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วตัถปุระสงคข์องมลูนิธฯิมลูนิธทิเีอม็บี (TMB Foundation) ก่อตั้งโดยธนาคารทหารไทย
จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2556 เพื่อท าหน้าที่หลักในการบริหารและ
ด าเนินงาน โครงการไฟ-ฟา้ โครงการแห่งการใหท้ี่ยั่งยืนของทีเอ็มบี โดยโครงการไฟ-ฟ้า
เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ทีเอ็มบี ริเริ่มขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้
ปรัชญา “Make THE Difference” มีจุดมุง่หมายเพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มูลนิธิทีเอ็มบี ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การ

สาธารณกุศล ล าดับที่ 881 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่มกราคม ปี 2558

1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

มุ่งเน้นด้านเยาวชนและส่ิงแวดล้อม

2. เพื่อบ าเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอ่ืน 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 2560
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ด้านการเงนิ :-

• ด้านรายรบั

ในปี 2560 มูลนิธิทีเอ็มบีได้รับเงินบริจาคจ านวนรวม 47 ล้านบาทดังนี้

รับบริจาคจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 36 ล้านบาท

รับบริจาคจากบุคคลภายนอก 11 ล้านบาท

• ด้านรายจา่ย
ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิทีเอ็มบี ปี 2560 แยกแสดงตามโครงการต่างๆ ดังน้ี



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2560
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ด้านรายจ่ายในปี 2560 มูลนิธิทีเอ็มบีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 47 ล้านบาทซึ่งสามารถ
แบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

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

ส าหรับการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ นั้น มูลนิธิทีเอ็มบีได้บริจาคเงินเพื่อ       
การสาธารณกุศลจ านวนเงินกว่า 15.7 ล้านบาท โดยการมอบเงินบริจาคเพื่อมอบ
ชีวิตใหม่ให้กับเด็กโรคหวัใจเป็นการต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มูลนิธิทีเอ็มบีได้มอบ
เงินช่วยเหลือให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนาฯ โดยสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปล่ียนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ถึง 
412 ราย เพิ่มจากปี 2559 จ านวน 216 ราย มูลนิธิทีเอ็มได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในภาคใต้ และภาคอีสาน โดยมอบเงินบริจาคพื่อส่งความช่วยเหลือ
ให้ผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย นอกจากนี้มูลนิธิทีเอ็มบียังได้มอบเงินบริจาคผ่าน
องค์การสาธารณกุศลอ่ืนๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนด้อยโอกาส

ค่าใช้จ่ายโครงการ ร้อยละ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณประโยชน์เพือ่เยาวชน 57%

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า (4 แห่งและส่วนกลาง)   53%

ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน (กิจกรรมสร้างสรรค์เช่ือมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียน) 3%

ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา 1%

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน 10%
3. ค่าใช้จ่ายการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ 33%

ด้านการเงนิ (ต่อ) :-



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2560
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน :-

มูลนิธิทีเอ็มบี ท าหน้าที่หลักอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการโครงการไฟ-ฟา้ โครงการ
แห่งการให้ที่ยั่งยืน เพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  ผ่านการเรียนรู้ และการท ากิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพ 
ภาวะการเป็นผู้น า การท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้างทัศนคติ
ในการด ารงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  เพื่อท่ีเยาวชนไฟ-ฟ้า จะสามารถน าส่ิงที่
ได้เรียนรู้ ไปร่วมกันให้คืนสู่ชุมชน และเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมี
กิจกรรม/โครงการหลักที่ส าคัญดังนี้ 

• ศนูยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟา้ : ปจัจุบัน มีศนูย์เรยีนรู้ไฟ-ฟ้า อยู่ทั้งส้ิน 4 แห่งที่ท าการเปิดสอน
ให้แก่เดก็ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไดแ้ก่ ศูนยไ์ฟ-ฟ้า ประดิพทัธ์ ศูนย์ไฟ-ฟ้า
ประชาอุทิศ ศูนย์ไฟ-ฟ้าจันทน์ และศูนย์ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน
ค้นพบความงามเล็ก ๆ จากสิ่งรอบ ๆ ตัว และตระหนักรู้คุณค่าของตนเองผ่านวิชาและ
กิจกรรมการเรยีนรูต้่าง ๆ ได้มากขึ้น
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะวาดเส้น สีน้ า กีฬาเทควันโด มวยไทย เต้น ร้องเพลง กีตาร์
เป็นต้น รวมถึงทักษะท่ีต่อยอดเป็นอาชีพได้ ได้แก่ ครัวขนมและเบเกอรี่ ออกแบบสิ่งทอ
และแฟชั่น เป็นต้น
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการทนุการศกึษาเดก็ไฟ-ฟา้ :  ในปี 2560
มูลนิธิทีเอ็มบีได้ร่วมมือกับ มูลนิธิยุวพัฒน์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์
ในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการการให้
ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไฟ-ฟ้า ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา 1- 6 หรือสายอาชีพจนถึงช้ันปวช. 3
ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ถือเป็นการส่งต่อโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนให้กับน้องๆ 
ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพต่อไปใน
อนาคต โดยได้มอบทุนจ านวน 20 ทุน

• โครงการไฟ-ฟา้ บริดจ ์ (กิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียน) : เพื่อให้การ
เข้าถึงเยาวชนในชุมชนเป็นไปได้มากขึ้น  มูลนิธิทีเอ็มบีได้ด าเนินโครงการ ไฟ-ฟ้า บริดจ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ 
(Art Contest) หัวข้อเปล่ียนชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในโรงเรยีน            
กว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2560 มีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการ
มากกว่า 150,000 ราย 
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการชมรมไฟ-ฟา้  :

เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงเยาวชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มูลนิธิทีเอ็มบี  ร่วมกับโรงเรียนวัดพุทธบูชา ในการจัดตั้ง ชมรม ไฟ-ฟ้า มีแผนด าเนินงาน

ออกแบบหลักสูตร และกิจกรรม เป็นระยะเวลา 3 ปี   โดยในปี 2560 เป็นปีที่ครบก าหนด

แผนงาน 3 ปี ของชมรมไฟ-ฟ้า ที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบ

ความส าเร็จในการท าชมรมไฟ-ฟ้า ในระดับที่ดีมาก
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน :-

นอกจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแล้ว กิจกรรมเปล่ียนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Community 
Improvement Project) เป็นการต่อยอดแนวความคิดของโครงการ “ไฟ-ฟ้า” 
(FAI-FAH) โดยไม่จ ากัดอยู่ที่ศูนย์ไฟ-ฟา้ 4 แห่ง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทีเอ็มบี          
ทีท่ างานอยู่ตามสาขาทั่วประเทศ ได้ท างานเชิงลึกร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ 
ตลอดปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครทีเอ็มบีกว่า 4,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งหน้าท่ีตั้งแต่
ส ารวจ ท าความเข้าใจปัญหา ความต้องการของชุมชน วางแผนท างาน แนะน าแนวทาง 
อบรมให้ความรู้ ใช้เวลา 3 เดือนต่อโครงการ  รวมถึงติดตามผลโครงการในภายหลัง 
เพื่อมอบประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ในปี 2560 ที่ผ่านมาไดด้ าเนินกิจกรรมเปล่ียนชุมชนเพื่อความย่ังยืน จ านวน 37 โครงการ
ทั่วประเทศ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

1. ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงมติรไมตรกีา้วหนา้ ชุมชนไมตรกีา้วหนา้  
จังหวัดกรงุเทพฯ
รวมองค์ความรู้เชิงเกษตรจากภูมิปัญญาในชุมชน ในพื้นที่สีเขียวแหล่งสุดท้ายในเขต
สวนหลวง  พร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นทีก่ารเรยีนรูเ้ชิงเกษตรเสริมความรู ้
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน อาทิ ปุ๋ยไส้เดือน ประชาสัมพันธ์ และเช่ือมโยงกับ
โรงเรียนใกล้เคียงใหม้าเรียนรู้
2. รักษส์ิ่งแวดล้อม ริมคลองแสนแสบ ร.ร.วัดดิษหงสาราม ชุมชนมกักะสนั 
จังหวัดกรงุเทพฯ
ต่อองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนริมคลองแสนแสบ อาทิ การคัดแยกขยะการปลูก
จิตส านึกเรื่องลดขยะในบ้าน การใช้ถุงผ้า อบรมความรู้แก่เยาวชนแกนน า และจัดท า
ธนาคารขยะอย่างเป็นระบบ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นทีใ่ช้สอยที่น้อยให้
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ แปลงผักริมคลอง โรงเห็ดริมน้ า
3. เสริมพลังเด็กสรา้งสุข  ชุมชนราชวัลลภ จังหวดักรงุเทพฯ 
พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนน าในชุมชน ผ่านการฝึกฝนทักษะดีเจน้อย และการ
พัฒนาความเป็นผู้น ากับโปรแกรม Leadership เพื่อให้เด็กเป็นแกนน าส าคัญในการ
ดูแลชุมชนตนเองปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นลานสร้างสุขแก่คนในชุมชนทุกวัย 
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

4. ถุงนทิานเสรมิสมองเพือ่นอ้ง มูลนิธิบา้นเดก็อ่อนในสลัม คลองเตย 
จังหวัดกรงุเทพฯ
สร้างกิจกรรมพัฒนาสมองเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อน
ในสลัมด้วยการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงให้มีทักษะด้านพัฒนาการแก่เด็กๆ จัดท าสื่อ 
พัฒนาสมองจากส่ิงของเหลือใช้ให้เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก ปรับปรุงห้องเลี้ยงเด็ก  
ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสมองและจินตนาการ ร่วมกับสถาปนิกจากอาศรมศิลป์

5. รักษต์ลาดนอ้ย ชุมชนตลาดนอ้ย จังหวดักรงุเทพฯ
ฟื้นคืนคุณค่าของย่านเก่าในกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่เรียนรูใ้ห้แก่คนในชุมชนและคนนอก
ชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการฟื้นฟูและดูแลชุมชนของตนเอง 
และประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อย  และจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน
6. สวนผักรมิคลอง ปี 2 เคหะรงัสติ คลองหก  จังหวดัปทมุธานี
ขยายต่อพื้นที่โครงการจากปีที่ 1 โดยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใหแ้ก่คนในชุมชน โดยเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าริมคลองรังสิต ให้
เป็น Community Garden อาทิ ปลูกมะนาวพันธุ์สีชมพูสลับกับแปลงผักสวนครัว
ชุมชน ถังปุ๋ยชุมชน  และจัดท าโครงสร้างกลุ่มในการดูแลพื้นที่ 
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

7. ฟื้นฟชูมุชนบา้นบ ุสร้างการทอ่งเทีย่วยัง่ยนื ปี 2 จังหวดักรงุเทพฯ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านบุอย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดตัวตลาดไร้คานในปี
ที่ผ่านมา  จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่ม 2 เส้นทาง เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางโดยรถ 
ได้แก่ เส้นทางจักรยานร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย  เพิ่มจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ จุดถ่ายภาพ  การท าหน้าบ้านหน้ามอง (ร่วมกับเด็ก ๆ 
จากศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย) 

8. ลานค้าชมุชนบา้นปรกฟา้ จังหวดัชลบรุี
เสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนพื้นที่ท าอ่างเก็บน้ า 
โดยการอบรมกลุ่มแม่ค้าเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นปลา
จากอ่างเก็บน้ า ให้ความรู้เรื่องการท าบัญชี ต้นทุน และการขาย จัดท าพื้นที่ลานค้า
ชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จัก

9. ผักผู้รู้ ปี 2 โรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘  จังหวัดชลบุรี
เป็นโครงการต่อเนื่องในปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของโรงเรยีนให้ช่วยสร้าง
รายได้เสริมให้เด็กนักเรียน พัฒนายุวเกษตรกร โดยเสริมทักษะ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่อง
สหกรณ์โรงเรียน การขาย และการตลาด พัฒนาแบรนด์ โลโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์สินค้าจากแปลงเกษตร รวมทั้ง จัดหาช่องทางวางขายผลิตภัณฑ์ในย่าน
ส าคัญของพัทยา
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10. ฟื้นฟผูา้ทอมดัหมี ่ชุมชนสายหว้ยแกว้ จังหวัดลพบรุี
เสริมรายได้ให้คนในชุมชนนอกเหนือจากการท านา  พร้อมฟื้นฟูกรรมวิธีทอผ้า 
มัดหมี่แบบด้ังเดิม และจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กรุ่นใหม่ พัฒนาพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้ามัดหมี่ จัดตั้งกองทุนจักรเย็บผ้าเพื่อเป็นต้นทุนให้กับ
สตรีที่ท าอาชีพเย็บผ้าในชุมชน

11. ลานเล่น 3 วัย สวรรคร์ม่รืน่ ชุมชนบา้นสวรรคร์ม่รืน่ จงัหวดันครสวรรค์
พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าใจกลางชุมชนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้คน
ทั้ง 3 วัย คือ เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย มีพื้นที่ในการท ากิจกรรมรว่มกัน โดยใช้วัสดุ
Recycle และของจากชุมชนทั้งหมด จัดท าโครงสร้างผู้ดูแลพื้นที่และตารางการ
จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

12. เปิดโลกกวา้งใหน้อ้งผูพ้กิารทางสายตา มูลนิธิคนตาบอด จังหวดัขอนแกน่
สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กตาบอดสามารถใช้ชีวิต
อยู่นอกห้องส่ีเหลี่ยมและสัมผัสธรรมชาติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้
จัดท า  และให้ความรู้เรื่องสวนบ าบัดแก่ครูในโรงเรียนสอนคนตาบอด อาทิแปลง
ผักออแกนิค แปลงผักมีกล่ิน เพื่อให้เด็กตาบอดฝึกฝนประสาทสัมผัส การปลูก
ผัก เป็นอาชีพเสริมในอนาคต 
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13. เกษตรอินทรยีเ์พือ่ชีวติใหม่ โรงเรยีนบา้นจกิ ชุมชนบา้นจกิ จังหวัดอุบลราชธานี
แก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและเกษตรกรรมในชุมชนโดยรว่มมือ
กับเครือข่ายต่างๆ อาทิ เกษตรอ าเภอ รพ.ประจ าต าบล อบรมให้ความรู้เกษตร
อินทรีย์ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง จัดตั้งกลุ่มคนกล้าเปลี่ยนเพื่อเป็นตัวแทน
ในชุมชนปลูกผักอินทรีย์กินเองในบ้าน ปรับปรุงพื้นที่ฐานการเรยีนรูเ้กษตรอินทรีย์
ให้ครบวงจร และปลูกพืชต้านพิษ เช่น สะเดา ในพื้นที่สาธิต 

14. สร้างคณุคา่ สร้างอาชีพ บ้านเดก็อุดร ปี 2 จังหวัดอดุรธานี
เป็นโครงการที่ต่อยอดเป็นปีที่ 2 โดยพัฒนาแกนน าเด็กรุ่น 1 ให้เป็นรุ่นพี่สอนน้อง
และขยายผลต่อไปยังรุ่น 2 โดยการขยายพื้นที่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ 
เพิ่มเติม จัดอบรมเรื่องการสร้างคุณค่าให้น้อง แก่เด็กๆ ในบ้านเด็ก โดยเสริมให้รุ่นพี่
ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้อง และจัดกิจกรรม 
เพื่อให้ฝึกให้น้องกลายเป็นผู้ให้

15. ท่วม-อยู-่ได้ : แปลงผกัลอยน้ าที ่ร.ร.บา้นหนองจอก จังหวัดสุราษฎรธ์านี
แก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืนโดยการสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับ
น้ าท่วมได้โดยการร่วมออกแบบแผนที่น้ าท่วมแบบอิเล็คทรอนิกส์ จัดท าแปลงผัก
ลอยน้ าเพื่อเป็นแหล่งอาหารในช่วงน้ าท่วม  และจัดท าธนาคารโรงเรียน
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16. ท่วม-อยู-่ได้ : สร้างอาชพีผูไ้ด้รบัผลกระทบจากน้ าทว่ม โรงเรยีนสตรปีากพนงั
จังหวัดนครศรธีรรมราช
แก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืนโดยการสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับ
น้ าท่วมได้ โดยการร่วมออกแบบแผนท่ีน้ าท่วมแบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างอาชีพเสริม
ให้นักเรียนโดยการพฒันาและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อเป็นรายไดเ้สริม
ให้แก่นักเรียนในยามที่เกิดภาวะวิกฤติ

17. ท่วม-อยู-่ได้ : คิดส์สนุก ต้านน้ าทว่ม โรงเรยีนอนบุาลปา่บอน จังหวดัพทัลุง
แก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืนโดยการสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับ
น้ าท่วมได้ โดยการร่วมออกแบบแผนท่ีน้ าท่วมแบบอิเลคทรอนิกส์ และจัดท าศูนย์
เรียนรู้ป้องกันน้ าท่วมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน รวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องการป้องกันและอยู่กับน้ า อาทิ การท าบ้านเรือน อุปกรณ์หาอาหาร เป็นต้น 
และ  จัดท าเป็นคู่มือส าหรับสื่อการสอนในโรงเรียน

18. ห้องเรยีนชมุชนศาลาลอย จังหวัดกรงุเทพฯ
จัดท าศูนย์การเรียนรูโ้ดยรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาคนในชุมชน มาจัดท าเป็น
ห้องเรียนชุมชนศาลาลอย และปรับปรุงเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้า ของดี และสื่อสาร
ประวัติชุมชน  เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนและใกล้เคียง 
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19. ป่าชุมชนป ี2 ต่อยอดธนาคารพนัธุไ์ม้ ป่าชุมชนบา้นหว้ยสะพานสามคัค ี
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ต่อยอดโครงการปี 2 โดยการจัดท าธนาคารพันธ์ุไม้เพื่อเป็นการรวบรวมพันธ์ุไม้
หายาก  ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และ 
จ าหน่ายให้แก่ให้แก่ผู้ท่ีสนใจเพื่อน ารายได้เขา้กองทุนอนุรักษ์ป่า 

20. พลิกฟืน้คณุคา่คลองส าโรงผา่น บ้าน วัด โรงเรยีน ณ โรงเรยีนมธัยมวัดด่านส าโรง 
จังหวัดสมทุรปราการ
ฟื้นฟูคลองส าโรงที่เน่าเสีย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน วัด และ
โรงเรียน อาทิการปรับปรุงพื้นที่ริมน้ าเพื่อเป็นแบบอย่างของการใช้สอยพื้นที่ริมน้ า
ให้เป็นประโยชน์ พร้อมจัดท าแผนการใช้พื้นที่และผู้ดูแล เป็นต้น 

21. เส้นทางนอ้งอิม่ ตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนวดัภมรคตวินั จังหวัดปตัตานี
ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่ารอบโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และจัดท าระบบสหกรณ์โรงเรียนโดยน าผลผลิตมาใช้ในโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม

22. โรงเรยีนรกัสิ่งแวดล้อมครบวงจร โรงเรยีนมธัยมบา้นบางกะป ิจังหวัดกรงุเทพฯ
ต่อยอดโครงการผลิตน้ าชีวภาพในโรงเรียนและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ 
สบู่ ล้างมือ เจลล้างมือ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จัดท าแพ็คเกจจิ้ง 
และโบชัวร์  รวมถึงจัดให้มีการทดลองขายในตลาดในชุมชนใกล้เคียง 
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23. ธนาคารโรงเรยีนเพือ่เดก็พเิศษ โรงเรยีนโสตศกึษาอนสุารสนุทร จังหวัดเชยีงใหม่
จัดท าระบบธนาคารโรงเรียนให้เป็นระบบ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้การ 
ท างานเป็นระบบ อบรมนักเรียนหูหนวกให้ท าหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าที่ธนาคาร พร้อม
ยังอบรมพนักงานธนาคารให้เรียนรูภ้าษามือและจัดท าคู่มือภาษามือ เพื่อให้คน
หูหนวกสามารถท าธุรกรรมในธนาคารได้ง่ายมากขึน้

24. อาชาบ าบดัเพือ่เด็กพเิศษ กองพนัทหารมา้ที ่29 (ม.พนั 29 รอ.) จังหวัดกรงุเทพฯ
จัดอบรมเรื่องอาชาบ าบัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูผู้ฝึกสอน  จัดท าอุปกรณ์ 
และส่ือการสอนเพื่อบ าบัดและเสริมพัฒนาการ และวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อ
หาอาสาสมัครเพิ่มเติม

25. โครงการอาหารกลางวันเพือ่นอ้ง ตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนวดัไผล่อ้ม 
จังหวัดระยอง
ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าในโรงเรยีนให้เป็นแหล่งอาหารในโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้นักเรียน อาทิแปลงเตยหอม และจัดท า
สหกรณ์โรงเรียน 

26. เกษตรอินทรยีเ์พือ่สรา้งวิถชีมุชน ชุมชนบา้นหวัอ่าว จังหวัดนครปฐม
ปลูกฝังแนวคิดเกษตรอินทรีย์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในกิจกรรมมคัคุเทศก์นอ้ย
โดยการอบรมเด็กๆ เรื่ององค์ความรู้เกษตรอินทรีย์และทักษะการพูดเสริมศักยภาพ
โครงการผลิตน้ าหมัก โดยการพัฒนาเครือ่งกลั่นน้ าหมัก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต
และยังท าให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่
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27. ตามรอยปนัหย ีสนามฟตุบอลลอยน้ าสูก่ารทอ่งเทีย่วชมุชน เกาะปนัหย ี 
จังหวัดพงังา

สืบสานต านานเยาวชนนักบอลปันหยี โดยการสร้างกลุ่มเยาวชนแกนน ารุ่น 2 
โดยจัดอบรมเป็นมัคคุเทศนน์้อย จัดท าป้ายสื่อสารและแผนที่เดินเท้า 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวและเข้าใจพื้นฐานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชน
ซ่อมแซมสนามบอลลอยน้ า 

28. เกษตรสื่อสารเพือ่เศรษฐกจิพอเพยีง กรมทหารสื่อสาร จังหวดักรงุเทพฯ 
สร้างอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านครอบครัวทหาร โดยการอบรมใหค้วามรู้
เรื่องการเกษตร อาทิ ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ให้ความรู้เรื่องการท าบัญชี  
ครัวเรือน แก่ครอบครัวทหาร และปรับปรุงสถานท่ีขายสินค้า 

29. แหล่งเรยีนรูเ้พือ่นอ้งอิ่ม โรงเรยีนองคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้2 จังหวัดพษิณโุลก 
ปรับปรุงพืน้ที่รอบๆ โรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
อาทิ แปลงผัก เลี้ยงกบ ปลูกเห็ด โดยครูผู้สอนสามารถน านักเรียนมาเรียนรู ้ 
ประยุกต์กับวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ จัดท าตาราง      
เมนูอาหารแก่นักเรียน  ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

30. แหล่งทอ่งเทีย่ววถิถีิน่เกาะศาลเจา้-ชมุชนวดัจ าปา จังหวัดกรงุเทพฯ  
จัดท าแผนท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ QR Code เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
อบรมกลุ่มเยาวชนเพื่อสืบสานและสามารถเป็นเจ้าบ้านท่ีดใีนชุมชน พัฒนาพื้นที่
ขายสินค้า (ตลาดน้ า) เพื่อเป็น Tourist attraction แห่งใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน
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31. จิตอาสาเพือ่นอ้งผูพ้กิารทางสายตา โรงเรยีนสอนคนตาบอด จังหวัดกรงุเทพฯ
จัดท าระบบ Volunteer Matching เพื่อให้อาสาสมัครและนักเรียนตาบอดท่ี   
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ สามารถจับคู่เป็น Buddy ในการเรียนการสอน
มากขึ้นและเป็นการสอนในเชิงระยะยาว พร้อมจัดท าคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อ
การเรียนรูเ้ตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครก่อนไปสอนนักเรียนตาบอด

32. อิ่มท้องเพือ่นอ้งมรีอยยิม้ ชุมชนคลองเตย จังหวดักรงุเทพฯ 
อบรมให้ความรู้เชิงโภชนาการและสอนท าอาหารให้แก่ครูในศูนย์เด็กเล็ก และพ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กในชุมชน วางแผนและบริหารจัดการเมนูอาหารในแต่ละวัน
ภายใต้งบประมาณที่มีแต่เพิ่มคุณค่ามากขึ้น และปรับปรุงครัวให้ถูกสุขอนามัย

33. ดอกไมย้ัง่ยนืทีบ่างบวัทอง อบต.บางบวัทอง จังหวัดนนทบรุ ี
สอนทักษะอาชีพให้ผู้สูงวัยสามารถหารายได้ อาทิ การท าพวงหรีด ดอกไม้สด
ดอกไม้จันทน์  อบรมทักษะชีวิต การเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบให้ผู้สูงวัย
อบรมเรื่องการตลาดและวางแผนการผลิต 

34. สวนรื่นชืน่ใจ ชุมชนสวนรืน่ จังหวัดกรงุเทพฯ 
ให้ความรู้กับครูและพี่เลี้ยงเพื่อสามารถสอนและช่วยสร้างพัฒนาการของเด็ก
ได้อย่างถูกต้อง ปรับปรุงพื้นที่ท าอาหารของศูนย์เด็กเล็กให้สะอาดเป็นระเบียบ
และถูกสุขอนามัย 
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35. จิตอาสา พัฒนากหุลาบแดง ชุมชนกหุลาบแดง จังหวัดกรงุเทพฯ 
ส่งมอบองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นเรื่องกระบวนการจัดการกองทุนเห็ดเพื่อไว้ใช้
พัฒนาชุมชนกุหลาบแดงอย่างเป็นระบบ วิธีการสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืน
ให้กับชุมชน เพื่อสามารถสมทบกองทุนชุมชนน ากลับไปพัฒนาคนในชุมชน
ให้ได้มากขึ้น ปรับภูมิทัศน์ สร้างสรรค์ก าแพงแห่งการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์
แก่เยาวชนในชุมชน

36. บ้านอิ่มอุน่ ชุมชนเคหะรม่เกล้า จังหวดักรงุเทพฯ 
เสริมสร้างความรู้ของพ่อแม่ หรือ ผู้ท่ีดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการที่เหมาะสม
ต่อเด็กในวัย 7 เดือนถึง 2 ปี วางแผนการท างานด้านธุรกิจการท าอาหารเด็ก
เพื่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอกับการบรหิารจัดการโครงการให้ยั่งยืนในระยะยาว

37. บ้านขา้งวดั ชุมชนวดัประยรูวงศาวาส จังหวดักรงุเทพฯ
สร้างอาชีพเสริมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาด ดอกไม้จันทน์  
เบเกอรี่ส าหรับงานศพ  หาช่องทางตลาดในการส่งสินค้าได้อย่างยั่งยืน 
โดยส่งวัดในแพ็คเกจในงานศพใหก้ับวัดบรเิวณชุมชน
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สรุปผลการด าเนนิงาน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิทีเอ็มทีได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์สู่
เยาวชนและชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้าต่าง ๆ มากมาย โดยมีเยาวชนมาเรียนรูศ้ิลปะ
และทักษะชีวิตที่ศูนย์เรียนรูไ้ฟ-ฟ้าทั้ง 4 แห่งได้แก่ ประดิพัทธ์ จันทน์ ประชาอุทิศ และ
บางกอกน้อยมากกว่า 70,000 ครั้งต่อปี และได้ขยายการเรียนรูไ้ปสู่โรงเรยีนต่าง ๆ
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียนมากกว่า150,000 คน
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นายพิทัศน์  กิลาวงษ์ 
น้องบอล รุ่นพี่ไฟ-ฟ้า รุ่น 1

(ไฟ-ฟ้า ประดิพันธ์)

นายกิตติพรรดิ์  มุขพิลา  น้องเอ็กซ์ (รุ่นพ่ีไฟ-ฟ้า รุ่นที่ 2)

นางสาวพรรธิดา ค าเสวก
น้องปุ๊กกี้  รุ่นพ่ีไฟ-ฟ้า รุ่น 1

(ไฟ-ฟ้า จันทน)์
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มูลนิธิทีเอ็มบี ยังได้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครทีเอ็มบีจากทั่วประเทศกว่า 4,000 คน                
ช่วยกันท ากิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนให้กับชุมชนต่าง ๆ รวม 37 แห่ง                        
ทั่วประเทศโดยอาสาสมัครได้มีการติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่าง                     
ความความส าเร็จเบื้องต้นจากการติดตามผลกับชุมชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือได้แก่ :-

โครงการ “โปรแกรมจิตอาสาเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา” เป็นความร่วมมือระหว่าง 
อาสาสมัครทีเอ็มบีกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Volunteer 
Matching เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของน้อง ๆ ผูพ้ิการทางสายตา 
โดยเปิดให้อาสาสมัครที่มีความต้องการสอน สามารถลงทะเบียนเพื่อจับคู่วิชาที่อยากสอน       
เข้ากับรายวิชาที่เด็กตาบอดอยากเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดท าคลิปวิดีโอ  เพื่อแนะน า      
อาสาสมัครให้เข้าใจวิธีการสอนหนังสือให้เด็กตาบอด และประชาสัมพันธไ์ปยังส่ือภายนอก      
เพื่อเพิ่มจ านวนอาสาสมัครให้มากขึ้นด้วย  ผลการด าเนินโครงการสามารถเพิ่มจ านวน
อาสาสมัครได้จ านวน  20 ท่าน และมกีารจับคู่วิชาที่อาสาสมัครสนใจจะสอนกับเด็กตาบอด         
ทีม่ีความสนใจเรียนในวิชาดังกล่าวได้ 2 คู่

• โครงการ “ธนาคารโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ” โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังเด็กหูหนวกให้รักการออม และจุดประกายการด าเนินงาน          
ของธนาคารโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษใหเ้ป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยการตดิตั้งระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อบรมครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน า เพื่อให้สามารถเป็นเจ้าหน้าที่          
ธนาคารให้กับเพื่อนนักเรียนหูหนวกได้ นอกจากนี้ อาสาสมัครได้ริเริ่มจัดท าคู่มือการไป
ธนาคารส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถสื่อสารเบื้องต้น       
กับลูกค้าที่หูหนวกได้ ซึ่งผลการด าเนินการธนาคารโรงเรียนเพือ่เด็กพิเศษสามารถ      
จัดระบบการฝาก-ถอนเงิน ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ เปิดให้บริการแก่นักเรยีนได้ครบ                
ทั้งโรงเรียนและกระตุ้นให้นักเรยีนเกิดการออมมากขึ้น
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2560

สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

• โครงการ “ท่วม-อยู่-ได”้ โดยการผนึกก าลังอาสาสมัครทีเอ็มบีใน 3 ส านักงานเขตใน
ภาคใต้ ร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนา  
องคค์วามรู้และสร้างอาชีพ ได้แก่ 
• โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ แปลงผักลอยน้ าที่โรงเรียนบ้านหนองจอก” 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดท าแปลงผักลอยน้ าตัวอย่างและธนาคารโรงเรียน
เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จกัการออมเงิน ซึ่งแปลงผักลอยน้ าท่ีโรงเรียนบ้านหนองจอก 
แห่งนี้ ได้เปิดเป็นศูนย์การเรยีนรูใ้หชุ้มชน มีผู้น าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัด
ใกล้เคียงเฉล่ียเดือนละ 2 ครั้ง

• โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ” จ.ตรัง เป็นการจัดท าแปลงผัก
ลอยน้ าสาธิต และอบรมนักเรียนให้มีความรู้ด้านการท าขนม เพื่อสร้างรายได้เสริม 
เก็บออมไว้ใช้หากเกิดน้ าท่วม ซึ่งนักเรียนสามารถรวมกลุ่มกันผลิตขนมขายเฉล่ีย
รายได้ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน และได้ไปแสดงผลงานในระดับจังหวัด

• โครงการ “ท่วม-อยู่-ได้ คิดส์สนุก ต้านน้ าท่วม” จ.พัทลุง เป็นการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เกี่ยวกับน้ าท่วม โดยรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน อบรมครูและ         
เด็กแกนน า เพื่อถ่ายทอดอง์ความรู้แก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป โดยมี
นักเรียนจากโรงเรยีนในจงัหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงมาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 
เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีนักเรียนได้รบัประโยชน์จากการมาดูงานโครงการแล้ว
ประมาณ 500 ราย
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2560

สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

มูลนิธิทีเอ็มบีได้มอบเงินบรจิาคเพื่อคืนชีวิตใหม่ให้กบัเด็กโรคหัวใจ ให้แก่ มูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มูลนิธิทีเอ็มบีได้ส่งมอบเงิน
บริจาคทั้งส้ิน 8,243,301.80 บาท ซึ่งสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปลี่ยนชีวิตเด็ก
เหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ถึง 412 ราย ใน “โครงการผ่าตัดเด็กผู้ป่วยโรคหวัใจ 1,800 ราย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
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มูลนิธิทีเอ็มบีระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ครั้งใหญ่ที่เกิดในภาคใต้ และภาคอีสาน ของประเทศ
ไทย โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้กว่า 6.8 ล้าน
บาท โดยส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติผ่านสภากาชาดไทย 



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2560

สรุปผลการด าเนนิงาน (ต่อ)

ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานมูลนิธิปี 2560 เทียบกับปี 2559
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+2%

อัตราการเตบิโต
เทียบกบัปกีอ่นหนา้

+7%



V) รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงนิ
ปี 2560
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VI) รายงานพิเศษ
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สมาคมกิฟวิ่งแบค  (Giving Back Association) 
เป็นองค์กร์การกุศลไม่แสวงหาก าไร ได้ประเมินและจัดล าดับให้มูลนิธิทีเอ็มบี 
เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มีผลการบริหารและด าเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพ
การเงินธรรมภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งผลการประเมินมูลนิธิทีเอ็มบี เป็นองค์กร
การกุศลท่ีไม่แสวงหาก าไรในระดับ 5 ดาว ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน 
และจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อเปล่ียนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืนต่อไป
อ้างอิง https://www.givingbackassoc.org/English/charity-reviews-2

www.tmbfoundation.or.th

มูลนิธิทเีอม็บ ีได้รับการจดัล าดับองคก์รสาธารณกศุล ระดับ 5 ดาว


