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หลายท่านอาจทราบแล้ว และอีกหลายท่านอาจ 

ยังไม่ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2533 หรือเมื่อ 28 ป ี

ท่ีแล้ว คือวันที่ทางราชการได้อนุญาตให้จัดต้ังมูลนิธิ

อาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) ที่ผู้บริหาร พนักงาน 

และอดีตพนักงานของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมมือร่วมใจกันขอจัดตั้ง

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของท่านอาจารย์

ทุน มจส.มาจากไหน
จ�าเนียร สาระนาค ที่ได้เป็นหัวหน้าคณะท�างานจัด

ตั้ง ธ.ก.ส. และได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผู้

จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2509 เป็นต้นมา จวบจนสิ้นสุดอายุการด�ารง

ต�าแหน่งเมื่ออายุครบ 65 ปี หลังจากที่ได้รับการต่อ

อายุการท�างานถึง 5 ปี หลังเกษียณอายุ

ตลอดระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งผู ้ จัดการ 

ธ.ก.ส.ท่านได้ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ สติปัญญาและ

ความรู้ความสามารถทุกประการเพื่อวางรากฐานงาน

ด้านสินเชื่อ บัญชี การเงิน การธนาคาร อย่างละเอียด

รอบคอบเพื่อใช ้ เป ็นแนวทางปฏิบัติงานอย ่างมี

ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านเงิน

ทุนในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายคน กลุ่ม

เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ได้อย่างกว้างขวาง

และรวดเร็วสามารถเกื้อหนุนเกษตรกรที่มีความเดือด

ร้อนด้านเงินทุนการประกอบอาชีพให้หลุดพ้นจาก

วงจรของหนี้นอกระบบบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล
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ด้วยรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงที่อาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค ได้วางหรือก�าหนดไว้รวมทั้งการสั่งสอน

อบรมให้พนกังานมีความรกัศรทัธาต่อองค์กร ต่อลกูค้า

มคีวามซือ่สตัย์สจุริตในหน้าทีก่ารงานของตนเอง ส่งผล

ให้การด�าเนินงาน ของ ธ.ก.ส.ลุล่วงไปด้วยดีก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วจากส�านักงานสาขาที่มีอยู่เมื่อแรกเริ่ม 

จากจ�านวนหลักหน่วย ได้เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนหลักสิบ 

หลักร้อย และหลักพันสาขา ในปัจจุบันครอบคลุมทั่ว

ทั้งประเทศ ส่วนทางด้านผู้ใช้บริการทั้งสินเชื่อและเงิน

ฝากจากจ�านวนหลักร้อยรายมาเป็นหลักล้านรายใน

ปัจจุบัน หากระลึกนึกถึงเรื่องราวของ ธ.ก.ส.ในอดีต

เปรียบเทียบกับปัจจบุนัเชือ่ว่าเป็นความภาคภมิูใจลกึๆ 

ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมต่อยอดสร้าง ธ.ก.ส.ให้แข็งแกร่ง

เป็นที่พึ่งของเกษตรกรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มลูนิธอิาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) ทีจั่ดตัง้

ขึน้เป็นอนุสรณ์อย่างหน่ึงทีเ่ป็นรปูธรรมในการระลึกถงึ

คุณงามความดีของท่านอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้ก�าหนดขอบเขตการ

ด�าเนินงานไว้ ได้แก่

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 

หรือต้องออกจากงานเน่ืองจากเจ็บป่วยพิการ หรือ

ทุพพลภาพ

2. เพื่อช่วยเหลือผู ้ประกอบคุณความดี หรือ

สร้างชื่อเสียงที่ดีงามให้กับสังคม

3. เพื่อให้การอบรม หรือ ส่งเสริมการฝึกอบรม

หรอืให้ค�าปรกึษาแก่เกษตรกร และบคุลากรทีท่�าหน้าที่

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร

และการพัฒนาชนบท

4. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อ

สาธารณประโยชน์ หรือด�าเนินการเพื่อการกุศลหรือ

สาธารณประโยชน์อื่นๆ

5. ไม ่ด�าเนินการเกี่ยวข ้องกับการเมืองแต่

ประการใด

โดยวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ประการดังกล่าวคณะ

กรรมการ มจส.น�ามาก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยทุธศาสตร์ทกุ 3 ปี โดยจดัท�าเแผนงานประจ�าปีรองรับ

เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ ด้านภัยพิบัติ 

ผู ้ทุพพลภาพ ทุนการศึกษา การส่งเสริมฝึกอบรม 

เป็นต้น ซึง่การช่วยเหลอืสนับสนนุแต่ละปีจะมีปริมาณ

เพิม่ขึน้มากหรอืน้อยจะขึน้อยูก่บัเงนิทุนของ มจส.เป็น

ส�าคญั โดยในปัจจบุนัมจส. มภีาระค่าใช้จ่ายด�าเนนิการ
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ตามวัตถุประสงค์ปีละกว่า 10 ล้านบาท

ขณะนี้ มจส.มีรายได้หลักจากการรับบริจาค 

จากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงาน บุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่ 

ได้แก่ พนักงาน ธ.ก.ส.อดีตพนักงาน ธ.ก.ส.ครอบครัว

ของพนักงาน ประชาชนทั่วไปและรายได้อื่นๆ รวมกัน

ทั้งสิ้นประมาณ 14,433,117 บาท ซึ่งการน�ารายได้มา

ใช้จ่ายจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หรือ

กองทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้มาเท่านัน้ โดยรูปแบบการรับบริจาค

ของ มจส.ในปัจจุบันประกอบด้วย

1. กองทุน ธ.ก.ส.30 ปี จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2539 จ�านวน 10,000,000 บาท โดยมีข้อ

ก�าหนดให้น�าเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยมาใช้เท่านั้น

2.  กองทนุ มลูนธิอิาจารย์จ�าเนยีร สาระนาค จดั

ตัง้ขึน้ในปี 2560 ปัจจบุนัมยีอดเงนิจ�านวน 292,503.45 

บาท โดยมีข้อก�าหนดให้น�าเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยของ

เงินต้นมาใช้เท่านั้น
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                        มูลนธิิอาจารยจําเนียร สาระนาค 
                        CHAMNIEN SARANAGA FOUNDATION                 
                            469 ถนน นครสวรรค แขวงสวนจติรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
                            โทรศพัท 02-280-0180 ตอ 2229  โทรสาร 02-280-8643 
 

แบบรับเงินบรจิาคสมทบทนุกับมูลนธิอิาจารยจําเนียร สาระนาค (มจส.)                          

                                                                  เขียนที่.................................................................... 
วันที่..............เดอืน......................พ.ศ.............. 

 เรียน  ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารยจําเนียร  สาระนาค 

 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)..............................นามสกุล..............................เกิดวันที่..........เดือน...............พ.ศ.......... 
อายุ............ป  รหัสพนักงาน..............................ตําแหนง.............................................สังกัดกลุมงาน...............................
สาขา................................สนจ.....................................สํานัก/ฝาย..........................................อยูบานเลขที่...........หมูที่........
ตรอก/ซอย...................ถนน.........................ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย............... หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน...................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................... 

มีความประสงคบริจาคเงินใหกับ มจส. ดังนี้ 
 
1. บริจาคเปนรายเดือน เดือนละ................................บาท (............................................................................) 

โดยขอให มจส. หักเงินจํานวนดังกลาวจากบัญชีของขาพเจา ประเภทบัญชี........................ชื่อบัญชี......................................
เลขที่บัญชี...............................................สาขา............................ ตั้งแตเดือน.......................พ.ศ.............ถึงเดือน
.........................พ.ศ................ หรือจนกวาขาพเจาจะแจงเปล่ียนแปลง 

2. บริจาครายคร้ัง เปนเงิน.............................บาท (.................................................................)   

3. บริจาคเงินต้ังกองทุน ชื่อกองทุน...................................................................................................................
เพื่อนําเฉพาะดอกผลของตนเงินที่บริจาค  ไปใชตามวัตถุประสงคของ มจส. จํานวน .............................................บาท 
(............................................................................) (บริจาคครั้งแรกอยางนอย 1,000 บาท) 

โดยบริจาคเปน   เงินสด 

   โอนเงินเขาบัญชี  ชื่อบัญชีกองทุนอาจารยจําเนียร สาระนาค เลขที่ 01-000-250905-6  

สาขานางเล้ิง ตามภาพถายเอกสารที่แนบ 

                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                      ลงชือ่......................................................... 
                                  (............................................................) 

    

 
 
หมายเหตุ:  1) โปรดสงแบบฟอรมการบริจาคให มจส. ทางโทรสารเบอร 0-2280-8643   

   2) สําหรับการบริจาคเปนรายเดือน หากทานตองการแจงการเปลี่ยนแปลงการบริจาค โปรดแจงให มจส. ทราบลวงหนา 1 เดือน 

สิ่งที่สงมาดวย  

3.  เงินรับบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลทั่วไป ซึ่ง

เป็นรายได้หลักที่ มจส.น�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

ประกอบด้วย

 3.1) เงินบริจาคจาก ธ.ก.ส.

 3.2) เงนิบรจิาค จากพนกังาน อดตีพนกังาน 

ของ ธ.ก.ส. ซึ่งมีทั้งการบริจาคเป็นครั้งคราว และ

บริจาคเป็นประจ�าทุกเดือน

 3.3) เงนิบรจิาค จากส่วนงานต่างๆ ของ ธ.ก.ส.

 3.4) เงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป

4. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย

 4.1)  ดอกเบี้ยเงินฝาก

 4.2)  การจัดกิจกรรมต่างๆ

ขอเรียนว่าจ�านวนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับ

เงินบริจาคในรูปแบบต่างๆ มจส.ได้พิจารณาใช้จ่ายให้

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงสุด สอดคล้อง

ตามความเดือดร้อนจากมากไปน้อยด้วยความเข้าใจ

และเห็นใจ ซึ่งภารกิจของ มจส.ตามวัตถุประสงค์ยังมี

อีกมากในช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ียังรอคอย

ความหวังอยู ่ซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร จะช้า 

หรือเร็วก็คงต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของ มจส.เป็นส�าคัญ  

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือได้ด้วยการ

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ที่รอคอยอยู่กับ มจส.ได้ตาม

รูปแบบการบริจาคที่ก�าหนดไว้ดังกล่างข้างต้น
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ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรที่จะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” 

อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบภายในปี 2568 หากไม่มี

มาตรการแก้ไข ในเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยทั้งเชิงรุก

และเชิงรบัอย่างจรงิจงั ในอนาคตอนัใกล้นีป้ระเทศไทย

จะเผชิญกับปัญหาค่ารักษาพยาบาลอย่างรุนแรง 

หนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู ้สูงอายุที่พบมาก 

และที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส�าเร็จในการดูแลก็คือ 

“แผลกดทบั” โดยผูส้งูอายุทีป่่วยส่วนใหญ่มกัจะพบว่า

แผลของตัวเองหายช้า และเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะ

เกิดแผลใหม่ จนต้องทุกข์ทรมานอย่างไม่รู้จบ ซึ่งกลุ่ม

ความสุขจากการให้...
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยดังกล่าว มีจ�านวนไม่น้อยที่เป็น

เกษตรกรลกูค้าหรอืบคุคลในครอบครวัเกษตรกรลกูค้า 

ธ.ก.ส. หลายท่านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

จากความตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วย

ติดเตียงเหล่านี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงึได้ร่วมกับมูลนธิอิาจารย์

จ�าเนยีร สาระนาค (มจส.) ก�าหนดจดักิจกรรมเพือ่ช่วย

เหลือสังคม เนื่องในโอกาสที่ธนาคารครบรอบปีที่ 51 

ก้าวสู่ปีท่ี 52 โดยการจัดท�าที่นอนน�้าส�าหรับมอบให ้

ผูป่้วยตดิเตยีงโดยเฉพาะ ซึง่มผีลช่วยลดอาการแผลกด

ทับให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ที่นอนจากสายธารแห่งน้ำาใจ
“โครงการจัดท�าที่นอนน�้า ส�าหรับผู ้ป่วยติด

เตียง” จึงเกิดขึ้นตาม วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรลูกค้า ผู้ป่วย ตลอดจนเพือ่เป็นการเสรมิสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการ

ด�าเนินงาน คือ กลุ่มเกษตรกรลูกค้าหรือบุคคลใน

ครอบครัวเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 

และกลุ่มอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) ใน

ฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้เริ่มด�าเนินงาน จัดท�า

โครงการจัดท�าทีน่อนน�า้ส�าหรบัผู้ป่วยตดิเตยีงมาตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยการเปิดรับบริจาคเงิน



15มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256014

สนับสนุนจากผู้ใจบุญ พร้อมเชิญชวนเพื่อนพนักงาน 

ธ.ก.ส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรแห่งความ

สุข Happy Workplace สังคมดี เริ่มต้นที่ตัวเรา ซ่ึง

โครงการจัดท�าท่ีนอนน�้าส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง มีรูป

แบบการรับบริจาคดังนี้ คือรับบริจาคเงินเท่ากับ

จ�านวนราคาที่นอนน�้า 1 หลัง ในราคา 8,000 บาท 

และรบับรจิาคเพ่ือร่วมสมทบทนุในการจดัท�าทีน่อนน�า้ 

โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ชื่อ “รวมใจสร้าง

กุศลกับ มจส.”

ส�าหรับยอดเงินรับบริจาค เมื่อสิ้นปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 มีจ�านวนเงิน 880,025.31 บาท และ

ยอดเงินรับบริจาค ณ สิ้นปีบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 

2561 เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 1,077,693.72 เพิ่มขึ้น 

197,668.41 บาท โดยทาง มจส. ร่วมกับ ธ.ก.ส. และ

ผู้สนับสนุน ได้ส่งมอบที่นอนน�้าให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

เป็นระยะๆ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับที่นอนน�้าไปแล้ว 

จ�านวน 90 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าจากทั่ว

ประเทศ 77 ราย และอดีตพนักงาน 13 ราย อีกทั้งได้

มอบให้ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

จ�านวน 10 ชุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานขององค์กร

พันธมิตรที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูลของ 

ผูป่้วยในแต่ละพืน้ที ่ให้พวกเขาได้มโีอกาสทีจ่ะรบัมอบ

ที่นอนน�้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

....ในท้ายท่ีสุดนี้ โครงการจัดท�าที่นอนน�้า 

ส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ 

ทีท่าง มจส. และ ธ.ก.ส. ตลอดจนผูร่้วมบริจาคทกุท่าน 

ต่างมีเจตนารมณ์ ความต้ังใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลอืสนบัสนนุร่วมกนั เพือ่ท�าให้สงัคมไทยของเรา

ดยีิง่ขึน้ ซึง่สิง่ทีเ่ราได้้ท�านัน้ อาจเป็นเพียงส่วนเลก็ๆ แต่

เชื่อว่าผลที่ได้รับกลับมา ทั้งจากผู้ให้และผู้ได้รับน้ันยิ่ง

ใหญ่อย่างสุขใจ จนเราไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เลย...

                                      ขอมูลสงมอบท่ีนอนน้ํา 
1. เกษตรกร  77  ราย 

2. อดีตพนักงานธ.ก.ส.     13  ราย 

3. สํานักสงเสริมประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 10  ราย 

  รวมทั้งสิ้น        100  ราย 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 

 มจส. ไดรับบริจาคการจัดทําที่นอนนํ้าสําหรับผูปวยติดเตียง   880,025.31 บาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 มจส. ไดรับบริจาคการจัดทําที่นอนนํ้าสําหรับผูปวยติดเตียง   197,693.72 บาท 
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ตลอดระยะเวลาการด�าเนินการนับตั้งแต่การจัดตั้งมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 
28 ปี ขอเรียนว่า มจส. มีผลการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก้าวหน้ามากขึ้นตามล�าดับ ท้ังจ�านวนของกลุ่ม 
เป้าหมาย จ�านวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือและจ�านวนกิจกรรมที่ด�าเนินการในลักษณะของโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ส�าหรับกิจกรรมหรือโครงการพิเศษส�าคัญในรอบปี 2560 ที่ มจส.ด�าเนินการได้แก่ โครงการ “เบญจคุณพลัส” เป็น
โครงการต่อเนือ่งจากปีทีแ่ล้วซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(Biotec) เพือ่พฒันา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นคุณภาพสูงจ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หัวเชื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และหัวเช้ือผลิต 
น�้าชีวภาพ ซึ่งจะสามารถน�าไปให้กับเกษตรกรทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ มจส. และ ธ.ก.ส. ร่วม
กันด�าเนินการ คือ โครงการมอบที่นอนน�้าให้กับเกษตรกรลูกค้า อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. และประชาชนทั่วไปที่นอนป่วยติดเตียง
จ�านวน 100 ราย

ในด้านของการจัดหาทุนเพื่อน�ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ มจส. ในปี 2560 ได้ด�าเนิน
การจัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค” เพื่อเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง จากที่เปิดรับ
บริจาครปูแบบเพือ่การสาธารณกศุลทัว่ไปในปัจจบุนั โดยข้อก�าหนดทีเ่ปิดรบับรจิาคใหม่น้ีจะน�าเฉพาะรายได้ทีเ่ป็นดอกเบีย้ของ
ต้นเงินที่บริจาคมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีกับเงินทุนที่มั่นคงของ มจส. ในอนาคต

ในการบริหารงานการด�าเนินงานของมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค คณะกรรมการ มจส. ก�าหนดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างเคร่งครดั โดยมกีารประชมุคณะกรรมการทกุเดือนเพือ่พจิารณา ติดตาม รบัทราบ และอนมุตัเิรือ่งส�าคัญๆ เช่น การ
ให้ทนุการศกึษา การช่วยเหลอืภยัพบิติัต่างๆ โครงการพเิศษ เป็นต้น รวมทัง้มกีารแต่งต้ังคณะอนกุรรมการ มจส. เพือ่กลัน่กรอง
งานก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ มจส. เพื่อพิจารณาต่อไป

ในนามของประธานกรรมการ มจส. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ขอขอบคุณทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ มจส. ด้วยดีเสมอมา โดย ธ.ก.ส. ยินดีให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มจส. อยู่เคียง
คู่กับ ธ.ก.ส. ตลอดไป

  (นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ)
   รองประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค คนที่ 1
  แทน ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค
  และ
  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สารประธานกรรมการ มจส.
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นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 
ประธานกรรมการตั้งแต่เดือน ม.ค. - ส.ค.

นายลักษณ์ วจนานวัช
ประธานกรรมการตั้งแต่่เดือน ก.ย. - พ.ย.

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายสมเพียร ศรีปัญญา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

คณะกรรมการ 
มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค

นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ
กรรมการ

นายชัยวัฒน์ ปกป้อง
กรรมการ

นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
กรรมการ

นายสุรัตน์ จุณณะภาต
กรรมการ

นายมรกต พิธรัตน์
กรรมการ

นายสุมนต์ วุฒิพันธุ์
กรรมการ

นางศรีงาม นาท้าว
กรรมการ

นายนิรุต ล้อจิตติกุล
กรรมการ

นายวันชัย ปถมพานิชย์
กรรมการ

นางวารณี ศิลานุวัฒน์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสุวรรณา สังขาว
กรรมการและเลขานุการ

นายสันติ เจริญสุข
กรรมการ
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

พันธกิจ
เพ่ือสืบสานปณิธานและงานพัฒนาชนบทของอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ในการน�าพาสังคมชนบทและ

เกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกลไกที่เก้ือหนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือ

เกื้อกูล ผู้ประสบความเดือดร้อน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ปี 2560 มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) มีรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายได้
ที่มาของรายได้ของ มจส.มาจากแหล่งส�าคัญ 3 แหล่ง ดังนี้ 
1. เงินรับบริจาค จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจากบุคคลทั่วไปได้แก่ 

พนักงานและอดีตพนักงาน ธ.ก.ส.รวมทั้งผู้มีอุปการคุณที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เพื่อให้ มจส.น�าไปบริจาค 
ช่วยเหลือสังคม เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู ้ประสบภัยพิบัติ หรือต้องออกจากงานเนื่องจาก  
เจ็บป่วย พิกาหรือ ทุพพลภาพ  

2. เงนิรบับรจิาค จาก ธ.ก.ส. เพือ่จัดอบรมโครงการทายาทเกษตรกรมอือาชพี รุน่ที ่3 และรุ่นที ่4 โครงการ
จัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างประเทศ (ไนจิเรีย,สวาซิแลนด์ และ อินเดีย) ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันเพื่อพัฒนา 
การเกษตรและชนบทจ�าเนียร สาระนาค (สจส.) รวมทั้ง โครงการ Rice Buddy โครงการ SIMA ASEAN  
THAILAND 

ส�าหรับโครงการเบญจคุณหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช. - NIA)   

ส�าหรบัโครงการจัดท�าทีน่อนน�า้ส�าหรบัผู้ป่วยตดิเตยีง เพือ่มอบให้กบัเกษตรกรลกูค้า ธ.ก.ส. อดตีพนกังาน 
ธ.ก.ส. และส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ทีเ่ป็นผู้ป่วยติดเตยีง โดยโครงการได้รับเงนิสนบัสนนุ
จาก ธ.ก.ส.  

3. รายได้จากดอกเบี้ยรับ  

รายได้และค่าใช้จ่าย มจส.

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2560-2562 มจส. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้เพื่อให้

สามารถส่งเสรมิสนับสนนุและบรรเทาความเดือดร้อนของกลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ดังต่อไปนี้
ยทุธศาสตร์ที ่1 ให้ทนุการศกึษาแก่เยาวชนท่ีขาดโอกาสด้านการศึกษา ให้เพิม่พนูความรู้ส�าหรับประกอบ

อาชพี ด�ารงชวีติอยูไ่ด้ในสงัคม ต้ังแต่ระดับอนบุาลขึน้ไป โดยจะเชือ่มโยงให้เข้าสูภ่าคเกษตรกรรม ซึง่มีโครงการ

รองรับ ได้แก่ โครงการ “ช้างเผือกชุมชน” ที่เป็นช้างจิ๋วและช้างเล็กให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการพัฒนาผู้น�าเกษตรกร ทายาทเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อ

สร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งที่ผู้น�ากลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มากที่สุด 

สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจของ ธ.ก.ส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แสวงหาพันธมิตรสนับสนุนการด�าเนินงานของ มจส. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อขยายภาคี

ที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งบริการด้านฝึกอบรมทั่วไป

ยทุธศาสตร์ที ่5 พฒันาองค์กร มจส. ให้มขีดีความสามารถด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ด้านบุคลากร การจัดกิจกรรม รวมทั้งการจัดหาทุน
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มจส.มีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,433,117.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จ�าแนกที่มาเป็นสัดส่วนดังนี้ (ภาพที่ 1)
1.  เงินรับบริจาค จ�านวนเงิน 7,850,245.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 54  
2. เงินรับบริจาค โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างประเทศ (ไนจิเรีย,สวาซิแลนด์ และ อินเดีย) เป็นจ�านวนเงิน 

1,600,331.52 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11  
3.  เงินรับบริจาค โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 เป็นจ�านวนเงิน 1,569,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 10
4.  ดอกเบี้ยรับ  จ�านวน 1,042,460.19 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7  
5.  เงินรับบริจาค โครงการจัดท�าที่นอนน�้าส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นจ�านวนเงิน 880,025.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 6
6.  เงินรับบริจาค โครงการเบญจคุณ หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น  เป็นจ�านวนเงิน 792,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6
7.  เงินรับบริจาค โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 4 เป็นจ�านวนเงิน 384,614.64 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3
8.  เงินรับบริจาค โครงการ SIMA ASEAN Thailand  เป็นจ�านวนเงิน 300,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2
9.  เงินรับบริจาค โครงการ Rice Buddy  เป็นจ�านวนเงิน 14,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1  
   
อน่ึง ในปี 2560 มจส.ได้เพิม่ทางเลอืกในการบรจิาคเงินสมทบทนุกบั มจส. โดยผูบ้รจิาคสามารถตัง้กองทนุในชือ่ตวัเอง

หรือชื่อที่ระบุ และให้ มจส.น�าดอกผลจากเงินกองทุนไปใช้ในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ มจส. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 มียอดกองทุนรวม 49 กองทุน เป็นจ�านวนเงิน 292,503.45 บาท   

ภาพที่ 1 รายได้ มจส. ปี 2560

ปี 2560 มจส. มีค่าใช้จ่ายรวม 13,807,001.88 บาท (ภาพที่ 2) จ�าแนกเป็น 
1.  ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล รวมเป็นเงิน 6,877,249 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 จ�าแนกย่อย เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษา เป็นจ�านวนเงิน 5,865,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42 และค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย  
อัคคีภัย และวาตภัย รวมกับเงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลทั่วไป รวมเป็นจ�านวนเงิน 1,012,249 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7

2.  ค่าใช้จ่ายเพือ่จัดโครงการพฒันาเกษตรกร เป็นจ�านวนเงนิ 5,093,199.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ได้แก่ โครงการ
ทายาทเกษตกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โครงการ Rice Buddy โครงการเบญจคุณ หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น โครงการ 
SIMA ASEAN Thailand โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ โครงการจัดท�าที่นอนน�้าส�าหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

3.  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส. เป็นจ�านวนเงิน 1,836,553.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ได้แก่ ค่าเงินเดือน 
ค่าสวัสดิการ และรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ากิจกรรมตามภารกิจของ มจส.  

ภาพที่ 2 ค่าใช้จ่าย มจส. ปี 2560

ค่าใช้จ่าย
มจส. มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นทั้งสิ้น 13,807,001.88 บาท จ�าแนกเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล ได้แก่ เงินบริจาคทุนการศึกษา เงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย รวมทั้งเงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ   

2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การสาธารณกุศล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรของ สจส. ได้แก่ โครงการ

ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โครงการ Rice Buddy โครงการเบญจคุณ หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้อง

ถิ่น โครงการ SIMA ASEAN Thailand โครงการจัดดูงานให้ชาวต่างชาติ โครงการจัดท�าที่นอนน�้าส�าหรับผู้ป่วย

ติดเตียง  

3. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส.ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ เงินสมทบประกันสังคมของพนักงาน 

มจส. รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั่วไป  

เงินรับบริจาค
โครงการทายาทเกษตรกร
มืออาชีพ รุ่นที่ 3 
จ�านวนเงิน 1,569,440 บาท
10%

เงินรับบริจาค
โครงการทายาทเกษตรกร
มืออาชีพ รุ่นที่ 4
จ�านวนเงิน 384,614.64 บาท 
3%

เงินรับบริจาค
โครงการ SIMA ASEAN Thailand
จ�านวนเงิน 300,000 บาท
2%

เงินรับบริจาคจาก
โครงการ Rice Buddy
จ�านวนเงิน 14,000 บาท
1%

เงินรับบริจาค
โครงการจัดท�าที่นอนน�้าส�าหรับ
ผู้ป่วยติดเตียง 
จ�านวนเงิน 880,025.31 บาท
6%

เงินรับบริจาคโครงการเบญจคุณ 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น
จ�านวนเงิน 792,000 บาท
6%

เงินรับบริจาค
โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างประเทศ
(ไนจิเรีย, สวาซิแลนด์ และ อินเดีย) 
จ�านวนเงิน 1,600,331.52 บาท
11%

รายได้ดอกเบี้ยรับ 
จ�านวนเงิน 1,042,460.19 บาท
7%

เงินรับบริจาค ธ.ก.ส. และบุคคลทั่วไป
จ�านวนเงิน 7,850,245.40 บาท
54%

รวมรายได้ทั้งสิ้น
เป็นจ�านวนเงิน

14,433,117.06 บาท 
100%

ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน

จ�านวนเงิน 1,836,553.49 บาท 

14%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อการศึกษา

จ�านวนเงิน 5,865,000 บาท 

42%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อการสาธารณกุศลทั่วไป

จ�านวนเงิน 1,012,249 บาท 

7%

ค่าใช้จ่าย

เพื่อพัฒนาเกษตรกร

จ�านวนเงิน 5,092,199.39 บาท 

37%

รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

13,807,001.88 บาท

100%
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ภาพที่ 3 สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย มจส. ระหว่างปี 2556-2560

หมายเหตุ : ปี 2558 ขาดทุนทางปีบัญชี (ปีบัญชี ธ.ก.ส. และ มจส. คนละช่วงเวลา)
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หน่วย : ล้านบาทจ�านวนเงิน

รายได้

ค่าใช้จ่าย

สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย มจส. ระหว่างปี 2556-2560
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายผลการด�าเนินงาน มจส.ตั้งแต่ปี 2556-2560 สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย (ภาพที่ 3) 

ธ.ก.ส.ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจของ มจส.อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีผลท�าให้ มจส. สามารถขยาย

ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

เกษตรกรบุคคลผู้เจ็บป่วย พิการ และทุพพลภาพ  

ปี 2556 มีรายได้รวม 14,134,846.17 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 10,857,725.94 บาท มีรายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่าย เป็นจ�านวนเงิน 3,277,120.23 บาท 

ปี 2557 มีรายได้รวม 17,696,773.48 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 16,201,544.78 บาท มีรายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่าย เป็นจ�านวนเงิน 1,495,228.70 บาท 

ปี 2558 มีรายได้รวม 13,097,634.03 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 15,794,264.75 บาท มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

รายได้ เป็นจ�านวนเงิน 2,696,630.72 บาท 

ปี 2559 มีรายได้รวม 18,700,668.36 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 15,066,248.00 บาท มีรายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่าย เป็นจ�านวนเงิน 3,634,420.36 บาท 

ปี 2560 มีรายได้รวม 14,433,117.06 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 13,807,001.88 บาท มีรายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่าย เป็นจ�านวนเงิน 626,115.18 บาท 

การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษา
มจส.มอบเงินช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา เพือ่ให้เดก็และเยาวชนของชาตมิโีอกาส

ได้รบัการศกึษามวีฒุกิารศกึษาใช้ในการประกอบอาชพี 

เพื่อสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง เป็นวัตถุประสงค์

ที่ มจส. มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบาย ธ.ก.ส. ด้านสังคมและสิ่ง

แวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR)

ผลการดำาเนินงาน

การให้ความช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาแก่กลุ่ม

ต่างๆ ได้แก่ บุตรเกษตรกร บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 

บุตรสมาชิกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ภาพที่ 4) โดย

ก�าหนดเงื่อนไขว่า ผู ้ขอรับทุนมาจากครอบครัวที่

ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความ 

เดือดร้อนในชีวิตและความเป็นอยู่ อันเป็นสาเหตุให้

ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะส่งบุตรหลานให้ได้รับการ

ศึกษาได้ ซึ่งเป็นเงินทุนช่วยเหลือที่ให้เปล่า
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ภาพที่ 4 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาของ มจส. จ�าแนกตามกลุ่มผู้ได้รับทุนเป็นจ�านวนราย 
       ระหว่างปี 2556 - 2560           
 

กลุ่มผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มจส.มอบเงินทุนช่วยเหลือไปตั้งแต่ปี 2556 - 2560 เป็นดังนี้ (ภาพที่ 4) 

• บุตรเกษตรกร จ�านวน 1,961 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 

• บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. จ�านวน 587 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 

• บุตรสมาชิกชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 378 ราย คิดเป็นร้อยละ 11

• นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน จ�านวน 430 ราย คิดเป็นร้อยละ 13     

      
ส่วนในปี 2560 มจส. ให้การช่วยเหลือเงินทุนด้านการศึกษา เป็นจ�านวน 654 ราย เป็นจ�านวนเงิน 

5,865,000 บาท จ�าแนกเป็นบุตรเกษตรกร จ�านวน 377 ราย เป็นจ�านวนเงิน 3,449,000 บาท บุตรอดีต

พนักงาน จ�านวน 101 ราย เป็นจ�านวนเงิน 959,000 บาท นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน จ�านวน 121 ราย 

เป็นจ�านวนเงิน 1,009,000 บาท และบุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 55 ราย เป็น 

จ�านวนเงิน 448,000 บาท          

ภาพที่ 5 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาตามระดับการศึกษา จ�าแนกเป็นจ�านวนเงินและจ�านวนราย
    ระหว่างปี 2556–2560 

• ระดับการศึกษา          

เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา ที่มจส. มอบเงินทุนช่วยเหลือไป ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 เป็นดังนี้ (ภาพที่ 5)

•  ระดับอนุบาล จ�านวน 22 ราย เป็นจ�านวนเงิน 110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1

•  ระดับประถมศึกษา จ�านวน 456 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,736,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10

•  ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 1,582 ราย เป็นจ�านวนเงิน 11,149,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 

•  ระดับปวช./ปวส. จ�านวน 240 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8

•  ระดับปริญญาตรี จ�านวน 1,056 ราย เป็นจ�านวนเงิน 12,775,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43   

      
ส�าหรับปี 2560 มจส. มอบเงินทุนช่วยเหลือ

•  ระดับอนุบาล จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท 

•  ระดับประถมศึกษา จ�านวน 56 ราย เป็นจ�านวนเงิน 336,000 บาท 

•  ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 317 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,231,000 บาท 

•  ระดับปวช./ปวส. จ�านวน 51 ราย เป็นจ�านวนเงิน 510,000 บาท

•  ระดับปริญญาตรี จ�านวน 228 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,775,000 บาท 

รวมทุกระดับ จ�านวน 654 ราย เป็นจ�านวนเงิน 5,865,000 บาท       

       

นักเรียนโครงการ

ธนาคารโรงเรียน 

จ�านวน 430 ราย 

13%
บุตรสมาชิกชุมชน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จ�านวน 378 ราย 

11%

บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 

จ�านวน 587 ราย 

18%

บุตรเกษตรกร 

จ�านวน 1,961 ราย 

58%

รวมทั้งสิ้น

จ�านวน 3,356 ราย 

100%

ปริญญาตรี 

จ�านวนเงิน 12,775,000 บาท 

(1,056 ราย) 43%

มัธยมศึกษา

จ�านวนเงิน 11,149,000 บาท 

(1,582 ราย) 38%

ประถมศึกษา

จ�านวนเงิน 2,736,000 บาท 

(456 ราย) 10%

ปวช./ปวส

จ�านวนเงิน 2,400,000 บาท 

(240 ราย) 8%

อนุบาล

จ�านวนเงิน 110,000 บาท 

(22 ราย) 1%

รวมทั้งสิ้น

29,170,000 บาท 

(3,356 ราย) 

100%



29มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256028

 สรุป ปริมาณเงินทุนการช่วยเหลือการศึกษาระหว่างปี 2556 - 2560 จ�าแนกเป็นจ�านวนรายและ

จ�านวนเงิน (ภาพที่ 6) 

ปี 2556 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 532 ราย เป็นจ�านวนเงิน 4.72 ล้านบาท

ปี 2557 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 657 ราย เป็นจ�านวนเงิน 5.57 ล้านบาท

ปี 2558 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 766 ราย เป็นจ�านวนเงิน 6.49 ล้านบาท

ปี 2559 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 747 ราย เป็นจ�านวนเงิน 6.52 ล้านบาท 

ปี 2560 ผู้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาทุกกลุ่มมีจ�านวน 654 ราย เป็นจ�านวนเงิน 5.86 ล้านบาท 

รวม มจส. มอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาไปทั้งสิ้น 3,356 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 29.17 ล้านบาท 

        

ภาพท่ี 6  สรปุการมอบเงนิทนุช่วยเหลอืการศกึษา จ�าแนกเป็นจ�านวนรายและจ�านวนเงนิ 

          ระหว่างปี 2556-2560 
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หน่วย : ล้านบาทจ�านวนเงิน

การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มจส.ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่างๆ เช่น อทุกภยั อคัคี

ภัย วาตภัย เป็นต้น ในกลุ่มเกษตรกร พนักงาน ธ.ก.ส. อดีต

พนักงาน ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงาน ธ.ก.ส. รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยอย่างทัน

เหตุการณ์

ปี 2556 - 2560 มจส.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

มจี�านวนรวม 179 ราย เป็นจ�านวนเงนิรวม 1,280,178 บาท มจส.

รับรู้ถึงความทุกข์ยากเหล่าน้ัน จึงมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เบื้องต้น เพื่อบรรเทาทุกข์ให้เท่าที่สามารถจะท�าได้ (ภาพที่ 7)

ส่วนผู้ประสบอัคคีภัย ในปี 2556 - 

2560 มผู้ีได้รบัความช่วยเหลอืมจี�านวนรวม 

100 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 996,200 

บาท และผู้ประสบวาตภัย ในช่วงปี 2556-

2560 มี 3 ราย เป็นจ�านวนเงิน 11,600 

บาท

ส�าหรับปี 2560 มีผู้ประสบอัคคีภัย

รับเงินช่วยเหลือเป็นจ�านวน 32 ราย เป็น

จ�านวนเงิน 309,000 บาท (ภาพที่ 7)  

747 ราย

654 ราย

532 ราย

657 ราย

766 ราย
6.52

5.86

4.72

5.57

6.49



31มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256030

ภาพที่ 7  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย 

            จ�าแนกเป็นจ�านวนรายและจ�านวนเงิน ระหว่างปี 2556-2560 
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0

0.4
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0.8

1

2556 2557 2558 2559 2560

1.2

อุทกภัย

อัคคีภัย

วาตภัย

ปี

หน่วย : ล้านบาทจ�านวนเงิน

 สรุป ปริมาณเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

อคัคภียั และวาตภยั ระหว่างปี 2556 - 2560 จ�าแนก

เป็นจ�านวนรายและ จ�านวนเงิน (ภาพที่ 7) 

ปี 2556 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 

77 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.30 ล้านบาท  

ปี 2557 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 

124 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1.20 ล้านบาท 

ปี 2558 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 

25 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.25 ล้านบาท 

ปี 2559 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 

24 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.22 ล้านบาท

ปี 2560 ผู้รับความช่วยเหลือทุกกลุ่มมีจ�านวน 

32 ราย เป็นจ�านวนเงิน 0.309 ล้านบาท

การมอบเงินช่วยเหลือด้านสังคม
มจส. ให้การช่วยเหลือด้านสังคมและด้านสาธารณกุศลต่างๆ แก่เกษตรกร อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. และ

ประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ทุพพลภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลรับผิดชอบ บุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคล

ทุพพลภาพหรือผู้พิการหรือบุคคลที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การสื่อสาร พฤติกรรม สติปัญญาและ 

การเรียนรู้ ซึ่งมีความจ�าเป็นพิเศษที่ต้องรับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันได้ (ภาพที่ 8) 
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ในปี 2560 มจส. มอบเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 12 ราย เป็นเงินจ�านวน 646,000 บาท ใน

ระหว่าง ปี 2556 - 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นจ�านวนเงิน 2,203,180 บาท จ�าแนกเป็นรายปี ดังนี้

ปี 2556 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 230,000 บาท

ปี 2557 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 300,000 บาท

ปี 2558 จ�านวน 13 ราย เป็นจ�านวนเงิน 535,180 บาท

ปี 2559 จ�านวน 15 ราย เป็นจ�านวนเงิน 492,000 บาท

ปี 2560 จ�านวน 12 ราย เป็นจ�านวนเงิน 646,000 บาท

ส่วนการมอบเงินช่วยเหลอืสาธารณกศุลด้านอืน่ๆ ปี 2560 มจส.มอบเงินช่วยเหลอืจ�านวน 8 ราย เป็นเงนิ

จ�านวน 57,249 บาท โดยระหว่างปี 2556 - 2560 มีจ�านวน 60 ราย เป็นจ�านวนเงิน 754,084 บาท จ�าแนก

เป็นรายปีดังนี้ (ภาพที่ 8)         

ปี 2556 จ�านวน 16 ราย เป็นจ�านวนเงิน 319,920 บาท

ปี 2557 จ�านวน 15 ราย เป็นจ�านวนเงิน 227,018 บาท

ปี 2558 จ�านวน 12 ราย เป็นจ�านวนเงิน 113,560 บาท

ปี 2559 จ�านวน 9 ราย เป็นจ�านวนเงิน 36,337.19 บาท

ปี 2560 จ�านวน 8 ราย เป็นจ�านวนเงิน 57,249 บาท       

ส�าหรับการสนับสนุนเงินยืมเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทระหว่าง ปี 2556 - 2560  
มีจ�านวนทั้งสิ้น 23 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,771,870 บาท จ�าแนกเป็นรายปีดังนี้ (ภาพที่ 9)

ปี 2556 จ�านวน 4 ราย เป็นจ�านวนเงิน 380,000 บาท
ปี 2557 จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนเงิน 100,000 บาท
ปี 2558 จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวนเงิน 194,260 บาท
ปี 2559 จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 435,685 บาท
ปี 2560 จ�านวน 11 ราย เป็นจ�านวนเงิน 661,925 บาท       

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธ.ก.ส.
มจส.ให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ธ.ก.ส. โดยเล็งเห็นความส�าคัญ ด้านความรู้ ความ

สามารถและความพร้อมของพนักงานธนาคารผู้สืบสานอุดมการณ์ อาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. 
คนแรกผู้เป็นต้นแบบในการปฏบัิตงิานและการประพฤตติน เพ่ือสร้างศรทัธาและความเชือ่มัน่ต่อเกษตรกรลกูค้า 
ชุมชนและสังคมรวมทั้งการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

มจส. จึงให้การส่งเสรมิและสนับสนุนการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพ พนักงาน ธ.ก.ส. ผูเ้ป็นคนขับเคลือ่นงาน
ที่ส�าคัญ โดยการให้ยืมเงิน เพื่อศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยไม่คิดดอกเบี้ย นับว่าเป็น 
ช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงานผู้มีความตั้งใจท�างานด้วยความขยันขันแข็ง เสียสละ มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต แต่ยังมีรายได้น้อย และมุ่งมั่นจะเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาการบริการที่ดี มจส.จึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลต่อการบริการสังคมที่ดีต่อไปใน
อนาคตอย่างยั่งยืน   

ในปี 2560 มจส. สนับสนุนเงินยืมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จ�านวน 11 ราย เป็นเงิน  
661,925 บาท 

ภาพที่ 9  การให้เงินยืมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธ.ก.ส. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

            ระหว่างปี 2556 - 2560        
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เบญจคุณพลัส : 
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 22 

มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลาประมาณ 18 เดือน

มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) ได้รับ 

ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมภายใต้โครงการ  

“ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” ชื่อโครงการ 

“เบญจคุณพลัส:หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นคุณภาพสูง

เพื่อการผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์และน�้าชีวภาพ (P11-

BT-59-06-003) จากทางส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค ์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้

เปล่าส�าหรับใช้ในการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มี
หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นคุณภาพสูง
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ประสทิธภิาพจากแหล่งวตัถดิุบต่างๆ มาพฒันาเป็นต้น

แบบผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นคุณภาพสูง 

จ�านวน 2 ผลติภัณฑ์ ได้แก่ หวัเชือ้ผลติภัณฑ์ปุย๋อนิทรย์ี

และหัวเช้ือผสมน�้าชีวภาพ โดยในการด�าเนินโครงการ

ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันลงนามใน

สัญญาในวงเงิน 2,382,000 บาท (สองล้านสามแสน

แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) แบ่งจ่ายให้เป็นรายงวด 

จ�านวน 3 งวด ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นจ�านวน

เงิน 915,000 บาท 

งวดท่ี 2 ภายในเดือนธนัวาคม 2560 เป็นจ�านวน

เงิน 787,000 บาท

งวดที ่3 ภายในเดอืนมถินุายน 2561 เป็นจ�านวน

เงิน 680,000 บาท

มจส. จะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการ

ด�าเนนิโครงการนวตักรรมเป็นรายไตรมาสทางบัญชใีห้

แก่ สนช. นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มท�าสัญญา พร้อมทั้งต้อง

ส่งรายงานความก้าวหน้าให้แก่ สนช. ทุกๆ ครั้ง เพื่อ

ประกอบการด�าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละ

งวด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลงานและสรุป

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในโครงการให้แก่ 

สนช. จ�านวน 3 ชุด ภายใน 90 วัน นับจากโครงการ

สิ้นสุดตามสัญญา

ในการด�าเนินโครงการเบญจคุณพลัสนี้ มจส. ได้

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ เพื่อจัดจ้างให้ด�าเนินการศึกษา

ค้นคว้าวิจัย ทดลอง และสกัดจุลินทรีย์ดังกล่าว 

ล�าดับที่

1.

2.

3.

ชื่อผู้รับจ้าง

ดร.ไว ประทุมผาย 

และทีมงาน

ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร 

และทีมงาน

บริษัทอินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ�ากัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  พัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตใน

  ระดับอุตสาหกรรม

2.  ตรวจสอบการดัดแปลงพันธุกรรมของ

  สายพันธุ์จุลินทรีย์

3.  ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใน

  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4.  ทดสอบความคงตัวและอายุการอายุ

  การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

1.  ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

  ในระบบการผลิตข้าว และผักสวนครัว

2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ

  เคมีของตัวอย่างปุ๋ยน�้าชีวภาพ ดิน และ 

 พืชในโครงการ

1.  พัฒนาและผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น

2.  ขยายเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น

3.  ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
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โดยผลิตภัณฑ์เบญจคุณพลัส ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์  

ซ่ึงได้แก่ หัวเชื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และหัวเชื้อผสม

น�้าชีวภาพ จะสามารถน�าไปให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. 

ทดลองใช้ได้ในปี 2561 ซึง่ มจส. และ ธ.ก.ส. จะได้ร่วม

กันด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป

ผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

1. ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น ได้คัดแยกจุลินทรีย์จากก้อนเชื้อ

ท�าให้ได้จุลินทรีย์จ�านวน 7 สายพันธุ์ 

(แบคทีเรีย 4 สายพันธุ์ ยีสต์ 1 สาย

พันธุ์ และเชื้อรา 2 สายพันธุ์)

ได้ต้นแบบการผลิตเชื้อแบคทีเรีย 

4 สายพันธุ์ ยีสต์ 1 สายพันธุ์ และ 

เชื้อรา 2 สายพันธุ์ ระดับห้องปฏิบัติ

การเพื่อถ่ายทอดไปสู่ระดับ

อุตสาหกรรม 

ได้ด�าเนินการจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ เบญจคุณพลัส1 จ�านวน 

7,000 ชุด เบญจคุณพลัส 2 จ�านวน 

7,000 ชุด เรียบร้อยแล้ว

ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย

อยู่ระหว่างด�าเนินการทดสอบ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เบญจ

คุณพลัส 1 และเบญจคุณพลัส 2 ใน

แปลงทดลอง

พัฒนาการใช้เบญจคุณ 1 ในการ

เปลี่ยนฟางข้าวไปเป็นปุ๋ยในนาข้าว

1. ได้ทดลองใช้จุลินทรีย์เบญจคุณ 

1 ตามรายละเอียดทางการทดลอง 

ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเป็นระยะ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

2. ทดลองใช้เบญจคุณ 2 ร่วมกับ

กรดอะมิโนในการกระตุ้นกลิ่นหอม 

2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวปิ่น

เกษตร 1 และข้าวไรซ์เบอร์รี่

การด�าเนินงาน

ผลงานที่เกิดขึ้นจริงตามแผน ไม่ตามแผน เตรียม
ด�าเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

3. ออกแบบและพัฒนาตราสินค้า/  

 บรรจุภัณฑ์

4. ทดสอบประสิทธิภาพของ  

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

5. สรุปผลและจัดท�ารายงาน
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การศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ
ทุกๆ ปีจะมีหน่วยงานของประเทศต่างๆ จัดส่ง

เจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานการด�าเนินงานของธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพือ่น�า

ไปเป็นแบบอย่างหรือพัฒนางานของหน่วยงานตนเอง

โดย มจส. จะท�าหน้าที่ประสานงานกับ ธ.ก.ส. น�าไป

ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้ดูงาน ซึ่งในปี 

2560 มีผู้มาศึกษาดูงาน จ�านวน 3 ประเทศ

โดยฟังการบรรยายสรปุถงึภาพรวมของการด�าเนนิงาน

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) และซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 

ธ.ก.ส. และผู้ศึกษาดูงาน ซึ่งนโยบายรัฐบาลบางส่วนมี

ความคล้ายคลึงกัน เป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ของประเทศ จากน้ันเดินทางไปศกึษาดงูานทีส่�านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจ

ด้านการเกษตรของประเทศไทย นโยบายภาครัฐด้าน

การเกษตร และการค้าระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศสวาซิแลนด์ รวมถึงความร่วมมือด้านการ

ตลาดระหว่างเกษตรกรและเอกชน โดยผู้เข้ารับการ

อบรมให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในเรื่องการก�าหนดโซน

พื้นที่การเกษตรของประเทศไทย ที่ค�านึงถึงองค์การ

ประกอบเรื่องดิน น�้า ส่ิงแวดล้อม และการแปรรูป

ผลผลิตจากการเกษตร เพ่ือก�าหนดพื้นที่ชนิดของการ

ประเทศสวาซิแลนด์
มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.) ได้ร่วม

กับ สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้น

เอเชียแปซิฟิก (APRACA) จัดศึกษาดูงานให้กับคณะผู้

บริหารระดับประเทศด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และสิน

เชื่อ เป็นองค์การจากภาครัฐ จากประเทศสวาซิแลนด์ 

ที่มาศึกษาดูงานในหัวข้อ Livestock and Visit Farm 

ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2560 จ�านวน 5 คน 
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ประเทศไนจีเรีย
สถาบัน Rural Finance Institution Building 

Programme (RUFIN) ภายใต้การก�ากับดูแลของ

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสหพันธ์

สาธารณรัฐไนจีเรีย ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อ

การเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Bank of 

Agriculture (BOA)) เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ EXPO-

SURE VISIT TO BANK OF AGRICULTURE AND 

AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC), THAI-

LAND เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงานของธนาคาร

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียให้มีประสิทธิภาพ ใน

ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 15 

คนโดยเริ่มจาก การบรรยายสรุปถึงภาพรวมของการ

ด�าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน

ของธนาคารที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่าง

มาก เนื่องจาก BOA เพิ่งได้ท�าการจัดตั้งเป็นธนาคาร

และมีจ�านวนพนักงานแค่ 2,000 คน พื้นที่การเกษตร

ของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียใหญ่กว่าประเทศไทย

ประมาณ 2 เท่า บ่งบอกถึงอัตราการการเติบโตใน

อนาคตอย่างแน่นอน โดยการบรรยายได้เน้นเรื่อง 

นโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน  

(Micro Finance & Micro Enterprises) รวมถึงรูป

เพาะปลูกพืช นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานมาดูงานที่

ฟาร์มวัวนมของลูกค้าสหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ค 

ประจวบคีรีขันธ์ จ�ากัด และลูกค้าของ ธ.ก.ส. สาขา

สามร้อยยอด เพ่ือดูวิธีการเลี้ยงวัวนม การรีดนมวัว 

และการจัดการฟาร์มวัวนมของลูกค้าสหกรณ์ ซ่ึงการ

จัดการฟาร์มโคนมของประเทศไทยมีความแตกต่าง

จากฟาร์มโคนมของประเทศสวาซิแลนด์อย่างสิ้นเชิง 

โดยการจัดการฟาร์มโคนมของไทยจะท�าการฝึกหัดวัว

ตั้งแต่เริ่มตั้งท้อง รีดนมวัวและจัดเก็บใส่ถังน�าไปส่งให้

สหกรณ์ เพ่ือเก็บรักษาโดยความเย็น ในขณะที่การ

จัดการฟาร์มโคนมของประเทศสวาซิแลนด์จะท�าการ

รีดนมและจัดเก็บนมโดยความเย็น ณ ฟาร์มนั้นๆ เลย 

เม่ือครบก�าหนดประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่ 

จากสหกรณ์มาท�าการเก็บรวบรวมน�้านมโดยรถ

คอนเทนเนอร์ใหญ่ 
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ประเทศอินเดีย
National Bank for Agriculture and Rural 

Development (NABARD) เป็นสถาบันฝึกอบรมให้

กับธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท ใน

ประเทศอินเดีย ท�าหน้าที่ประสานงานให้กับธนาคาร

หรือสถาบันการเงิน ที่สนใจจะศึกษาดูงานหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินทางมาระหว่างวัน

แบบของสินเช่ือประเภทต่างๆ ของ ธ.ก.ส. โดยใช้

เครือ่งมอืการบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk Manage-

ment Tools) ในการจดัการลดความเสีย่งในการให้สนิ

เชื่อแก่ลูกค้าของ ธ.ก.ส. จากนั้นได้พาไปดูงานในพื้นที่

ของ สนจ.ชลบุรี โดยฟังบรรยายสรุปเร่ือง โครงสร้าง

ของฝ่ายกิจการสาขา การด�าเนินงานของ สนจ. สาขา 

โดยเน้นหวัข้อ “Joint Liability Group” ซึง่คณะผูเ้ข้า

ศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวิธี

การกระจายอ�านาจในการด�าเนินงานของฝ่ายและ

สาขา นอกจากกนี้ ยังได้ไปเย่ียมชมเกษตรกรลูกค้า 

ธ.ก.ส. สาขาชลบุรี ซ่ึงเป็นการท�าเกษตรแบบผสม

ผสาน มีความคล้ายคลึงกับการเกษตรกับสหพันธ์

สาธารณรัฐไนจีเรีย แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้มีปริมาณที่

น้อยกว่า ในการนี้ ยังได้พาคณะผู้ศึกษาดูงานมาดูงาน

ทีโ่ครงการชัง่หวัมนั เพือ่เรยีนรูแ้นวทางการพฒันาทีด่นิ

ทางด้านการเกษตรที่แห้งแล้งให้กลับมามีความอุดม

สมบูรณ์ตามแนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ที่ 3 – 9 กันยายน 2560 จ�านวน 19 คน มาดูงานใน

หัวข้อ “Study Visit on Microfinance and Micro 

Enterprises” เริ่มจากการเข้ารับฟังการบรรยายสรุป

ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ธ.ก.ส. ส�านักงาน

ใหญ่ บางเขน และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.ชลบุรี 

เพื่อฟังการบรรยายการด�าเนินงานของสาขาในพ้ืนที่ 

และเยี่ยมชมเกษตรกรลูกค้าของสาขาชลบุรี 
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ดวงดาว เขียวอุดม 
สาขาหลังสวน จ.ชุมพร 

“เหตุผลในการร่วมบริจาคเงินกับมูลนิธิอาจารย์

จ�าเนียร สาระนาค ก็เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือ

เพื่อนพนักงานและอยากมอบทุนทุนการศึกษาให้กับผู้

ด้อยโอกาส ตนเองก็จะบริจาคเร่ือยๆ เมื่อได้โบนัส

ประจ�าปี” 

นางนฤมล ลี้ประเสริฐ 
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเสริมงาม สนจ.ล�าปาง 

“เราได้เงินเดอืนจากธนาคารมา เราได้สวสัดิการ

ทุกอย่างจากธนาคาร เม่ือเราอยู่ในจุดที่เรามีศักยภาพ

พอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็เลยอยากร่วมบริจาคเพื่อ

ช่วยเหลือสังคม อะไรก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือสังคม

ได้หากเราไม่ล�าบากเกินไปที่จะท�า ก็ยินดีที่จะท�า ส่วน

ตวัเองกย็งับรจิาคร่างกายให้โรงพยาบาลด้วย ถ้ามอีะไร

ทีเ่ราช่วยได้เรากจ็ะช่วย จะบอกน้องๆ เสมอว่าธนาคาร

ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาเยอะแล้ว เมื่อเราเข้ามา

ท�างานเราเริ่มต้นจากศูนย์ เข้ามาอยู่ ธ.ก.ส. ท�าให้เรามี

โอกาสทกุๆ อย่างมากขึน้ ดงันัน้เมีอ่เรามีโอกาสกอ็ยาก

จะคืนให้กับสังคม” 

จากใจผู้บริจาค 

กองทุน ธ.ก.ส. สาขาทับสะแก
 โดย ธ.ก.ส. สาขาทับสะแก 

“ต้องการร่วมท�าบุญกับมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค เพราะว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย

เหลือสังคม โดยส่วนตัว ผู้จัดการเอง ทุกๆ เดือนของผู้

จดัการจะตดับญัชบีรจิาค 100 บาทให้ธนาคารเป็นการ

ส่วนตัว ผู ้จัดการจะส่ือความหมายน้ีไปยังน้องๆ 

พนักงานในสาขาเสมอ ว่าเราอยู่ดีมีสุขมาพอสมควร

แล้ว แต่ยังมีคนอื่นๆ ในสังคมที่เขายังต้องทุกข์บ้าง

ล�าบากบ้างอยู่ บางทีเขาก็จะได้โอกาสจากสิ่งเล็กๆ 

น้อยๆ ทีเ่ราช่วยเขากไ็ด้ น�า้คนละหยดกอ็าจเป็นน�า้เตม็

แก้วก็ได้ถ้าเรามีพลังที่ร่วมใจกัน” 

นางพรพรหม เหล่ากิจไพศาล 
ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการส�านักสื่อสารการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์

การด�าเนนิงานโครงการทีน่อนน�า้เพือ่ผูป่้วยตดิเตยีง

ของ มจส.และ ธ.ก.ส. นั้น

“รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม

และผู้ด้อยโอกาสผ่านมลูนิธอิาจารย์จ�าเนยีร สาระนาค 

ซึ่งการให้การช่วยเหลือผ่านมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค ท�าให้เรามัน่ใจได้ส่ิงทีเ่ราท�าลงไปมนัสามารถ

ไปถึงมือผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือ

จริงๆ หากผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับสิ่งดีดี และได้มีคุณภาพ

ชวีติทีก่ว่าเดมิจากการท�าโครงการน้ี แค่น้ันกรู้็สึกดแีล้ว

กับสิ่งที่ได้ท�าโครงการนี้ขึ้น” 
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จากใจผู้รับ เสียงสท้อน 

...แม้ค�าว่า “โอกาส” จะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆ 

คนเสมอไป แต่หากเรามีความเพียรพยายามและรู้จัก

รักษาสิ่งที่เราได้มุ่งมั่นไว้ได้ ค�าว่า “ความพยายาม” นี้ 

จะน�าพาโอกาสท่ีจะท�าให้คนเราสามารถไขว่คว้ามา

ครอบครองได้...ทางมูลนิธิฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะด้านการ

สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนทุนทรัพย์ในการ

ฟื้นฟูแก่ผู ้ประสบภัยพิบัติทุกคน เราหวังว่าโอกาส

ท่ีทางมลูนธิฯิ มอบให้จะถกูสานต่อ ส่งไปยงัผูท้ีย่งัคงมี

ความมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้กับตนเองต่อไปโดยไม่รู ้

จบ...แหล่ะนีคื้อ เสยีงสะท้อนจากตัวแทนทีไ่ม่เคยหยุด

เพียรพยายามจนได้รับโอกาสอย่างสม�่าเสมอจากพวก

เราที่ช่วยเหลือกันผ่าน “มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระ

นาค (มจส.)”

ผู้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษา
“การได้รับทุนศึกษาจากมูลนิธิฯ เป็นเรื่องที่ดี 

ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในบ้าน ตั้งแต่ก�าลังหลักของ

ครอบครัวจากไป ครอบครัวของเราก็เปลี่ยนไปมาก 

ทุกอย่างกลายเป็นเร่ืองยาก อยากขอบคุณมูลนิธิฯ 

และ ธ.ก.ส. ท่ีไม่ได้ทอดทิ้งกัน แม้ว่าพ่อของน้องจะ

เสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็ยังดูแลลูกๆ ของเราให้ได้เรียน 

ส่วนเราก็พยายามสอนปลูกฝังให้เขารู้จักบุญคุณ ให้

ตัง้ใจเรยีนสงูๆ เพือ่วนัข้างหน้าจะได้มโีอกาสตอบแทน

กลับคืนบ้าง ขอบคุณ...” ค�าพูดที่เงียบหายไปแทนที่

ด้วยเสียงสะอื้น       

นางรัตนา ปราณีชัย ภรรยาอดีตพนักงาน 

ธ.ก.ส. และมารดาของ ด.ญ.ฉัตรธิดา ปราณีชัย 

นักเรียนช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายอักษร 

จ.เชียงใหม่

ผู้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
“ตอนแรกทราบข่าวการรับทุนมาจากประกาศ

ของหมู่บ้าน ว่ามูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค จะมี

การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนท่ียากจนและ

เรียนดี โดยต้องมีผู้ปกครองเป็นลูกค้าเกษตรกรของ 

ธ.ก.ส. เราเห็นว่าหลานชายมีโอกาส เลยไปยื่นใบสมัคร

ไว้ หลานเป็นคนไม่ค่อยพูด น้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 

เพราะแยกทางกัน ยายต้องเป็นคนเลีย้งเขา ตอนรูว่้าได้

รบัทนุดใีจมาก เพราะยายกไ็ม่ค่อยสบาย เป็นโรคหมอน

รองกระดกูเคลือ่น ทนุการศกึษาทีไ่ด้รบัมาช่วยแบ่งเบา

ภาระได้อีกทาง”

“ส�าหรับความฝันของหลานชาย เขาจะชอบเรือ่ง

วิทยาศาสตร์ ซื้อหนังสือมาอ่าน ยายก็พยายามสอน

บอกกับเขาว่าให้ต้ังใจเรียน ทีบ้่านไม่มีอะไรให้ต้องเรยีน

หนังสือไว้ให้สูง โอกาสแบบนี้ไม่ได้หามาง่าย อาจจะ

ไม่มีเข้ามาอีกแล้ว ต้องขอบคุณ มจส. ที่ให้โอกาสกับ

เด็กบ้านนอก ขอบคุณ”

นางจรรยพร ทีฆาวงศ์ คุณยายของ ด.ช.ภาวัต 

ปักไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัว 

อ.ปัว จ.น่าน

ชั้น ปวส. ให้จบ ส่วนเรื่องเรียนต่อ
ในระดบัมหาวทิยาลัย ทีต้่องใช้ทุน
เยอะ และไม่มีใครส่งให้เรียน 
เพราะอยูก่บัย่ากนั 2 คน เลยยงัไม่
แน่ใจว่าจะได้โอกาสรับทุนต่อหรือ
ไหม คงเป็นเรือ่งของอนาคต แต่ถงึ
อย่างไรที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณมูล
นิธิฯ ที่มอบทุนให้ เพราะช่วย
เหลือคุณย่าของหนูได้มากที่ไม่
ต้องกังวลกับเรื่องค่าเทอม ก็จะ
ตั้งใจเรียนและหางานท�ามาช่วย
กันอีกทางหนึ่ง ขอบคุณที่ท�าให้ได้
เรียนหนังสือค่ะ”

น.ส.สุภาพร เหล่าเจริญ นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขา
การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

ผู้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
“หนูเริ่มต้นได้รับทุนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

เป็นทุนต่อเน่ืองจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องขอบคุณ
คุณปูท่ีท่�าให้หนูได้มโีอกาสเข้ารบัทนุ เพราะคณุปูเ่ป็นลูกค้าของ  
 ธ.ก.ส. แต่พอได้รบัทุนไปแค่ปี 
 เดยีว ปูก่ม็าเสียชวีติ ตอนแรก 
 คิดว่าคงจะไม่ได้รับทุนเรียน 
 ต่อแล้ว แต่ทางมูลนิธิฯ ก็ยัง 
 ให้โอกาส ท�าให้เราได้เรยีนต่อ 
 ในระดับมหาวิทยาลัย เหลือ 
 เพียงอีกหน่ึงปี หนูกสั็ญญาว่า 
 จะเรียนให้จบ และใช้ความรู ้

 ในด้านที่ร�่าเรียนมาท�างาน     
 หาเงินเพื่อเลี้ยงดูคุณย่าให้

ที่สุดค่ะ ขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ดูแลและไม่ทอดทิ้งกัน”
น.ส.จุฑาพร นนท์แก้ว นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 คณะสาธารณะ

สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

ผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
จาก มจส.

“วันที่เกิดเหตุไฟไหม้ ตอนนั้น ผมนั่ง
ท�างานอยู่ในบ้าน ต้นเพลิงมาจากบ้านของ
แม่ยายซึ่งอยู่ติดกัน เป็นบ้านไม้เก่าท่ีเป็นเชื้อ
เพลิงอย่างดี ไฟลุกแรงเร็วจนมาติดชายคา
บ้านของผม ตกใจแต่ก็ยังมีสติเรียกรถดับ
เพลิง แต่กว่ารถจะมาไฟที่ลุกแรงก็เผาผลาญ
สิ่งของมีค่าไปจนหมด ซึ่งก็โชคดีมากที่ไม่ใคร
ได้รับอัตรายหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด”

“ดีใจที่ได้เห็นหน่วยงานราชการและ
มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค อย่างมาที่
เข้ามาช่วยเหลือดูแล อดีตพนักงานสินเชื่อรุ่น
แรกอย่างผม ซ่ึงอาจารย์จ�าเนียรที่ผมได้รู้จัก 
ผมก็ได้น�าแนวทางวิถีคิดของท่านมายึดถือ
ปฏิบัติในการท�างานมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้
วางฐานรากให้กับ ธ.ก.ส.และผมก็สานต่อ
เจตนารมณ์ของท่านท�าให้ ธ.ก.ส.เป็นธนาคาร
เพื่อเกษตรกรมาจนทุกวันนี้ พอในวันท่ีผม
ประสบภัย ก็ได้มูลนิธิของอาจารย์กลับเข้ามา
ช่วยเหลือ แม้จะไม่ได้มากมายอะไร แต่ก็
เข้าใจว่าเป็นข้อจ�ากัดของ มจส. ที่ก็ต้องคอย
ช่วยเหลือให้กบัผูอ่ื้นๆ ด้วย ซ่ึงส�าหรับสิง่ทีผ่ม
ได้รับจากมูลนิธิฯ นี้มีมูลค่าทางจิตใจอย่าง
มากมาย

“ในฐานะคนรุ ่นเก่า ผมก็อยากฝาก
น้องๆ รุน่ใหม่ๆ ให้ช่วยกนัดแูลธนาคารแห่งนี้ 
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตตามแบบอย่างท่าน
อาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ที่เคยสั่งสอนเรา
ไว้ ส่วนผมหากมีโอกาสท่ีดี ก็จะตอบแทน
กลับไปยัง มจส. เช่นกัน ขอบคุณ มจส.ครับ”

นายประดิษฐ์ ศิริไกรวัฒนางศ์ อดีต
พนักงาน ธ.ก.ส. ผู้ประสบอัคคีภัย ต.ตาล
เดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ผู้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
“ผมรบัทนุครัง้แรกตอนอยูช้ั่นประถมศกึษาปีที ่2 

ปัจจุบันตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แล้วก็ยังได้รับทุนจากมูลนิธิฯ อยู่อย่างต่อเนื่อง”

ด.ช.วรศกัดิ ์เซีย่งหลงิ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 2 โรงเรียนวัดหนองไม้เลื่อย จ.กาญจนบุรี

ผู้รับทุนการศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา
“ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิตั้งแต่ชั้นประถม

ศกึษาปีที ่6 จนปัจจบัุน เมือ่เรยีนจบ ปวช. กจ็ะเรยีนต่อ

น.ส.สุภาพร เหล่าเจริญ

น.ส.จุฑาพร นนท์แก้ว



51มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256050

ในแต่ละรอบปีการศกึษาของทุกปีจะมนีกัเรยีน นกัศกึษา จบการศกึษาด้วยทนุของ มจส. ออกไปประกอบ

อาชีพเลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว สร้างสังคม สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่า ต่อเนื่องกันมานับ

สิบๆ ปี ส่วนหนึ่งของผู้ที่จบการศึกษากล่าวถึง มจส. และฝากข้อคิดเห็นไว้อย่างไรบ้าง

นายธีระพล ปัญญาใส
ผมเป็นบุตรของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขา

เด่นชัย จังหวัดแพร่ โชคดีที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน

การศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค มา

ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นระดับชั้น

อุดมศึกษาหรือจบปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

หรือตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2559 รวมระยะเวลา 13 ปี น.ส.กชกร นาคเสวก
ดิฉัน นางสาวกชกร นาคเสวก อายุ 23 ปี 

ภูมิล�าเนาเดิม บ้านเลขที่ 83 ม.3 ต.คลองเรือ 

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี บิดาชื่อ นายสมศักดิ์ นาคเสวก 

มารดาชื่อ นางอัมพร นาคเสวก ประกอบอาชีพค้าขาย

การศึกษา เริ่มจากระดับชั้นอนุบาล ที่โรงเรียน

หิรัญพงษ์อนุสรณ์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชน

บึงบา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี ได้รับทุนการ

ศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษาระดับ

อุ ดมศึ กษา ได ้ เ ป ็ นบัณฑิ ตแห ่ ง มหาวิ ทย า ลั ย

เกษตรศาสตร์ เหตุผลที่ได้รับทุนการศึกษา คือ

1. มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในระดับมัธยมดีมา

โดยตลอด

2. เป ็นบุตรหลานลูกค ้าของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์

ดิฉันน�าทุนการศึกษาที่ได้รับจาก มจส. ไปใช้

ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาทั้งในระดับ

คำาบอกเล่า
ของผู้สำาเร็จการศึกษาจากทุน มจส.

ชั้นมัธยมและอุดมศึกษา ได้แก่ น�าไปสนับสนุนค่าเล่า

เรยีน ค่าใช้จ่ายส่วนของอุปกรณ์ทางการศกึษา ค่าเรยีน

เสรมิพเิศษ ค่าครองชพีในระดบัอดุมศกึษาตลอดระยะ

เวลา 4 ปี รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการท�ากิจกรรมระหว่าง

เรยีน ซ่ึงทนุการศึกษาจาก มจส. สามารถแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างมาก ท�าให้ดิฉัน

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาเคมี ปัจจุบันท�างานที่ โรงเรียนนานาชาติ  

ไพโอเนียร์ส อินเตอร์เนชันแนล (International  

Pioneers School) ในต�าแหน่ง Laboratory Assis-

tant ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้ความรู้ ค�าแนะน�า และ

จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี รวมท้ังสื่อการเรียนการ

สอนทางวทิยาศาสตร์ทัง้ 4 รายวชิา ได้แก่ เคมี ชวีวทิยา 

ฟิสิกส์ และ Primary Laboratory ในชีวิตการท�างาน

ดิฉันมีข้อเตือนใจ/คติพจน์ที่ว่า “คนคิดบวก ย่อม

ประสบความส�าเรจ็ได้เรว็กว่า คนทีคิ่ดลบ” ซึง่จะท�าให้

สามารถใช้ชีวิตการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ

สุข

ส�าหรับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค ที่ดิฉันได้รับถือเป็นทุนการศึกษาท่ีสามารถ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่ได้รับการสนับสนุน

ทุนนี้จริง ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้รับสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ในทุกส่วนตลอดการศึกษา และทุนการ

ศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาคนี้ ยังถือ

เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจและแรงผลักดันให้กับผู้ที่ได้

รับทุนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนส�าเร็จตามเป้าหมายที่มุ่ง

หวังไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจในการเป็นเยาวชนที่

ดเีพือ่เตบิโตมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคีณุภาพและร่วมสร้างคณุ

ประประโยชน์ให้แก่สังคมไทยต่อไป

ทุนการศึกษาที่ได้รับจาก มจส. แต่ละปีถึงแม้ว่า

จะเป็นเงินไม่มาก แต่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วย

บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ค่อนข้างยกจน 

และที่ส�าคัญมีส่วนอย่างมากที่ท�าให้ผมตัดสินใจเรียน

ต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นครูได้ตามที่ใฝ่ฝันไว้ 

ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ต�าบลห้วยโป่ง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง ต�าแหน่งครูผู ้ช่วยสอน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาคณิตศาสตร์

สุดท้ายผมต้องขอขอบพระคุณ มจส. เป็นอย่าง

ยิ่งที่เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้ผมมีวันน้ี โดยจะขอ

ตอบแทนด้วยการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพที่

ดีต่อไปและฝากถึงรุ ่นน้องที่ได้รับทุนการศึกษาจาก 

มจส. อยูใ่นปัจจบุนัว่า ไม่มอีะไรทีเ่ราได้มาโดยไม่ท�า จง

ตั้งใจเรียน บางครั้งอาจจะท้อ บางครั้งอาจจะร้องไห้ 

บางครั้งอาจจะเสียใจกับเรื่องราวต่างๆ ขอจงอย่า

ท้อถอย ขอเพยีงคดิไว้เสมอ คอื ใบหน้าและรอยยิม้ของ

พ่อกับแม่ในวันที่เราประสบความส�าเร็จครับ

นายธีระพล ปัญญาใส
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หนึ่งคนที่ได้ เราต้องน�าทุนการศึกษาท่ีได้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนของเราให้มากที่สุดและใช้เท่าที่

จ�าเป็นเท่านั้น ถ้าน้องๆ คิดว่าการเรียนเป็นอะไรที่ยาก 

และเหนื่อยมากๆ แล้ว อยากให้คิดว่า คนที่ส่งเสียเรา

เรียนนั้นเหนื่อยกว่าเรา หากวันใดที่เราท้อหรือน้อยใจ

ในโชคชะตา อย่าไปมองคนที่เค้ามีมากกว่าเรา แต่จง

มองคนที่เค้าด้อยกว่าเรา แล้วเราจะมีก�าลังใจ ท่องให้

ขึน้ใจว่า สิง่ทีจ่ะหนคีวามจนได้ คอื “การศกึษา” ขอให้

น้องๆ ทกุคนทีไ่ด้รบัทนุการศกึษานีป้ระสบความส�าเรจ็

ในการเรียนมีหน้าที่การงานที่ดีและจงท�าให้พ่อแม่

ภูมิใจ ทุนการศึกษา

ของมูลนิธิอาจารจ�าเนียร สาระนาค เป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่าง

มาก เป็นเหมือนการท�าบุญที่ยิ่งใหญ่ สามารถท�าให้ผู้ที่

ได้รับโอกาสนั้นมีอนาคตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้า

เป็นไปได้อยากให้เพิม่จ�านวนทนุการศกึษาให้กบัน้องๆ

ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขอให้มูลนิธิอยู่คู่กับ

สังคมไทยเช่นนี้ตลอดไปค่ะ

น.ส.ธีรนันท์ ยศปัญญา
ดิฉันต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค มากทีเ่ห็นถงึความส�าคญัของการศึกษาและ

มอบโอกาสทางการศึกษากับพวกเรา แม้ว่าจะเป็น 

เงินจ�านวนไม่มาก แต่ก็สามารถแบ่งเบาภาระของ

ครอบครวัทีไ่ม่มจีรงิๆ อย่างพวกเราไปได้ส่วนหนึง่ และ

ด้วยเงินจ�านวนนีเ้องทีท่�าให้พวกเราส�าเร็จการศึกษาจน

สามารถประกอบอาชีพได้ถึงทุกวันนี้

ความในใจของ น.ส.ธรีนนัท์ ยศปัญญา ผูท้ีส่�าเร็จ

การศึกษาจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนการ

ศึกษาส่วนหนึ่งของ มจส. ตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก บิดามารดา 

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมอยูท่ี ่ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ 

จ. เพชรบูรณ์ รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะทาง

นายธนศักดิ์ ยังดี
ข้าพเจ้านายธนศักดิ์ ยังดี อายุ 23 ปี ปัจจุบันพัก

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 74 หมู่ 1 ต�าบลกระเบื้องใหญ่ 

อ�าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ซ่ึงครอบครัวของผม

มีอาชีพหลัก คือ ท�านา ส่วนข้าพเจ้า หลังจากที่เรียน

จบ ได้ท�างานเป็นวิศวกรท่ีโรงงานแห่งหนึ่งตามสาย

งานท่ีข้าพเจ้าศึกษามา โดยได้รับทุนการศึกษาจาก 

เศรษฐกิจ สภาพอากาศ และอ่ืนๆ ท�าให้ครอบครัวมี

รายได้ไม่แน่นอนและไม่เพยีงพอ จงึท�าให้ทนุการศกึษา

ที่ได้มาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก

ปัจจุบัน ดิฉันเป็นข้าราชการครู ต�าแหน่ง ครู 

ผู้ช่วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ระยอง ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง

สุดท้ายขอฝากข้อคิดเห็นว่า มจส. น่าจะมี

กจิกรรมให้ผู้รบัทนุได้ท�าร่วมกนั เพือ่ช่วยเหลือคนอืน่ๆ 

หรือเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย 

สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ทาสีโรงเรียน เป็นต้น เพื่อปลูกฝัง

ให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนรู้จักเป็นผู้ให้กับสังคมและบ้าน

เมืองหรือประเทศที่เขาอาศัยอยู่

น.ส.ศิวพร ไชยสีหา
บ้านเดมิของดิฉนัอยู่บ้านเลขที ่56 หมูท่ี ่1 ต�าบล

โคกเดื่อ อ�าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ บิดาท�า

อาชีพรับจ้าง มารดาท�าอาชีพเกษตรกร ปัจจุบันอายุ 

24 ปี การศึกษาขอเริ่มจาก จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนไพศาลีพิทยา 

อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ และ จบการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะ

ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มลูนธิอิาจารย์จ�าเนยีร สาระนาค ได้มอบทนุการ

ศกึษาให้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ถงึปี พ.ศ. 2559 รวมระยะ

เวลา 8 ปี เหตุผลที่ขอรับทุนเนื่องจาก แม่หาเล้ียง

ครอบครัวเพียงคนเดียว ซ่ึงมียายและตัวดิฉันเองต้อง

รับผิดชอบ จึงท�าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีทั้ง

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่ายา ค่าเล่าเรียน และมีหนี้สิน

จ�านวนมาก จึงท�าให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 

เพราะในการเรยีนระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อน

ข้างมาก ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้รับมานั้นมีประโยชน์

อย่างมากต่อตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก คือ ท�าให้มีทุน

ทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ท�าให้สามารถจบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีได้ส�าเร็จ

 ปัจจบุนัเป็นพนกังานราชการ ต�าแหน่งครผููส้อน

รายวิชาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้นทีโ่รงเรียนบ้านแถววงัน�า้ใสสามคัคี

(คุรุราษฎร์บ�ารุง) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

สุดท้าย อยากให้น้องๆ เห็นค่าของเงิน ก่อนจะ

ใช้จ่ายอะไร ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า เงินนั้นหายาก ใช้

จ่ายไปแล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาหรือไม่ สิ่งนั้นมีความ

จ�าเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหน เราเป็นบุคคลที่ถือว่า

โชคดีมากที่มีโอกาสทางการศึกษา ยังมีอีกหลายคนท่ี

อยากเรยีน แล้วไม่ได้เรียน ฉะนัน้ตอนนีเ้รามโีอกาส เรา

ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราตอนนี้

คืออะไร ทุนการศึกษานี้ ไม่ใช่จะได้ทุกคน แต่เราเป็น

นายพชร ราชโหดี
กระผม นายพชร ราชโหด ีเกดิทีบ้่านเลขที ่99/1 

หมู่ที่ 1 ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จบ

มัธยมศึกษาจากโรงเรียนบึงกาฬ และส�าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ

บัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

กระผมได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2559 หรือ

ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนจบระดับชั้นปริญญาตรี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่กระผมได้รับทุนการ

ศึกษาน้ัน กระผมได้ใช้เงินของมูลนิธิในด้านการศึกษา

มาตลอด ทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหอพัก รวมไปถึง

กิจกรรมในสถานศึกษา ซ่ึงทุนการศึกษานี้ช่วยท�าให้

กระผมไม่ต้องรบกวนเงินจากครอบครัวและไม่เป็น

ภาระของแม่ ปัจจุบันท�างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

หอค�า จังหวัดบึงกาฬ ส�าหรับน้องๆ ที่ก�าลังศึกษา 

และได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค กระผมก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียน เพราะ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสเหล่านี้ จึงอยากให้

ตระหนักและค�านึงถึงการใช้ทุนการศึกษาจาก มจส. 

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

กระผมขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิอาจารย์

จ�าเนียร สาระนาค ทีท่่านได้ให้โอกาสสนบัสนนุทนุการ

ศกึษา โดยจะตัง้ใจท�างานเพื่อพฒันาสงัคมต่อไปตามที่

ตั้งใจไว้ 

น.ส.ธีรนันท์ ยศปัญญา
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น.ส.ธิมาพร หงส์ทะนี
ดิฉันเป็นบุตรของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขา

เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ได้รับทุนการศึกษาจาก 

มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค ช่วงเรียนในระดับ

อุดมศึกษาที่สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 

2557 – 2559 ปัจจุบันท�างานเป็นลูกจ้างโครงการของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดิฉันขอขอบพระคุณมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร 

สาระนาค เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสดิฉันได้มีอนาคต 

และมอบชีวิตใหม่ โดยดิฉันจะบ�าเพ็ญตนต่อสังคม 

หน่วยงาน และครอบครัว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับ

เยาวชนรุ่นหลังต่อไปนายศรราม จันทะเสน
กระผม นายศรราม จันทะเสน อายุ 24 ปี เกิดที่

บ้านเลขที่ 72/3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 

บิดามีอาชีพค้าขายและรับจ้าง โดยได้รับทุนการศึกษา

จาก มจส. ต้ังแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 หรือ 

ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2559 จากคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี 

ทนุการศกึษา จ�านวน 12,000 บาทต่อปี ทีไ่ด้รบั

ครึง่หนึง่ซือ้อปุกรณ์การเรยีน อกีครึง่หนึง่ใช้จ่ายในการ

ด�ารงชีวิต เพราะฐานะทางบ้านของผมยากจนเป็นหน้ี 

เนื่องจากพ่อประสบอุบัติเหตุ แขนหัก จึงไม ่มี

ประสิทธิภาพในการท�างานดังเดิม แม่จึงต้องเป็น 

เสาหลกัของครอบครวั บางครัง้ตวัเองต้องอดมือ้กนิมือ้ 

แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะบอกครอบครัวถึงความยากล�าบาก

ที่ต้องพบเจอ ของเด็กคนหน่ึงที่เก็บเส้ือผ้าออกจาก

บ้านเพื่อไปตามความฝันอย่างที่ตั้งไว้ หนทางข้างหน้า

จะเป็นอย่างไรก็ต้องสู้ เพราะรู้ดีว่า หากเราเป็นทุกข์ 

พ่อแม่ทุกข์ยิ่งกว่าหากเราไม่คิดที่จะน�าเงินส่วนนี้มาใช้

อย่างไร้ประโยชน์ และกระผมเข้าใจและทราบถึง

วัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร ในเรื่อง

ของการใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี จึงใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 กระผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น 1 ใน 

700 คน ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ หากไม่มีทุนการศึกษา

น้ีคงไม่มโีอกาสอย่างวนัน้ี โอกาสทีห่ลายๆ คน ไม่ได้รบั 

ซึ่งถือได้ว่าโอกาสนี้ได้เข้ามาพลิกผันชีวิตของกระผม 

ให้สามารถเรยีนจบปรญิญาตรอีย่างทีต่นเองและพ่อแม่

หวังไว้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินจ�านวนมากแต่มันก็

สามารถเปล่ียนชวิีตของเดก็คนหน่ึง ทีห่วงัจะได้รบัการ

ศึกษาเท่าเทียมกับผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สิ่งท่ี มจส. ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ นั้น 

เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า ขอให้ทาง มจส. มอบโอกาสดีๆ  

ให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไปนะครับ เพื่อที่จะได้มีอนาคตของ

ชาติเพิ่มขึ้นท่ามกลางผู้ที่ด้อยโอกาส 

มจส. เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในระดับ

อุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 4 ซ่ึงในช่วงของ

การศึกษา หากมีเวลาว่างจะกลับมาช่วยแบ่งเบาภาระ

ต่างๆ ของครอบครัว แบ่งเบาภาระของบิดา – มารดา 

เช่น เมื่อเริ่มฤดูกาลท�านา จะมาช่วยหว่านข้าว เมื่อถึง

ฤดเูกบ็เกีย่วจะมาช่วยเกบ็เกีย่วข้าวเพ่ือขาย ท�าให้เหน็

ถึงความล�าบาก เหน็ดเหนื่อยของครอบครัว ที่ต้องหา

เงนิมาเพือ่มาใช้จ่าย ซ่ึงเมือ่เงนิไม่พอใช้ท�าให้ต้องไปยมื

เงินญาติ มีหนี้สิน จนข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับทุน 

การศึกษา มจส. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัวได้มาก จนสามารถท�าให้เรียนจบในสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ได้ตามเป้าหมายท่ีข้าพเจ้าและครอบครัว

ตั้งเป้าหมายไว้ ปัจจุบันท�างานอยู่ที่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป 

จากัด (มหาชน) ต้ังอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

ต�าบลบ้านธาต ุอ�าเภอแก่งคอย จงัหวัดสระบุรี ต�าแหน่ง 

วิศวกรวางแผนการผลิต 

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับทุนการ

ศึกษาจาก มจส. ที่สนับสนุนการศึกษาของข้าพเจ้า

ตลอดมาจนประสบความส�าเร็จทั้งตัวข้าพเจ้าและ

ครอบครัว จึงขอฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องๆ ที่ก�าลังได้รับ

ทุนการศึกษาอยู่ขณะนี้ว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยลด

ภาระต่างๆ ของครอบครัวเรา ดังนั้น เราควรตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนให้สมกับทีเ่ราได้โอกาสรับทนุการศกึษา

จาก มจส. ท�าตนเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 

นายธนศักดิ์ ยังดี

นายศรราม จันทะเสน

น.ส.ธิมาพร หงส์ทะนี



57มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256056

1 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 



59มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256058

 

 
 

 

 

 
 

 



61มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256060

 

 

 

 

 
 
 

 



63มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256062

 

 

 

 

 
 

 



65มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256064

 

 
 

 

 

 
 

 



67มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256066

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



69มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256068

โครงสร้างการบริหาร
มูลนิธิอาจารย์จำาเเนียร สาระนาค (มจส.)

 

 
 

 

คณะกรรมการ มจส.

ผู้จัดการ มจส.

คณะอนุกรรมการบริหาร สจส.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี รอง ผอ.สจส.

ผอ.สจส.

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

งานธุรการและ
เลขานุการ

ผช.ผอ.สจส.ด้านปฎบัติการเครือข่าย ผช.ผอ.สจส.ด้านนโยบายและแผนงาน ผช.ผอ.สจส.ด้านอ�านวยการ

งานบัญชี งานการเงิน

งานบัญชีการเงิน งานธุรการ

ผจก.เขต
ภาคเหนือ
ตอนบน

ผจก.เขต
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ผจก.เขต
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน

ผจก.เขต
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง

ผจก.เขต
ภาคกลาง

ผจก.เขต
ภาคตะวันออก

ผจก.เขต
ภาคตะวันตก

ผจก.เขต
ภาคใต้ตอนบน

ผจก.เขต
ภาคใต้ตอนล่าง
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ที่ปรึกษา มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.)

พนักงาน มูลนิธิอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค (มจส.)

พนักงาน สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจ�าเนียร สาระนาค (สจส.)

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

นายไพโรจน์ ตัณทิกุล
ผจก.มจส.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนิรุต ล้อจิตติกุล
ผจก.มจส.ฝ่ายบัญชีการเงิน 

น.ส.มณีรัตน์ โปธิ
พนักงานบัญชี 

น.ส.จิรพรรณ แพงกระโทก
พนักงานการเงิน

นายอมรพงษ์ พิทักษ์ศุริยะราช
พนักงานด้านต่างประเทศ 

นายส่งเสริม ศักดิ์สิทธ์

ผอ.สจส.

ภาคผนวก

1. ที่มาของรายได้ 

 1.1 เงินรับบริจาค  7,850,245.40 

 1.2 เงินรับบริจาค-โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3  1,569,440.00 

 1.3 เงินรับบริจาค-โครงการ Rice Buddy  14,000.00 

 1.4 เงินรับบริจาค-โครงการเบญจคุณ หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น  792,000.00 

 1.5 เงินรับบริจาค-โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 4  384,614.64 

 1.6 เงินรับบริจาค-โครงการ SIMA ASEAN Thailand  300,000.00 

 1.7 เงินรับบริจาค-โครงการจัดท�าที่นอนน�้าส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง  880,025.31 

 1.8 เงินรับบริจาค-โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (Nigeria)  745,146.05 

 1.9 เงินรับบริจาค-โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (Swaziland)  101,300.00 

 1.10 เงินรับบริจาค-โครงการจัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (India)  753,885.47 

 1.11 ดอกเบี้ยรับ  1,042,460.19 

 รวมรายได้   14,433,117.06  

2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล 

 1) เงินบริจาคทุนการศึกษา  5,865,000.00 

 2) เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  955,000.00 

 3) เงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล  57,249.00 

 รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณกุศล  6,877,249.00 

2.2 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่การสาธารณกุศล 

 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรของ สจส. 

  (1) โครงการ ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3  2,120,836.62 

  (2) โครงการ ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 4  384,614.64 

  (3) โครงการ Rice Buddy  1,600.00 

  (4) โครงการ เบญจคุณ หัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น  1,405,122.73 

  (5) โครงการ SIMA ASEAN Thailand  171,274.05 

  (6) โครงการ จัดท�าที่นอนน้�าส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง  87,600.00 

  (7) โครงการ จัดดูงานให้ชาวต่างชาติ (APRACA)  1,844.00 

  (8) โครงการ จัดดูงานให้ชาวต่างชาติ (Nigeria)  461,642.42 

  (9) โครงการ จัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (Swaziland)  77,728.32 

  (10) โครงการ จัดศึกษาดูงานให้ชาวต่างชาติ (India)  380,936.61 

 รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรของ สจส.   5,093,199.39

ตารางที่ 1 รายได้-ค่าใช้จ่าย มจส. ปี 2560 หน่วย : บาท
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ตารางที่ 2 รายได้และค่าใช้จ่าย มจส. ระหว่างปี 2556-2560 
หน่วย : บาท

ตารางที่ 3 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาของ มจส. ระหว่างปี 2556-2560

                                              ปี 

รายละเอียด     

รายได้รวม  14,134,846.17   17,696,773.48   13,097,634.03   18,700,668.36  14,433,117.06 

ค่าใช้จ่ายรวม  10,857,725.94   16,201,544.78   15,794,264.75   15,066,248.00  13,807,001.88 

 1) ค่าใช้จ่ายการกุศล มจส.  5,854,282.00   5,823,221.17   7,392,740.00   7,268,937.19  6,877,249.00 

 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเกษตรกร สจส.  3,535,783.99   8,414,363.20   6,707,694.75   5,857,049.30  5,093,199.39 

 3) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน มจส.  1,467,659.95   1,963,960.41   1,693,830.00   1,940,261.51  1,836,553.49 

รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย   3,277,120.23   1,495,228.70   (2,696,630.72)  3,634,420.36  626,115.18 

 2556 2557 2558 2559 2560

 2) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส. 

  (1) เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ   995,211.00 

  (2) ค่าสวัสดิการและเงินสมทบประกันสังคม  83,951.00 

  (3) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั่วไป  757,391.49 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ มจส.  1,836,553.49 

 [2.2(1)+2.2(2)] รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่การสาธารณกุศล  6,929,752.88 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  13,807,001.88 

ตารางที่ 1 รายได้-ค่าใช้จ่าย มจส. ปี 2560 (ต่อ) 
หน่วย : บาท

ปี/กลุ่มผู้ได้รับทุน  การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษา เพศ 

 จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท) ชาย หญิง

ปี 2556 532  4,721,000.00  150 382

 บุตรเกษตรกร 340  3,042,000.00   

 บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 122  1,086,000.00   

 บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 70  593,000.00   

ปี 2557 657  5,571,000.00  180 477

 บุตรเกษตรกร 387  3,417,000.00   

 บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 118  1,010,000.00   

 บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 85  687,000.00   

 นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ประชาชนทั่วไป) 67  457,000.00   

ปี 2558 766  6,494,000.00  214 552

 บุตรเกษตรกร 429  3,790,000.00   

 บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 117  1,009,000.00   

 บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 94  759,000.00   

 นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ประชาชนทั่วไป) 126  936,000.00   

ปี 2559  747  6,519,000.00  192 555

 บุตรเกษตรกร 428  3,807,000.00   

 บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 129  1,080,000.00   

 บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 74  621,000.00   

 นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน (ประชาชนทั่วไป) 116  1,011,000.00   

ปี 2560 654  5,865,000.00  160 496

 บุตรเกษตรกร 377  3,449,000.00   

 บุตรอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. 101  959,000.00   

 บุตรเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 55  448,000.00   

 นักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียน(ประชาชนทั่วไป) 121  1,009,000.00   

รวมปี 2556-2560 (เฉพาะรับทุน)  3,356   29,170,000.00  896  2,462



75มูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาคมูลนิธิอาจารย์จำาเนียร สาระนาค
รายงานประจำาปี 2560รายงานประจำาปี 256074

ตารางที่ 4 การมอบเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาจ�าแนกตามระดับการศึกษา จ�านวนราย 

และจ�านวนเงิน ระหว่างปี 2556-2560  หน่วย : บาท

    (ราย)

ตารางที่ 6 การมอบเงินช่วยเหลือด้านสังคม ระหว่างปี 2556-2560

 หน่วย : บาท

    (ราย)

 หน่วย : บาท

    (ราย)

ตารางที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธ.ก.ส. ระหว่างปี 2556-2560 

                      ปี 

 ระดับการศึกษา      

อนุบาล  20,000   20,000   25,000   35,000   10,000   110,000  

 (4) (4) (5) (7) (2) (22)

ประถมศึกษา  372,000   660,000   780,000   588,000   336,000   2,736,000 

 (62) (110) (130) (98) (56) (456)

มัธยมศึกษา  1,722,000   2,149,000   2,513,000   2,534,000   2,231,000   11,149,000 

 (246) (307) (359) (353) (317) (1,582)

ปวช./ปวส.   470,000   450,000   440,000   530,000   510,000   2,400,000 

 (47) (45) (44) (53) (51) (240)

ปริญญาตรี  2,137,000   2,292,000   2,736,000   2,832,000   2,778,000   12,775,000 

 (173) (191) (228) (236) (228) (1056)

รวม  4,721,000   5,571,000   6,494,000   6,519,000   5,865,000   29,170,000 

 (532) (657) (766) (747) (654) (3,356)

                      ปี 

 ประเภทภัย      

อุทกภัย  171,175   1,109,003   -   -   -   1,280,178 

 (64) (115) (0) (0) (0) (179)

อัคคีภัย   130,000   97,200   250,000   210,000   309,000   996,200 

 (13) (9) (25) (21) (32) (100)

วาตภัย   -   -   -   11,600   -   11,600 

 (0) (0) (0) (3) (0) (3)

รวม  301,175   1,206,203   250,000   221,600   309,000   2,287,978 

 (77) (124) (25) (24) (32) (282)

 หน่วย : บาท

    (ราย)

ตารางที่ 5 การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอัคคีภัย ระหว่างปี 2556-2560 

 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

 2556 2557 2558 2559 2560 รวม
                      ปี 

       

ผู้ทุพพลภาพ  230,000   300,000   535,180   492,000.00   646,000   2,203,180 

 (5) (5) (13) (15) (12) (50)

สาธารณกุศล  319,920   227,018   113,560   36,337.19   57,249   754,084 

 (16) (15) (12) (9) (8) (60)

รวม  549,920   527,018   648,740   528,337.19   703,249   2,957,264 

 (21) (20) (25) (24) (20) (110)

ประเภท
การช่วยเหลือ

                      ปี 

       

ปริญญาตรี  80,000  0 0 0  39,435.00   119,435 

 (1) (0) (0) (0) (1) (2)

ปริญญาโท  300,000   100,000   194,260   435,685   622,490   1,652,435 

 (3) (1) (2) (5) (10) (21)

รวม  380,000   100,000   194,260   435,685   661,925   1,771,870 

 (4) (1) (2) (5) (11) (23)

ระดับการศึกษา

 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

 2556 2557 2558 2559 2560 รวม
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