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ก่อตั้งโดยธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2555 เพื่อท าหน้าที่หลักในการบริหาร

และด าเนินงาน โครงการไฟ-ฟา้ โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนของทีเอ็มบี โดยโครงการไฟ-ฟ้า เป็นโครงการ

เพื่อสังคมที่ทีเอ็มบี ริเริ่มขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2552 ภายใต้ปรัชญา “Make THE Difference”

มีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน ทั้งนี้มูลนิธิทีเอ็มบี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การ สาธารณกุศล ล าดับที่ 881 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่มกราคม ปี 2558

วัตถปุระสงคข์องมลูนธิฯิมูลนธิทิีเอม็บี (TMB Foundation) 

1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้าน

เยาวชนและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อบ าเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอื่น ๆ

3.  ด าเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์

เพื่อสาธารณประโยชน์

4. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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I) เกี่ยวกบัมลูนธิิทเีอ็มบี



4. ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟา้ บางกอกนอ้ย
ที่ตั้ง : 299, 301 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-418-0130

• ส านักงานใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล : tmbfoundation@tmbbank.com

โทร. 02-299-1956 เว็บไซต:์ www.tmbfoundation.or.th

• ปัจจบุัน ศูนย์การเรียนรูไ้ฟ-ฟา้ เพื่อจดุประกายเยาวชนมีทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟา้ ประดพิทัธ์
ที่ตั้ง : 196/1-2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-278-4345

2.  ศูนย์เรยีนรู ้ไฟ-ฟา้ ประชาอุทศิ
ที่ตั้ง : 39/153-4 ถ.ประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 02-464-3805

3.  ศูนยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟา้ จันทน์
ที่ตั้ง : 71, 73 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 02 -286-7172
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II) ที่ตั้งมูลนธิิทีเอ็มบี

5. ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟา้ สมุทรปราการ
ที่ตั้ง 160/5-6 ถ.ศรีสมุทร ต าบลปากน้ า 
อ าเภแเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 02-115-1976

mailto:tmbfoundation@tmbbank.com


III) โครงสรา้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการมลูนธิทิเีอม็บี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอื่นอีกจ านวน 5 ท่าน
ดังนี้
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562
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ด้านการเงนิ :-

• ด้านรายรบั

ในปี 2562 มูลนิธิทีเอ็มบีได้รับเงินบริจาคจ านวนรวม 57 ล้านบาทดังนี้

รับบริจาคจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 45.2 ล้านบาท

รับบริจาคจากบุคคลภายนอก 11.8 ล้านบาท

• ด้านรายจา่ย
ด้านรายจ่ายในปี 2562 มูลนิธิทีเอ็มบีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 47 ล้านบาทซึ่งสามารถ
แบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

68.5%

9.0%

22.5%

รายจ่ายโครงการ

โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน
โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ

รายจา่ยหลกั
โครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน

สัดส่วน

รายจ่ายเพื่อศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง 64.5 %

รายจ่ายสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน 3 % 

รายจ่ายด้านทุนการศึกษา 1%
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายแบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

ส าหรับค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า จ านวน 46 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
การด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการโดยรวมถึงค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ในการ
ด าเนินงานศูนย์ไฟ-ฟ้า จ านวน 5.9 ล้านบาท

ส าหรับการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ นั้น มูลนิธิทีเอ็มบีได้บริจาคเงินเพื่อ การสาธารณกุศลจ านวน
เงินกว่า 10.6 ล้านบาท โดยการมอบเงินบริจาคเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กโรคหัวใจเป็นการต่อเนื่องทุกปี
โดยในปี 2562 มูลนิธิทีเอ็มบีได้มอบเงินช่วยเหลือให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ โดยสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ถึง 297
ราย และมูลนิธิทีเอ็มได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล โดยมอบเงินบริจาคเพื่อส่ง
ความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย นอกจากนี้มูลนิธิทีเอ็มบียังได้มอบเงินบริจาคผ่าน
องค์การสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง

ด้านการเงนิ (ต่อ) :-

หน่วย :  บาท

ค่าใช่จ่ายโครงการ ปี 2562
 ศูนย์การเรียนรู้

เพ่ือเยาวชน
โครงการไฟ-ฟ้า

 โครงการ
สาธารณ

ประโยชน์เพ่ิอ
เยาวชน

 ทุนการศึกษา

 โครงการ
สาธารณ
ประโยชน์
เพ่ิอชุมชน

 บริจาค
สาธารณกุศล

 รวม

รายจ่าย -                   
     ค่าใช้จ่ายเงินบริจาค -                   -                 -                 10,663,360      10,663,360      
     ค่าใช้จ่ายทางตรง 29,534,614       1,390,000      395,951         4,176,059        -                   35,496,624      
     ค่าใช้จ่ายบริหาร 905,461            -                 -                 -                  -                   905,461           
รวมรายจ่าย 30,440,075       1,390,000      395,951         4,176,059        10,663,360      47,065,445      



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน :-

มูลนิธิทีเอ็มบี ท าหน้าที่หลักอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน เพื่อ
มอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านการเรียนรู้ และการท า
กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพ ภาวะการเป็นผู้น า การท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ด ารงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่เยาวชนไฟ-ฟ้า จะสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปร่วมกันให้คืนสู่
ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน โดยมีกิจกรรม/โครงการหลักที่ส าคัญดังนี้

• ศนูยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟา้ : ในปี 2562 มูลนิธิทีเอ็มบี ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่สมุทรปราการ
ซึ่งเป็นศูนย์แรกที่ตั้งขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีศูนย์เรียนรู้รวม 5 แห่ง ท าการเปิดสอนให้แก่เด็ก
ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ ศูนย์ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ ศูนย์ไฟ-ฟ้าจันทน์
ศูนย์ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย และศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนค้นพบความงามเล็ก ๆ
จากสิ่งรอบ ๆ ตัว และตระหนักรู้คุณค่าของตนเองผ่านวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น วิชาที่
เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะวาดเส้น สีน้ า กีฬาเทควันโด มวยไทย เต้น ร้องเพลง กีตาร์ เป็นต้น รวมถึงทักษะที่ต่อ
ยอดเป็นอาชีพได้ ได้แก่ ครัวขนมและเบเกอรี่ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เป็นต้น
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการทนุการศกึษาเดก็ไฟ-ฟา้ :  

ในปี 2562 มูลนิธิทีเอ็มบีได้ร่วมมือกับ มูลนิธิยุวพัฒน์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์
ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไฟ-ฟ้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- 6 หรือสาย
อาชีพจนถึงชั้นปวช. 3 ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ถือเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนให้กับ
น้องๆ ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และในปีนี้มูลนิธิทีเอ็มบี จัดให้มีการเสริมความรู้
พื้นฐานเรื่องวินัยการเงิน เพื่อเยาวชนที่ได้รับทุนน าเงินทุนการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

• โครงการไฟ-ฟา้ บริดจ ์ (กิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียน) 

เพื่อให้การเข้าถึงเยาวชนในชุมชนเป็นไปได้มากขึ้น มูลนิธิทีเอ็มบีได้ด าเนินโครงการ ไฟ-ฟ้า บริดจ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ (Art Contest) หัวข้อเปลี่ยน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2562 มี
เยาวชนเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 155,000 ราย
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการไฟ-ฟ้า  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มูลนิธิทีเอ็มบีเปิดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ให้โรงเรียน
มัธยมที่สนใจส่งนักเรียนมาเรียนที่ศูนย์เรียนรู้โครงการไฟ-ฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้
นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งในปี 2562 มีโรงเรียนมัธยมสนใจ และส่ง
นักเรียนมาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ านวน 5 โรงเรียน โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า   
200 คน

• ไฟ-ฟา้ อาร์ท เฟสตวิัล (เทศกาลศลิปะประจ าปี)
เป็นการรวบรวมและคัดเลือกผลงานทางศิลปะ
และผลิตภัณฑ์รวมทั้งการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า
เพื่อแสดงความสามารถที่เกิดจากการได้รับ
การจุดประกาย มาตลอดทั้งปีของเด็กๆ พร้อม
สร้างแรงบันดาลใจจากเด็กๆ สู่ พนักงานทีเอ็มบี
ในการส่งต่อพลังแห่งการให้ที่ยั่งยืนสู่สังคม



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน :-

นอกจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแล้ว กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Community Improvement Project)
เป็นการต่อยอดแนวความคิดของโครงการ “ไฟ-ฟ้า” (FAI-FAH) โดยไม่จ ากัดอยู่ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานทีเอ็มบีที่ท างานอยู่ตามสาขาทั่วประเทศ ได้ท างานเชิงลึกร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ
ตลอดปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครทีเอ็มบีกว่า 2,800 คนเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งหน้าที่ตั้งแต่ส ารวจ ท าความเข้าใจ
ปัญหา ความต้องการของชุมชน วางแผนท างาน แนะน าแนวทาง อบรมให้ความรู้ ใช้เวลา 3 เดือนต่อโครงการ
รวมถึงติดตามผลโครงการในภายหลัง เพื่อมอบประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงและย่ังยืน
ในปี 2562 ที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน จ านวน 40 โครงการทั่วประเทศ ส าหรับปีนี้
เรามุ่งไปสู่ “เปา้หมายการพฒันาทีย่ั่งยนื” (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งสหประชาชาติ
โดยการท างานอาสาเพื่อชุมชนมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 5 เป้าหมาย
ดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหวิโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสรมิเกษตรกรรมทีย่ั่งยนื

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
ส าหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และย่ังยืน 
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

1) สร้างอาชพี คืนคนดี สู่สังคม มูลนิธิบ้านพระพร จังหวดักรงุเทพมหานคร
• จัดอบรมสอนตัดผม และ พัฒนาเมนูขนมอบเพื่อเป็นทักษะไปประกอบอาชีพได้
• ให้ความรู้เรื่องการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างง่ายด้วยโปรแกรม MS Excel
• วางกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แบรนด์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
• ปรับปรุงห้องและมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นร้านตัดผมที่เยาวชนสามารถฝึกอาชีพและสร้างรายได้

2) ศูนย์สรา้งสขุ  โรงเรยีนเทศบาล 5 วัดดาวเรอืง จังหวัดสระบรุี
• จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างมือ
• ให้ความรู้เรื่องการบริหารรายรับ รายจ่าย จากผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน
• ปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการแปรรูปน้ ายาท าความสะอาด ให้กับนักเรียน 

และชุมชนอื่น ๆ
3) ปรับพฤตกิรรมสู้โรค บริโภคอาหารปลอดภยั กองพนัทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 
กองพนัทหาร จังหวดัอบุลราชธาน ี

• ประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ความรู้การกินอาหาร
เพื่อสุขภาพ มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการเป็นโรค NCDs

• สร้างคู่มือเมนูอาหารสุขภาพส าหรับใช้ภายในครัวเรือนของก าลังพล และถ่ายทอดความรู้ไปยังหน่วยอื่น 
• จัดท าแปลงผักสมุนไพรและผักที่มีสรรพคุณในการป้องกันภาวะโรคไม่ติดต่อ NCDs

4) ศูนย์เรียนรูปุ้ย๋มลูไสเ้ดอืนดนิ โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวัดสิงห ์จังหวดักรงุเทพมหานคร
• ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ เสริมทักษะเพื่อประกอบอาชีพ
• อบรมให้ความรู้เรื่องการท าธุรกิจเบื้องต้นเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเอาไปต่อยอดสร้างรายได้

ให้ตนเองและโรงเรียน
5) ห้องสมดุมชีวีติ โรงเรียนวดักลาง  จังหวดัสมุทรปราการ

• จัดระบบการรับ - คืนหนังสือที่สามารถน าไปใช้บริหารจัดการห้องสมุด
• พัฒนาระบบ “ยุวบรรณารักษ์” ที่จะมาร่วมดูแล จัดการห้องสมุดมีชีวิต 
• พัฒนาแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการใช้ห้องสมุด
• จัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนทั่วไปและเด็กที่มีการเรียนรู้บกพร่อง



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

6) ท่องเทีย่ว โพนสูง นิเวศน ์เกษตรขอบเมอืง จังหวดันครราชสีมา
• พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโพนสูงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
• ให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ระบบการน าชม ระบบการบริหารผลประโยชน์
• พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว /แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

7) เลี้ยงไก่ไขเ่พือ่นอ้ง ร.ร.วดัสามงา่ม(คงทองอนุสรณ)์ จังหวดันครปฐม
• ปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารกลางวัน
• ต่อยอดองค์ความรู้ให้นักเรียนและชุมชนในการน าไข่ไก่มาเป็นฮอร์โมนไข่ไก่ไว้ฉีดพ่นเพื่อเพิ่มผลผลิต
• ต่อยอดให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงเพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายและประชาชนเข้ามาเรียนรู้

8) ตลาดรกัษโ์ลก @ตลาดนัดชุมชนหนองร ีจงัหวดัชลบรุี
• สร้างกระบวนการปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้า
• กระตุ้นให้เกิดตลาดที่ไม่ใช้โฟมและพลาสติกในชุมชน โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทนในท้องถิ่น
• ขยายความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชผักสมุนไพร และแนะน าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
• ปรับปรุงซุ้มร้านค้าตามความจ าเป็น

9) เพี่อาสาสอนนอ้งเพือ่งานขายใหย้ัง่ยืน โรงเรยีนโสตศกึษา จังหวัดอดุรธานี
• ให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐาน
• จัดอบรมให้นักเรียน ครู มีความรู้การเป็นผู้ประกอบการ (การตลาด วิธีคิดต้นทุน บัญชี การเงิน)
• จัดท าสื่อการเรียนรู้เรื่องการตลาดและการท าธุรกิจเพื่อโรงเรียนสามารถน าไปเผยแพร่ต่อได้

10) พี่เสริมสุขภาพสขุสันตเ์พือ่นอ้งวิชทูศิ โรงเรยีนวชิูทศิ จังหวดักรงุเทพมหานคร
• อบรมหลักโภชนาการและแนวทางการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็กนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครอง
• จัดท าคู่มือติดตามการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
• ปรับปรุงพื้นที่ลานสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนและสมาชิกชุมชนภายในโรงเรียนและติดตั้ง 

บอร์ดความรู้เรื่องโภชนาการและการออกก าลังกาย
11) อิ่มบุญ อุ่นรัก บ้านสงขลา สถานสงเคราะหเ์ด็กบ้านสงขลา จังหวดัสงขลา

• ให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานสงเคราะห์เพื่อให้ได้มาตรฐาน
• จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
• พัฒนาปรับปรุงห้องผลิตเบเกอรี่ของสถานสงเคราะห์
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

12) สานรักษ์ ณ สวนสัตวล์พบรุี จังหวัดลพบรุี
• สร้างแผนการจัดกิจกรรม มีเส้นทางการเดินชมสัตว์ ท าให้น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
• พัฒนาเส้นทางเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าให้กับเด็กและเยาวชนภายในสวนสัตว์
• พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้สวนสัตว์ลพบุรี

13) บ้านขนมอบเพือ่นอ้ง ณ โรงเรียนวดัไทร จังหวดักรงุเทพมหานคร
• พัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านหลักสูตรเบเกอร์รี่
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างตราสินค้าเพื่อการตลาด
• อบรมเติมความรู้การท าบัญชีต้นทุน รายรับ-รายจ่าย
• ปรับปรุงห้องเรียนรู้ส าหรับท าขนม และจัดหาอุปกรณ์เบเกอร์รี่

14) สวนรักสรา้งนอ้งสูส่ังคม โรงเรยีนชลประทานสงเคราะห ์จังหวดันนทบุรี
• อบรมให้ความรู้ คุณครูและผู้ปกครอง ในการดูแลเลี้ยงดูนักเรียนพิเศษ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  
• ปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนบ าบัด ส าหรับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กพิเศษ
• ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและจินตนาการให้กับนักเรียนพิเศษ

15) บ้านไมข้าว ต าบลตอ้งหา้ม! พลาด ชุมชนบ้านไม้ ขาว จังหวดัภเูกต็
• อบรมให้ความรู้ทางการเงิน การออม การลดภาระหนี้ในชุมชน
• ปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และช่วยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เข้ากับโรงแรมต่างๆ
• ท าคู่มือการใช้ภาษาต่างประเทศให้กลุ่มสามล้อเพื่อใช้บริการนักท่องเที่ยว

16) แสงตะวนัที่ยัง่ยืน วิสาหกจิชุมชนกลุม่แม่บา้นแสงตะวนั จังหวัดปทมุธานี
• เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ความรู้ทางด้านการจัดการอย่างเป็น

ระบบ และเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจของชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
• ช่วยพัฒนาสื่อการตลาดเพื่อใช้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์
• ปรับปรุง ต่อเติมพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562

-13-

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

17) เยาวชนรกัษถ์ิน่ สืบสานกระยาสารท ท่าคา โรงเรยีนเทพสวุรรณชาญวิทยา 
จังหวดัสมทุรสงคราม

• เชื่อมโยงองค์ความรู้ในการท ากระยาสารท เข้ากับโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพให้นักเรียน โดยปราชญ์ชุมชนช่วยสอน

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แนะน าช่องทางการจ าหน่าย และให้ความรู้ในเรื่องการท าบัญชีและธนาคาร
โรงเรียน

18) ตลาดน้ ารืน่รมย์ ชุมชนยั่งยนื  ตลาดน้ าคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชติ จังหวดัสมุทรปราการ
• สร้างเอกลักษณ์ให้กับตลาด ให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูป สร้างกระแส

ที่สามารถแชร์ลงในโซเชียลมีเดีย
• ให้ความรู้ในการผลิตภาชนะจากธรรมชาติ เพื่อให้เป็นตลาดปราศจากพลาสติกและโฟม

19) บ้านหนงัสอื พื้นที่เรยีนรูคู้ช่มุชน จังหวัดกรงุเทพมหานคร
• สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนปรับปรุงบ้านหนังสือ ให้สวยงาม น่าเข้ามาใช้งาน 
• จัดท ามุมเรียนรู้เรื่องการออม และการเงิน 

20) น้ าปลาแท ้ของดโีรงเรยีนวดัพลงไสว โรงเรยีนวัดพลงไสว จังหวัดระยอง
• ให้ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จุดประกายและแนะน ากระบวนการขอ อย.
• พัฒนาพื้นที่แปลงผักเพื่ออาหารกลางวันและให้พื้นที่เรียนรู้ทางเกษตรของนักเรียน

21) สื่อเสรมิทกัษะ สร้างพัฒนาการเพือ่นอ้ง โรงเรยีนบา้นบางกะปิ  จังหวัดกรงุเทพมหานคร
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ออทิสติก 
• สมาธิสั้น และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษ
• อบรมเติมความรู้ เติมก าลังใจให้กับผู้ปกครอง
• ปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ

22) ห้องสมดุเพือ่นอ้ง โรงเรยีนบา้นคลองส าโรง จังหวัดสมทุรสาคร
• อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการห้องสมุดและท าระบบยุวบรรณารักษ์
• ช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเรื่องรักการอ่าน และปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

23) นั่งรถมา้ล าปาง ม่วนอกม่วนใจ ๋ กลุ่มรถม้าล าปาง จังหวดัล าปาง
• พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรถม้าล าปาง โดยจัดท าเส้นทางที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

มาใช้บริการ 
• สร้างเอกลักษณ์ให้แก่คนขับรถม้าและรถม้า จุดประกายด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ

ประทับใจให้ลูกค้า
24) รักษ์สิ่งแวดลอ้ม รักษ์สุขภาพ ณ ตลาดท่าเรอืวัดคลองคาง ตลาดน้ าวัดคลองคาง 
จังหวดันครสวรรค์

• เชื่อมโยงองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ โดย
จัดการอบรม และให้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

• ปรับปรุงพื้นที่นั่งทานอาหารของผู้มาใช้บริการตลาดเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
25) เกษตรกรนอ้ยน่าฮกั แปลงผกันา่กิน โรงเรยีนบา้นหว้ยสัก จังหวดัเชยีงราย

• ตั้งชมรมเกษตรกรน้อย เพื่อท าหน้าที่ดูแลแปลงผักและโรงเพาะเห็ด
• ปรับปรุงแปลงเกษตร โรงเพาะเห็ด และบ่อปลาดุก 
• ท าสื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร และการท าบัญชีรายรับรายจ่ายแก่นักเรียน

26) ตลาดนัดอาหารมุสลิม โบราณ  ชุมชนฮารลู จังหวดักรงุเทพมหานคร
• มอบองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดท าตลาดนัด
• ท าแผนการประชาสัมพันธ์และเนื้อหาการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดนัดฯ ของ

ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์
27) ปั่นสร้างสุข ชุมชนสรา้งสรรค์ มูลนิธิสถาบันการเดนิและการจกัรยานไทย 
จังหวดักรงุเทพมหานคร

• คู่มือการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
• แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักปั่นจักรยาน
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

28) สร้างความปลอดภยั ใส่ใจกฏจราจร โรงเรยีนเคหะทุ่งสองหอ้งวิทยา 1
จังหวดักรงุเทพมหานคร

• พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรถม้าล าปาง โดยจัดท าเส้นทางที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
มาใช้บริการ 

• สร้างเอกลักษณ์ให้แก่คนขับรถม้าและรถม้า จุดประกายด้านการให้บริการเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า

29) ธนาคารเหด็ ออมเหด็ไวใ้หเ้ปน็รายได้ ชุมชนประยงคแ์ยม้ จังหวัดกรงุเทพมหานคร
• ปรับปรุงโรงเพาะเชื้อเห็ด และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด
• ให้ความรู้และวางแนวทางในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน

30) ท่องเที่ยววถิชีุมชน ตลาดรมิคลองเจรญิกรงุ 103  ชุมชนสวนหลวง 1 
จังหวดักรงุเทพมหานคร
• จัดท าแผนที่ และ ดึง Highlight ในแต่ละจุดมาท าเป็น Route Map จากต้นทางไปถึงจุดสุดท้าย
• ปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างจุดถ่ายรูปเพื่อเป็นจุดเด่น ดึงนักท่องเที่ยว
• ท าแผนประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

31) เที่ยวฟนิ กินอิ่ม ที่ตรอกสลักหนิ ชุมชนตรอกสลักหนิ จังหวดักรงุเทพมหานคร
• จัดท าแผนที่ และ ดึง Highlight ในแต่ละจุดมาท าเป็น Route Map จากต้นทางไปถึงจุดสุดท้าย
• ปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างจุดถ่ายรูปเพื่อเป็นจุดเด่น ดึงนักท่องเที่ยว
• ท าแผนประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

32) เสริมสรา้งความรู ้ต่อยอดทุนดูแลสงัคม มูลนิธเิพือ่การพฒันาเดก็ จังหวัดสมทุรปราการ
• ติดต้ังองค์ความรู้แนวคิดการท าธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิ
• จัดท าแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาจุดแข็งของมูลนิธิเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ได้เองโดยไม่ต้องรอ

แหล่งทุน
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

33) Miracle of Sound ปี 2 สมาคมผูใ้ช้ประสาทหเูทียมแหง่ประเทศไทย จังหวดักรงุเทพมหานคร
• พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมฯ
• ติดต่อประสานงาน และวางแนวทางเรื่องการระดมทุนเพื่อให้สมาคมฯ สามารถหารายได้

เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
34) เกมเศรษฐนีอ้ย ร้อยลา้น ศูนย์เรยีนรู้ไฟ-ฟา้ จังหวดักรงุเทพมหานคร

• เครื่องมือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ๆ (บอร์ดเกม)
• การให้ความรู้ทางด้านการเงิน

35) โรงเรยีนผูส้งูวยัเกษียณส าราญ ชุมชนซอยพฒันา 79 จังหวดักรงุเทพมหานคร
• จัดท าโครงสร้าง คณะท างาน และช่วยวางหลักสูตรการเป็นโรงเรียนผู้สูงวัย
• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ผ่านการอบรมการท าอาหาร วุ้นมะพร้าว ปั้นขลิบ 

กะหรี่ปั๊ป และอบรมการเล่นอังกะลุง
36) ฉลาดทิ้ง กรมการขนส่งทหารบก (สะพานแดง) จังหวดักรงุเทพมหานคร

• อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ และปรับปรุงพื้นที่ในการคัดแยกขยะ
• จัดตั้งระบบธนาคารขยะ เพื่อสร้างมูลค่าของขยะและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวพลทหาร

ที่พักอยู่ในชุมชน
37) Sritanya Van Goah สมาคมสายใยครอบครวั จังหวัดนนทบรุี

• สร้างแบรนด์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ และสามารถสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค
• พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยหารายได้ให้กับสมาคม
• ออกแบบกระบวนการขายสินค้าที่มาจากผลงานศิลปะของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเป็นการสร้างรายได้

ให้สมาคมฯ
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

38) พื้นที่เรยีนรูเ้พือ่ชมุชนสีเขยีว โรงเรยีนวฒันานนทว์ิทยา จังหวัดกรงุเทพมหานคร
• พัฒนาพื้นที่ท าเป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง คนพักอาศัยในแฟลตคลองจั่น

และโรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนรู้
• จัดท าป้ายความรู้และวีดีทัศน์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้
• อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผัก การเพาะเห็ด กับครู ผู้ปกครองแกนน ากิจกรรม

39) ดาวน์ สู่ ดาว สมาคมผูป้กครองผูพ้ิการทางสตปิญัญาแหง่ประเทศไทย
จังหวดักรงุเทพมหานคร
• พัฒนาแบรนด์สินค้าเพื่อให้สมาคมสามารถน าไปใช้
• ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญาที่ถูกต้องให้กับสังคม
• ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินและคลังสินค้า
• การท าเวบไซต์เพื่อแพร่กระจายสินค้า

40) Grow and Green สวนวชิรเบญจทศั เขตจตจุกัร จังหวัดกรงุเทพมหานคร
• เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนวชิรเบญจทัศ โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้
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สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

มลูนธิทิเีอม็บไีดม้อบเงนิบรจิาคเพื่อคืนชีวิตใหม่ให้กับเด็กโรคหัวใจ ให้แก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยในปี 2562 มูลนิธิทีเอ็มบีได้ส่งมอบเงินบริจาคสุทธิกว่า 10.3 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและ
เปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ 297 ราย ใน “โครงการผ่าตัดเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจ 1,800 ราย ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
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มูลนิธิทเีอม็บี  ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล โดยสามารถ
รวบรวมเงินบริจาคได้กว่า สองแสนหกหมื่นบาท 
โดยส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติผ่านสภากาชาดไทย 



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2562

สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานมูลนิธิปี 2562 เทียบกับปี 2561
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V) รายงานของผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต และงบการเงิน
ปี 2562
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ปี 2562
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