ตกแต่งสถานที่โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติให้มีความสวยงาม คงทน น่าสนใจ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
พร้อมรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานซึง่ปจัจบุันมีผูแ้จง้ความจ านงมาจ านวนมาก 
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

3. อนุรักษผ์า้ทอมอืกรงุเทพฯ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
เป็นโครงการทีม่ีวัตถปุระสงค์เพือ่วางโครงสร้างระบบการท างานของกลุ่มใหเ้ป็นระบบ เปน็มอื
อาชีพและโปร่งใส ก าหนดค่าตอบแทนให้ชัดเจน และวางแผนการตลาดเพื่อใหสิ้นค้าจ าหน่ายได้
พร้อมเปิดตัวเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสานต่อและอนุรักษผ์้าทอมอืของดีของชุมชนตอ่ไป

4. เรียนรูอ้ยา่งสมวยั กับศูนยเ์ด็กเลก็ชมุชนสวนรื่น ราชด าเนิน กรุงเทพฯ
ช่วยพัฒนาโรงเพาะเห็ดเพื่อเป็นแหล่งเงนิทนุในการมีเงินหมนุเวียนกองทนุนมเพื่อนอ้ง พรอ้ม
ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ครูพี่เล้ียงเรื่องจติวิทยาเด็ก และจัดท าส่ือการเรียน การสอนให้
ส่งเสริมความรู้ให้น้องเพื่อให้เกดิการเรียนรู้ให้สมกับวัย

5. เรื่องเล่าชาวมอญบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามขึ้น มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น พรอ้ม
ทั้งวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานของกลุ่มเป็นที่สนใจของนกัทอ่งเที่ยว รวมถึงสอนให้
ชุมชนมีความรู้เรื่องการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและ ปรับปรุงพืน้ที่ใหพ้รอ้มเปน็แหล่งเรียนรู้
ฯ และเป็นศูนย์รวมสินค้าชาวมอญ ไว้จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

6. เวชศาสตรฟ์ืน้ฟู สู่ลานสุขภาพ จังหวัดสระบุรี
ช่วยจัดวางแผนการท ากจิกรรมเวชศาสตร์การฟื้นฟูใหแ้ก่ชุมชน พร้อมให้ความรู้เรือ่งการ
ปลูกและคุณประโยชน์ของสมุนไพรใหก้ับคนชมุชน และจัดท าลานหินสุขภาพ ตลอดแนว
ด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

7. โรงเรยีนตน้แบบแหง่การเรยีนรู้ จากพีสู่่นอ้ง จังหวัดลพบุรี
ช่วยจัดวางระบบภายในสหกรณ์ให้เปน็มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการน าสินค้าเข้ามาวาง
จ าหน่าย และในเรื่องของเงินทนุหมุนเวียนภายในสหกรณ์ และตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคาร ปลูกฝังวินัยในการออมให้กบันกัเรียน พัฒนาโรง
เพาะเห็ดเพือ่เปน็แหล่งการเรียนรู้และสร้างอาชีพเสริมให้กบันกัเรียนและชุมชน ช่วยลดปัญหา
ค่าใช้จ่ายในส่วนของนักเรียนที่ไม่มีคา่อาหารกลางวันอีกด้วย
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

8. สายธารแหง่รกัสู่บา้นแม่นก จังหวัดปทุมธานี
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผูป้กครองมีรายได้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางระบบอาสาสมัคร
เพื่อมาช่วยงานของโครงการ และปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

9. ชุมชนน้ าใสดอกไม้สวย รามอินทรา กรุงเทพฯ
ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ใหก้ับชุมชน พรอ้มทั้งร่วมปรบัปรุงศูนย์เรยีนรู้ของชุมชนให้
น่าสนใจมากขึ้น และจัดหาพนัธุ์ไม้เพื่อน าไปปลูกตามคนันา จัดท าป้ายทางเข้าชุมชน เพือ่
สะดวกในการเดินทางของผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

10. ตลาดรกัษ์แผน่ดนิ ถิ่นโพนสงู จังหวัดนครราชสีมา
ให้ความรู้เกี่ยวกบัระบบสหกรณ์ โดยผู้มีประสบการณ์ท างานกับสหกรณจ์ังหวัด และจัดระบบ
สหกรณ์ใหก้ับชุมชน ริเริ่มตลาดสีเขียวให้เป็นพื้นทีจ่ าหน่ายพืชผลของชุมชน พร้อมปลูกฝัง
เรื่องการสร้างอาชีพเกษตรกรบนพืน้ที่เพือ่ไมข่ายที่ดินท ากนิ

11. ตลาดบา้นเกาะลดั จังหวัดชลบุรี
ปรับปรุงศาลาประชาคม ริมท่าน้ าเกาะลัด เพื่อใช้ท าตลาดบ้านเกาะลัด ปรับปรุงท่าจอดเรือ
จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้ความรู้เรื่องการท าบัญชพีร้อมจัดท า
ระบบตลาดเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการตลาดของชุมชนได้ต่อไป

12. รวมใจพฒันาโรงเรยีน "วรรณวิทย์" กรุงเทพฯ
จัดรูปแบบการด าเนนิการของสหกรณ์โรงเรียนอย่างเป็นระบบ พรอ้มปรับปรุงหอ้งเกบ็วัสดุ
อุปกรณ์ หอ้งเก็บอุปกรณ์กฬีา และห้องเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบ ซ่อมแซมอุปกรณ์โต๊ะ
เก้าอี้
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

13. บ้านปลา ธนาคารปู บ้านเนินฆอ้ จังหวัดระยอง
จัดท าซั้งปลา (บ้านปลา) พร้อมช่วยออกแบบ package ของผลิตภัณฑ์แปรรูป มีกะปิ น้ าปลา
ไข่เค็ม ชาใบขรู่ ให้ดูทนัสมัย และให้ความรู้เรื่องการท าบัญชีและตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์แปรรูป
ให้ได้ก าไรที่เหมาะสม

14. ศูนย์เรยีนรูส้วนสมุนไพรรว่มสร้างสขุภาวะยั่งยนื เสนานิคม กรุงเทพฯ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพจากสมนุไพร พร้อมช่วยปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นสวน
สมุนไพรสร้างรายได้ ให้ความรู้เรื่องธุรกิจ การท าบัญชี และช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และวางแผนเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับคนในชุมชน

15. ไฟ-ฟา้ คลับ โรงเรยีนวัดพทุธบูชา ปี2 จอมทอง กรุงเทพฯ
ร่วมส ารวจ ออกแบบหอ้งเรียนร่วมกับเด็กไฟ-ฟ้า จ านวน 3 วิชา ได้แก่ เทควันโด เต้น และ
แฟชั่น ให้แก่โรงเรียนวัดพทุธบูชาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พร้อมมอบองค์ความรู้
ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อหลักสูตรธรุกิจฉบบันกัเรียน และ ทักษะในการใช้ชีวิตอื่นๆ

16. ศิลปะเยยีวยา เพื่อสุขภาพผูส้งูอายุ จังหวัดขอนแก่น
ริเริ่มท าอปุกรณท์ี่ใช้ในการฟื้นฟูเยียวยาผู้สูงอายุ และสอนบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อ
จัดท าเองได้ตอ่ไป พรอ้มทั้งจัดศิลปะ Wall Art ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของ
โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสร้างกิจกรรมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน

17. ส่งเสรมิทักษะอาชพีเศรษฐกจิพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่งเสริมการเกษตรที่สร้างรายได้โดยปรับปรุงหอ้งเกบ็ของเก่าเปน็โรงเพาะเห็ด ฟารม์เล้ียงไก่
ปลูกพืชทนแล้งในทอ่คอนกรีต พร้อมจัดระบบศูนย์การเรียนรู้ใหม่ ท าให้เกิดเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ใหค้วามรู้ด้านการเงิน บญัชี และร่วมกันวางแผนการตลาด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้
สามารถน ามาเป็นทุนใหก้ับนักเรียนที่ขาดแคลน
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

18. สืบสานงานหตัถศลิป์ทองเหลอืง บ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ตอบสนองตอ่คนรุ่นใหม่ จัดท าเครือ่งมอื
การขาย และช่องทางการขาย พร้อมพัฒนาศูนยเ์รียนรู้ ปรับปรุงพืน้ทีแ่ละจัดกระบวนการ
พัฒนาเยาวชนร่วมกับโรงเรียน ในการเป็นมัคคุเทศน์นอ้ย

19. โรงเรยีนชีวติ อยู่แบบพอเพยีง ใจกลางเมอืง เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
อบรมปลูกจิตส านกึ และพัฒนาการเรียนรู้ของเดก็นกัเรียน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเพาะ
เห็ด และสวนเกษตรพอเพยีง พร้อมแนะน าวิธกีารท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ ในรูปแบบของสหกรณ์

20. วัฎจกัรการเรยีนรู้ กลับสู่ความพอเพยีง จังหวัดนครสวรรค์
จัดระบบแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่โรงเรียน พร้อมปรบัปรุงศูนย์เรียนรู้โดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติ และปลูกพืชผกัสวนครัวอย่างเปน็สัดส่วนเพือ่น ามาเปน็อาหารกลางวัน และส่วนที่
เหลือน าไปสร้างรายได้เสริม

21. ผักผู้รู้ ญสส.80 เกษตรอินทรีย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ช่วยวางระบบเรื่องน้ าให้พอเพียงต่อการท าเกษตรแบบอินทรีย์  พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
และชุมชนเรื่องเกษตรอินทรีย์  การเงิน/บัญชีรับจ่ายให้เป็นระบบเพื่อน าไปสู่การเป็นสหกรณ์
โรงเรียนในอนาคต   และช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ผักผู้รู้ ญสส.80 เกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม

22. วิถีชุมชนเข้มแข็ง 3 คลอง 2 เมือง   หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดท าศาลาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิถีชีวิตในชุมชน และเอื้อประโยชน์ในการเป็นพื้นที่ในการ
ขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการซ่อมเรือพายเพื่อเป็นเครื่องมือในการพานักท่องเที่ยว
เรียนรู้วิถีชุมชน พร้อมอบรมมัคคุเทศน์น้อย 
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

23. ไฟ-ฟ้าคลับ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ปี 1  พหลโยธิน กรุงเทพฯ
ร่วมส ารวจ ออกแบบห้องเรียนร่วมกับเด็กไฟ-ฟ้า วิชาครัวและเบเกอรี่ ให้แก่โรงเรียนวัดน้อย
นพคุณ ตามแนวคิดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พร้อมมอบองค์ความรู้ในหัวข้อหลักสูตรธุรกิจ
ฉบับนักเรียน 

24. โรงเรียนวัดแสงดาว จังหวัดพิษณุโลก
สร้างระบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมห้องสมุด ปรับปรุงสภาพโรงเรียน และช่วยฟื้นฟูโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน

25. สานต่อโครงการลูกพระดาบส เยาวราช  กรุงเทพฯ
จัดการระบบการสร้างสุขลักษณะที่ดีในโรงครัว พร้อมให้ ความรู้ด้านการโภชนาการ  และเพิ่ม
หลักสูตรวิชาชีพด้านอาหาร และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง ด้วย
กิจกรรมศิลปะเป็นต้น 

26. ตระกร้าเห็ดสุขภาพ จากบ้านสู่โรงเรียน  พญาไท  กรุงเทพฯ
ปรับปรุงโรงเพาะเห็ดในโรงเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันและจ าหน่ายในราคาประหยัด และเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ โดยเริ่มจากโครงการตะกร้า
เห็ดสุขภาพ เพื่อจุดประกายในการเป็นต้นแบบส าหรับโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

27. FARM FOR ALL จังหวัดภูเก็ต
สร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ จัดท าแปลงปลูกผัก 
ในยางรถยนต์และโรงเรือนเพาะเห็ด  เพื่อจุดประกายในการพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ให้ความรู้เรื่องการตลาด และการจัดการ
บัญชีรายรับ-จ่าย ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

28. สร้างคุณค่า สร้างอาชีพ บ้านเด็ก จังหวัดอุดรธานี
อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างคุณค่าให้ตัวเอง เพื่อสอนเด็กตั้งเป้าหมาย และสร้างแรงบันดาล
ใจ ผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับพี่ๆ อาสา พร้อมปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความรู้ 
ความสามารถในวิชาที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพในอนาคต อาทิ ความรู้ด้านบัญชี รายรับ 
รายจ่าย และการตลาด เป็นต้น รวมถึงช่วยปรับปรุงพื้นที่ผักกางมุ้ง เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพเสริมในอนาคต

29. ส่งเสริมทักษะและพัฒนาเด็กพิเศษ จังหวัดตรัง
จัดให้มีการอบรมผู้ปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการให้
ความรู้และการดูแลเด็กพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบ้านแม่นก ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การดูแลเด็กพิเศษ พร้อมจัดท าส่ือการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่จ าเป็นเพิ่มเติม 
อาทิ ห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน เหมาะต่อการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ

30. เด็ก-ฟื้น-เมือง ปี3 แหล่งเรียนรู้ในสุสาน สุรวงศ์  กรุงเทพฯ
สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าสนใจ ดึงจุดเด่นของสถานที่ส าคัญในบริเวณชุมชม ด้วยการ
ร่วมกับเด็กไฟ-ฟ้า วาดลวดลายที่ส่ือถึงวัฒนธรรมต่างๆของสาทรใต้ให้กับก าแพงในสุสาน
แต้จิ๋ว เพื่อเป็นจุดสนใจที่ส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมจัดท าแผนกิจกรรมต้นแบบใน
การเผยแพ่รวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสาทรใต้ 

31. โรงเรียนของหนู "กือยา-ปัตตานี"
ช่วยจัดท าส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง  และแนะน าแนวทางการพัฒนาส่ือให้กับคุณครู 
เพื่อจุดประกายแนวคิดที่สามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต รวมทั้งช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียน และห้องเรียน เพื่อให้สถานที่มีความพร้อม เหมาะกับการเรียนการสอน
มากขึ้น
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

32. คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จังหวัดนครปฐม
ช่วยจุดประกายการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ส าหรับชุมชน ให้ความรู้ด้านการสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน อาทิ การจัดอบรมชุมชนเรื่องการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชน พร้อมทั้งจัดสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และด าเนินการปลูกหญ้า
แฝก เพื่ออนุรักษ์ดิน ให้เก็บกักความชื้นได้ดี ลดปัญหาภัยแล้งให้ชุมชน

33. ป่าน้อยในเมืองใหญ่ สันลมจอย ปี2  จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและต่อยอดหลักสูตรมัคคุเทศน์น้อยปี2 โดยขยายโอกาสไปยังผู้ใหญ่ในชุมชน พร้อม
ทั้งให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความทันสมัย พร้อมซ่อมแซมศูนย์
จ าหน่ายสินค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  เพิ่มกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึง
จัดท าส่ือ QR Code เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวให้ทันสมัยและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากขึ้น

34. ฟื้นฟูตลาดไร้คาน สร้างการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ชุมชนบ้านบุ  กรุงเทพฯ
ร่วมกับอาสาสมัครจากกองทัพเรือ และเด็กไฟ-ฟ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของ
ตลาดไร้คาน พร้อมทั้งสร้างกระบวนการที่ท าให้เกิดความร่วมมือในชุมชน รวมถึงจัดหา
เครือข่ายที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงและฟื้นฟูตลาด ด้วยการจัดท าแผนการตลาดและช่องทาง
การส่ือสารประชาสัมพันธ์ อาทิ การจัดท าป้ายบอกทาง โบรชัวร์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวง
กว้างมากขึ้น

35. ชุมชนร่วมสร้าง วิถีผู้สูงวัยสุขภาพดี หัวหมาก  กรุงเทพฯ
ส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารสุขภาพที่ด าเนินการโดยผู้สูงวัยในชุมชน  ปรับกระบวนการขาย
อาหารให้มีประสิทธิภาพ อาทิ โครงสร้างการท างาน ระบบปิ่นโตอาหาร พร้อมจัดระบบการ
แบ่งปันรายได้จากร้านอาหารกลับคืนสู่ชุมชน รวมถึงเข้าปรับปรุงพื้นที่สถานดูแลสุขภาพผู้สูง
วัยให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุให้มากที่สุด
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

36. สายใยรัก ผักปลอดสาร  จังหวัดสมุทรสาคร
ส่งมอบองค์ความรู้ ให้ค าแนะน าในการท าการตลาด ค านวณต้นทุน เพื่อทางโรงเรียนจะ
สามารถต่อยอดการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคหรือการตลาดต่อไปในอนาคต พร้อมจัดสร้าง
แปลงผักปลอดสาร ถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก การดูแล การโภชนาการที่
ถูกต้องให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน

37. หน้าบ้านสะอาด อากาศแจ่มใส วิถียองวิถีไทย ม่วนไจ๋ตี้สันทางหลวง  จังหวัดเชียงราย
ส่งมอบองค์ความรู้ โดยการวางระบบการจัดการขยะในชุมชน  อาทิ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การแยกขยะ จัดท าเสวียนรอบต้นไม้ โดยใช้ขยะเหลือใช้ และ สานไม้ไผ่เป็นถังขยะให้กลมกลืน
กับธรรมชาติ เป็นต้น พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่จ าเป็นให้เหมาะสม อาทิ พื้นที่อาคาร
โรงเรือน เพื่อสร้างเป็นธนาคารขยะส าหรับชุมชนสันทางหลวง
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559

สรุปผลการด าเนนิงาน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิทีเอ็มทีได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์สู่
เยาวชนและชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้าต่าง ๆ มากมาย โดยมีเยาวชนมาเรียนรูศ้ิลปะ
และทักษะชีวิตที่ศูนย์เรียนรูไ้ฟ-ฟ้าทั้ง 4 แห่งได้แก่ ประดิพัทธ์ จันทน์ ประชาอุทิศ และ
บางกอกน้อยมากกว่า 60,000 ครั้งต่อปี และได้ขยายการเรียนรูไ้ปสู่โรงเรยีนต่าง ๆ
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียนมากกว่า140,000 คน
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ความในใจจากเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า...



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559

สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

มูลนิธิทีเอ็มบี ยังได้เปดิโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบีจากทั่วประเทศกว่า 4,000 คน
ช่วยกันท ากิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนใหก้ับชุมชนต่าง ๆ รวม 37 แห่งทั่ว
ประเทศ โดยอาสาสมัครได้มกีารติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง
ความส าเร็จเบื้องต้นจากการติดตามผลกับชุมชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือได้แก่ :-
• สายใยรกั ผักปลอดสาร  จังหวัดสมุทรสาคร : นักเรียนกว่า 400 คน มีผักปลอดสารทาน

มื้อเช้าและกลางวัน  ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียน 200-300 บาท/มื้อ
• คนรักษป์่า ป่ารักชมุชน จังหวัดนครปฐม : สามารถเก็บน้ าให้ป่า ซึง่จะผนัน้ าไปใช้ในป่าให้

ชาวบ้านสร้างอาชีพ อาทิ เก็บเห็ด ผักหวาน อึ่ง แย้ กว่า 6,000 บาทต่อครัวเรือน
• ศูนย์เรยีนรูส้วนสมุนไพรรว่มสร้างสขุภาวะยั่งยนื  กรุงเทพฯ : ได้พัฒนาและจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์OTOP (แชมพูมะกรูด สเปรย์ตะไคร้หอม สบู่ฟักข้าว) ในนามชุมชนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

• รวมใจพฒันาโรงเรยีน "วรรณวิทย์"  กรุงเทพฯ : จัดระบบสหกรณ์และการท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้น จนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้โรงเรียนได้
ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน  เป็นต้น 
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ความในใจจากตัวแทนชุมชน...



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2559

สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

นอกจากนี้ มูลนิธิทีเอ็มบีไดม้อบเงินบริจาคเพื่อคืนชีวิตใหม่ใหก้ับเด็กโรคหัวใจ ใหแ้ก่
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 มูลนิธิทีเอ็มบีได้
ส่งมอบเงินบริจาคทั้งส้ิน 3,851,089.23 บาท ซึ่งสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปล่ียน
ชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ถึง 192 ราย ใน “โครงการผ่าตัดเดก็ผู้ป่วยโรคหัวใจ 1,800
ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานมูลนิธิปี 2559 เทียบกับปี 2558
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+59%

+5%

+105%

+147%

2558 2559
จุดประกายเยาวชน:-
- จ านวนคร้ังที่เยาวชนมาเรียนรู้ที่ศูนย์ 43,100          68,491          
- จ านวนเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมไฟ-ฟ้า 133,200        140,397        
จุดประกายชุมชน:-
- จ านวนโครงการเปลี่ยนชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 18 37
- จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วม 1,850            4,576
อ่ืน ๆ :-
- จ านวนเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจที่ให้ความช่วยเหลือ 161 192 +19%

อัตราการเตบิโต
เทียบกับปกี่อนหน้า



V) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2559
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V) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2559
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V) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2559
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V) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงนิ
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VI) รายงานพิเศษ
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รางวลัแห่งความภาคภมูใิจ
จากความทุ่มเทในการด าเนินโครงการเพือ่จุด
ประกายเยาวชนและชุมชนที่ผ่านมา โครงการ
ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ได้รับรางวัลยอดเย่ียมด้าน
การพัฒนาชุมชน (Community Category 
Awards) จากผลงานด้านซีเอสอาร์ยอดเย่ียม
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Best CSR 
Practices Awards) ในปี 2015 ถือเป็นรางวัล
แห่งความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคนที่จะมุ่งมั่น
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อเปล่ียนให้ชุมชนดีขึ้น
อย่างย่ังยืนต่อไป  

www.tmbfoundation.or.th


