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เกี5ยวกับมูลนธิ ท
ิ ีทีบี
มูลนธิ ีทีทีบี (ชื5อ เดม
ิ คือ มูลนธิ ท
ิ ีเ อ็ม บี) ได ้จดทะเบียนเมื5อ วันที5 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มูลนธิ ไิ ด ้รับเงินทุน
ก่อ ตังR โดยการบรจิ าคของ ธนาคารทหารไทยธนชาต ิ จํากัด (มหาชน) ทําหน ้าที5หลัก ในการดําเนน
ิ การโครงการ
ไฟ-ฟ้ า โครงการแห่งการให ้ที5ยั5งยืน โดยโครงการไฟ-ฟ้ าเป็ นโครงการเพื5อ สังคมที5รเิ รม
ิ5 ขน
ึR และดําเนน
ิ การอย่าง
ต่อ เนื5อ งตังR แต่ปี 2552 มีจุดมุ่งหมายเพื5อ จุดประกายเยาวชนและชุม ชนเพื5อ เปลี5ยนแปลงสังคมให ้ดีขน
ึR อย่างยั5งยืน
มูลนธิ ไิ ด ้เปลี5ยนชื5อ จาก มูลนธิ ท
ิ ีเ อ็ม บี เป็ น มูลนธิ ท
ิ ีทีบี และดําเนน
ิ การจดทะเบียนเปลี5ยนชื5อ ต่อ กระทรวงมหาดไทย
เมื5อ วันที5 29 ม ถิ ยุ ายน พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ของมูลนธิ ิ
เมื5อ วันที5 27 มกราคม พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังได ้ประกาศให ้ มูลนธิ ท
ิ ีทีบี เป็ นองค์ก รสาธารณกุศลลําดับที5 881
ตามประกาศของกระทรวงการคลังฉบับที5 607 และจดทะเบียนถูก ต ้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนีR
1.
2.
3.
4.

ึ ษาสําหรับเยาวชน ผ่านทุนการศก
ึ ษา และส่งเสรม
เพื5อ ส่งเสรม
ิ การศก
ิ การพัฒ นาสงิ5 แวดล ้อมอย่างยั5งยืน
เพื5อ บําเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอื5น ๆ
เพื5อ ร่วมมือ กับองค์ก รการกุศลเพื5อ การกุศล และองค์ก รสาธารณประโยชน์เ พื5อ สาธารณประโยชน์
ไม่ดําเนน
ิ การเกี5ยวข ้องกับการเมือ ง

ขัน
R ตอนรายงานการประเม น
ิ
นางสาวกมลชนก จันทร์ตน ได ้รับข ้อมูลเกี5ยวกับโครงการเพื5อ การกุศลของมูลนธิ ิ จาก คุณวัลย์ลก
ิ า อ่อ งสร ้อย
5
ี
ั
ผู ้เชยวชาญอาวุโส และ คุณมารส
ิ า จงคงคาวุฒ ิ เจ ้าหน ้าที5บรห
ิ ารก จิ กรรมสงคมเพื5อ ความยั5งยืนของมูลนธิ ิ
ทีทีบี เพื5อ นํามาจัดทํารายงานการประเม น
ิ มูลนธิ ฯิ
ลัก ษณะของโครงการเพื5อ การกุศล
1.โครงการสาธารณประโยชน์เ พื5อ เยาวชน
ปี 2564 เป็ นอีก ปี ที5สังคมไทยได ้รับผลกระทบจากวิก ฤตสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
มูลนธิ ท
ิ ีทีบียังคงพัฒ นาก จิ กรรมสังคมเพื5อ ความยั5งยืนให ้เก ด
ิ การเปลี5นแปลงที5ดีขน
ึR ของสังคมไทย โดยมี
ไฟ-ฟ้ า เป็ นโครงการหลัก เพื5อ จุดประกายเยาวชนและชุม ชนให ้ข ้ามผ่านวิก ฤตการณ์ที5เ ก ด
ิ ขน
ึR
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1.1) โครงการศูนย์เ รียนรู ้ไฟ-ฟ้ า โดย ทีทีบ:ี จุดมุ่งหมายของศูนย์ก ารเรียนรู ้ไฟ-ฟ้ า ทุก แห่ง คือ การสอนจับ
้
ปลาแทนการให ้ปลา โดยการเปิดโอกาสให ้เยาวชนในชุม ชนอายุระหว่าง 12-17 ปี รู ้จัก ใชเวลาว่
างให ้เป็ น
ิ ปะและทัก ษะชีวต
ประโยชน์ ผ่านการเรียนรู ้ทัก ษะทางศล
ิ โดยไม่เ สียค่าใชจ่้ ายใด ๆ ให ้เยาวชนได ้นําสงิ5 ที5
เรียนรู ้ไปพัฒ นาตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเปลี5ยนแปลงสังคมรอบข ้างให ้ดีขน
ึR ปั จจุบันมีศูนย์เ รียนรู ้
ไฟ-ฟ้ าอยู่ 5 แห่งได ้แก่ ประชาอุทศ
ิ , จันทน์, บางกอกน ้อย, สมุทรปราการ, และ นนทบุรี
1.2) โครงการเท่อ ย่างไทยโดยไฟ-ฟ้ า ทีทีบ:ี ก จิ กรรมเพื5อ สังคมด ้านการอนุรัก ษ์ ความเป็ นไทย เปิดพืRนที5
ให ้เยาวชนทุก กลุ่ม ทุก วัย และทุก พืRนที5ทงั R ประเทศได ้รับความรู ้ พร ้อมโอกาสที5เ ท่าเทียมกันในการแสดงออก
ซ งึ5 ความรัก และการเผยแพร่วัฒ นธรรมประจําชาตผ
ิ ่านการประกวดออนไลน์ก ับ 3 ก จิ กรรม ได ้แก่ ประกวด
มารยาทไทย ประกวดอ่านฟั งเสียงและประกวดวาดภาพดจิ ต
ิ อล ชงิ ถวยพระราชทานสมเด็
้
จพระกนษ
ิ ฐา
ธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี
ึ ษาเด็ก ไฟ-ฟ้ า: ในปี 2564 มูลนธิ ท
1.3) โครงการทุนการศก
ิ ีทีบีไ ด ้ร่วมมือ กับ มูลนธิ ยิ ุวพัฒ น์อ ย่างต่อ เนื5อ ง
ึ ษาแก่เ ยาวชน
เป็ นปี ที5 6 ในฐานะองค์ก รที5ม ีประสบการณ์ในการเข ้ามาช่วยเหลือ บรห
ิ ารการจัดการให ้ทุนการศก
ึ ษา 1-6 หรือ สายอาชีพจนถ ึงชน
ั R ปวช.3 ซ งึ5 ความร่วมมือ เหล่านีR ถือ เป็ นการส่งต่อ
ไฟ-ฟ้ า ในระดับมัธยมศก
ึ ษาอย่างต่อ เนื5อ งและยั5งยืนให ้กับน ้อง ๆ ไฟ-ฟ้ า ให ้เตบ
โอกาสทางการศก
ิ โตเป็ นผู ้ใหญ่ที5ม ีคุณภาพต่อ ไป
ในอนาคต
2. โครงการสาธารณประโยชน์เ พื5อ ชุม ชน
ในปี นีRม ูลนธิ ไิ ด ้เปิดรับอาสาสมัครทีทีบีเ พื5อ เดน
ิ หน ้าเปลี5ยนชุม ชนให ้ดีขน
ึR อย่างยั5งยืนท่ามกลางสถานการณ์
โควิด-19 โดยได ้ปรับเปลี5ยนการทํางานร่วมกับชุม ชนตลอดระยะเวลา 3 เดือ น มาเป็ นรูปแบบออนไลน์ เพื5อ ให ้
อาสาสมัครทีทีบีไ ด ้นําความรู ้ความสามารถในด ้านต่าง ๆ เช่น การให ้ความรู ้ทางการบัญชีแ ละการเงิน การสร ้าง
แบรนด์ การพัฒ นาผลต
ิ ภัณฑ์ การขายและการตลาด เป็ นต ้น เพื5อ ตอบแทนชุม ชนและสังคมรอบข ้างให ้
เปลี5ยนแปลงพัฒ นาชุม ชนในพืRนที5เ ป้ าหมายให ้ดีขน
ึR อย่างยั5งยืน ผ่าน 6 โครงการหลัก ดังนีR
1) โครงการสร ้างโอกาส ให ้ความรู ้ เพม
ิ5 รายได ้ เพื5อ ชีวต
ิ ที5ดีขน
ึR อย่างยั5งยืน ชุม ชนแฟลตสริ ส
ิ าสน์ กทม.
2) โครงการ SME สมานฉันท์ชุม ชนเครือ ข่ายโรงงานสมานฉันท์ กทม.
3) โครงการอ น
ิ ทร์เ กษตร อุดมความสุข ชุม ชนอ น
ิ ทร์อ ุดม กทม.
4) โครงการ ทีทีบี ไฟ-ฟ้ าปั นรัก ษ์ เ พื5อ ชุม ชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ขอนแก่น
5) โครงการอาจุม ม่าไข่เ ค็ม กะทส
ิ ด ชุม ชนพัฒ นาคุณภาพชีวต
ิ กทม.
6) โครงการเปลี5ยนเพื5อ ชุม ชนทหารพันดีชุม ชนกลุ่ม เลีRยงจิงR หรีด ป.พัน 104 พษ
ิ ณุโลก
3. โครงการสาธารณกุศลอื5น ๆ
โครงการจุดประกาย ทําขาย “ให ้” เป็ น โดยไฟ-ฟ้ า ทีทีบี : โครงการพเิ ศษที5จัดขน
ึR ในปี 2564 เพื5อ
ช่วยเหลือ กลุ่ม คนว่างงานหรือ ขาดรายได ้ที5ไ ด ้รับผลกระทบจากวิก ฤตโควิด-19 รวมกว่า 500
ราย โดยตด
ิ อาวุธเสรม
ิ ทัก ษะการทําเมนูคาวหวาน พร ้อมทัก ษะการขายและการเป็ น
ผู ้ประกอบการในรูปแบบคอร์สออฟไลน์ และออนไลน์ โดยไม่เ สียค่าใชจ่้ ายเพื5อ ให ้ผู ้เข ้าร่วม
ก จิ กรรมสามารถทําเป็ น ขายเป็ น และให ้เป็ น เปิดโอกาสต่อ ยอดสร ้างอาชีพเสรม
ิ ที5สําคัญ
นอกเหนือ จากการเป็ นผู ้รับแล ้ว ยังเน ้นถ ึงการเป็ นผู ้ให ้อีก ด ้วย ซ งึ5 เปิดกว ้างให ้ทุก คนที5ไ ด ้รับองค์
ความรู ้จากโครงการได ้มีโอกาสเป็ นอาสาสมัครเพื5อ ส่งต่อ ความรู ้และสงิ5 ดีๆ คืนกลับสู่สังคม
ต่อ ไป นอกจากนีR ยังมีก ารเผยแพร่คลป
ิ สอนทําอาหาร และความรู ้เบืRอ งต ้นเกี5ยวกับการทําธุรก จิ
อาหารดังกล่าวผ่านช่อ งทาง Youtube จํานวน 14 คลป
ิ เพื5อ เปิดโอกาสให ้สาธารณชนทั5วไปที5
สนใจได ้รับชม เสรม
ิ สร ้างองค์ความรู ้ พร ้อมต่อ ยอดเป็ นอาชีพเสรม
ิ ได ้ในอนาคต
โครงการกฐินพระราชทาน ทีเ อ็ม บีธนชาต ประจําปี 2564
ธนาคารทหารไทยธนชาต ิ จํากัด (มหาชน) และผู ้มีจต
ิ ศรัทธาได ้ร่วมทําบุญสมทบในการถวายผ ้าพระกฐิน
พระราชทานประจําปี 2564 เพื5อ ทํานุบํารุงพระอารามวัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร รวมถ ึงเป็ นการสืบทอดขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอ ันดีงามของไทย
นอกเหนือ ไปจากการได ้ร่วมบุญกับทางวัดแล ้ว เงินทําบุญในครังR นีRทางวัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร ยังปั นบุญไปให ้
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กับองค์ก รสาธารณกุศลอีก กว่า 130 องค์ก รสาธารณกุศล ภายใต ้เวปไซต์ “ปั นบุญ” สื5อ กลางในการบรจิ าค
ระหว่างองค์ก รสาธารณกุศลกับผู ้มีจต
ิ ศรัทธา (www.punboon.org)
โครงการทําบุญตัก บาตรออนไลน์ ช่วยวัดสูภั้ ยโควิด-19
จากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให ้วัดได ้รับผลกระทบ ไม่สามารถประกอบศาสนก จิ ตาม
ิ ชวนผู ้มีจต
สถานการณ์ปกต ิ มูลนธิ ท
ิ ีเ อ็ม บีแ ละปั นบุญ จึงเชญ
ิ ศรัทธาร่วมทําบุญช่วยเหลือ วัดต่าง ๆ เงินบรจิ าค
ที5ไ ด ้รับทังR หมดจะมอบให ้กับวัดที5อ ยู่ในเว็ปไซต์ปันบุญในสัดส่วนที5เ ท่ากัน เพื5อ ช่วยเหลือ ค่าใชจ่้ ายต่าง ๆ เช่น
ค่านํRา ค่าไฟ ค่าอาหาร และค่ายารัก ษาโรค

ความโปร่งใสและการจัดทํารายงาน
คุณปิต ิ ตัณฑเกษม ประธานกรรมการ ได ้นําเสนอรายงาน ประจําปี 2564 ของมูลนธิ ท
ิ ีทีบี และรายงาน
ิ เลขทะเบียน
การเงินที5ไ ด ้รับการสอบบัญชีโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต นายชาญชัย สกุลเก ด
ิ สน
6827 บรษ
ิ ั ท เคพีเ อ็ม จี ภูม ไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
สมาคมฯ ได ้พจิ ารณาค่าใชจ่้ ายของมูลนธิ ิ ทีทีบี พบว่าค่าใชจ่้ ายตามโครงการเพื5อ การกุศลของมูลนธิ ิ ทีทีบี
สูงถ ึงร ้อยละ 70 ของเงินรับบรจิ าคที5ไ ด ้รับในปี เ ดียวกัน ในขณะที5ค่าใชจ่้ ายด ้านการบรห
ิ ารและธุรการของ
มูลนธิ ฯิ อยู่ในเกณฑ์ตํ5าที5ร ้อยละ 2 ของเงินรับ
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ภาคการเงิน
องค์ก รการกุศล

มูลนิธิทท
ี บ
ี ี

บาท

บาท

ิ ทรัพย์หมุนเวียน
สน
เงินฝากธนาคาร
เงินทดรองจ่าย
ค่าใชจ่้ ายจ่ายล่วงหน ้า
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
รวมสน
รายรับและรายจ่าย
รายรับ
เงินรับบรจิ าค
ดอกเบีRยรับ
มูลค่าเวลาอาสาสมัคร
รวม

บาท
มูลค่า
สงิ5 ของ
รับบรจิ าค
พ.ศ.2564

สอบบัญชีแ ล ้ว
พ.ศ.2564
11,189,696

มูลค่า
เวลา
อาสาสมัคร
พ.ศ.2564

11,189,696

54,367,717
4,643
54,372,360

-

3,393,000
-

รวม
พ.ศ.2564
11,189,696
11,189,696

54,367,717
4,643
3,393,000
57,765,360

รายจ่าย
ค่าใชจ่้ ายตามโครงการเพื5อ การกุศล
โครงการบรจิ าค
บํารุงศาสนสถาน
มูลนิธ ิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธ ิสถาบันดนตรีคนตาบอด

รวมเงินบรจิ าค

279,526
8,386
8,386
296,298

1%
0%
0%
1%

279,526
8,386
8,386
296,298

0%

5,586,457
16,703,868
4,192,672
1,923,282
4,921,711
2,629,244
182,988
399,000
1,238,112
37,777,334
38,073,632

###

467,845
1,741,966
892,407
3,102,218

1%

0%
0%
1%

ค่าใชจ่้ ายโครงการ ไฟ-ฟ้ า
เจ ้าหน้าที5ประจําศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า
5,586,457
ค่าเช่าอาคารสถานที5และอุปกรณ์
16,703,868
ครู วิทยากรสอนและผู้เชียวชาญ
5
4,192,672
อุปกรณ์การเรียนการสอน, กิจ กรรม
1,923,282
ค่าใช ้จ่ายโครงการเท่อย่างไทย
4,921,711
โครงการไฟ-ฟ้า ฟอร์ คอมมูนิตีR
2,629,244
โครงการเปลี5ยนชุมชน
182,988
ทุนการศึกษา
399,000
อื5นๆ ที5เกี5ยวข้องโดยตรงกับโครงการ 1,238,112
รวมค่าใช ้จ่ายโครงการไฟ-ฟ้า
37,777,334
รวมค่าใช ้จ่ายโครงการทัRงหมด
38,073,632

10%
31%
8%
4%
9%
5%
0%
1%
2%
69%

-

-

70%

###
7%
3%
9%
5%
0%
1%
2%
###
###

ค่าใชจ่้ ายในการบรห
ิ าร
ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
467,845
ค่าใช ้จ่ายอื5น ๆ เกี5ยวกับคอมพิวเตอร์ 1,741,966
อื5นๆ
892,407

1%

3,102,218

6%

รวมค่าใชจ่้ ายทังR หมด

41,175,850

รายรับสูง (ตํ5า) กว่ารายจ่าย
ร ้อยละของค่าใชจ่้ ายโครงการ
ร ้อยละของค่าใชจ่้ ายบรห
ิ าร

13,196,510
70%
6%

3%
2%

-

-

3,393,000
-

41,175,850
(3,393,000.00)
13,196,510
66%
5%
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3%
2%
5%

