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ก่อตั้งโดยธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2555 เพื่อท าหน้าที่หลักในการบริหารและ
ด าเนินงาน โครงการไฟ-ฟา้ โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนของทีเอ็มบี 

โดยโครงการไฟ-ฟ้า เป็นโครงการ เพื่อสังคมที่ทีเอ็มบี ริเริ่มขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2552 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายเยาวชน และชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

ทั้งนี้มูลนิธิทีเอ็มบได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การ สาธารณกุศล ล าดับที่ 881 ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
ตั้งแต่มกราคม ปี 2558

วัตถปุระสงคข์องมลูนธิิทเีอม็บี (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 : info@tmbfoundation.or.th

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:info@tmbfoundation.or.th


III) โครงสรา้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการมลูนธิทิเีอม็บี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอื่นอีกจ านวน 7 ท่าน
ดังนี้
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
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ด้านการเงนิ :-

• ด้านรายรบั

ในปี 2563 มูลนิธิทีเอ็มบีได้รับเงินบริจาคจ านวนรวม 33.8 ล้านบาทดังนี้

รับบริจาคจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 31.3 ล้านบาท

รับบริจาคจากบุคคลภายนอก 2.5 ล้านบาท

• ด้านรายจา่ย
ด้านรายจ่ายในปี 2563 มูลนิธิทีเอ็มบีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 36.4 ล้านบาทซึ่งสามารถ
แบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

68.5%

9.0%

22.5%

รายจ่ายโครงการ

โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน
โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ

รายจา่ยหลกั ปี 2563 ที่เกีย่วกบั
โครงการสาธารณประโยชน์เพือ่เยาวชน

สัดส่วน

รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศูนย์เรียนรู้
ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง

85 %

รายจ่ายด้านทุนการศึกษา 1 % 

คา่ใชจ้า่ยโครงการปี 2563 ศูนยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟ้า

 เพือ่เยาวชน

ทนุการศกึษา โครงการ

สาธารณประโยชน์

เพือ่ชมุชน

บรจิาคสาธารณ

กศุล

รวม

รายจา่ยเพือ่ส่งเสรมิการศกึษา : 

โครงการไฟ-ฟ้า

28,935,231 392,000 2,840,810                          -   32,168,041

รายจา่ยในการบรหิาร 2,045,237                          -                            -                            -   2,045,237

รายจา่ยเงนิบรจิาค                          -                            -                            -   2,175,200 2,175,200

รวม 30,980,468 392,000 2,840,810 2,175,200 36,388,478

หน่วย : บาท



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
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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 2563 มูลนิธิทีเอ็มบี มีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้ารวม 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

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิทีเอ็มบีจึงท าโครงการพิเศษโดยการ “เปลีย่นศูนย์
เรยีนรูไ้ฟ-ฟา้ ใหก้ลายเป็นศนูย์แบ่งปนั” ที่พร้อมปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมและส่งต่อการ “ให้” โดยการแบ่งปัน
อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ หรือผู้ปกครองสามารถเลือกน ากลับบ้านได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กและเยาวชนที่ต้อง
อยู่บ้าน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมยาวอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อม เปิดให้
เข้ารับอุปกรณ์และสื่อการเรียนได้ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ และศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ ตลอดเดือน
มิถุนายน 2563 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,750 คน



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• ไฟ-ฟา้ อารท์ เฟสตวิลั (นทิรรศการศิลปะและการ
แสดงประจ าปี 2563)
เป็นการรวบรวมและคัดเลือกผลงานทางศิลปะ
และผลิตภัณฑ์รวมทั้งการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า
เพื่อแสดงความสามารถที่เกิดจากการได้รับ
การจุดประกายมาตลอดทั้งปีของเด็กๆ พร้อม
สร้างแรงบันดาลใจจากเด็กๆ สู่ พนักงานทีเอ็มบี
ในการส่งต่อพลังแห่งการให้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและสังคม

• โครงการทนุการศกึษาเดก็ไฟ-ฟา้ :

ในปี 2563 มูลนิธิทีเอ็มบีได้ร่วมมือกับ มูลนิธิยุวพัฒน์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์
ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไฟ-ฟ้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- 6 หรือสาย
อาชีพจนถึงชั้นปวช. 3 ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ถือเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน
ให้กับน้องๆ ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

• โครงการไฟ-ฟา้ ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู้
มูลนิธิทีเอ็มบีเปิดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ให้โรงเรียนมัธยมที่สนใจส่งนักเรียนมาเรียนที่ศูนย์เรียนรูโ้ครงการ
ไฟ-ฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งในปี 2563 จาก
สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงมีโรงเรียนมัธยมสนใจ และส่งนักเรียนมาเรียนรู้เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนจ านวน 2 โรงเรียน โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า 100 คน



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน :-

ส าหรับการให้คืนแก่ชุมชน มูลนิธิทีเอ็มบี ยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบีธนชาตจากส านักงานใหญ่และจาก
สาขาทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Community Improvement Projects) เป็น
กิจกรรมที่มอบโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบีธนชาตได้พัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้ตนเองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การ
วางแผนงาน จุดประกายชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ลงมือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นด้วยกัน โดยในปีนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งจากสาขาทั่วประเทศรวมถึงส านักงานใหญ่กว่า 2,573 คน เข้าร่วมโครงการ
เพื่อลงมือเปลี่ยนให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนจ านวน 30 โครงการโดยสรุปดังต่อไปนี้

-7-

1) นักธุรกิจตวันอ้ย ร้อยเรือ่งชา่ง โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตรี จังหวัดกรงุเทพมหานคร

2) แหล่งความรู้ สู่ห้องมหศัจรรย์ โรงเรยีนวัดนางนอง (พิพัฒน์) จังหวัดกรงุเทพมหานคร

•จัดหาวิทยากรและจัดอบรมให้ความรู้เรื่องช่างต่าง ๆ เพื่อน าทักษะไปประกอบอาชีพ
•อบรมความรู้การท าแผนธุรกิจ การตลาด และการบริหารจัดการด้านการเงิน  
•จัดตั้งชมรมนักธุรกิจตัวน้อย ร้อยเรื่องช่าง 
•ปรับพื้นที่การเรียนรู้ของชมรม

•จัดพื้นที่เรียนรู้ให้น่าสนใจส าหรับเด็ก ๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้สดใส 
•สร้างกลุ่มบรรณารักษ์น้อย 
•จัดท าระบบ ยืม-คืน หนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
•จัดหาหนังสือ และเกมพัฒนาความคิดและเหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนในระดับต่างๆ

•ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง การน าผลผลิตมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้เข้าชมรมเกษตร 
•ร่วมมือกับโรงเรียนปรับปรุงห้องเรียนรู้การเกษตรและโรงเห็ดเดิมให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรที่มีภาพวาด
สีสันสดใส 
•จัดหาอุปกรณ์การเกษตรที่จ าเป็น
•ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากผลผลิตการเกษตร 

3) การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทยอนุสรณ์)  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง การน าผลผลิตมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า และสร้าง
รายได้เข้าชมรมเกษตร  

 ร่วมมือกับโรงเรียนปรับปรุงห้องเรียนรู้การเกษตรและโรงเห็ดเดิมให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การเกษตรที่มภีาพวาดสสีันสดใส  

 จัดหาอุปกรณ์การเกษตรที่จ าเป็น 
 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากผลผลิตการเกษตร  
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-
4) ศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรกรน้อย โรงเรียนสุเหร่าซีรอ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ปรับพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน  
 ปรับทัศนียภาพศูนย์การเรียนรู้เกษตรให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และปลอดภัยกับนักเรียน  
 ให้องค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแบบเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และการปรุงดิน  
 จัดท าสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง ป ิทินเพาะปลูก ป้ายความรู้เรื่องพืชผักต่าง ๆ  
 ให้ความรู้ด้านการตลาด การค านวณต้นทุน ก าไร และระบบการจัดการในชมรม 

5) ปั นด้าย ปันสุข ผ้าไทยท้องถิ่น บ้านทุ่งสมอ อ เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี 
 ให้ความรู้ด้านการตลาด และการขายผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ และการพัฒนาระบบการจ าหน่ายสินค้า และการหาเครือข่าย
ลูกค้าเพิ่มเติม  

 ช่วยออกแบบลวดลายผืนผ้าที่ทันสมัยและแตกต่างจากเดิม  แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น
ท้องถิ่น  

 ออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สวยงามทันสมัย  
 ให้ความรู้และวางระบบการค านวณต้นทุนต่าง ๆ และขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

6) เ ือนม่วนใจ  ผู้สูงวัย ณ สันทรายหลวง เทศบาลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม ่
 จัดตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลสันทรายหลวง และจัดวางระบบบริหารจัดการภายในชมรม  
 จัดหาวิทยากรอบรมเรื่องการนวดเพื่อสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกลุ่มคนวัยท างานที่ต้องการมี
รายได้เสริมมาร่วมเรียนรู้  

 จัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้สูงอายุเข้าชมรม และรับ
สมัครผู้สนใจสืบสานงานฝีมือท้องถิ่น ท าสืบชะตา ท าบายศรี เพื่อถ่ายทอดสู่สมาชิก 

7) ปันน้ าใจรักษ์ สู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 2  จังหวัดขอนแก่น 
 ฝ กอาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมได้  
 จัดอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยาหม่องสมุนไพร และลูกประคบ  
 พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ พัฒนาช่องการตลาดออนไลน์ เช่น วิธีคิดต้นทุน  ก าไร การ
ขายออนไลน์ การท าป้ายราคา โบรชัวร์สรรพคุณ (product factsheet)  

 ปรับปรุงแปลงปลูกวัตถุดิบที่ใช้ในการท าลูกประคบ เช่น ตะไคร้หอม ใบหนาด ใบเปล้า ขมิ้นชัน 
 ปรับปรุงพื้นที่พักคอยระหว่างพระสง ์และผู้มาใช้บริการ 

8) ไข่เค็มชายทุ่ง บ้านส าพันตา ชุมชนส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
 พัฒนาสูตรไข่เค็มที่สามารถเก็บได้นานขึ้น และท าให้ชุมชนต่อยอดเป็นน้ าพริกไข่เค็ม  
 ช่วยสร้างแบรนด์ และออกแบบตราสินค้า  ไข่เค็มชายทุ่ง ส าพันตา   
 ปรับปรุงสถานที่ผลิตไข่เค็มให้เป็นสัดส่วน และถูกสุขลักษณะ  
 ได้มอบองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม และแบ่งบทบาทหน้าที่  
 สอนให้ชุมชนท าบัญชี รับ-จ่ายที่ถูกต้อง แบ่งรายได้มาเป็นเงินส่วนกลางส าหรับใช้จ่ายในกลุ่ม 



-9-

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-
8) ไข่เค็มชายทุ่ง บ้านส าพันตา ชุมชนส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

 พัฒนาสูตรไข่เค็มที่สามารถเก็บได้นานขึ้น และท าให้ชุมชนต่อยอดเป็นน้ าพริกไข่เค็ม  
 ช่วยสร้างแบรนด์ และออกแบบตราสินค้า  ไข่เค็มชายทุ่ง ส าพันตา   
 ปรับปรุงสถานที่ผลิตไข่เค็มให้เป็นสัดส่วน และถูกสุขลักษณะ  
 ได้มอบองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม และแบ่งบทบาทหน้าที่  
 สอนให้ชุมชนท าบัญชี รับ-จ่ายที่ถูกต้อง แบ่งรายได้มาเป็นเงินส่วนกลางส าหรับใช้จ่ายในกลุ่ม 

9) เติมฝัน ปันสุข บ้านควนตัง โรงเรียนบ้านควนตัง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   
 ให้องค์ความรู้การท าขนมอบเบื้องต้น  
 สอนครูและนักเรียนในการลงบันทึกรายรับ - จ่าย  เพื่อจะได้น ารายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนใน
การท ากิจกรรมของโรงเรียน 

 เชื่อมองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนในการปรับปรุงแปลงเกษตร เพื่อน าผลผลิตมาผลิตอาหาร
กลางวัน และขายสร้างรายได้ 

10) นวดไทย : เสริมพลัง สานฝัน รักสุขภาพ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล
หาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา 

 จัดอบรมการนวดกดจุดให้แก่นักเรียน เพื่อสามารถท าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  
 จัดท าสื่อเสียงและหนังสืออักษรเบลล์เรื่องการนวดกดจุด เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวน
บทเรียนได้เอง และสามารถขยายผลไปยังนักเรียนรุ่นต่อไป  

 สอนเรื่องการท าบัญชีการออมเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถออมเงินจากงานพิเศษ เก็บไว้
เป็นทุนการศึกษาหรือทุนเพื่อสร้างอาชีพของตนเองในอนาคต  

 เพิ่มความรู้การปรับปรุงแปลงเกษตร เพื่อต่อยอดผลผลิตน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้าง
รายได้  

11) Smart Clean ของดีที่เคหะสถานเจริญชัย ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ร่วมกับชุมชนออกแบบ ลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ส าหรับน้ ายาอเนกประสงค์ของชุมชนให้
ทันสมัย และปลอดภัยยิ่งขึ้น  

 เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายทาง Facebook Page  
 จุดประกายการท าการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย 

12) พัฒนาสื่อออนไลน์ กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป า มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป าแห่งประเทศไทย  
 พัฒนาเว็บไซต์ และ Facebook Page ของมูลนิธิฯ ให้มีเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 โปรโมทช่องทางการบริจาคผ่าน QR Code  
 ออกแบบกล่องรับบริจาคให้น่าดึงดูด  
 ออกแบบ และจัดท าของที่ระลึกเพื่อจ าหน่ายหารายได้ให้กับมูลนิธิฯ  
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563

ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

12) พัฒนาสื่อออนไลน์ กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป า มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป าแห่งประเทศไทย  
 พัฒนาเว็บไซต์ และ Facebook Page ของมูลนิธิฯ ให้มีเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 โปรโมทช่องทางการบริจาคผ่าน QR Code  
 ออกแบบกล่องรับบริจาคให้น่าดึงดูด  
 ออกแบบ และจัดท าของที่ระลึกเพื่อจ าหน่ายหารายได้ให้กับมูลนิธิฯ  

13) สอนท าครีมนวดบรรเทาปวด ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 จุดประกายการท าครีมนวดบรรเทาปวด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
 ร่วมกับชุมชนออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ลากสินค้า  
 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า 
 ให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อการด าเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน  

14) เพิ่มความรู้ สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืน สู่ชุมชนราชทรัพย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ให้ความรู้วิธีการบันทึกบัญชีเงินฝาก-รับช าระเงิน  การออกรายงานรายบุคคลตามบัญชีเงิน
ฝาก-บัญชีเงินกู้ การออกรายงาน รายได้-ค่าใช้จ่าย บัญชีเงินออมของกลุ่มที่อยู่อาศัย การ
แสดงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน  

 จัดท าคู่มือส าหรับการบันทึก และการออกรายงานต่าง ๆ 
15) วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงจิ้งหรีด ต บลหนองพระ อ เภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

 อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตหัวอาหารที่ท าจากวัตถุดิบในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
 จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการผลิตให้แก่ชุมชน  
 จัดท าองค์ความรู้เรื่องการผลิตหัวอาหารเพื่อใช้เผยแพร่ให้แก่คนที่สนใจ 

16) The Basket ผักเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน สดจากสวนถึงมือคุณ The Basket และกลุ่ม 
เกษตรกรในพื้นที่ จงัหวัดเพชรบุรี และ จงัหวัด ะเชิงเทรา  

 แนะน าเรื่องการบริหารจัดการบัญชี เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนที่แท้จริง 
 วางแผนและท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดสมาชิกซื้อผัก  
 แนะน าและช่วยหาช่องทางการขยายตลาดไปยังองค์กร หน่วยงานต่าง  ๆ  และท าให้ช่องทางการ
ขายออนไลน์ของชุมชนดีขึ้น 

17)  ใบหม่อนเพิ่มค่า สร้างราคาเพื่อชุมชน ชุมชนประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เป็นซองชาที่สามารถชงในน้ าร้อน พร้อมดื่ม  
 ช่วยวางแผนและปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกต้นหม่อนให้เป็นระเบียบและเพิ่มก าลังการผลิต  
 จัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อการผลิตสินค้าที่สะดวกขึ้น  
 แนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย ให้สินค้าเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้น 
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-
17)  ใบหม่อนเพิ่มค่า สร้างราคาเพื่อชุมชน ชุมชนประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เป็นซองชาที่สามารถชงในน้ าร้อน พร้อมดื่ม  
 ช่วยวางแผนและปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกต้นหม่อนให้เป็นระเบียบและเพิ่มก าลังการผลิต  
 จัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อการผลิตสินค้าที่สะดวกขึ้น  
 แนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย ให้สินค้าเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้น 

18) ชุมชนคลองลัดภาชี วิถีชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ชุมชนคลองลัดภาช ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 จัดหาวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) มาอบรมและพัฒนา
น้ าพริกของชุมชนให้กลายเป็นผงโรยข้าว  

 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การขายออนไลน์ และการท าบัญชี-การเงิน  
 จุดประกายเรื่องการน าของดีรอบชุมชนมาจัดเป็นกล่องอาหารว่างจ าหน่ายควบคู่ไปกับน้ าดื่ม
สมุนไพรที่ชุมชนผลิต เพื่อเป็นรายได้เสริม 

19) ภูมิปัญญาปลายนา ชุมชนล าต้นกล้วย (มัสยิดคอยรุดดีน) หนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร    
 พัฒนาและออกแบบแบรนด์ใหม่ให้ทันสมัยขึ้น  
 เพิ่ม QR Code เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น  
 จัดท าสื่อด้านการตลาดให้ชุมชนใช้เวลาที่ออกแสดงสินค้าตามที่ต่าง ๆ  
 ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ถูกสุขอนามัย และเหมาะส าหรับการส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สั่งซ้ือออนไลน์  

20) ร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางโ ลง 1  จังหวัดสมุทรปราการ  
 ปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าภายในชุมชน ให้เป็นร้านค้าวิสาหกิจชุมชน  
 ให้ความรู้เรื่องการตลาด ให้ชุมชนสามารถน าผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาวางขายในร้านค้าได้  
 วางระบบบัญชีเพื่อการบริหารจัดการรายรับ รายจ่าย ระบบ QR Code ช าระสินค้า  
 จุดประกายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และโลโก้ของวิสาหกิจชุมชน  

21) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจเพื่อรายได้ที่ยั่งยืน ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ร่วมกันคิดและลงมือสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นยาสระผม  พราว   
 ให้ชุมชนร่วมเรียนรู้และได้ลงมือเริ่มผลิต ทดสอบคุณภาพ จนสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ 
 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ลากสินค้า  
 ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้การขายออนไลน์ 
 สอนเรื่องการค านวณต้นทุน ก าไร การออกแบบโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ  



-12-

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

22) ชวา คลองพลับพลา ชุมชนคลองพลับพลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 จุดประกายให้ชุมชนโดยพาไปทัศนศึกษาดูงาน กลุ่ม ชุมชนในจังหวัดอ่างทอง ที่มีการท า
ผักตบชวาในรูปแบบต่าง ๆ  

 จัดท าเป็นคู่มือรูปแบบลายใหม่ๆ ไว้ให้ชุมชนศึกษาเพิ่มเติม  
 เสริมความรู้เรื่องการขาย และหาช่องทางการตลาด ร้านค้า แนะน าให้น าสินค้าไปขาย 
 จัดหาแหล่งผักตบชวาราคาถูกลง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต  
 แนะน าวิธีการขยายกลุ่มสมาชิกให้มีความหลากหลายของอายุและจ านวนคนมากขึ้น  

23) Pay It Forward ชุมชนคลองบางน้อย วัดทองบางเชือกหนัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ช่วยให้ชุมชนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้ส าเร็จ  
 ให้ความรู้ในการพัฒนาสบู่ให้หลากหลายมากขึ้น กระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบต่าง ๆ  
 ให้ความรู้ในการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ การท าตลาด และสร้าง Facebook Page  
 ให้ความรู้เรื่องการท าบัญชีรับ-จ่าย ในการบริหารจัดการรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 

24) เพิ่มองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเงินออม และจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ ชุมชนบ้านมั่นคง 
แหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ 

 อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การออมเงิน การบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้เห็นความส าคัญ
ในการออมเงิน  

 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนออมทรัพย์ การจัดท าระเบียบ  
 ให้ความรู้เรื่อง โครงสร้างกลุ่มออมทรัพย์ และเครื่องมือในการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้
สามารถจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ได้ส าเร็จ 

25) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน โมราวรรณ 2 ชุมชนโมราวรรณ 2 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

 พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ท ามือให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ 
 เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใ์ห้น่าดึงดูด  
 สร้าง Branding ผลิตภัณฑท์ี่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน  
 หาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มเติม เพื่อสร้างรายได้ ขายผ่าน Facebook / Line / Instagram  
 ให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีต้นทุน ก าไร วางระบบการจัดการทางการเงินเพื่อความยั่งยืน 

26)  1 Fan page : 11 Communities  กลุ่มร้านค้าร้อยสิบเอ็ดล้าน/ร้าน (11 ชุมชนในเขต 
วังทองหลางและห้วยขวาง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 มอบองค์ความรู้ในด้านการท าการตลาดออนไลน์  
 เสริมศักยภาพกลุ่มแม่ค้า และแอดมินเพจของชุมชนให้สามารถประชาสัมพันธ์กลุ่ม  และท าให้
เพจให้เป็นที่รู้จักเพื่อชุมชนมีรายได้เสริมหลังจากได้รับผลกระทบจาก โควิด-19  

 ช่วยผลิตและแนะน าช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพจของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-
26)  1 Fan page : 11 Communities  กลุ่มร้านค้าร้อยสิบเอ็ดล้าน/ร้าน (11 ชุมชนในเขต 

วังทองหลางและห้วยขวาง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 มอบองค์ความรู้ในด้านการท าการตลาดออนไลน์  
 เสริมศักยภาพกลุ่มแม่ค้า และแอดมินเพจของชุมชนให้สามารถประชาสัมพันธ์กลุ่ม  และท าให้
เพจให้เป็นที่รู้จักเพื่อชุมชนมีรายได้เสริมหลังจากได้รับผลกระทบจาก โควิด-19  

 ช่วยผลิตและแนะน าช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพจของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
27) อาสาพาอัมพวาขยับยิ้ม ชุมชนวัดอัมพวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ช่วยกลุ่มเยาวชนสิงโตเด็กออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม ได้แก่ การผลิตเสื้อยืด
สกรีนลายกราฟฟิกที่สะท้อนความเป็นเด็กเชิดสิงโต  

 สอนการคิดค านวณต้นทุน  ก าไร เพื่อจุดประกายให้กับกลุ่มเยาวชน  และเป็นแนวทางที่น าไป
ปรับใช้ในการท าธุรกิจในอนาคต  

 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการออกงานต่าง ๆ ของกลุ่มเยาวชน  
28) ยาหม่องคลองบางพรานพัฒนา ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ออกแบบ ลากสินค้า  ยาหม่องป้าสวย   
 แนะน าชุมชนในการท าการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้มากยิ่งขึ้น  
 ให้องค์ความรู้เรื่องการค านวณต้นทุน ก าไร เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและจ าหน่าย 

29) เอื้อรักษ์ สินค้าดีเพื่อคุณ เพื่อชุมชน เพื่อโลกของเรา ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2  
จังหวัดปทุมธาน ี

 สร้างแบรนด์สินค้า  ลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผ งพอกบรรเทา
ปวด ไข่เค็มสมุนไพร น้ ายาล้างจาน และไม้กวาดรักษ์โลก  

 ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการผลิต  
 แนะน าและให้ความช่วยเหลือในการจัดรูปแบบวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก  
 ให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อสร้างผลก าไรที่เพิ่มขึ้น 

30) วิถีชุมชนริมคลองประวัติศาสตร์ วัดนาคกลาง ชุมชนวัดนาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 วางแผนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว วาดภาพศิลปะบนก าแพงที่สะท้อนความ
เป็นมาของชุมชนเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยว  

 จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนเชื่อมโยงไปกับวัดที่มีชื่อเสียงโดยรอบ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เพิ่มมากขึ้น 
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▪ โครงการเชฟมือใหม่ หัวใจอาสา โดยเปิดพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เพื่อสอนวิชาครัวด้านขนม 
และเบเกอรี่ หลากหลายเมนูให้กับผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อเสริมทักษะ
พิเศษให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ต่อไป 
และเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
13 คน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ด้านโครงการสาธารณกศุลอืน่ ๆ :-

▪ โครงการเปลี่ยนวิกฤตเป็นน้ าใจ ช่วยคนไทย
ต้านโควิด-19 โดยมูลนิธิที เอ็มบี ร่วมกับ
อาสาสมัครทีเอ็มบีธนชาตเปิดระดมเงินบริจาค
เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับบุคลากร
การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด
นนทบุ รี  โ ดยจ า นวน เ งิ น ที่ บ ริ จ าคทา ง
โรงพยาบาลจะน าไปสร้างห้องความดันลบ
ส าหรับผู้ป วยติดเชื้อภายในห้องคลอด เป็น
จ านวน 2,140,000 บาท 



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2563
สรุปผลการด าเนนิงาน :-

เปรยีบเทยีบ
ผลการด าเนนิงานมลูนธิิ
ปี 2563 เทียบกบัป ี2562

-15-

ตารางที่ 2 : จ านวนโครงการเปลี่ยนชุมชนเพือ่ความยั่งยืน

ตารางที่ 3 : จ านวนอาสาสมัครรวมทุกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ตัวเลขผลการด าเนินงานหลัก
ของมูลนิธิทีเอ็มบีเมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ านวนลดลง ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1-3 ดังน้ี

ตารางที่ 1 : จ านวนครั้งที่เยาวชนมาเรียนรู้ที่ศนูย์ไฟ-ฟา้

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าปิดชั่วคราวในช่วง
เดือนมีค-มิย. 63 ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

จ านวนโครงการที่ลงพื้นที่ลดลงในปี 63
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

จ านวนอาสาสมัครที่ลงพ้ืนที่ลดลงในปี 63 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19



V) รายงานของผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต และงบการเงิน
ปี 2563
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