บทที่ 5
บทวิเคราะห
การศึกษาวิเคราะห เรื่อง ความพรอมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ อ การนํ า ไปสู ก ารเป น ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาชนบทในครั้ ง นี้ ได มี
วัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ คือ
1. บทบาทของ ธ.ก.ส. ในการใหความชวยเหลือทางการเงินในภาคการเกษตรสู
การขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตร
เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
2. ความพรอมภายในองคกรของ ธ.ก.ส. เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการ
พัฒนาชนบท
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูศึกษาไดกําหนดไว จึงขอทําการวิเคราะห
ผลการศึกษา ดังนี้
1. บทบาทของ ธ.ก.ส. ในการใหความชวยเหลือทางการเงินในภาคการเกษตร
สูการขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ
นอกภาคการเกษตรเพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร
และสหกรณการเกษตร ซึ่ง ธ.ก.ส. ไดกระจายเงินทุนไปสูภาคเกษตรกรรมเรื่อยมา และไดมีการ
แกไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 รวม 4 ครั้ง เมื่อป
2519 2525 2535 และ 2542 เพื่อขยายบทบาทการใหความชวยเหลือเกษตรกรไดมากยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง แตยังคงอยูในขอบเขตที่จํากัด คือ เปนสถาบันการเงิน
ที่เนนใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกเกษตรกรในภาคการเกษตร ทําให ธ.ก.ส. ไมสามารถ
เป น กลไกในการสร า งความเข ม แข็ ง ของชุม ชนระดั บ ฐานรากได อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้ น
เมื่อ พ.ศ. 2546 ไดมีการขอแกไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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พ.ศ. 2509 เพื่ อ ขยายบทบาท ธ.ก.ส. เป น สถาบั น การเงิ น เพื่ อ การพั ฒ นาชนบท และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาถือใชเปนกฎหมายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 โดยขยายวัตถุประสงคให ธ.ก.ส.
ใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแกบุคคล กลุมบุคคล ผูประกอบการ กองทุน
หมู บ า นหรื อ ชุ ม ชน รวมทั้ ง องค ก รที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ ของ
เกษตรกรหรือชุมชน และสหกรณทุกประเภท ซึ่งเปนกลุมประชาชนในชนบทที่ยากจนและดอย
โอกาสที่อยูนอกภาคการเกษตรใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังคงเปน
สถาบัน การเงิน ที่ ดํ า เนิ น งานให บริ ก ารแก ภ าคการเกษตรเป น หลั ก ตามวั ตถุ ป ระสงค ก ารจั ด ตั้ ง
ธ.ก.ส.
การใหความชวยเหลือทางการเงินในภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. ตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด ธ.ก.ส. สามารถใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณ
การเกษตรในการประกอบอาชี พ อื่ น การพั ฒ นาความรู แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรและ
ครอบครัวเกษตรกร และสําหรับการดําเนินการตามโครงการที่เปนการสงเสริม หรือสนับสนุนการ
ประกอบเกษตรกรรม ซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น การร ว มกั บ ผู ป ระกอบการ 23 ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให ธ.ก.ส.
สามารถใหความชวยเหลือทางการเงินไดทั้งขบวนการเกษตรกรรมทั้งในดานการผลิตและการตลาด
ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมไดอยางครบวงจร
การใหความชวยเหลือทางการเงินของ ธ.ก.ส. จากในภาคการเกษตรขางตนสูการ
ขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรไดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด ธ.ก.ส. สามารถทําหนาที่เปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทโดยให
การสนับสนุนทางการเงิน หรือการบริหารจัดการใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและการพัฒนาชนบท ซึ่งจะสงผลให ธ.ก.ส. สามารถใหความ
ชวยเหลือประชาชนระดับฐานราก ทั้งดานการเงิน การผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจะสงผล
ให เ กิ ด การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ของผลผลิ ต และเป น การเพิ่ ม รายได ข องเกษตรกร รวมทั้ ง สามารถ
เชื่อมโยงสหกรณทุกประเภท24 เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนระดับ ฐานรากที่เปนสมาชิกของ
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พระราชบั ญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ซึ่ง แกไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
24
พระราชบั ญ ญัติ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร พ.ศ. 2509 ซึ่ ง แก ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
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สหกรณ ที่ ข าดเงิ น ทุ น ให มี แ หล ง เงิ น ทุ น ดอกเบี้ ย ต่ํ า เช น สหกรณ บ ริ ก าร และสหกรณ ร า นค า
ใหสามารถบริการสมาชิกของสหกรณไดอยางพอเพียง ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนระดับ
ฐานรากไดมากยิ่งขึ้น และจะสงผลใหชุมชนระดับฐานรากเข็มแข็ง รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเติบโตอยางยั่งยืนในที่สุด
การที่ ธ.ก.ส. จะใหความชวยเหลือทางการเงินทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาค
การเกษตรขางตนอยางครบวงจรไดนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองออกกฎกระทรวง
เพื่อรองรับการใหความชวยเหลือทางการเงินในภาคการเกษตร25 สําหรับการใหความชวยเหลือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามใน
กฎกระทรวง26 ซึ่งเปนการเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงเรื่องการใหความชวยเหลือในภาคการเกษตร
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการนําประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชตอไป
ดังนั้น บทบาท ธ.ก.ส. ในการใหความชวยเหลือทางการเงินในภาคการเกษตรสู
การขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตร
เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท สรุปผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 5.1

25

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 22 กันยายน 2542.
26
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550.
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ตารางที่ 5.1 แสดงบทบาทการใหความชวยเหลือทางการเงินของ ธ.ก.ส.

บทบาท
1. ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแก
เกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
สําหรับการประกอบอาชีพเพือ่ เพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรหรือครอบครัว ดังตอไปนี้
(1) การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(2) การประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม
(3) การประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม
(4) การประกอบอาชีพดานบริการ
2. ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแก
เกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
สําหรับการพัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรือ
อาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายไดหรือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัว ดังตอไปนี้
(1) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝกงาน
ของเกษตรกรหรือครอบครัว ในดานเกษตรกรรม
หรือการประกอบอาชีพตามขอ 1
(2) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝกงาน
ของเกษตรกรหรือครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3) การรักษาพยาบาลของเกษตรกรหรือ
ครอบครัว
(4) การจัดหา ปรับปรุงหรือซอมแซมที่อยู
อาศัยของเกษตรกร

ภารกิจเดิม
(ในภาค
การเกษตร)
ได

ภารกิจใหม (ทั้งใน
ภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร)
ได

ได

ได
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บทบาท
3. ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแก
เกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
สําหรับการดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามโครงการที่มีลักษณะเปนการ
(ก) สงเสริมหรือสนับสนุนการผลิต
การพัฒนาคุณภาพผลิตผล การเพิ่มมูลคาผลิตผล
การจําหนายการสงออกหรือทดแทนการนําเขา
ซึ่งผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑจากผลิตผล
การเกษตรหรือปจจัยการเกษตรและ
(ข) สอดคลองกับแนวนโยบายการสงเสริม
หรือสนับสนุนของรัฐ
(2) กิจการตามโครงการที่มีลักษณะเปนการ
สงเสริม หรือสนับสนุนการพัฒนาความรูในดาน
เกษตรกรรม หรืออาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายไดหรือ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรหรือครอบครัว
ตามขอ 2
4. ธ.ก.ส. อาจประกอบธุรกิจอันเปนการสงเสริม
หรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมดังตอไปนี้
ได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(1) การคาปจจัยการเกษตร
(2) การบริการทางการเกษตร
(3) การตลาดผลิตผล การเกษตรและผลิตภัณฑ
จากผลิตผลการเกษตร
(4) คลังสินคา
(5) กิจการอื่นที่ตอเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร

ภารกิจเดิม
(ในภาค
การเกษตร)
ได

ภารกิจใหม (ทั้งใน
ภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร)
ได

ได

ได
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บทบาท
5. ธ.ก.ส. อาจดําเนินงานเพื่อเปนสถาบันการเงิน
เพื่อพัฒนาชนบท โดยใหความชวยเหลือทางการเงิน
หรือการบริหารจัดการแกบุคคล กลุมบุคคล
ผูประกอบการ กองทุนหมูบานหรือชุมชน รวมทั้ง
องคกรที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน สําหรับ
การดําเนินการดังตอไปนี้
(1) การสงเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนา
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑของเกษตรกรหรือชุมชน ใหมี
ประสิทธิภาพในดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป
และการตลาด
(2) การสงเสริมหรือสนับสนุนใหชมุ ชนมี
ความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ โดยมุงหมายใหมกี าร
ประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม ดานพาณิชยกรรม
หรือดานบริการภายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได หรือ
การดําเนินการอื่นใดที่จะนํามาซึ่งการลดคาใชจาย
การสงเสริมการออมและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(3) การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในลักษณะดังตอไปนี้
(ก) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ฝกงานในดานการสงเสริมอาชีพหรือเพื่อการพัฒนา
อาชีพ หรือเพือ่ การศึกษาของบุคคลในครอบครัว
(ข) การจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแกการ
ดํารงชีวิต
(ค) การจัดหา ปรับปรุง หรือซอมแซมที่อยู
อาศัย

ภารกิจเดิม
(ในภาค
การเกษตร)
ไมได

ภารกิจใหม (ทั้งใน
ภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร)
ได
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บทบาท
(ง) การจัดหาปจจัยอื่นที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต
(4) การดําเนินการที่สอดคลองกับแนว
นโยบายสงเสริมการเกษตร และการพัฒนาชนบท
ตามโครงการของรัฐหรือของ ธ.ก.ส.
6. ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ เพื่อใชดําเนินงานภายใตขอบเขตวัตถุ
ประสงคในการจัดตั้งสหกรณ สําหรับการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) การสงเสริมการพัฒนาผลผลิตหรือผลิต
ภัณฑของสมาชิก และสหกรณใหมีประสิทธิภาพใน
ดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด
(2) การสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
เพื่อเพิ่มรายได หรือการดําเนินการอื่นใดทีจ่ ะนํามา
ซึ่งการลดคาใชจาย การสงเสริมการออม และการ
พึ่งพาตนเองของสมาชิก
(3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
7. การใหกเู งินตามขอ 5 และขอ 6 เมื่อรวมกัน
แลวตองไมเกินรอยละยี่สิบของเงินที่ใหกใู นแตละ
รอบปบัญชี และมีหนี้เงินกูคงเหลือไมเกินรอยละ
ยี่สิบของหนี้เงินกูทั้งหมด ณ สิ้นปบัญชี เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี

ภารกิจเดิม
(ในภาคการเกษตร)

ภารกิจใหม
(ในภาคการเกษตร
และนอกภาค
การเกษตร

ไมได

ได

ไมกําหนด

กําหนด

ที่มา : 1. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 22 กันยายน 2542.
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550.

59
2. ความพรอมภายในองคกรของ ธ.ก.ส.
เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
ตามกรอบความคิดในบทที่ 2 ไดกําหนดปจจัยในการศึกษาความพรอมภายใน
องคกรของ ธ.ก.ส. ประกอบดวย กฎหมาย เปาหมายการจายเงินกู บุคลากร โครงสรางและระบบ
ประสานงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทใน
การใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. สามารถทําการวิเคราะหผลการศึกษาได ดังนี้
1) กฎหมาย
บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตร และสหกรณการเกษตรไดตามวัตถุประสงคที่
กําหนดในกฎหมายตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509
และที่ แกไขเพิ่มเติมรวม 4 ครั้ ง เมื่อป 2519 2525 2535 และ 2542 ธ.ก.ส. สามารถให ความ
ชวยเหลือทางการเงินไดเฉพาะในภาคการเกษตร ประกอบดวย
(1) ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือ
สหกรณ ก ารเกษตรสํ า หรั บ การประกอบอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได ใ ห แ ก เ กษตรกรหรื อ ครอบครั ว
ดังตอไปนี้
(1.1)การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมหรื อ อาชี พ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
เกษตรกรรม
(1.2) การประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม
(1.3) การประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม
(1.4) การประกอบอาชีพดานบริการ
(2) ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือ
สหกรณการเกษตร สําหรับการพัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรืออาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายได
หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัว ดังตอไปนี้
(2.1) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝกงาน ของเกษตรกรหรือ
ครอบครัว ในดานเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพตามขอ 1
(2.2) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝกงานของเกษตรกรหรือ
ครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2.3) การรักษาพยาบาลของเกษตรกรหรือครอบครัว
(2.4) การจัดหา ปรับปรุงหรือซอมแซมที่อยูอาศัยของเกษตรกร
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(3) ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือ
สหกรณการเกษตรสําหรับการดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(3.1) กิจการตามโครงการที่มีลักษณะเปนการ
(ก) สงเสริมหรือสนับสนุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตผล
การเพิ่ ม มูล คา ผลิ ต ผล การจํ า หน า ยการส ง ออกหรื อ ทดแทนการนํ า เขา ซึ่ง ผลิ ต ผลการเกษตร
ผลิตภัณฑจากผลิตผลการเกษตรหรือปจจัยการเกษตรและ
(ข) สอดคลองกับ แนวนโยบายการสงเสริมหรือสนับสนุนของรัฐ
(3.2) กิจการตามโครงการที่มีลักษณะเปนการสงเสริม หรือสนับสนุน
การพัฒนาความรูในดานเกษตรกรรม หรืออาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายไดหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรหรือครอบครัวตามขอ 2
(4) ธ.ก.ส. อาจประกอบธุรกิจอันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ
เกษตรกรรมดังตอไปนี้ได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(4.1) การคาปจจัยการเกษตร
(4.2) การบริการทางการเกษตร
(4.3) การตลาดผลิตผล การเกษตรและผลิตภัณฑจากผลิตผลการเกษตร
(4.4) คลังสินคา
(4.5) กิจการอื่นที่ตอเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให ธ.ก.ส. สามารถขยายขอบเขตการให
ความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการใหครอบคลุมถึงนอกภาคการเกษตรใหแกบุคคล
หรือนิติบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อการนําไปสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดตามวัตถุประสงคในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 ซึ่งไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 เปนตน
มา อยางไรก็ตาม การใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการเพื่อทําหนาที่เปน
สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทขางตนได ธ.ก.ส. จะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกมา
รองรับในการใหความชวยเหลือทางการเงินไดตามขอบเขตที่กําหนด ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดลงนามในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2550 และ
อยูระหวางการนําประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป และ ธ.ก.ส. สามารถ
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ใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรเพื่อทําหนาที่เปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาชนบทได ประกอบดวย
(1) ธ.ก.ส. อาจดําเนินงานเพื่อเปนสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบท โดยใหความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแกบุคคล กลุมบุคคล ผูประกอบการ กองทุนหมูบาน
หรือชุมชน รวมทั้งองคกรที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือ
ชุมชนสําหรับ การดําเนินการดังตอไปนี้
(1.1) การสงเสริม หรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑของ
เกษตรกรหรือชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด
(1.2) การสงเสริมหรือสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ
โดยมุงหมายใหมีการประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม ดานพาณิชยกรรม หรือดานบริการภายใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได หรือการดําเนินการอื่นใดที่จะนํามาซึ่งการลดคาใชจาย การสงเสริมการออม
และการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(1.3) การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะดังตอไปนี้
(ก) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานหรือฝกงานในดานการสงเสริม
อาชีพหรือเพื่อการพัฒนาอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัว
(ข) การจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแกการดํารงชีวิต
(ค) การจัดหา ปรับปรุง หรือซอมแซมที่อยูอาศัย
(ง) การจัดหาปจจัยอื่นที่จําเปนในการดํารงชีวิต
(1.4) การดําเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายสงเสริมการเกษตร และการ
พัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของ ธ.ก.ส.
(2) ธ.ก.ส. อาจใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ เพื่อใชดําเนินงานภายใต
ขอบเขตวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ สําหรับการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(2.1) การสงเสริมการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑของสมาชิก และสหกรณ
ใหมีประสิทธิภาพในดานการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด
(2.2) การสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได หรือการ
ดําเนินการอื่นใดที่จะนํามาซึ่งการลดคาใชจาย การสงเสริมการออม และการพึ่งพาตนเองของ
สมาชิก
(2.3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
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(3) การใหกูเงินตามขอ 5 และขอ 6 เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละยี่สิบของ
เงินที่ใหกูในแตละรอบปบัญชี และมีหนี้เงินกูคงเหลือไมเกินรอยละยี่สิบของหนี้เงินกูทั้งหมด
ณ สิ้นปบัญชี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
จากกรอบความคิดในดานกฎหมาย สามารถวิเคราะหไดวาปจจัยความพรอมของ
ธ.ก.ส. ในดานกฎหมายไดผานกระบวนการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก ารเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2509 และไดมีผลบังคับ ใชตั้ง แตวั น ที่ 15
มีนาคม 2549 เปนตนมา และมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 รองรับ
ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการนํ า ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาให มี ผ ลบั ง คั บ ใช ต อ ไป ดั ง นั้ น ป จ จั ย
ความพรอมของ ธ.ก.ส. ในดานกฎหมายจึงมีความชัดเจนและเปนไปไดสูงในการบังคับใช จึงขอ
วิเคราะหวา ธ.ก.ส. มีความพรอมในปจจัยดานกฎหมาย
2) เปาหมายการจายเงินกู
ธ.ก.ส. ไดกําหนดเปาหมายการจายเงินกูประจําปบัญชี 2550 (1 เมษายน 2550 –
31 มีนาคม 2551) ไวรองรับจํานวน 252,600 ลานบาท เพื่อใหสินเชื่อในภาคการเกษตรรอยละ 80
ของวงเงินการจายเงินกูในรอบปบัญชี 2550 จํานวน 202,080 ลานบาท และนอกภาคการเกษตรอีก
รอยละ 20 ของวงเงินการจายเงินกูในรอบปบัญชี 2550 จํานวน 50,520 ลานบาท ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวในกฎกระทรวงเกี่ยวกับกรอบการใหกูเงินในแตละรอบปบัญชี อยางไรก็ตามเปาหมาย
การจายเงินกูประจําปบัญชี 2550 ธ.ก.ส. ไดกําหนดเปาหมายเพิ่มขึ้น 5 หมื่นลาน คิดเปน 8.5% เมื่อ
เทียบกับปกอน27
สํ า หรั บ เป า หมายการให สิ น เชื่ อ นอกภาคการเกษตรในรอบป บั ญ ชี 2550
จํานวน 50,520 ลานบาท ธ.ก.ส. สามารถใหสินเชื่อแกผูมีคุณสมบัติ ดังนี้28

27

ฝา ยนโยบายและกลยุ ทธ กองแผนงานและงบประมาณ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร.
28
ฝา ยนโยบายและกลยุ ทธ กองแผนงานและงบประมาณ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร.
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(1) กลุมผูขอกู ประกอบดวย บุคคล (บุคคลธรรมดาที่มิไดประกอบอาชีพ
การเกษตร) กลุ ม บุ ค คล (บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง รวมตั ว กั น เป น กลุ ม ) ผู ป ระกอบการ (นิ ติ บุ ค คล
ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ) กองทุนหมูบานหรือชุมชน (กองทุน
หมู บานหรื อกองทุน ชุ มชนเมื องตามกฎหมายวาดวยกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ)
องคกร (องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย) และสหกรณ (คณะบุคคลซึ่งรวมกัน
ดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนเปนสหกรณตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ ไดแก สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ สหกรณรานคา และสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน โดยยกเวนสหกรณการเกษตร)
(2) วัตถุประสงคที่จะใหกูเพื่อการพัฒนาชนบท เพื่อ (1) การผลิต การแปรรูป
การตลาดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตหรือผลิตภัณฑของเกษตรกรหรือชุมชน (2) ใหชุมชนมี
ความเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพอื่นตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.
กําหนด (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ (4) กิจการที่สอดคลองกับแนวนโยบายสงเสริมการเกษตร
และการพัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอกูได
ตาม (4) เทานั้น
(3) วัตถุประสงคที่จะใหกูแกสหกรณ เพื่อใชดําเนินงานภายใตขอบเขตของ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ โดยคํานึงถึง (1) สงเสริมหรือเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตเกษตรหรือผลิตภัณฑของสมาชิกสหกรณ (2) สงเสริมการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และ (3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
(4) กลุมอาชีพที่จะใหกู ประกอบดวย
(4.1) อาชีพอุตสาหกรรมในชุมชน ไดแก ผลิตปุยอินทรีย ผลิตเตา
เศรษฐกิจ (อิวาเตะ) ทอผาและแกะสลัก ทําขนมจีน ทําไมกวาด ไมจิ้มฟน สบู ยาสีฟน ยาสระ
ผม (สมุนไพร) ในชุมชน เจียระไนพลอย ทําแคบหมู ไสอั่ว ทําขนมปงและเบเกอรี่ ชิ้นสวนและ
อุปกรณเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ฯลฯ
(4.2) อาชีพพาณิชยกรรมในชุมชน ไดแก ขายปุยและยาปราบศัตรูพืช
รวบรวมผลผลิตการเกษตร ขายโคกระบือ ขายของชํา ขายอาหาร เครื่องดื่ม ขายยารักษาโรค
ขายเสื้อผา ขายเครื่องใชของตกแตงบาน ขายจักรเย็บผาและอุปกรณ ผลิตภัณฑที่ทําจากผลผลิต
การเกษตร ฯลฯ
(4.3) อาชีพบริการในชุมชน ไดแก เสริมสวย ตัดผม รถรับจางและ
ขนส ง บริ ก ารนํ า เที่ ย ว โฮมสเตย รั บ จ า งปลู ก และซ อ มบ า น รั บ จ า งทํ า งานต า งประเทศ
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ตลาดนัด รับจางตัดเย็บเสื้อผา ชางซอมอุปกรณเครื่องใชตางๆ นวดและอบสมุนไพร บริการดาน
การเกษตร และบริการที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
(5) วงเงินรวมที่ ธ.ก.ส. จะใหกูเงินตามขอ (2) และ (3) ขางตน รวมกันแลว
ตองไมเกินรอยละยี่สิบของเงินที่ใหกูในแตละรอบปบัญชี
(6) อํานาจอนุมัติสินเชื่อของผูจัดการ ธ.ก.ส. ในการกูเงินเพื่อการพัฒนา
ชนบท ประกอบดวย
(6.1) การผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิต
หรือผลิตภัณฑของเกษตรกรหรือชุมชน ไมเกินรายละ 50 ลานบาท
(6.2)ใหชุมชนมีความเข็มแข็ง โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพอื่น
ไมเกินรายละ 15 ลานบาท
(6.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมเกินรายละ 5 ลานบาท
(6.4) กิจการที่สอดคลองกับแนวนโยบายสงเสริมการเกษตรและการ
พัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของธนาคารตองเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา
กรณีนิติบุคคลขอกูเกินอํานาจอนุมัติของผูจัดการ ตองเปนโครงการที่
เปนประโยชนตอเกษตรกร และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามขอ (6.4) เทานั้น
(7) อํานาจอนุมัติสินเชื่อของผูจัดการ ธ.ก.ส. ใหการกูเงินของสหกรณ สําหรับ
ทุนหมุนเวียน กูไดสหกรณละไมเกิน 12 เทาของทุนตนเอง และไมเกิน 100 ลานบาท และคาลงทุน
กูไดสหกรณละไมเกิน 15 ลานบาท
(8) กําหนดเงื่อนไขในการใหสินเชื่อ ประกอบดวย
(8.1) คุณสมบัติผูขอกู ตองมีสัญชาติไทย ประกอบอาชีพและทํากิจกรรม
ในชุมชน และมีคุณสมบัติอื่นๆ (แยกตามประเภทผูกู)
(8.2) อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของธนาคารโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
(8.3) ระยะเวลาชําระคืน สําหรับคาใชจายหมุนเวียนไมเกิน 12 เดือน
หากเปนกรณีพิเศษไมเกิน 18 เดือน และคาลงทุนไมเกิน 15 ป หากเปนกรณีพิเศษไมเกิน 20 ป
(8.4) หลักประกัน ไดแก จํานองอสังหาริมทรัพย หลักทรัพยรัฐบาลไทย
หรือเงินฝากใน ธ.ก.ส. ค้ําประกันรวม บุคคลหรือกรรมการสหกรณค้ําประกัน และอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. กําหนด
(8.5) เรื่องอื่นๆ ไดแก การตรวจสอบกิจการหรือติดตามกํากับการใช
เงินกู การผอนผันระยะเวลาชําระหนี้เงินกู การปรับปรุงโครงสรางหนี้ และการเรียกคืนเงินกู
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แผนงานการจายเงินกูประจําปบัญชี 2550 ในการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร
จํานวน 50,520 ลานบาท ธ.ก.ส. ไดกําหนดวงเงินในการใหสินเชื่อไว 31,100 ลานบาท คิดเปน
61.56% ของวงเงินการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรในปบัญชี 2550 ประกอบดวย29
(1) แผนงานตามแผนการดําเนินงานประจําป 2550 รวม 20,100 ลานบาท ไดแก
(1.1) ใหสินเชื่อสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการในชนบทจํานวน 1,500
ลานบาท
(1.2) ใหสินเชื่อสนับสนุนสินเชื่อแกกลุมอาชีพและองคกรในชนบทจํานวน
18,600 ลานบาท ประกอบดวย สินเชื่อแกกลุมบุคคล 2,700 ลานบาท สินเชื่อแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 500 ลานบาท สินเชื่อแกสหกรณนอกภาคการเกษตร 1,400 ลานบาท และสินเชื่อแก
กองทุนหมูบาน 14,000 ลานบาท
(2) โครงการสนั บ สนุน สิน เชื่ อเพื่อ การสร า งงานในชนบทตามมาตรการเพื่ อ
กระตุนเศรษฐกิจรวม 11,000 ลานบาท ไดแก
(2.1) โครงการสินเชื่อสําหรับผูประกอบการรายยอยจํานวน 5,000 ลานบาท
แกผูประกอบการ 50,000 ราย รายละ 100,000 บาท
(2.2) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจํานวน 4,500 ลานบาท
ประกอบดวย สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนวงเงิน 4,100 ลานบาท รวม 10,000 กลุม กลุมละ 410,000 บาท
และสินเชื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพหมูบานและชุมชนวงเงิน 400 ลานบาท จํานวน 4,000 หมูบาน
หมูบานละ 100,000 บาท
(2.3) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจํานวน 1,500 ลาน
บาท แกผูประกอบการและชุมชนจํานวน 3,000 ราย รายละ 500,000 บาท
จากกรอบความคิดในดานเปาหมายการจายเงินกูประจําปบัญชี 2550 สามารถ
วิเคราะหไดวา ธ.ก.ส. ไดกําหนดแผนงานการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรไวอยางชัดเจนในวงเงิน
31,100 ลานบาท หรือคิดเปน 61.56% ของวงเงินการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรในปบัญชี 2550
ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความพรอมในดานเปาหมายการจายเงินกูเพื่อรองรับการนําไปสูการเปนธนาคาร
เพื่อการพัฒนาชนบท ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ ธ.ก.ส. ที่กลาววา “ไดมีความพรอมและ
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ฝายนโยบายและกลยุทธ กองแผนงานและงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร.
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สามารถใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรไดตามวงเงินเปาหมายการจายสินเชื่อในรอบปบัญชี 2550
และที่ก ฎหมายกํา หนดจํ า นวน 50,520 ลา นบาท เพื่อสนั บ สนุน สิ น เชื่อนอกภาคการเกษตรแก
ประชาชน กลุมบุคคล และองคกร เชน สินเชื่อกองทุนหมูบาน สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน และสินเชื่อ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ ธ.ก.ส. เชื่ อ ว า สามารถให สิ น เชื่ อ นอกภาคการเกษตรตาม
พระราชบั ญญัติ ธ นาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณก ารเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 ไดต าม
เปาหมายทางการเงินในรอบปบัญชี 2550”30
3) บุคลากร
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550 ธ.ก.ส. มีพนักงานรวม 12,775 คน ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของ ธ.ก.ส. ที่สํานักงานใหญ 1,435 คน และปฏิบัติงานที่สาขา 11,340 คน โดย ธ.ก.ส.
ไดกําหนดอัตรากําลังพนักงานมาตั้งแตป 2540 ไวไมเกิน 13,000 คน นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ไดมีระบบ
การจ า งอี ก 2 ประเภท ได แ ก (1) ผู ช ว ยพนั ก งานและลู ก จ า งประจํ า ประมาณ 1,600 คน โดย
ลูกจางประจํามีสิทธิที่จะไดรับสวัสดิการตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด ไดแก พนักงานธุรการ และสําหรับ
ผูชวยพนักงาน ธ.ก.ส. จะจัดจางตามฤดูกาล ซึ่งจะไดรับสิทธิจาก ธ.ก.ส. บรรจุเปนพนักงานไดเมื่อมี
ผลงานและผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถ และ (2) ลูกจางตามสัญญาจางชั่วคราว
ประมาณ 2,000 คน เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงาน
ขับรถ ดังนั้น ธ.ก.ส. ไมมีการเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับภารกิจใหมในการขยายสินเชื่อสูนอกภาค
การเกษตร ไดใชวิธีการพัฒนาพนักงาน โดยฝกอบรมพนักงานใหเกิดทักษะใหมๆ ตามภารกิจเพื่อ
การพั ฒ นาชนบทของธนาคาร ในป 2550 ได กํ า หนดวงเงิ น ไว 141 ล า นบาท เพื่ อ รองรั บ 13
โครงการ ดังนี31้
(1) โครงการซักซอมความเขาใจกลยุทธการดําเนินงานกองทุนทวีสุขผาน
IPTV เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑกองทุน “ทวีสุข” และประชาสัมพันธให
ลูกคาใชบริการได กลุมเปาหมายสําหรับพนักงานพัฒนาธุรกิจและการเงินสาขาละ 3-5 คน (600
สาขา) จํานวน 3,000 คน

30

ธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท, ทุมเงินสูรากหญา, (หนังสือพิมพโพสตทูเดย, 12 เมษายน 2550),

A 20.
31

ฝา ยนโยบายและกลยุ ทธ กองแผนงานและงบประมาณ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร.
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(2) โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงชุ ม ชนต น แบบเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ด า นการใช ป จ จั ย การผลิ ต และการดํ า รงชี วิ ต โดยใช ท ฤษฎี ใ หม เพื่ อ ให เ ป น ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนเกษตรกรลูกคาใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางดําเนิน
ชีวิต กลุมเปาหมายสําหรับพนักงานสาขาที่ดูแลโครงการ/ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปน
วิทยากรกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 750 คน
(3) โครงการการเรียนรูวิถีชุมชนและจัดทําแผนแมบทชุมชน เพื่อใหพนักงาน
ได เ รี ย นรู แ ละเข า ใจการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชน กลุ ม เป า หมายสํ า หรั บ ผู ผ า นหลั ก สู ต รวิ ท ยากร
กระบวนการ จํานวน 210 คน
(4) โครงการการให สิน เชื่ อ โดยใชดั ชนี ชี้วั ด ความเสี่ย งเปน รายผลิตภัณ ฑ
เพื่อใหสามารถใหสินเชื่อในการผลิตพืชที่มีอนาคตตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการผลิต
พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สรางพลังงานทดแทน และพืชที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
กลุมเปาหมายสําหรับพนักงานพัฒนาธุรกิจและสาขา จํานวน 84 คน
(5) โครงการเพิ่มความสามารถการใหสินเชื่อตามแนวทางทฤษฎีใหม เพื่อให
สามารถใหสินเชื่อ โดยพิจารณาการจัดการผลิตและการตลาดตามแนวทางทฤษฎีใหมไดอยาง
เหมาะสม กลุมเปาหมายสําหรับพนักงานพัฒนาธุรกิจ และสาขา จํานวน 80 คน
(6) โครงการการใหสินเชื่อผูประกอบการรายยอย (Micro Finance) เพื่อให
สามารถใหสินเชื่อแกผูประกอบการรายยอยนอกภาคการเกษตรไดอยางถูกตอง กลุมเปาหมาย
สําหรับผูชวยพนักงานพัฒนาธุรกิจ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด จํานวน 76 คน
(7) โครงการการใหสินเชื่อผูประกอบการขนาดเล็ก (SME) เพื่อใหสามารถให
สินเชื่อแกผูประกอบการขนาดเล็กนอกภาคการเกษตร SME ไดอยางถูกตอง กลุมเปาหมายสําหรับ
พนักงานพัฒนาธุรกิจ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด จํานวน 76 คน
(8) โครงการการเพิ่มความสามารถพนักงานรวมกับสํานักสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพื่อใหมีความรูการจัดทําแผนธุรกิจ การวิเคราะห ขยายธุรกิจแต
ละประเภท รวมถึงการกํากับแนะนําใหคําปรึกษาแกธุรกิจของลูกคาไดอยางถูกตอง กลุมเปาหมาย
สําหรับพนักงานที่เกี่ยวของจํานวน 10 คน
(9) โครงการพัฒนาและปรั บ ปรุงการใหสิน เชื่ อขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น (อปท.) เพื่อรวมคนหาปญหาการดําเนินงานการใหสินเชื่อแกองคกรปกครองทองถิ่น และ
รวมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา กลุมเปาหมายสําหรับพนักงานที่เกี่ยวของจํานวน 100 คน
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(10) โครงการการให สิ น เชื่ อ แก ก ลุ ม อาชี พ และองค ก รในชนบท เพื่ อ ให
สามารถสนับสนุนสินเชื่อแกกลุมบุคคลตางๆ เชน วิสาหกิจชุมชนกลุมการเงินขนาดเล็ก และกลุม
อาชีพสหกรณนอกภาคการเกษตร กลุมเปาหมายสําหรับพนักงานที่เกี่ยวของ จํานวน 85 คน
(11) โครงการให ค วามรู พื้ น ฐานด า นนิ ติ ก รรมสั ญ ญา เช น การจั ด ทํ า แฟ ม
ความรูดานนิติกรรมสัญญาตามกฎหมาย การเสริมทักษะนิติกรในการใหความรูดานนิติกรรมสัญญา
และการซั ก ซ อ มพนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ ในการให ค วามรู ด า นนิ ติ ก รรมสั ญ ญาตามกฎหมายแก
เกษตรกรทาง IPTV เพื่อรวมกันจัดทําแฟมประมวลความรูดานนิติกรรมสัญญาเพื่อใชในการให
ความรูแกพนักงานพัฒนาธุรกิจ เพื่อใหนิติกรรมมีความพรอมในการใหคําปรึกษาดานนิติกรรม
สั ญ ญาแก พ นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ ให พ นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ มี ค วามพร อ มในการให บ ริ ก าร
คําปรึกษาสอดคลองความตองการของลูกคา กลุมเปาหมายสําหรับนิติกร และพนักงานพัฒนา
ธุรกิจ จํานวน 4,130 คน
(12) โครงการการศึกษาดูงานดานการบริหารสินเชื่อ และการเงินการธนาคาร
ณ ตางประเทศ เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ไดเรียนรูประสบการณของสถาบันการเงินใน
ตางประเทศ เพื่อนําประสบการณที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานดานตางๆ ทั้งสํานักงานใหญ
และสาขา และเพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งสถาบั น การเงิ น พั น ธมิ ต รในต า งประเทศ
กลุมเปาหมายสําหรับผูบริหารและพนักงานสาขาที่ปฏิบัติงานดานบัญชีการเงิน และหัวหนาหนวย
จํานวน 75 คน
(13) โครงการการศึกษาดูงานดานสินเชื่อ Microfinance ณ Grameen Bank
ประเทศบังคลาดเทศ เพื่อใหศึกษารูปแบบการดําเนินงานและการบริหารจัดการโครงการสินเชื่อ
เพื่ อ ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ของเกษตรกรผู มี ร ายได น อ ยในชนบท และสิ น เชื่ อ นอกภาค
การเกษตรจาก Grameen Bank มาประยุกตใชกับการดําเนินงานดานสินเชื่อของธ.ก.ส. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กลุมเปาหมายสําหรับผูอํานวยการฝายกิจการสาขา 1-9 ผูบริหาร และพนักงานใน
สังกัดฝายสินเชื่อบุคคล จํานวน 15 คน
ธ.ก.ส. ไดกําหนดตัวชี้วัดโครงการ คือ เปาหมายที่ตองดําเนินการพัฒนาเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค และมีการประเมินโครงการตางๆ หลายรูปแบบ ดังนี้
(1) ประเมินผลโครงการ และวิทยากรทุกหลักสูตร โดยมีมาตรฐานตาม ISO
(2) ประเมินผลโครงการที่มีหลายรุนหรือที่ตองการขยายผลเพื่อใชในการปรับปรุง
พั ฒ นา เพื่ อ ให ท ราบว า การดํ า เนิ น งานสามารถตอบสนองป ญ หาหรื อ ความต อ งการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม และควรพัฒนาปรับปรุงประเด็นใด
(3) ประเมินผลการเรียนรู ในกรณีเปนโครงการที่พัฒนาเพื่อการเลื่อนตําแหนง
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(4) ติดตามผลโครงการที่สําคัญ หรือโครงการพัฒนาขีดความสามารถที่มุงเนนให
เกิดผลในการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได เ สริ ม สร า งทั ก ษะพนั ก งานจากโครงการเรี ย นรู จ ากการ
ปฏิบัติงานจริง โดย ธ.ก.ส. ไดขอความรวมมือทางวิชาการจากองคการความรวมมือทางวิชาการ
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit : GTZ)
ภายใตโครงการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการทางการเงินสําหรับลูกคารายยอย (Microfinance Linkage Project) ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 และสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ 2547
โครงการดังกลาวไดเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ธ.ก.ส. เพื่อสามารถใหบริการที่เหมาะสมและ
ยั่งยืนแกชาวชนบท โดยปรับปรุงบริการทางการเงินใหสามารถเขาถึงลูกคาไดกวางขวางมากขึ้น
สนับสนุน ธ.ก.ส. ใหเปนธนาคารพัฒนาชนบทที่สามารถใหบริการทางการเงินอยางหลากหลายตรง
กับความตองการของชาวชนบทดวยบริการที่เปนกันเองและในวิถีทางที่ยั่งยืน สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการฯ ไดดังนี32้
(1) การสนับสนุนดานการระดมเงินออม
โครงการเชื่อมโยง Microfinance ไดดําเนินการสนับสนุนกระบวนการปรับ
โครงสรางการให บริ ก ารทางการเงินของ ธ.ก.ส. ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปน ตน มา โดยไดทําการ
วางแผนและดําเนินการตามกลยุทธการระดมเงินออม พัฒนาผลิตภัณฑเงินฝาก และระบบการ
ใหบริการ ในปลายป พ.ศ. 2538 ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยทวีโชค (เงินฝากออม
ทรัพยทวีโชค หมายถึง เงินฝากออมทรัพยประเภทมีรางวัล โดยการฝากเงินครั้งแรกเพียง 50 บาท
แลวสะสมเงินที่ละเล็กที่ละนอยจนครบ 2,000 บาท และฝากตอไปเปนเวลาติดตอกันอยางนอย 3
เดือน กอนวันจับรางวัล ผูฝากจะไดรับบัตร 1 ใบ เพื่อใชในการชิงรางวัล ซึ่งจับทุก 6 เดือน ณ ที่ทํา
การสาขาของธนาคาร) ซึ่งเนนไปที่กลุมลูกคารายยอยและรายเล็ก หลังจากที่ไดดําเนินการทดลอง
ในพื้นที่นํารองแลว และขยายผลไปในพื้นที่ทั่วประเทศในป พ.ศ. 2539 ผลการดําเนินงาน ณ เดือน
มีนาคม 2546 มีจํานวนผูฝากเงินทั้งสิ้น 2.3 ลานราย มียอดเงินฝาก 9,700 ลานบาท และมียอดเงิน
ฝากเฉลี่ยรายละ 4,283 บาท ผลิตภัณฑเงินฝากดังกลาวชวยใหธนาคารสามารถยืนอยูไดดวยตัวเอง
เนื่องจากการระดมเงินออมที่เนนไปยังกลุมผูฝากรายยอยทําให ธ.ก.ส. สามารถขยายฐานผูฝากและ
32

กองบรรณาธิการ, แนะนําบุคคลสําคัญกับการพัฒนาชนบทไทย : คุณแมรี่ หลุยส
ฮาเบอรเบอรเกอร, วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร,
ปที่ 4 ฉบับที่ 11 (เม.ย. – มิ.ย. 2547), (2547) : 103-105.
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เขาถึงแหลงเงินทุนตนทุนต่ําที่มีความยั่งยืน และลดความเสี่ยงไดอีกดวย ทั้งนี้ เปนความพยายามที่
จะเพิ่ ม พู น การพึ่ ง ตนเองและลดการพึ่ ง พาจากแหล ง เงิ น ทุ น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ
นอกจากนี้ ความสําเร็จและประสบการณจากการดําเนินงานออมทรัพยทวีโชคยังสงผลตอการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอื่นๆ ของ ธ.ก.ส. เชน บัตรออมทรัพยทวีสิน เปนตน
(2) การทดลองการใหสินเชื่อขนาดยอยนอกภาคการเกษตร
โครงการ Microfinance ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการสนับสนุน ธ.ก.ส.
ให ทํ า การพั ฒ นาและทดลองผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น เชื่ อ ขนาดย อ ยนอกภาคการเกษตร (Non-Farm
Microcredit) ซึ่งเปนการเปดชองทางใหกับลูกคากลุมใหมคือกลุมนอกภาคการเกษตร สงผลให ธ.
ก.ส. ไดรับประสบการณและบทเรียนทั้งในเรื่องการพัฒนาคําชี้แจงวิธีปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงใหมี
นอยที่สุด เครื่องมือตางๆ และมาตรการในการขยายผลไปยังสาขาอื่นๆ ผลการดําเนินงานชี้ใหเห็น
วา ธ.ก.ส. สามารถใหสินเชื่อประเภทดังกลาวแกลูกคานอกภาคการเกษตรไดอยางยั่งยืนและไดอยาง
ดีไมดอยไปกวาสินเชื่อเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ ในระยะแรกไดทดลองดําเนินงานโครงการนํารองการ
ใหสินเชื่อขนาดยอยนอกภาคการเกษตรและขยายผลไปยังสาขา 26 สาขา กอนที่จะมีการแกไข
เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. เพื่อทําใหบทบาทของ ธ.ก.ส. มีความคลองตัวหรือขยายตัวใน
เรื่องของการใหบริการสินเชื่อดังกลาวตอไป
(3) การปรับปรุงวัฒนธรรมการบริการและขีดความสามารถของพนักงาน ธ.ก.ส.
โครงการจัดอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมบริการและการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงาน ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกเกษตรกรลูกคา โดยมีการ
จัดอบรมหลักสูตร ดังตอไปนี้
(3.1) หลักสูตรการสรางสรรควัฒนธรรมบริการ (Service Culture) ซึ่งเนื้อหา
หลักสูตรจะเนนดานการใหบริการที่ดี เปนกันเอง และสุภาพ แกลูกคา โดยมีพนักงานเขารับการ
อบรมจํานวนมากกวา 10,000 คน
(3.2) หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการใหคําปรึกษา
แนะนํา (Service Culture Plus) ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะเนนดานการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกคาและ
ความรูในผลิตภัณฑหลักและบริการตางๆ ของธนาคาร โดยมีพนักงานเขารับการอบรม จํานวน
3,400 คน
(3.3) หลั ก สู ต รการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของพนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ
(Competency Plus) ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะเนนดานเทคนิคการใหสินเชื่อโดยใชงบกระแสเงินสด
และทักษะในการสัมภาษณลูกคา โดยมีพนักงานเขารับการอบรม จํานวน 1,600 คน
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นอกจากนี้ ยั ง ให ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า คู มื อสํ า หรั บวิ ท ยากร การจั ด ทํ า
เนื้อหา และแนวทางในการสอน ซึ่งการอบรมดังกลาวสามารถสงผลในทางบวกตอภาพลักษณของ
ธ.ก.ส. และทําให ธ.ก.ส. มีความเขมแข็งและพรอมที่จะใหบริการและเขาถึงความตองการของลูกคา
มากขึ้น
(4) การพัฒนาระบบควบคุมภายในของ ธ.ก.ส. สาขา ตามหลักการกระจายอํานาจ
ตามแนวคิดศูนยกําไร
แบบรายงานการบริหารสาขา (Branch Management Information System :
BMIS) ตามแนวคิดศูนยความรับผิดชอบ (ศูนยกําไร) เปนเครื่องมือที่ชวยให ธ.ก.ส. สาขาทราบถึง
ผลการดําเนินงานทางการเงินของตนเองตามแนวคิดศูนยกําไรไดเปนอยางดี เพราะเปนการสราง
ความโปรงใสและชวยใหสาขามีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ชวยในเรื่องการตัดสินใจของสาขาตามหลักการกระจายอํานาจดวย ในชวงป พ.ศ. 2541-2546 ได
ใหการสนับสนุน ธ.ก.ส. ในการพัฒนา ทดลอง และขยายผลการใชแบบรายงาน BMIS ตามแนวคิด
ศูนยกําไรไปทั่วประเทศ โดยไดพัฒนาระบบและกรอบในการบริหารสาขาตามแนวคิดการควบคุม
แบบกระจายอํานาจ ในขณะเดียวกันไดมอบความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ใหกับผูจัดการสาขา
ทั้งนี้ รวมถึงการตั้งสํารองหนี้สูญรายเดือน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเดินสะพัด และการจัดการ
คาใชจายที่เปนจริงใหกับสาขาในทุกๆ เดือน ขอมูลเพื่อการบริหารจะรวบรวมไวในแบบวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเพียงแผนเดียว ทําใหสาขาสามารถทราบถึงอัตราสวนทางการเงินและสามารถ
นํามาใชในการเปรียบเทียบ ทบทวน และวางแผนได และไดนําไปใชในการกําหนดกลยุทธโดย
ภาพรวมของ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ
จากกรอบความคิดในดานบุคลากรสามารถวิเคราะหไดวา ธ.ก.ส. มีความพรอมใน
ดานบุคลากร เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีการเสริมสรางทักษะพนักงานจากการฝกอบรมและการปฏิบัติงาน
จริงจาก GTZ เพื่อรองรับการขยายบทบาทในการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร เพื่อนําไปสูการ
เปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ นายสมชัย อ่ําพันธ ไดแสดง
ความเห็นวา “ธ.ก.ส. มีความพรอมในดานบุคลากรเพื่อเสริมสรางทักษะแกพนักงานใหรองรับการ
ใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรสูการกาวสูธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท”33

33

สมชัย อ่ําพันธ ผูชวยผูจัดการ ธ.ก.ส. สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550.
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4) โครงสรางและระบบการประสานงาน34
โครงสรางองคกรของ ธ.ก.ส. กอนวันที่ 1 มกราคม 2550 ดังแผนภาพที่ 5.1
เปนรูปแบบโครงสรางแบบราชการซึ่งบริหารโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก แบงเปน 5 กลุมงาน
ประกอบดวย กลุมงานพัฒนาลูกคาและชนบท กลุมงานรายได กลุมงานปฏิบัติการ กลุมงาน
นโยบายและกลยุทธ และกลุมงานสนับสนุน สําหรับงานพัฒนาลูกคาและชนบท ธ.ก.ส. ไดวาง
โครงสรางในระดับกลุมงาน คือ กลุมงานพัฒนาลูกคาและชนบทมี 1 ฝาย คือ ฝายพัฒนาลูกคาและ
ชนบท ประกอบดวย 4 กอง คือ กองพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกคา กองพัฒนาลูกคาบุคคล กองพัฒนา
ลูกคาสถาบัน และกองอํานวยการพัฒนาธุรกิจลูกคา
ตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ธ.ก.ส. ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรดัง
แผนภาพที่ 5.2 เฉพาะ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ สําหรับโครงสรางองคกรของสํานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดโครงสรางองคกรยังคงเดิมโดยไดแสดงโครงสรางและการบริหารงานดังแผนภาพที่ 5.3 -5.4
เพื่อรองรับภารกิจการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร ในการกาวสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา
ชนบท ธ.ก.ส. มีรูปแบบโครงสรางแบบราชการซึ่งบริหารโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอกเชนเดิม ได
ปรับปรุงโครงสรางจาก 5 กลุมงาน มาเปน 4 ดาน ประกอบ ดานการธนาคาร ดานบริหารสาขา
ดานกลยุทธองคกร และดานบัญชี การเงิน และบริหารความเสี่ยง สําหรับงานพัฒนาลูกคาชนบท
ดานการธนาคาร สายธุรกิจทั่วไป มีการเพิ่ม 2 สํานักในสํานักงานใหญ คือ
(1) สํานั กสิ นเชื่อผูประกอบการและบุคคลทั่ว ไป มีภ ารกิจ รับผิดชอบงาน
สินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งบุคคลทั่วไปให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของลูกคา และทิศทางนโยบายของธนาคาร โดยมีกรอบ
อัตรากําลัง 18 อัตรา ประกอบดวย ผูบริหาร 3 อัตรา พนักงาน 12 อัตรา และลูกจางอีก 3 อัตรา ซึ่ง
ธ.ก.ส. ไมไดมีการเพิ่มพนักงานในภาพรวมแตอยางใด
(2) สํานักเสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน มีภารกิจรับผิดชอบงานพัฒนา
ธุรกิจการทองเที่ยวของลูกคาและชุมชน โดยนําทุนทางสังคมของชุมชนมาสรางมูลคาเพิ่ม (Value
Added) และสรางเครือขายคุณคา (Value Chain) โดยมีกรอบอัตรากําลัง 11 อัตรา ประกอบดวย
ผูบริหาร 2 อัตรา พนักงาน 6 อัตรา และลูกจางอีก 3 อัตรา ซึ่ง ธ.ก.ส. ไมไดมีการเพิ่มพนักงานใน
ภาพรวมแตอยางใด

34

ฝายนโยบายและกลยุทธ กองวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
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สําหรับงานพัฒนาลูกคาชนบท ดานการธนาคาร สายธุรกิจสินเชื่อ ฝายพัฒนาลูกคา
และชนบท กองพัฒนาลูกคาบุคคล ใน ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ มีหนาที่ประสานงานกับสํานักงาน ธ.
ก.ส. จังหวัด ดังแผนภาพที่ 5.5 ดังนี้
(1) กองพัฒนาลูกคาบุคคล ฝายพัฒนาลูกคาและชนบท ใน ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ
มีหนาที่รวมกับฝายกิจการสาขา สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และสาขา เกี่ยวกับงานสงเสริมการพัฒนา
และสรางความเขมแข็งของลูกคารายบุคคลและชุมชน งานรวมกับสวนงานภายนอก จัดทําแผน
แมบทชุมชนดานการเงิน และงานมวลชนสัมพันธกับลูกคาและชุมชน งานวางแผนและออกแบบ
การพัฒนาลูกคาประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร งานควบคุม กํากับ ประเมินผล
โครงการที่วาจางสถาบันอื่นๆ ที่ดําเนินการแทน ปฏิบัติการเฉพาะกิจโครงการนํารองและการสราง
ตนแบบตามภูมิภาค งานจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพนักงานกับพนักงาน และหรือพนักงาน
กับลูกคา และหรือลูกคากับลูกคาเพื่อขยายผลโครงการ งานสราง วิทยากร เครือขายแนวรวมใน
การพัฒนาลูกคาและชนบท งานฟนฟูเกษตรกรลูกคาที่มีปญหา ทุกประเภท งานสงเสริม การลด
ตนทุนการผลิต ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย และหนาที่ในสวนงานพัฒนาชนบท
ไดแก
(1.1) รับผิดชอบภาพรวมการพัฒนาชนบทของธนาคาร ไดแก แผนงานและ
งบประมาณในการพัฒนาชนบท และการจัดทําแผนแมบทชุมชน
(1.2) กําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
(1.3) จัดทําหลักสูตรในการพัฒนา
(1.4) สนับสนุนงานปฏิบัติการในพืน้ ที่ ไดแก การประสานงานสวนงานที่
เกี่ยวของ การจัดหาวิทยากรเปนที่ปรึกษางานพัฒนาชนบทใหแกทีมงานสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
(1.5) สรางวิทยากรในการพัฒนาชนบทของธนาคาร
(1.6) ใหความรูและปลูกจิตสํานึกงานพัฒนาใหกับพนักงานในทุกระดับ
(1.7) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(2) สําหรับงานพัฒนาธุรกิจลูกคา ในสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 75 แหง มีหนาที่
รับผิดชอบงานการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ การตลาด
ของลูกคา กลุมลูกคา สถาบันเกษตรกร องคกรทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนในพื้นที่ใหเกิด
ความเขมแข็ง และเชื่อมโยงธุรกิจกับธนาคารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหนาที่ใน
สวนงานพัฒนาชนบท ไดแก
(2.1) รับผิดชอบภาพรวมการพัฒนาชนบทของสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ไดแก
แผนงานและงบประมาณในการพัฒนาชนบท และการจัดทําแผนแมบทชุมชน
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(2.2) จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาลูกคาและชุมชนในพื้นที่ดําเนินการ
รวมกับสวนงานภายใน ไดแก สาขาในสังกัด และสวนงานราชการที่รับผิดชอบงานพัฒนาชนบท
และความเปนอยูของคนในชุมชน ไดแก พัฒนากรจังหวัดเกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ
(2.3) รวมกับสวนงานตามขอ 2 ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชนบท
(2.4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(2.5) รายงานผลการดําเนินงานใหสวนงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
ระบบประสานงานระหวาง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ไดแก
(1) งานพัฒนาชนบทระหวางสํานักงานใหญกับสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด (สนจ.)
75 แหง จะถูกเชื่อมโยงดวยแผนงานและงบประมาณสํานักงานใหญ โดยกองพัฒนาลูกคาบุคคล
(กพบ.) จะทําหนาที่กําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณใหแตละ สนจ. ในสวน สนจ. โดยงาน
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ลู ก ค า จะร ว มกั บ สาขาในการจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาลู ก ค า และชุ ม ชน โดยกํ า หนด
เปาหมาย แผนการพัฒนา และงบประมาณ รวมถึงการสํารวจความตองการของลูกคาและชุมชนใน
การพัฒนา
(2) การประสานงานของกองพัฒ นาลู ก คา บุ ค คล (กพบ.) จะทํ า หน าที่ใ นการ
สนับสนุนและชวยแกไขปญหาใหแก สนจ. ในเรื่องงานพัฒนา อาทิ การจัดหาวิทยากร การเพิ่มขีด
ความสามารถในงานพัฒนาใหแกพนักงานในพื้นที่ และการประสานกับสวนงานภายนอก
จากกรอบแนวความคิดในดานโครงสรางและระบบประสานงานของ ธ.ก.ส. ทั้ง
ในสํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด สามารถวิเคราะหไดวา ธ.ก.ส. มีความพรอมใน
ดานนี้ เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีการปรับโครงสรางองคกรในสํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550
เพื่อรองรับการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร และทั้ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัด มีระบบประสานงานเชื่อมโยงกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ นายสมชัย อ่ําพันธ
ไดแสดงความเห็นในเรื่องนี้วา “ธ.ก.ส. มีความพรอมในการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร เพื่อเปน
สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทอยางแทจริง เนื่องจากไดปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลอง
กับภารกิจของธนาคารเพื่อรองรับการกาวสูธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสราง ดังนี้

75
(1) ธ.ก.ส. อยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางธนาคาร โดยการจัดใหมีสวนงาน
พัฒนาชนบทประจําอยูที่ฝายกิจการสาขาของธนาคารทั้ง 9 ภาค เพื่อเปนกลุมงานสนับสนุนงาน
พัฒนาชนบทใหแกสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2550
(2) เพื่อใหโครงสรางองคกรและโครงสรางตําแหนงของธนาคารสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจตามวิสัยทัศนของธนาคาร ในปบัญชี 2550 (1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551)
ธ.ก.ส. มีแผนงานในการจัดจางที่ปรึกษาภายนอกมาทําการศึกษาโครงสรางองคกรและโครงสราง
ตําแหนงทั้งระบบของธนาคาร โดยกําหนดงบประมาณในการดําเนินการเบื้องตนไว 5.4 ลานบาท
โดยคาดวาผลการศึกษาจะเสร็จสมบูรณภายใน 30 มิถุนายน 2551”35
นอกจากนี้ นายบรรจง เฉลี ย วเกรี ย งไกร ได ก ล า วถึ ง ความพร อ มในการ
ประสานงานวา “ธ.ก.ส. มีความพรอมที่จะกาวสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ในดาน
ระบบการประสานงานระหวาง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 75 สํานักงาน
มีการเชื่อมโยงกันทางโครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ระหวางสํานักงานใหญ (สนญ.) กับ
สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด (สนจ.) 75 แหง”36

35

สมชัย อ่ําพันธ ผูชวยผูจัดการ ธ.ก.ส. สัมภาษณ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550.
บรรจง เฉลี ย วเกรี ย งไกร ผู อํ า นวยการกองวิ เ คราะห แ ละพั ฒ นาระบบงาน ธ.ก.ส.
สัมภาษณ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550.
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5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ37
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ได นํ า ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT มาประยุกตใช เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกร ในการใหบริการ
ของธ.ก.ส. ทั้งสํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ที่มีการขยายงานไปทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ซึ่งการบริหารงานภายในของ ธ.ก.ส. ไดเนนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดาน Hardware ดานระบบงาน ระบบเครือขายสื่อสาร และระบบการ
รักษาความปลอดภัย (Security) เพื่อเสริมสราง และสนับสนุนการบริการทางดานการเงินการ
ธนาคาร และการบริหารงานที่ดี ตลอดจนการใชประโยชนของขอมูลขาวสารที่มีตอลูกคาเกษตรกร
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาองคกรเปนประจําทุก
ป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด มุงเนนการพัฒนาการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการบริการไปสูความ
เปนเลิศ และเนนความเปนหุนสวนกับลูกคามากกวาความเปนผูใหและรับบริการลูกคาจะไดรับการ
บริ ก ารที่ อ บอุ น ประทับ ใจ และพึ ง พอใจในความรวดเร็ ว ถู ก ตอ ง มี ขอ มูล ที่ ค รบถ ว นสมบู ร ณ
ทันสมัย มีการใหบริการที่เปนสากลครบถวนในทุกประเภทของการบริการ ดวยการใชเทคโนโลยี
ตาง ๆที่เหมาะสม เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และลดตนทุนในดานการบริหารจัดการ
เพื่อใหสามารถแขงขันทางธุรกิจไดในระยะยาว
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. ไดมุงเนนไปสูความเปนธนาคาร
พัฒนาชนบท (Bank for Rural Development) และมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Master Plan) ใหสอดรับกับนโยบาย และวิสัยทัศนของ ธ.ก.ส. เพื่อใชเปนแผนงานหลัก สําหรับ
เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปทางดาน IT ซึ่ง IT Master Plan ของ ธ.ก.ส. จะ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ ธ.ก.ส. เปนประจําทุกป โดยใน IT Master Plan ที่
กําหนดไวนี้ จะสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ธ.ก.ส. ใหเปนธนาคารที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานการบริการ Front Office Service อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการใหบริการภายใน Back Office Supports ดวยระบบ Intranet Internet และ
Extranet และครอบคลุมการพัฒนาดาน Networking Hardware และ Application Software รวมทั้ง
ดานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ธ.ก.ส. เพื่อใหรองรับการใหบริการดังกลาวขางตนมีทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เครือขายสื่อสารที่มีภาคดาวเทียมเปนหลักมาเปนสถานีภาคพื้นดินเปนหลักแทน เพื่อใหการบริการ
37
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82
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศประชาชื่นเปนศูนยเครือขาย
สื่อสารหลัก (Main Site) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเลิ้ง เปนศูนยเครือขายสํารอง (Second
Site) และมีศูนยภาครวม 8 แหง ที่จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา ระยอง
สงขลา สุราษฎรธานี และกรุงเทพฯ และ เพื่อใหการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขา ธ.
ก.ส. เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งไม ห ยุ ด ชะงั ก ธ.ก.ส. ได จั ด ให มี พ นั ก งานในสั ง กั ด ฝ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปประจํ าที่ศู นย ภาคตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือแก ไขปญหาที่ เกิด ขึ้น กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสาขาไดในเบื้องตน
ปจจุบัน ธ.ก.ส. ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริการลูกคา ตามโครงการ
นําระบบธุรกิจหลัก Core Banking System (CBS) มาใชในการใหบริการลูกคาใน 2 ระบบงาน คือ
ระบบงานเงินฝาก และระบบงานสินเชื่อ เพื่อใหบริการทางการเงิน แกเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปแบบ Real Time Online ในสาขาที่มีอยูทั่วประเทศ ซึ่งเปนระบบที่มีความเสถียรภาพ ความ
นาเชื่อถือ และความปลอดภัย (Stabilization & Reliability & Security) อยางเพียงพอ และสามารถ
รองรับปริมาณงานของระบบงานตางๆ ของ ธ.ก.ส. ที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายธุรกิจของ ธ.ก.ส. โดย
ธ.ก.ส. มีการเฝาติดตามการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง และมีการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปจัดทําแผนการพัฒนาและปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. ให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่ผานมา ธ.ก.ส. มีโครงการปรับเปลี่ยน
โครงสรางระบบงานหลักของธนาคารใหเปนสากลยิ่งขึ้น และปรับปรุงรูปแบบการใหบริการตาง ๆ
ที่ทันสมัย เพื่อใหบริการเกษตรกรลูกคา และประชาชนไดครอบคลุมการบริการที่หลากหลาย
รูปแบบ และขยายเครือขายถึงระดับตําบล และหมูบาน สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการ
ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ใหเกิดความพอใจสูงสุด
นอกจากนั้น ธ.ก.ส. ไดนําระบบ ATM มาใหบริการซึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2550
ไดติดตั้งไปแลว จํานวน 119 ตู และจะขยายการติดตั้งใหครบ 600 ตู ภายในป 2552 รวมทั้งไดมี
แผนการจัดทําระบบฐานขอมูลลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) สําหรับจัดเก็บ
รายละเอียดขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลดานการขยายธุรกรรมการใหบริการของธ.ก.ส. และ
สนับสนุนแผนการขยายการใหบริการ Call Center ของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ธ.ก.ส. นั้น ยังไดตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งจากสาเหตุภายในและสาเหตุภายนอกเชนเดียวกัน โดยกําหนดแผนการจัดทําศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง (Disaster Recovery Center :DRC) รองรับกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอรหลักขัดของใชงานไมได
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ซึ่งในปบัญชี 2550 ไดกําหนดไว 3 แผนงาน คือแผนการจัดทํา DRC ของระบบ Central Host ระบบ
BahtNet และระบบตรวจสอบลายมือชื่อ รวมทั้งไดมีการประกาศใชนโยบายระบบรักษาความ
ปลอดภัยดานเครือขายสื่อสารใหพนักงานทุกคนถือปฎิบัติ และไดจัดทําแผนการปรับปรุงระบบ
รักษาความความปลอดภัยดาน ICT ซึ่งปจจุบันอยูระหวางศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยี
ไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง ธ.ก.ส. ไดจัดจางเปนที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบระบบ
รักษาความปลอดภัยดาน ICT (ICT Security System Detail design)
จากกรอบแนวคิดในดานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสามารถวิเคราะหได วา
ธ.ก.ส. มีความพรอมในดานนี้ เนื่องจากมีระบบบริการลูกคาตามโครงการนําระบบธุรกิจหลัก Core
Banking System (CBS) มาใชในการใหบริการลูกคาใน 2 ระบบงาน คือ ระบบงาน เงินฝาก และ
ระบบงานสิ น เชื่ อ รองรั บ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการสั ม ภาษณ นางฉั น ทนา โอสถ อดี ต รอง
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ก.ส. ไดแสดงความเห็นวา “ปจจุบัน ธ.ก.ส. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. จึงสอดคลอง
และรองรับกับการมุงไปสูความเปนธนาคารพัฒนาชนบทที่พรอมจะเปนเครื่องมือในการสนับสนุน
การสรางคุณคาเพิ่มในการใหบริการทางการเงินแกเกษตรกรลูกคาและประชาชนทั่วไปไดอยาง
ทั่วถึงและทัดเทียมกับลูกคาธนาคารอื่นทั่วไป”38

38

ฉั น ทนา โอสถ รองผู อํ า นวยการฝ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย ธ.ก.ส. สั ม ภาษณ เมื่ อ วั น ที่
8 พฤษภาคม 2550.

