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มูลนิธทิีทีบี (ชื่อเดมิคอื มูลนิธทิีเอ็มบี) ก่อตัง้โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ท าหน้าที่หลกัในการด าเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแหง่การใหท้ี่
ยัง่ยนื โดยโครงการไฟ-ฟ้า เป็นโครงการเพ่ือสังคมท่ีรเิริม่ขึ้นและด าเนินการอยา่ง
ตอ่เน่ืองตัง้แตป่ี 2552 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจุดประกายเยาวชน และชุมชนเพ่ือ
เปลีย่นแปลงสังคมใหด้ขีึ้นอยา่งยัง่ยนื 

มูลนิธทีิทีบไีดร้บัการแตง่ตัง้เปน็องคก์รสาธารณกุศลล าดบัท่ี 881 และจดทะเบยีน
ถูกตอ้ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์โดยมีวัตถุประสงคด์งันี้ 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธทิีทีบี (ttb foundation) 

1.  เพ่ือส่งเสรมิการศึกษา ใหทุ้นการศึกษา และส่งเสรมิการพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนื โดยมุ่งเน้นดา้นเยาวชนและส่ิงแวดลอ้ม

2.  เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอ่ืน ๆ 

3.  ด าเนินการหรอืรว่มมือกับองคก์รการกุศลเพ่ือการกุศล และองคก์ร
สาธารณประโยชน์เพ่ือสาธารณประโยชน์

4.  ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแตป่ระการใด 
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I) เกี่ยวกับมูลนิธทิีทีบี



3. ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟ้า บางกอกน้อย
ท่ีตัง้ : 299, 301 ถ.อิสรภาพ แขวงบา้นช่างหลอ่ 
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700
โทรศัพท์ 02-418-0130

• ส านักงานใหญ่

ที่อยู ่: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล : info@ttbfoundation.org

โทร. 02-299-1956 เว็บไซต:์ www.tttbfoundation.org

• ปัจจุบัน ศูนย์การเรยีนรูไ้ฟ-ฟ้า โดยทีทีบี มีท้ังหมด 5 แห่ง ได้แก่

1.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

ท่ีตัง้ : 39/153-4 ถ.ประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-464-3805

2  ศูนยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟ้า จันทน์
ท่ีตัง้ : 71, 73 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 -286-7172
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II) ท่ีต้ังมูลนิธทีิทีบี

4. ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟ้า สมุทรปราการ
ท่ีตัง้ 160/5-6 ถ.ศรสีมุทร ต าบลปากน้า 
อ าเภแเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-115-1976

5. ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟ้า นนทบุรี
ท่ีตัง้ 28/26-28 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบวัทอง                
จังหวัดนนทบุร ี11110
โทรศัพท์ 02-227-0073 

mailto:info@ttbfoundation.org


III) โครงสรา้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธทิีทีบ ีประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิจ านวน 8 ท่านซึ่งเป็นผูท้ี่
ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer) เป็นประธาน
กรรมการมูลนิธฯิ โดยต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน และประกอบดว้ยกรรมการอ่ืนอีก
จ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564
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ด้านการเงิน :-

• ด้านรายรบั

ในปี 2564 มูลนิธทิีทีบไีดร้บัเงนิบรจิาคจ านวนรวม 54.4 ลา้นบาทดงันี้ :-

รบับรจิาคจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 53.1 ลา้นบาท

รบับรจิาคจากบุคคลภายนอก 1.3 ลา้นบาท

• ด้านรายจ่าย

ดา้นรายจ่ายในปี 2564 มูลนิธทีิทีบมีีคา่ใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน 41.2 ลา้นบาทซึ่งสามารถ

แบง่ตามโครงการดงัตอ่ไปนี้

68.5%

9.0%

22.5%

รายจ่ายโครงการ

โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน
โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ

รายจา่ยหลกั ปี 2564 ที่เกีย่วกบั
โครงการสาธารณประโยชน์เพือ่เยาวชน

สัดส่วน

รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศูนย์เรียนรู้
ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง

79 %

รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษา โครงการเท่
อย่างไทย

12 % 

รายจ่ายด้านทุนการศึกษา 1 % 

หนว่ย :  บาท

ค่าใช่จ่ายโครงการ ปี 2564

 ศูนย์การเรียนรู้

เพ่ือเยาวชน

โครงการไฟ-ฟ้า

 โครงการ

สาธารณประโยชน์

เพ่ิอเยาวชน

 ทุนการศึกษา

 โครงการ

สาธารณประโยชน์

เพ่ิอชุมชน

 บริจาค

สาธารณกุศล
 รวม

 รายจ่ายเพ่ือส่งเสริมการศึกษา : 

 โครงการไฟ-ฟ้า และโครงการเท่อย่างไทย 29,644,391           4,921,711               399,000                2,812,232              -                         37,777,334        

รายจ่ายในการบริหาร 3,102,218              -                         -                         -                         -                         3,102,218           

รายจ่ายเงินบริจาค -                         -                         -                         296,298                296,298             

รวม 32,746,609       4,921,711            399,000             2,812,232           296,298             41,175,850         
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ด้านโครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือเยาวชน :-

ปี 2564 นับเป็นอีก 1 ปีที่สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 มูลนิธิทีทีบียังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมสังคมเพ่ือ

ความยั่งยืนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นของสังคมไทย โดยมี ไฟ-ฟ้า เป็น

โครงการหลกัเพ่ือจุดประกายเยาวชนและชุมชนใหข้้ามผา่นวกิฤตการณท์ี่เกิดขึ้นใน

ปีนี้ไปดว้ยกัน ไดแ้ก่ 

1.  โครงการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี : จุดมุ่งหมายของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทุกแห่ง คือ การ

สอนจับปลาแทนการให้ปลา โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12-17 ปี 

รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิต โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้เยาวชนได้น าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และช่วยกัน

เปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างให้ดีข้ึน  โดยในปีน้ีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทุกศูนย์ได้ปรับกลยุทธ์

ภายใต้แนวคิด 3C เพ่ือจุดประกายเยาวชนให้ข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ดังน้ี

• Connect : เช่ือมต่อการเรียนรู้ได้ไม่สะดุดด้วยการปรับคลาสต่าง ๆ (อาทิ คลาสเรียน

ศิลปะ ร้องเพลง เต้น กีต้าร์ เป็นต้น) ให้เป็นออนไลน์เต็มรูปแบบในช่วงโควิด-19 และจัด

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินในรูปแบบ

ออนไลน์เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า ได้พูดคุยแชร์ประสบการณ์ ได้

เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้แม้ในช่วงเวลาท่ีต้องอยู่บ้าน 

• Care : ส่งต่อความห่วงใยให้เด็ก ๆ ในชุมชนผ่านกิจกรรมกล่องไฟ-ฟ้าหรรษาส่งตรง

ถึงบ้าน ท่ีมีอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมเสริมสร้างทักษะศิลปะ ช่วยจุดประกายความคิด

สร้างสรรค์ในช่วงท่ีต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน และกล่องห่วงใย บรรจุเวชภัณฑ์พ้ืนฐาน

ท่ีจ าเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยสนับสนุนในเรื่องสุขอนามัยที่ดี 

พร้อมเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทุกแห่งให้กลายเป็นศูนย์แบ่งปัน “กล่องให้อ่ิม” เพ่ือส่ง

ต่อความห่วงใย ให้กับเด็กไฟ-ฟ้าและเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ท่ีขาดแคลน 

• Contribute : ส่งต่อส่ิงดี ๆ ผ่านโครงการ fai-fah Art Fest 2021 (ชม ช้อป แชร์ The 

Virtual) ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือจุดประกายให้เยาวชนน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไป

พัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีข้ึนอย่างย่ังยืน โดยท่ีเด็กไฟ-ฟ้าจะได้เรียนรู้การท างาน

ร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือระดมความคิดในการน าเสนอผลงานท่ีสร้างสรรค์

และส่งต่อการให้คืนแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564
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ด้านโครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือเยาวชน (ต่อ) :-

2. โครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี : กิจกรรมเพ่ือสังคมด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

เปิดพ้ืนท่ีให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศได้รับความรู้ พร้อมโอกาสท่ีเท่า

เทียมกันในการแสดงออกซ่ึงความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจ าชาติผ่านการ

ประกวดออนไลน์กับ 3 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย การประกวดอ่านฟังเสียง 

และได้เพ่ิมกิจกรรมเช่ือมสู่คนรุ่นใหม่กับการประกวดวาดภาพดิจิทัล ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

รางวัลทุนการศึกษา โดยในปีน้ีมีผู้เข้าร่วมประกวดออนไลน์กว่า 2,000 คน จากกว่า 500 

โรงเรียนท่ัวประเทศผ่านช่องทาง www.เท่อย่างไทย.com

3.  โครงการทุนการศึกษาเด็กไฟ-ฟ้า :  

ในปี 2564 มูลนิธทีิทีบีได้ร่วมมือกับ มูลนิธยุิวพัฒน์อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 ในฐานะองค์กรท่ี
มีประสบการณ์ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไฟ-ฟ้า ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 1- 6 หรือสายอาชีพจนถึงช้ันปวช. 3 ซ่ึงความร่วมมือเหล่าน้ี ถือเป็นการ
ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนให้กับน้อง ๆ ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี
มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564

http://www.เท่อย่างไทย.com/


ด้านโครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชน :-

ส าหรับกิจกรรมเปล่ียนชุมชนเพ่ือความย่ังยืน (fai-fah for Communities) ในปีน้ีมูลนิธทีิทีบีได้เปิด
รับอาสาสมัครทีทีบีเพ่ือเดินหน้าเปล่ียนชุมชนให้ดีข้ึนอย่างย่ังยืนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดย
ได้ปรับเปลี่ยนการท างานร่วมกับชุมชนตลอดระยะเวลา 3 เดือนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้อาสา
สาสมัครทีทีบีได้น าความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ทางการบัญชีและการเงนิ
การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาด เป็นต้น มาจุดประกายการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายให้ดีข้ึนอย่างย่ังยืน ผ่าน 6 โครงการหลัก ดังน้ี

1. โครงการสร้างโอกาส ให้ความรู้ เพ่ิมรายได้ เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืน ชุมชนแฟลตสิริสาสน์
กทม.
ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
ชุมชนต้องการค าแนะน าและความรู้ท่ีจะพัฒนาพวงมาลัยทิชชู่ให้สวยงาม ทันสมัย และมีช่องทาง
การขายเพ่ิมมากข้ึน
ผลงานการ “เปลี่ยน” ท่ีมอบให้ชุมชน
อาสาสมัครทีทีบีร่วมวางแผนและแบ่งปันแนวคิดการพัฒนาพวงมาลัยทิชชู่ให้เป็นสินค้าท่ี
หลากหลาย อาทิ พวงมาลัยน้าหอม และออกแบบโลโก้ท่ีสะท้อนความเป็นชุมชนมากข้ึน รวมไปถึง
การจัดอบรมการท าพวงมาลัยทิชชู่ท่ีประณีตมากข้ึน เพ่ือน าไปต่อยอดและเพ่ิมมูลค่า พร้อม
จัดท าเป็นคลิปวีดีโอท่ีชุมชนสามารถน าไปทบทวนและเผยแพร่ให้กับสมาชิกในชุมชนต่อไปได้ 
อาสาสมัครทีทีบียังให้ความรู้เรื่องการน าเสนอสินค้าผ่าน Facebook รวมไปถึงจัดท าคู่มือของดี
สิริสาสน์ เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจเก่ียวกับต้นทุนการผลิตอย่างง่าย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตั้งราคา 
และวางแผนการผลิตในอนาคต
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564



ด้านโครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชน (ต่อ) :-

2. โครงการ SME สมานฉันท์ ชุมชนเครือข่ายโรงงานสมานฉันท์ กทม.
ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
ชุมชนต้องการความรู้ด้านการเงินและบัญชีต่าง ๆ รวมไปถึงเทคนิคการขาย การพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ให้สามารถน าเสนอผลงานของชุมชนเครือข่ายโรงงานเพ่ือรับงานจาก
บริษัทต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ
ผลงานการ “เปลี่ยน” ท่ีมอบให้ชุมชน
อาสาสมัครทีทีบีให้ความรู้กับชุมชนในเรื่อง การบันทึกรายได้ รายจ่ายให้ถูกต้อง ท าให้ชุมชนเข้าใจ
งบก าไร ขาดทุนเบ้ืองต้น เห็นสถานะทางการเงินของธุรกิจ รวมไปถึงแนะน าเรื่องการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ท าให้ชุมชนสามารถจัดท ารายงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยวางแผนการเงินได้ดีข้ึน 
นอกจากน้ีอาสาสมัครทีทีบีได้ช่วยพัฒนา Facebook page เพ่ือให้ชุมชน สามารถน าเสนอ
ภาพลักษณ์ใหม่และขายผลิตภัณฑ์ได้เพ่ิมมากข้ึน

3. โครงการอินทร์เกษตร อุดมความสุข ชุมชนอินทร์อุดม กทม.
ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
ชุมชนต้องการเปลี่ยนให้พ้ืนท่ีการปลูกท่ีมีจ ากัด สามารถมีผลผลิตและมีความหลากหลายของ
พันธุผั์กเพ่ิมข้ึน และต้องการมีผลิตภัณฑ์ประจ าชุมชน เช่น น้ายาล้างจาน เพ่ือลดรายจ่ายในชุมชน
และเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนได้ในอนาคต
ผลงานการ “เปลี่ยน” ท่ีมอบให้ชุมชน
อาสาสมัครทีทีบีร่วมวางแผนกับชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของแปลงผักและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยได้เช่ือมโยงวิทยากรมาให้ความรู้การปลูกพืชแนวตั้ง การปรุงดิน การปลูกพันธุ์ผักต่างๆ ท่ี
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และสอนวิธีท าน้ายาล้างจาน และ น้ายาอเนกประสงค์ รวมไปถึงร่วม
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ และให้ความรู้การค านวณต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
น าไปพัฒนาเป็นสินค้าท่ีช่วยสร้างรายได้
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564



ด้านโครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชน (ต่อ) :-

4. โครงการ ttb ไฟ-ฟ้าปันรักษ์เพ่ือชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ขอนแก่น
ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
ชุมชนต้องการสร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ มารวมกลุ่มกันท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น 
ยาหม่อง ลูกประคบ และผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินเท้า รวมถึงอยากพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย และชุมชนต้องพัฒนาช่องทางการขายท่ี
เพ่ิมข้ึน
ผลงานการ “เปลี่ยน” ท่ีมอบให้ชุมชน
อาสาสมัครทีทีบีได้เช่ือมโยงวิทยากรในการช่วยออกแบบโลโก้ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
ทันสมัย รวมไปถึงร่วมกันสร้างช่องการขายต่าง ๆ ได้แก่ ช่องทางการขายออนไลน์ผ่าน 
shopee และ FB page การน าผลิตภัณฑ์ไปขายตามดีลเลอร์ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย สามารถน ารายได้
กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป
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5. โครงการอาจุมม่าไข่เค็ม กะทิสด ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต กทม.
ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
ชุมชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของชุมชนให้ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย 
รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด สามารถขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้มากขึ้น
ผลงานการ “เปลี่ยน” ท่ีมอบให้ชุมชน
อาสาสมัครทีทีบีร่วมวางแผนพัฒนาและออกแบบโลโก้/บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัยมากข้ึน 
สามารถขายได้หลายรูปแบบ รวมถึงการให้ความรู้การท าบัญชี การบันทึกข้อมูลราคาต้นทุน 
รายรับ-รายจ่าย ให้ถูกต้อง ให้ความรู้ทางด้านการตลาด การจัดท าโปรโมช่ันต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย อีกท้ังยังได้ช่วยพัฒนา FB page page : อาจุมม่าไข่เค็ม เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าเสนอ
ความเป็นมาของสินค้า และขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้เพ่ิมมากข้ึน

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564



ด้านโครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชน (ต่อ) :-

6. โครงการเปลี่ยนเพ่ือชุมชนทหารพันดี ชุมชนกลุ่มเล้ียงจ้ิงหรีด ป.พัน 104 พิษณุโลก
ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน
ชุมชนต้องการความรู้ค าแนะน าในด้านการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด การลดต้นทุนอาหารส าหรับ
เล้ียงจ้ิงหรีด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเล้ียงจ้ิงหรีด และความรู้เร่ืองการท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าไปใช้พัฒนาและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน
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ผลงานการ “เปลี่ยน” ท่ีมอบให้ชุมชน
อาสาสมัครทีทีบีได้เช่ือมโยงวิทยากรมาให้ความรู้กับชุมชนใน
เร่ืองการเพาะเล้ียง วิธลีดต้นทุนอาหารส าหรับเล้ียงจ้ิงหรีด 
การให้องค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การท า
น้าพริกนรกจ้ิงหรีด เป็นต้น รวมไปถึงการให้ความรู้ทางด้าน
การท าบรรจุภัณฑ์และโลโก้ต่าง ๆ เพ่ือชุมชนสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอด น าไปขายในอนาคต และการให้ความรู้ในด้าน
การท าบัญชีต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบมากย่ิงข้ึน

• โครงการจุดประกาย ท าขาย “ให้” เป็น โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี : โครงการพิเศษท่ีจัดข้ึนในปี 2564 เพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงานหรือขาดรายได้ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รวมกว่า 500
ราย โดยติดอาวุธเสริมทักษะการท าเมนูคาวหวาน พร้อมทักษะการขายและการเป็น
ผู้ประกอบการในรูปแบบคอร์สออฟไลน์ และออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถท าเป็น ขายเป็น และให้เป็น เปิดโอกาสต่อยอดสร้างอาชีพเสริม ท่ีส าคัญ
นอกเหนือจากการเป็นผู้รับแล้ว ยังเน้นถึงการเป็นผู้ให้อีกด้วย ซึ่งเปิดกว้างให้ทุกคนท่ีได้รับองค์
ความรู้จากโครงการได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครเพ่ือส่งต่อความรู้ และส่ิงดี ๆ คืนกลับสู่สังคม
ต่อไป นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร่คลิปสอนท าอาหาร และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการท าธรุกิจ
อาหารดังกล่าวผ่านช่องทาง Youtube จ านวน 14 คลิปเพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชนท่ัวไปท่ี
สนใจได้รับชม เสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

ด้านโครงการสาธารณกุศลอ่ืน ๆ :-

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564



สรุปผลการด าเนินงาน :-

เปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานมูลนิธิ

ปี 2564 เทียบกับปี 2563
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ตารางที่ 2 : จ านวนโครงการเปลี่ยนชุมชนเพือ่ความยั่งยืน

ตารางที่ 3 : จ านวนอาสาสมัครรวมทุกโครงการ

จากสถานการณ์แพรร่ะบาดอย่างหนักของโควิด-19 ในปี 2564 ส่งผลให้ตัวเลข
ผลการด าเนินงานหลักของมูลนิธิทีทีบีเมื่อเทียบกับปี 2563 มีจ านวนลดลง ดังที่
แสดงไว้ในตารางที่ 1-3 ดงันี้

ตารางที่ 1 : จ านวนครั้งที่เยาวชนมาเรียนรู้ที่ศนูย์ไฟ-ฟา้

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าปิดช่ัวคราว
7 เดือนในปี 64 ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด-19

จ านวนโครงการที่ลงพื้นที่ลดลงในปี 63 จาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ทั้งนี้จ านวนโครงการในปี 64 รวมโครงการจุด
ประกายท าขาย “ให้” เป็น และโครงการเท่อย่างไทย  

จ านวนอาสาสมัครที่ลงพ้ืนที่ลดลงในป ี63 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

IV) รายงานการด าเนินงานปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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V) รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2564
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More information at www.ttbfoundation.org

http://www.ttbfoundation.org/

