บทที่ 3
สถาบันการเงินกับการพัฒนาชนบทไทย
การศึกษาความพรอมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อการ
นําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ในบทนี้เปนภาพรวมของสถาบันการเงินในประเทศ
ที่มีบทบาทตอการพัฒนาชนบทของไทย ซึ่งแบงตามประเภทแหลงทุนของรูปแบบสถาบันการเงิน
ไดเปน 3 รูปแบบ คือ11
1. รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐ
2. รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
3. รูปแบบสถาบันการเงินของชุมชน
1. รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐ
รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐ หมายถึง การใหบริการทางการเงินที่
หนวยงานภาครัฐเปนผูดําเนินการหรือเปนผูสนับสนุน มีการตรวจสอบและการกํากับอยูบางแตไม
เขมงวดเทารูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
1.1 สํานักนายกรัฐมนตรี
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริ ม สร า งกระบวนการพึ่ ง พาตนเองของหมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ในด า นการเรี ย นรู เ พื่ อ การ
แกปญหาและเสริมสรางศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ใหมีความสามารถในการ
จัดระบบบริหารจัดการเงินไดเอง โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและ/หรือชุมชน
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สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง , รู ป แบบการเงิ น ระดั บ ฐานราก (Microfinance) ใน
ประเทศไทย, (เอกสารประกอบการประชุม, 2547), น. 16-34.
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เมื อ งที่ ไ ด จั ด ตั้ ง กองทุ น หมู บ า นและ/หรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ งแล ว กองทุ น ละ 1 ล า นบาท
การดําเนินงานอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มี
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ เพื่อใหกองทุนหมูบานและ/หรือกองทุนชุมชนดําเนินการตอไป
1.2 กระทรวงมหาดไทย
1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยไดสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตครั้งแรกในป 2517 แนวคิดในการจัดตั้งไดดัดแปลงผสมผสานระหวาง
แนวคิดของสหกรณการเกษตร เครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อรวมคน
ในหมูบานที่มีฐานะแตกตางกันใหชวยเหลือกัน และแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุน โดยการ
รวมกลุมออมเงินแลวกูไปลงทุน นําเงินทุนไปดําเนินการดวยความขยันและประหยัดเพื่อใหทุนคืน
และมีกําไรเพื่อเปนรายได และลดตนทุนในการครองชีพ โดยการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด การ
ดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจะมีคณะกรรมการดําเนินการอยางนอย 4 คณะ คือ
คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่รับสมัครสมาชิก รับฝากเงิน จัดประชุมทํางบดุล งบกําไรขาดทุน
และเงินปนผล คณะกรรมการสงเสริมสินเชื่อ มีหนาที่พิจารณาใหกูยืม ติดตามโครงการและให
ความรู คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ติดตามการดําเนินงานของกลุมการจัดทําบัญชี เอกสาร
การเงิน และคณะกรรมการสงเสริมความรู มีหนาที่เชิญชวนผูสนใจสมัครเปนสมาชิกใหความรู
และจัดเวทีความรูในการสงเสริมการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กรมการพัฒนา
ชุมชนไดสนับสนุนดานการเงินดวยการใหยืมเงินในการประกอบอาชีพ หรือลงทุนเพื่อขยายกิจการ
เครือขายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โดยเปนเงินยืมที่ไมมีดอกเบี้ย วงเงินไมเกิน 50,000 บาท
ชําระคืนภายใน 1 ป และหากวงเงินยืมเกิน 200,000 บาท ชําระคืนภายใน 3 ป
2) โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
เป น โครงการที่ รั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น งบประมาณสนั บ สนุ น หมู บ า นละ
280,000 บาท โดยใหกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดําเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ดา นการกระจายรายได แ ละความเจริ ญ ไปสู ภู มิภ าค เพื่ อ สร า งโอกาสให ค รั ว เรื อ นได มี เ งิ น ทุ น
ประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมูบานที่ไดรับคัดเลือกตองเปนหมูบานที่มีครัวเรือน
ยากจนตามเกณฑความจําเปนขั้นพื้นฐานมากกวารอยละ 30 ของครัวเรือนของทั้งหมูบานที่มีรายได
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ต่ํากวา 15,000 บาท/คน/ป การบริหารเงินกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบาน
ที่ไดจากการคัดเลือก การกูยืมตองเปนการยืมเพื่อนําไปประกอบอาชีพ ไมมีการคิดดอกเบี้ยไมมี
เพดานของจํานวนเงินกูยืม ระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 5 ป
1.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สหกรณการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ตองจดทะเบียน
กับนายทะเบียนสหกรณ และมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ในการจัดตั้ง
ตองเลือกคณะผูจัดตั้งขึ้นมาจํานวนไมนอยกวา 10 คน และคณะผูจัดตั้งจะตองดําเนินการเลือก
ประเภทสหกรณ กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ ทําบัญชีรายชื่อ
สมาชิก และรางขอบังคับเพื่อใชเปนขอบังคับของสหกรณ และยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน
สหกรณ ประเทศไทยมี ส หกรณ ที่ จ ดทะเบี ย นถู ก ต อ งตามกฎหมาย 6 ประเภท ได แ ก
สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณ
บริการ นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการสหกรณกระทําการได ดังนี้
(1) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน
ของสมาชิก
(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของ
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก
(6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่ง
ทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
(7) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา
เชาซื้อ รับโอนสิทธิ การเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใด
ซึ่งทรัพยสิน
(8) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ
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1.4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1) โรงรับจํานําของรัฐบาล ซึ่งไดแก สถานธนานุเคราะห สังกัดกรมพัฒนา
สังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสถานธนานุบาล
ภายใตการดูแลของสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงรับ
จํานําถือเปน กิจกรรมการเงิน รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะชวยบรรเทาความเดื อดรอนเฉพาะหน าใหกั บ
ประชาชน โดยโรงรับจํานําของรัฐจะชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจํานําในอัตราที่ถูกกวาโรง
รับจํานําเอกชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 กําหนดใหโรงรับจํานําทั่วไปคิด
อัตราดอกเบี้ยไดจากเงินตนไมเกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 บาท/เดือน หากเงินตนเกิน
2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 บาท/เดือน แตโรงรับจํานําของรัฐบาลคิดอัตราดอกเบี้ยไดถูก
กวา คือ เงินตนไมเกิน 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 บาท/เดือน เงินตนเกิน 3,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 บาท/เดือน โรงรับจํานําสามารถชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย
ที่ขาดแคลนเงินในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพโดยนําทรัพยสินมาจํานําในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
2) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยรวมกองทุนพัฒนาชุมชนเมือง ของการเคหะแหงชาติ และกองทุน
พัฒนาชนบท ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเขาดวยกัน
วัตถุประสงคหลัก คือ การสรางความเขมแข็งของสังคมดวยพลังองคกรชุมชน โดยมีภารกิจหลัก คือ
การพัฒนาองคกรชุมชนโดยการสนับสนุนดานการพัฒนาความรูและแลกเปลี่ยนความรู โดยใหภาค
ชุ ม ชนเป น แกนหลั ก ในการพั ฒ นา สร า งการยอมรั บ และการรั บ รองสถานภาพองค ก รชุ ม ชน
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ของสั ง คมโดยเชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ชุ ม ชนที่ เ ป น จริ ง
การพัฒนาดานการเงิน สินเชื่อ สวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการ
พัฒนาแบบผสมผสานสําหรับองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน พัฒนาระบบการออมและ
ระบบการเงินชุมชนเพื่อใหองคกรชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว พัฒนาระบบการให
สิ น เชื่ อ เพื่ อ การพั ฒ นากระจายการตั ด สิ น ใจ ส ง เสริ ม การสร า งระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนให
เชื่อโยงกันอยางกวางขวาง และการพัฒนาประชาสังคมและความรวมมือพหุภาคี เพื่อนําผลการ
ประชุมมาประยุกตใชใหเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประชาสังคม
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดกําหนดนโยบายในการสนับสนุน
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมดวยพลังองคกรชุมชนและประชาสังคม การสงเสริมใหองคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ชุมชน ภายใตกระบวนการกํากับ ดูแล และตรวจสอบอยางเปนระบบ จะชวยใหองคกรชุมชนและ
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เครือขายองคกรชุมชน มีความมั่นคง สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน พอช. ไดดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ใหมีระบบการกํากับดูแล และตรวจสอบที่ดี แนวทางการดําเนินงานของ พอช. มี 4 ระยะ ดังนี้
ระยะ 1 การเสริมความรู ความเขาใจแกองคกรชุมชนและเครือขายชุมชน
และสรางการยอมรับในแนวความคิด และพิจารณาที่จะนําระบบควบคุมดูแลตัวเองไปใช
ระยะ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เ พื่ อสร า งแนวทางปฏิบัติซึ่ง เปน วิธีปฏิบั ติ โ ดยทั่ว ไป ขององคกรชุ ม ชนและหรื อ
เครือขายองคกรชุมชนในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบตนเอง
ระยะ 3 การเผยแพรความรู ความเขาใจ และการนําไปใชซึ่งกระบวนการ
กํากับดูแล และตรวจสอบตนเองขององคกรชุมชน และหรือเครือขายองคกรชุมชน โดยจัดใหมี
บุคลากรในชุมชนทําหนาที่เปน “วัฒนากร” ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน
ระยะ 4 การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง แกไขและสนับสนุนให
กระบวนการกํากับ ดูแล และตรวจสอบตนเองขององคกรชุมชนและหรือเครือขายขององคกร
ชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.5 กระทรวงพาณิชย
บริษัทสินเชื่อ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยทําหนาที่ดูแลการ
ดําเนินกิจการของบริษัททั่วไปใหมีการจดทะเบียนที่ถูกตอง ในปจจุบันมีบริษัทสินเชื่อบางประเภท
ที่ไมเปนสถาบันการเงินแตทําธุรกรรมการใหสินเชื่อสวนบุคคลที่เรียกวา “Non-Bank” เชน อิออน
ธนสินทรัพย จีอีแคปปตอล (เงินสดเอนกประสงค “ควิกแคช”) บริษัทเหลานี้เปดโอกาสใหผูมี
รายไดปานกลางและระดับต่ําสามารถกูยืมเงิน โดยไมตองมีผูค้ําประกัน ซึ่งผูกูสามารถกูไดสูงสุด 5
เทา ของเงินเดือน สูงสุดเปนเงิน 300,000 บาท (จีอีแคปปตอล) โดยผูกูตองมีเงินเปนอยางต่ําเดือน
ละ 5,000 บาท สําหรับตางจังหวัด และ 7,000 บาทตอเดือน สําหรับกรุงเทพและปริมณฑล สินเชื่อ
สวนบุคคลเหลานี้ไดขยายตลาดสินเชื่อเพื่อผูบริโภคทั้งในระดับกลางและในระดับลาง และไดรับ
ความนิยมอยางรวดเร็ว นับวาเปนแหลงเงินที่สําคัญแหลงหนึ่งของประชาชน
2. รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การใหบริการทาง
การเงินโดยสถาบันการเงิน มีกฎหมายรองรับ มีการตรวจสอบ และมีเกณฑการกํากับทางการเงินที่
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เขมงวด เชน การมีกองทุนเงินสํารอง และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถาบันการเงินเหลานี้
ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธ.ก.ส. จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกภาคการเกษตร และ
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรรายบุคคล กลุมเกษตรกร และสหกรณ
การเกษตร และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 ให ธ.ก.ส. สามารถขยายบทบาทเปนธนาคารพัฒนาชุมชนและให
ความชวยเหลือทางการเงินแกภาคนอกการเกษตรดวย เพื่อรองรับการเปนธนาคารพัฒนาชนบท
อยางเต็มรูปแบบ นอกจากนั้น ธ.ก.ส. ไดดําเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน และโครงการสินเชื่อ
กองทุนหมูบาน
2.2 ธนาคารออมสิน
1) โครงการธนาคารประชาชน
ธนาคารออมสิ น ดํ า เนิ น โครงการธนาคารประชาชนเพื่ อ ให บ ริ ก าร
ที่ ต อบสนองความต อ งการของประชาชนผู ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระรายย อ ยได เ ต็ ม รู ป แบบ
อยางตอเนื่อง โดยใหบริการดานการออมทรัพยที่มั่นคงปลอดภัยและไดรับผลประโยชนที่คุมคา
บริการดานสินเชื่อที่มีเงื่อนไขไมยุงยากซับซอนในวงเงินที่เพียงพอตอความจําเปน ตลอดจนบริการ
ดานการเงินในรูปแบบอื่นๆ ตามความตองการ รวมทั้ง ยังไดจัดใหมีบริการเกี่ยวกับการฝกอบรม
การให คําปรึ กษาและแก ไขป ญหา ทั้งทางดานการเงิน อาชีพและด านอื่ นๆ เป นพิเศษแก ลูก ค า
ที่เปนสมาชิกของโครงการธนาคารประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหประชาชนผูดอยโอกาสสามารถ
เขาสูระบบการเงินที่เปนมาตรฐานเดียวกันทุกระดับ และสงเสริมใหกระจายไปอยางทั่วถึง ใหมี
เงินทุนเพื่อประกอบการอยางยุติธรรม
2) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท เปนโครงการที่ธนาคารออมสินรับ
โอนมาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม
2538 ภารกิจหลัก คือ การสงเสริม สนับสนุนขบวนการองคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
ดานการเงิน ใหสามารถพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมไดอยางยั่งยืน สินเชื่อ
โครงการ สพช. มี 2 สวน คือ สวนเงินงบประมาณที่โอนมาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน 547 ลานบาท และสวนเงินของธนาคารออมสิน จํานวน 541
ลานบาท คุณสมบัติของสมาชิก ตองเปนกลุมชาวบานที่รวมตัวกันอยางตอเนื่อง ตั้งแต 25 คน
ขึ้นไป มีการออมทรัพยรวมกันอยางตอเนื่อง มีคณะกรรมการบริหาร มีระบบการบริหาร และเปน
สมาชิก สพช. สําหรับการขอสินเชื่อจะเปนไปตามเงื่อนไข คือ กลุมตองเปนสมาชิก สพช. ไมนอย
กวา 1 เดือน มีกิจกรรมตอเนื่องไมนอยกวา 6 เดือน มีเงินออมสัจจะของกลุมจํานวนหนึ่ง กูไดไม
เกิน 5 เทาของเงินออม แตไมเกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป ผอนชําระเปนงวดๆ
ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป
2.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
ธพว. ไดรวมมือกับ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ในโครงการความรวมมือทาง
การเงินเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับรากหญา หรือ โครงการสามประสาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญา โดยพัฒนาโครงการความชวยเหลือทางเทคนิค
วิชาการ ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการเงินใหแกผูประกอบการในระดับชุมชนไดอยาง
ครบวงจรมากยิ่งขึ้น แนวทางในการดําเนินงานแบงออกเปน 4 ดาน คือ การเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
การบริการและสารสนเทศ การเชื่อมโยงลูกคาระหวางธนาคาร การเชื่อมโยงธุรกิจ (Market Chain
Development) และการพัฒนาตลาด (Market Place Development)
2.4 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทย จํากัด (มหาชน) เดิมเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ได ดํ า เนิ น โครงการธนาคารชุ ม ชน ซึ่ ง ถื อ เป น ธุ ร กรรมการเงิ น ในการพั ฒ นาชนบท โครงการ
ธนาคารชุมชน เปนโครงการใหสินเชื่อที่มีการใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนควบคูไปดวย
ไดแก ความรูดานธรรมาภิบาล ดานการเงิน การจัดทําระบบบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจในชุมชน โดยเฉพาะกลุมชุมชน เครือขายชุมชน และองคกรเงินชุมชน ใหมีเงินลงทุน
และมีเงินหมุนเวียนในการผลิต การเกษตร การคา การบริการหรือกิจกรรมอื่นที่กอใหเกิดรายได
เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้
(1) สรางตนแบบองคกรการเงิน ชุมชนที่บ านสามขา จัง หวัด ลํ าปาง เป น
ธนาคารชุมชนในหมูบานและเปนหนวยงานการเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคาร
(2) ประสานโครงการสนับสนุนทางการเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง AAA ทั่วประเทศจํานวน 24,000 กองทุน
(3) สรางความรู ความเขาใจ และจัดวางโครงสรางการอํานวยสินเชื่อ
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(4) สนับสนุนดานการบริหารงานและการจัดการโครงสรางการเชื่อมทุนและ
ระบบในพื้นที่หมูบานกับธนาคารเพื่อเปนหนวยงานเครือขายใหธนาคารขยายฐานลูกคาในอนาคต
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ คือ การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจน
สามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต และเปนตนแบบองคกรการเงินชุมชนสําหรับโครงการกองทุน
หมูบานเพื่อชุมชนเชื่อมโยงกับระบบของธนาคารในการกระจายสินเชื่อ ติดตามดูแลระบบบริหาร
และระบบสินเชื่อ
3. รูปแบบสถาบันการเงินของชุมชน
รูปแบบสถาบันการเงินของชุมชน หมายถึง การใหบริการทางการเงินจากการ
รวมกลุมกันของประชาชน เพื่อใหบริการระหวางสมาชิกดวยกันเอง การดําเนินการไมมีกฎหมาย
รองรับ การดําเนินงานจะมีความคลายคลึงกัน คือ มีการรวมตัวกันกอตั้งกลุมขึ้น มีการรับฝากเงิน
การใหสินเชื่อ และนําผลประโยชนที่ไดจากการบริหารจัดการมาแบงปนกันภายในกลุม โดยการ
กํากับและติดตามหนี้จะใชมาตรการทางสังคมเปนเครื่องมือในการบังคับ รูปแบบสถาบันการเงิน
ของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ เชน กลุมออกทรัพยตําบลคลองเปยะ ของนายอัมพร ดวงปาน
กลุ มสั จ จะออมทรัพ ย แบบพัฒ นาครบวงจรชี วิ ต ของ ครู ชบ ยอดแกว กลุมสัจ จะสะสมทรัพ ย
ของ พระสุบิน ปณีโต วัดไผลอม จังหวัดตราด ธนาคารหมูบาน ของ ดร. จํานง สมประสงค ศูนย
รวมน้ําใจธนาคารหมูบาน อําเภอดอกคําใต ของนางมุกดา อินตะสาร และแผนแมบทชุมชนเข็มแข็ง
ตําบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ ซึ่งแตละกลุมมีการดําเนินการ ดังนี้
3.1 กลุมออมทรัพยคลองเปยะ ของ นายอัมพร ดวงปาน
เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 ปจจุบันกลุมออมทรั พยคลองเปย ะ
อําเภอจะนพ จังหวัดสงขลา มีขนาดใหญ ครอบคลุมถึง 10 หมูบาน การบริหารจัดการไดแยกกัน
ดูแลในแตละหมูบาน คือ มีกรรมการทั้งหมด 42 คน จาก 10 หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการ 2-5
คน ดูแลจัดเก็บบัญชีเงินสัจจะ พิจารณาเงินกูและรับชําระเงินกู และสวัสดิการตาง ๆ ใหสมาชิก
กลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะไดชื่อวาเปนกลุมที่มีความเขมแข็งมากกลุมหนึ่งโดยมีจุดเดนอยูที่
การจัดการ การระดมเงินออม การจัดสรรสวัสดิการชุมชนและการกํากับดูแลภายในกลุม ดังนี้
(1) การบริหารจัดการ ปจจุบันกลุมออมทรัพยคลองเปยะไดออกระเบียบ
ปฏิ บัติ สํา หรั บกลุ ม เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารจั ด การในเรื่อ งต าง ๆ เช น เรื่ อ งว า ด ว ยคณะกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการ การอยูในหนาที่ การพนจากหนาที่ ตลอดจนอํานาจของคณะกรรมการ
นอกจากนั้ น ระเบี ย บได กํ า หนดในเรื่ อ งการรั บ สมั ค รสมาชิ ก การส ง เงิ น สะสม การขอกู แ ละ
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การส ง คื น เงิ น กู การบริ ห ารจั ด การกลุ ม ออมทรั พ ย ตํ า บลคลองเป ย ะได ก ระจายอํ า นาจความ
รับผิดชอบในหมูบานตางๆ ใหมีบทบาทในการจัดการกิจกรรม เรื่องระบบเงินออม เงินสัจจะและ
เงินใหกู
(2) เงินออมมี 2 ประเภท คือ เงินสัจจะ สมาชิกทุกรายจะตองสงเขากลุมใน
จํานวนที่เทากันทุกเดือนโดยไมมีดอกเบี้ยแตไดรับเงินปนผล และเงินฝาก กลุมจะจายดอกเบี้ยให
เงินฝากรอยละ 8-10 และกลุมตางๆ จะกําหนดวาถาใครกูเกินวงเงินที่กําหนดจะตองมีหลักทรัพย
หรือเงินฝากเปนหลักทรัพยค้ําประกันได โดยทั่วไปเงินออมจากหมูบานใด ก็ปลอยเงินออมใหแก
สมาชิกในหมูบาน แตตัวเลขยอดรวมจะถูกบันทึกไวที่ทําการของกลุม ถาหมูบานใดตองการกู
มากกวาเงินออมที่มีอยู กลุมจะดูวามีหมูบานใดบางที่มีเงินออมเหลือ ปลอยกูไมหมด ก็จะโยกยาย
เงินจากหมูบานนั้นไปใหหมูบานที่เงินไมพอ สวนการกูขึ้นอยูกับอายุการเปนสมาชิกและเงินออม
สัจจะที่สมาชิกออม
(3) การจัด สวั สดิ ก ารชุ ม ชน เนื่ อ งจากกลุ ม ออมทรั พ ย ตํ า บลคลองเปย ะ
สามารถระดมทุนไดมากและมีการบริหารจัดการดีจึงมีเงินสําหรับจัดสรรเปนเงินกองทุนสวัสดิการ
ตางๆ เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน เงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ ชวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ชวยเหลือคนพิการ รวมทั้งมีกองทุนที่ดินสําหรับให
สมาชิกที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองกูไปซื้อที่ดิน โดยสมาชิกที่จะมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการไดตอง
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของกลุม
(4) การกํากับและตรวจสอบ ใชกระบวนการกํากับตรวจสอบกันเองของ
สมาชิก โดยใชมาตรการทางสังคมในการลงโทษคนไมดี และยกยองคนดี ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดผล
อยางยิ่ง ตลอดจนมีมาตรการในการวิเคราะหสินเชื่อของกรรมการ โดยพิจารณาพฤติกรรมการชําระ
หนี้ที่ผานมา จํานวนเงินสัจจะที่ฝากไวกับกลุม ความตรงตอเวลา พฤติกรรมทั่วไป และหลักทรัพย
ค้ําประกัน เมื่อเห็นวามีความเสี่ยงนอยก็จะอนุมัติใหกูได
3.2 กลุมสัจจะออมทรัพย แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ของ ครูชบ ยอดแกว
เริ่มกอตั้งขึ้นป 2522 จังหวัดสงขลา ในโรงเรียนที่ครูชบเปนครูใหญ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไปพรอมๆ กับการออม วิธีการดําเนินการจัดตั้ง เริ่มตนจากการจัดเวที
ชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําความเขาใจในเรื่องการออม ทั้งนี้ครูชบมีความเชื่อวา
การมี ก ลุ ม การออมเป น ตั ว ชี้ วั ด ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน คื อ สามารถพึ่ ง พาตนเองได สู ง การ
ดํ า เนิ น งานของกลุ ม สั จ จะออมทรั พ ย แ บบครบวงจรชี วิ ต คล า ยคลึ ง กั บ การดํ า เนิ น งานของ
กลุมออมทรัพยทั่วๆ ไป คือ มีคณะกรรมการทําหนาที่ในการบริหารจัดการ มีการรับฝาก การให
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สินเชื่อ ประเด็นหลักคือ กลุมนี้จะเนนเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และการจัด
สวัสดิการภายในกลุม ประกอบดวย คารักษาพยาบาล คาฌาปนกิจ ทุนการศึกษา เงินชวยเหลือ
สาธารณภัย เงินบํานาญ เงินชวยเหลือผูดอยโอกาส และเงินสนับสนุนการพัฒนา
3.3 กลุมสัจจะสะสมทรัพย ของ พระสุบิน ปณีโต วัดไผลอม จังหวัดตราด
เริ่ ม ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2533 โดยรั บ แนวคิ ด ของกลุ ม สั จ จะ
ออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตของครูชบ ยอดแกว จังหวัดสงขลา เปนแบบอยาง และได
สอดแทรกธรรมะในเรื่องของสัจจะ การจัดตั้งใหความสําคัญเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ไมรับคนนอกชุมชนและไมเนนจํานวนเงิน มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน กลุมสัจจะสะสมทรัพย
ไดกําหนดหลักเกณฑการเปนสมาชิกไววาตองเปนคนในหมูบานเทานั้น ทุกคนตั้งแตเด็กไปถึงแก
สามารถเปนสมาชิกได โดยมีเงื่อนไขวาตองมีเงินสะสมเดือนละอยางนอย 1 หุน 10 บาท อยางมาก
10 หุน 100 บาท จะเพิ่มหรือลดไดก็ตอเมื่อครบรอบป การลาออกจากกลุมใหลาออกไดทุกเดือน
และจะกลับเขามาใหมไดตองรออยางนอย 3 ป สมาชิกจะไดรับบริการกองทุนสวัสดิการของกลุม
เมื่อเปนสมาชิกครบเดือน การดําเนินงานมีคณะกรรมการทําหนาที่ในการบริหารงาน 4 ฝาย คือ
ฝายเงินหุนเงินออม ฝายเงินกู ฝายตรวจสอบ และฝายสวัสดิการ
3.4 ธนาคารหมูบานของ ดร. จํานง สมประสงค
ธนาคารหมูบานเริ่มจากโครงการธนาคารหมูบาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปจจุบันดําเนินการโดยมูลนิธิเผยแพรชีวิตประเสริฐ มี ดร. จํานง สมประสงค เปนผูประสานงานใน
การจัดตั้งผูสนใจจะเปนสมาชิกธนาคารหมูบานได ตองซื้อหุนแรกเขาอยางนอยไมต่ํากวา 5 หุน ๆ
ละ 10 บาท เมื่อซื้อหุนแลวจะไดรับสิทธิในการทําธุรกรรมกับธนาคารหมูบาน ทั้งการฝาก ถอนเงิน
การกู ยื ม การเข า ร ว มประชุ ม การสมั ค รเข า รั บ เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการการดํ า เนิ น งานของ
ธนาคารหมู บ า น จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารขึ้ น 1 คณะ จํ า นวน 11-13 คน
คณะกรรมการอาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการมาชวยงานได การดําเนินงานมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการออม การใหบริการกูยืมเงิน การลงทุนทําธุรกิจรวมกันและการจัดโครงการสวัสดิการ
เชน โครงการประกันสุขภาพ เมื่อการดําเนินงานมีผลกําไร จะมีการแบงผลตอบแทน เพื่อเปน
เงินทุนสํารองของธนาคารหมูบานไมเกินรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เปนเงินปนผลคาหุนใหสมาชิก
ไมเกินรอยละ 20 และที่เหลือเปนเงินกองทุนพัฒนาหมูบาน เงินกองทุนประกันสุขภาพ เงินกองทุน
สงเคราะห ก ารศึ ก ษาของเยาวชน ธนาคารหมู บ า นแห ง นี้ ไ ด เ ป น ที่ ย อมรั บ และป จ จุ บั น กํ า ลั ง
ดําเนินการในลักษณะเครือขาย และไดเสนอแนวทางจัดตั้งธนาคารสหกรณหมูบานแหงชาติเพื่อให
เกิดความชวยเหลือกันระหวางธนาคารหมูบานดวยกันเอง
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3.5 ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน อําเภอดอกคําใต ของ นางมุกดา อินตะสาร
กอตั้งเมื่อป 2535 เริ่มตนจากปญหาเรื่องผูหญิงและความยากจนในอําเภอคําใต
จังหวัด พะเยา จึงใชการรวมกลุมชาวบานเปนเครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการจัดเวที
ชาวบาน การรวมตัวกันของชาวบานสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง และไดใชการจัดการทางการเงิน
เป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร า งประโยชน ใ ห ชุม ชน และได นํ า แนวคิ ด ธนาคารหมูบ า นของ ดร.จํ า นง
สมประสงค มาใชโดยการใหการจัดการการเงินนําพาคนในชุมชนมาชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม
คํานึงถึงปริมาณเงินวามีมากนอยเพียงใด แตบางครั้งชาวบานไมรูวิธีบริหารจัดการกับเงิน ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยน วิเคราะหปญหาในชุมชน และเรียนรูรวมกันของชาวบานในหมูบาน ซึ่งผลจากการ
เรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดการจัดสวัสดิการชวยเหลือผูเจ็บปวย โดยนําดอกเบี้ยเงินกูมาใช ดอกเบี้ย
รอยละ 2 จายใหเจาของเงินฝากรอยละ 1 อีกรอยละ 1 นํามาจัดสวัสดิการในชุมชน ในที่สุดชาวบาน
ไดรวมกันเปนเครือขาย “ศูนยรวมน้ําใจ” เพื่อชวยเหลือกัน ขณะนี้มีแผนงาน 4 แผน คือ
(1) แผนธุรกิจที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน เชน ธุรกิจปมน้ํามัน
(2) แผนสวัสดิการ ไดแก กองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูยากลําบาก โดย
เริ่มตนเมื่อป 2543 มีเงินหมุนเวียน 9 ลานบาท ในขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเปน 11 ลานบาท
(3) แผนงานพัฒนาไดมีการอบรมในพื้นที่ 37 หมูบาน 37 เครือขาย เพื่อให
เกิดความเรียนรูรวมกัน โดยมีผูสนใจจากหลายภาคหลายจังหวัดมารวมเรียนรูเพิ่มเติม
(4) งานเกษตร โดยการชวยเหลือเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน
3.6 แผนแมบทชุมชนเขมแข็ง ตําบลเขาคราม จังหวัดกระบี่
(1) ที่มาแผนแมบทชุมชนเกิดจากประชาชนในชุมชนเขาครามไดรวมตัวกัน
เพื่อรวบรวมความคิด กําหนดยุทธศาสตร และแผนงานที่ชุมชนคิดเอง ทําเอง กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ และกําหนดเปาหมายของชุมชนเอง โดยภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุน
และการตลาด ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน และในที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได
สิ่งสําคั ญของการจัด ทํ าแผนแมบทชุมชน ตําบลเขาคราม คื อการสร างเครือข ายผูคน เครื อขาย
การตลาด และเครือขายภายในตําบลเขาคราม จังหวัดกระบี่
(2) การจั ด ทํ า แผน การจั ด ทํ า แผนแม บ ทชุ ม ชนเข ม แข็ง ประชาชนได มี
สวนรวมในขั้นตอนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งหมดในชุมชน เชน จํานวนประชากร การศึกษา
อาชีพ การใชจายโดยเก็บขอมูลวารายไดที่ไดมาถูกใชเปนคาอะไรบาง และการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ลดคาใช จายและเพิ่มรายได ตลอดจนกอใหเ กิดแนวคิดพึ่งพาตนเองโดยการแปรรูปผลิตภัณ ฑ
ในทองถิ่น เพื่อลดการซื้อสินคาฟุมเฟอย
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(3) การวางแผนดานเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย
(3.1) แผนทุน สรางระบบการออมทรัพยในชมชน เนื่องจากประชาชน
ในตําบลมีหนี้สินมากกวารายได และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนเห็นวาการหวังพึ่งพา
รัฐอยางเดียวจะทําใหชุมชนออนแอในทุกดาน ทั้งความคิด และเงินทุน จึงไดจัดตั้งกองทุนของ
ตนเองคือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตําบลเขาครามที่สมาชิกมีเงินฝากสะสมรายเดือน และชวยกัน
บริห ารโดยนํา เงิ น ไปใช ใ นภาคธุ รกิ จ เกษตร อุ ต สาหกรรม และนํ า รายได มาจั ด สวั ส ดิ ก ารและ
แบงปนผลประโยชนระหวางสมาชิก
(3.2) แผนทรัพยากร มีการกําหนดแผนทรัพยากรไว 4 ระดับ คือ พอกิน
พอใช เหลือใช เหลือขาย โดยแปรรูปสวนที่เหลือนําไปจําหนาย ผลผลิตที่เหลือนํามาทําเปน
อุตสาหกรรมชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนรูวาสามารถผลิตอะไรขายได
(3.3) แผนการผลิต หลังจากไดขอสรุปจากแผนทุนและแผนทรัพยากร
แลว ชุมชนจะตัดสินใจเองวาจะผลิตอะไร เพื่อเปนการลดรายจายของสมาชิกในชุมชน มีการสราง
โรงสีขาว โรงน้ําปลา
การใหบริการทางการเงินในชนบทของประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษา
ไดวา12
(1) ผูใหบริการทางการเงินมีแนวโนมในการใหกูยืมแกเกษตรกรลดลง เนื่องจาก
สินเชื่อชนบทมีความเสี่ยงและความไมแนนอนคอนขางสูง
(2) ขอจํากัดในการใหบริการทางการเงินแกชาวบานชั้นเล็กและยากจน ซึ่งเปน
กลุมระดับลางสุดของสังคมชนบท เนื่องจากไมมีที่ดินของตนเองเปนหลักประกันในการกูยืม
(3) การกู ยื ม เงิ น ของกลุ ม ระดั บ ล า งสุ ด ของสั ง คมชนบท พบว า ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเงื่อนไขที่ผอนปรนในการใหกูยืมเงินแกเกษตรกร
กลุมนี้ เชน การใชบุคคลรับรองรับผิดอยางลูกหนี้รวม ซึ่งพบวาชาวชนบทกวารอยละ 85 เปนลูกคา
ธ.ก.ส. ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงเปนกลไกของรัฐที่มีบทบาทอยางสูงที่ไดเขาไปใหความชวยเหลือชาว
ชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งแกชาวชนบทชั้นเล็กและยากจน

12

วิทยา เจียรพันธุ, การใหบริการทางการเงินในชนบทของประเทศไทย, วารสาร ธ.ก.ส.,
22, (เมษายน – กรกฎาคม 2542), น. 17-39.
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นอกจากนี้ พบวาการใหบริการทางการเงินในระบบของชนบทไทย เชน ธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร ธนาคารออมสิ น ธนาคารพาณิ ช ย และสหกรณ /
กลุมเกษตรกร ไดมีความแตกตางกันดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1
แสดงโครงสรางการดําเนินงานและลักษณะของผูใหบริการทางการเงินในระบบของชนบทไทย
ประเด็น
เปรียบเทียบ
1. แหลงเงินทุน

2. เงื่อนไขของ
การกูเงิน
3. กลุมเปาหมาย
4. วัตถุประสงค
ขององคกร
5. ประเภทของ
เงินกู
6. วงเงินกู
7. หลักประกัน
8. การอนุมัติ
เงินกู
9. การเบิกเงินกู

10. การกํากับ
ควบคุม
11. การชําระหนี้
12. มาตรการ
ติดตามหนี้

ธ.ก.ส.

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพาณิชย

เงินฝากประชาชน
ทุนเรือนหุน
เงินกู
ขึ้นทะเบียนเปน
ลูกคา
เกษตรกร
ชวยเหลือเกษตรกร

เงินฝากประชาชน
ทุนเรือนหุน
เงินกู
เงินฝาก/เปนสมาชิก

เงินฝากประชาชน
ทุนเรือนหุน
เงินกู
เสนอกูไดทันที

กลุมออมทรัพย
ดําเนินธุรกิจ
เชิงพาณิชย
ระยะสั้น 1 ป
ระยะสั้น 1 ป
ระยะปานกลาง 3 ป ระยะยาวเกิน 5 ป
ระยะยาวเกิน 5 ป
ขึ้นอยูกับกิจกรรม สูงสุดไมเกิน
และหลักประกัน
1.5 ลานบาท
บุคคล เงินฝาก
บุคคล
อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย
สาขา
สาขา
สํานักงานใหญ
สํานักงานใหญ
โอนเขาบัญชี
โอนเขาบัญชี

พนักงานควบคุม
กํากับการใชเงินกู
รายงวดหรือรายป
รายป
เตือนลวงหนา
ผัดผอน เรียกคืน
ดําเนินคดี

พนักงานติดตาม
ผานกรรมการกลุม
ราย 3 เดือน

บุคคลทั่วไป
ดําเนินธุรกิจ
เชิงพาณิชย
เบิกเงินเกินบัญชี
ระยะสั้น 1 ป
ระยะยาวเกิน 1 ป
ขึ้นอยูกับ
หลักประกัน
บุคคล เงินฝาก
อสังหาริมทรัพย
สาขา
สํานักงานเขต
ใชเช็ค
โอนเขาบัญชี
ใชเช็ค(ของ ธ.ก.ส.)
พนักงานเยี่ยมเยียน
เปนครั้งคราว
รายเดือนหรือรายป

หนังสือเตือน
ผัดผอน
ดําเนินคดี

ทวงถาม
เรียกคืน
ดําเนินคดี

สหกรณ/
กลุมเกษตรกร
เงินกู ธ.ก.ส.
เงินฝากจากสมาชิก
ทุนเรือนหุน
เปนสมาชิก
เกษตรกร
ชวยเหลือสมาชิก
ระยะสั้น 1 ป
ระยะปานกลาง 5 ป
ขึ้นอยูกับกิจกรรม
และหลักประกัน
บุคคล
อสังหาริมทรัพย
คณะกรรมการ
เงินสด

พนักงานสินเชื่อ
ตรวจสอบ
รายป
หนังสือเตือน
เรงรัด
ดําเนินคดี

ที่มา : วิทยา เจียรพันธุ, วารสาร ธ.ก.ส., ปที่ 22 ฉบับที่ 1 (เมษายน – กรกฎาคม 2542), น. 26.
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จากการศึกษาสถาบันการเงินกับการพัฒนาชนบทไทย ทั้งในรูปแบบสถาบันของ
หนวยงานรัฐ รูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และรูปแบบสถาบันการเงินชุมชน
เมื่อพิจารณารูปแบบของสถาบันแตละแหงพบวา มีความหลากหลายในการดําเนินงาน ซึ่งบางแหง
ไมใชวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน ทําใหขาดการกํากับและตรวจสอบการบริหารอยางแทจริง
และพบวารูปแบบสถาบันการเงินชุมชนไดมีชองวางเปนการดําเนินงานที่ไมมีกฎหมายรองรับ
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบสถาบันการเงินของหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจาก ธ.ก.ส. เปน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีกฎหมายรองรับ ฐานลูกคาเกษตรกรรายยอย
จํานวนมาก เครือขายในการใหบริการอยางทั่วถึง และการกํากับตรวจสอบการบริหารที่ถูกตอง แต
พบวา ธ.ก.ส. มีบทบาทการใหสินเชื่อจํากัดอยูในภาคการเกษตรเทานั้น ดังนั้น หากภาครัฐตองการ
ให ธ.ก.ส. เปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทที่แทจริง สามารถดําเนินการไดโดยการแกไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรไวในกฎหมาย ธ.ก.ส. จะทําใหภาครั ฐ
ประหยัดงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทได ซึ่งผูศึกษาจะไดทําการ
วิเคราะหความพรอมของ ธ.ก.ส. ในการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรเพื่อการนําไปสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทในบทที่ 5 ตอไป

