บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา เรื่ อ ง “ความพร อ มของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท” ไดมีวัตถุประสงค
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงบทบาทของ ธ.ก.ส. ในการใหความชวยเหลือทางการเงินในภาค
การเกษตรสูการขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาค
การเกษตรเพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท และ 2) เพื่อศึกษาถึงความพรอม
ภายในองคกรของ ธ.ก.ส. เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท โดยเลือกใชวิธี
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และพรรณนาจาก
การเก็บขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ และสัมภาษณเชิงลึกจากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใน ธ.ก.ส.
สามารถสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะได ดังนี้
1. บทสรุป
1. ผลการศึกษาบทบาทของ ธ.ก.ส. ในการใหความชวยเหลือทางการเงินในภาค
การเกษตรสูการขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาค
การเกษตรเพื่อ การนํ า ไปสูก ารเป น ธนาคารเพื่ อ การพัฒ นาชนบทพบวา ธ.ก.ส. จั ด ตั้ ง ขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร
และสหกรณการเกษตร ซึ่ง ธ.ก.ส. ไดกระจายเงินทุนไปสูภาคเกษตรกรรมเรื่อยมา และไดมีการ
แก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร พ.ศ. 2509 รวม 4 ครั้ ง
เมื่อป 2519 2525 2535 และ 2542 เพื่อขยายบทบาทการใหความชวยเหลือเกษตรกรไดมากยิ่งขึ้น
และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง แตยังคงอยูในขอบเขตที่จํากัด คือ เปนสถาบันการเงิน
ที่เนนใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกเกษตรกรในภาคการเกษตร ทําให ธ.ก.ส. ไมสามารถ
เป น กลไกในการสร า งความเข ม แข็ ง ของชุม ชนระดั บ ฐานรากได อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ดัง นั้ น
เมื่อ พ.ศ. 2546 ไดมีการขอแกไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
พ.ศ. 2509 เพื่ อ ขยายบทบาท ธ.ก.ส. เป น สถาบั น การเงิ น เพื่ อ การพั ฒ นาชนบท และประกาศ
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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
การใหความชวยเหลือทางการเงินในภาคการเกษตร ธ.ก.ส. สามารถใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตรในการประกอบอาชีพอื่น
การพัฒนาความรูและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร และสําหรับการดําเนินการ
ตามโครงการที่เปนการสงเสริม หรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งเปนการดําเนินการ
รวมกับผูประกอบการ จึงทําให ธ.ก.ส. สามารถใหความชวยเหลือทางการเงินไดทั้งขบวนการ
เกษตรกรรมทั้งในดานการผลิตและการตลาด ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมได
อยางครบวงจรตามขอบเขตในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 22 กันยายน 2542
ป จ จุ บัน ธ.ก.ส. สามารถใหค วามชว ยเหลือ ทางการเงิน จากในภาคการเกษตร
ขางตนสูการขยายบทบาทในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาค
การเกษตรไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด ธ.ก.ส. สามารถทําหนาที่เปนสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาชนบทโดยใหการสนับสนุนทางการเงิน หรือการบริหารจัดการใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล
ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ ท างการเกษตรและการพัฒ นาชนบท ทํ าให ธ.ก.ส.
สามารถใหความชวยเหลือประชาชนระดับฐานราก ทั้งดานการเงิน การผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ซึ่งจะสงผลใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตและเปนการเพิ่มรายไดของเกษตรกร
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสหกรณทุกประเภท เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนระดับฐานรากที่เปน
สมาชิกของสหกรณที่ขาดเงินทุนใหมีแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เชน สหกรณบริการ และสหกรณ
ร า นค า ให ส ามารถบริ ก ารสมาชิ ก ของสหกรณ ไ ด อ ย า งพอเพี ย ง ตามขอบเขตในกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนระดับฐานราก
ไดมากยิ่งขึ้น และจะสงผลใหชุมชนระดับฐานรากเข็มแข็ง รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เติบโตอยางยั่งยืนในที่สุด
2. ผลการศึกษาความพรอมภายในองคกรของ ธ.ก.ส. เพื่อการนําไปสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท จากกรอบความคิดที่ไดศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานกฎหมาย ดาน
เปาหมายการจายเงินกู ดานบุคลากร ดานโครงสรางและระบบประสานงาน และดานระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ธ.ก.ส. มีความพรอมทั้ง 5 ด าน เพื่ อรองรับการนําไปสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ดังนี้
2.1 จากกรอบความคิดในดานกฎหมาย กฎหมายไดผานกระบวนการพิจารณา
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2509
และไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 เปนตนมา และมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 รองรับ ขณะนี้อยูระหวางการนําประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผล
บังคับใชตอไป ดังนั้น ปจจัยความพรอมของ ธ.ก.ส. ในดานกฎหมายจึงมีความชัดเจนและเปนไป
ไดสูงในการบังคับใช เพื่อให ธ.ก.ส. สามารถดําเนินการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
2.2 จากกรอบความคิดในดานเปาหมายการจ ายเงิน กูประจําปบัญชี 2550
ธ.ก.ส. ได กํ า หนดแผนงานการใหสิน เชื่อ นอกภาคการเกษตรไว อยางชั ด เจนในวงเงิน 31,100
ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น 61.56% ของวงเงิ น การให สิ น เชื่ อ นอกภาคการเกษตรในป บั ญ ชี 2550
รองรับการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทประกอบดวย
(1) แผนงานตามแผนการดําเนินงานประจําป 2550 รวม 20,100 ลานบาท
ได แ ก สิน เชื่อสนั บสนุน สิ น เชื่อผู ประกอบการในชนบทจํา นวน 1,500 ลานบาท และสิน เชื่อ
สนับสนุนสินเชื่อแกกลุมอาชีพและองคกรในชนบทจํานวน 18,600 ลานบาท ประกอบดวย สินเชื่อ
แกกลุมบุคคล 2,700 ลานบาท สินเชื่อแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 500 ลานบาท สินเชื่อแก
สหกรณนอกภาคการเกษตร 1,400 ลานบาท และสินเชื่อแกกองทุนหมูบาน 14,000 ลานบาท
(2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการสรางงานในชนบทตามมาตรการ
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจรวม 11,000 ลานบาท ไดแก โครงการสินเชื่อสําหรับผูประกอบการรายยอย
จํานวน 5,000 ลานบาท โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจํานวน 4,500 ลานบาท
และโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจํานวน 1,500 ลานบาท
ประกอบกับไดสอดคลองกับความเห็นของผูจัดการ ธ.ก.ส. ที่กลาววา
“ไดมีความพรอมและสามารถใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรไดตามวงเงินเปาหมายการจายสินเชื่อ
ในรอบปบัญชี 2550 และที่กฎหมายกําหนดจํานวน 50,520 ลานบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อนอกภาค
การเกษตรแกประชาชน กลุมบุคคล และองคกร เชน สินเชื่อกองทุนหมูบาน สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน
และสินเชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ธ.ก.ส. เชื่อวาสามารถใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 ไดตาม
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เปาหมายทางการเงินในรอบปบัญชี 2550” ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความพรอมในดานเปาหมายการจาย
เงินกูตามกรอบความคิดที่ไดกําหนดไว
2.3 จากกรอบความคิดในดานบุคลากร ธ.ก.ส. มีการเสริมสรางทักษะพนักงาน
จากการฝกอบรมในป 2550 รวม 13 โครงการ และการปฏิบัติงานจริงจาก GTZ เชน การสนับสนุน
ดา นการระดมเงิน ออม การทดลองการให สิน เชื่อ ขนาดย อ ยนอกภาคการเกษตร การปรั บปรุ ง
วัฒนธรรมการบริการและขีดความสามารถของพนักงาน ธ.ก.ส. และการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในของ ธ.ก.ส. ตามหลักการกระจายอํานาจตามแนวคิดศูนยกําไร เพื่อรองรับการขยายบทบาท
ในการให สิ น เชื่ อ นอกภาคการเกษตร เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเป น ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาชนบท
ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ นายสมชัย อ่ําพันธ ที่ไดแสดงความเห็นวา “ธ.ก.ส. มีความ
พรอมในดานบุคลากรเพื่อเสริมสรางทักษะแกพนักงานใหรองรับการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร
สูการกาวสูธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท” ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความพรอมในดานบุคลากรตาม
กรอบความคิดที่ไดกําหนดไว
2.4 จากกรอบแนวความคิดในดานโครงสรางและระบบประสานงานของ
ธ.ก.ส. ทั้งในสํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. 75 จังหวัด ธ.ก.ส. ไดมีการปรับโครงสราง
องคกรในสํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 เพื่อรองรับการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร
สําหรับงานพัฒนาลูกคาชนบท ดานการธนาคาร สายธุรกิจทั่วไป มีการเพิ่ม 2 สํานักในสํานักงาน
ใหญ คือ (1) สํานักสินเชื่อผูประกอบการและบุคคลทั่วไป มีภารกิจรับผิดชอบงานสินเชื่อของกลุม
ลูกคาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งบุคคลทั่วไปใหเหมาะสมสอดคลอง
กับความตองการของลูก คา และทิศทางนโยบายของธนาคาร โดยมีกรอบอัตรากําลั ง 18 อัตรา
รองรับ และ (2) สํานักเสริมสรางศักยภาพและธุรกิจชุมชน มีภารกิจรับผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจ
การท อ งเที่ ย วของลู ก ค า และชุ ม ชน โดยนํ า ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชนมาสร า งมู ล ค า เพิ่ ม (Value
Added) และสรางเครือขายคุณคา (Value Chain) โดยมีกรอบอัตรากําลัง 11 อัตรา รองรับ
สําหรับงานพัฒนาลูกคาชนบท ดานการธนาคาร สายธุรกิจสินเชื่อ ฝาย
พัฒนาลูกคาและชนบท กองพัฒนาลูกคาบุคคล ใน ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ มีหนาที่ประสานงานกับ
สํานักงาน ธ.ก.ส. 75 จังหวัด คือ (1) กองพัฒนาลูกคาบุคคล ฝายพัฒนาลูกคาและชนบท ใน ธ.
ก.ส. สํานักงานใหญมีหนาที่รวมกับฝายกิจการสาขา สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และสาขา เกี่ยวกับ
งานสงเสริมการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของลูกคารายบุคคลและชุมชน งานรวมกับสวนงาน
ภายนอก จั ด ทํ า แผนแม บ ทชุ ม ชนด า นการเงิ น และงานมวลชนสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า และชุ ม ชน
งานวางแผนและออกแบบการพัฒนาลูกคาประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร
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งานควบคุม กํากับ ประเมินผลโครงการที่วาจางสถาบันอื่นๆ ที่ดําเนินการแทน ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
โครงการนํารองและการสรางตนแบบตามภูมิภาค งานจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพนักงาน
กับพนักงาน และหรือพนักงานกับลูกคา และหรือลูกคากับลูกคาเพื่อขยายผลโครงการ งานสราง
วิทยากร เครือขายแนวรวมในการพัฒนาลูกคาและชนบท งานฟน ฟูเกษตรกรลูกคาที่มีปญหา
ทุกประเภท งานสงเสริมการลดตนทุนการผลิต ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
(2) สําหรับงานพัฒนาธุรกิจลูกคา ในสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 75 แหง มีหนาที่รับผิดชอบงานการ
สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ การตลาดของลูกคา กลุม
ลูกคา สถาบันเกษตรกร องคกรทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนในพื้นที่ใหเกิดความเขมแข็ง และ
เชื่อมโยงธุรกิจกับธนาคารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบประสานงานระหว า ง ธ.ก.ส. สํ า นั ก งานใหญ และสํ า นั ก งาน ธ.ก.ส.
75 จังหวัด ไดแก (1) งานพัฒนาชนบทระหวางสํานักงานใหญกับสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
(สนจ.) 75 แหง จะถูกเชื่อมโยงดวยแผนงานและงบประมาณสํานักงานใหญ โดยกองพัฒนาลูกคา
บุคคล (กพบ.) จะทําหนาที่กําหนดเปาหมายและจัดสรรงบประมาณใหแตละ สนจ. ในสวน สนจ.
โดยงานพัฒนาธุรกิจลูกคาจะรวมกับสาขาในการจัดทําโครงการพัฒนาลูกคาและชุมชน โดยกําหนด
เปาหมาย แผนการพัฒนา และงบประมาณ รวมถึงการสํารวจความตองการของลูกคาและชุมชนใน
การพัฒนา และ (2) การประสานงานของกองพัฒนาลูกคาบุคคล (กพบ.) จะทําหนาที่ในการ
สนับสนุนและชวยแกไขปญหาใหแก สนจ. ในเรื่องงานพัฒนา อาทิ การจัดหาวิทยากร การเพิ่มขีด
ความสามารถในงานพัฒนาใหแกพนักงานในพื้นที่ และการประสานกับสวนงานภายนอก ธ.ก.ส.
ได มีระบบประสานงานเชื่อมโยงกัน ทั้ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ และสํานัก งาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ นายสมชัย อ่ําพันธ ไดแสดงความเห็นในเรื่องนี้วา “ธ.ก.ส. มี
ความพรอมในการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร เพื่อเปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทอยาง
แทจริง เนื่องจากไดปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับภารกิจของธนาคารเพื่อรองรับการกาวสู
ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาชนบท ดั ง นั้ น ธ.ก.ส. จึ ง มี ค วามพร อ มในด า นโครงสร า งและระบบ
ประสานงานตามกรอบความคิดที่ไดกําหนดไว
2.5 จากกรอบแนวคิดในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบัน ธ.ก.ส. ไดนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริการลูกคา ตามโครงการนําระบบธุรกิจหลัก Core Banking System
(CBS) มาใชในการใหบริการลูกคาใน 2 ระบบงาน คือ ระบบงานเงินฝาก และระบบงานสินเชื่อ
เพื่อใหบริการทางการเงิน แกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปแบบ Real Time Online ในสาขาที่มีอยู
ทั่วประเทศ ซึ่งเปนระบบที่มีความเสถียรภาพ ความนาเชื่อถือ และความปลอดภัย (Stabilization &
Reliability & Security) อยางเพียงพอ และสามารถรองรับปริมาณงานของระบบงานตางๆ ของ
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ธ.ก.ส. ที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายธุรกิจของ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. มีการเฝาติดตามการทํางานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง และมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปจัดทําแผนการพัฒนา
และปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปที่ผานมา ธ.ก.ส. มีโครงการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบงานหลักของธนาคารใหเปน
สากลยิ่งขึ้น และปรับปรุงรูปแบบการใหบริการตาง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อใหบริการเกษตรกรลูกคา
และประชาชนไดครอบคลุมการบริการที่หลากหลายรูปแบบ และขยายเครือขายถึงระดับตําบล และ
หมูบาน สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ใหเกิดความ
พอใจสูงสุด มาใชในการใหบริการลูกคาใน 2 ระบบงาน คือ ระบบงาน เงินฝาก และระบบงาน
สินเชื่อรองรับ ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ นางฉันทนา โอสถ อดีตรองผูอํานวยการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ก.ส. ไดแสดงความเห็นวา “ปจจุบัน ธ.ก.ส. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. จึงสอดคลองและรองรับกับการมุงไปสู
ความเปนธนาคารพัฒนาชนบทที่พรอมจะเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการสรางคุณคาเพิ่มในการ
ใหบริการทางการเงินแกเกษตรกรลูกคาและประชาชนทั่วไปไดอยางทั่วถึงและทัดเทียมกับลูกคา
ธนาคารอื่นทั่วไป” ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงมีความพรอมในดานระบบเทคโนโลโยสารสนเทศตามกรอบ
ความคิดที่ไดกําหนดไว
2. ขอเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาความพร อ มภายในองค ก รของ ธ.ก.ส. เพื่ อ การนํ า ไปสู ก ารเป น
ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาชนบท จากกรอบความคิ ด ที่ ไ ด ศึ ก ษาใน 5 ด า น ได แ ก ด า นกฎหมาย
ดานเปาหมายการจายเงินกู ดานบุคลากร ดานโครงสรางและระบบประสานงาน และดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเสนอแนะในแตละดานได ดังนี้
1. ดานกฎหมาย เนื่องจาก ธ.ก.ส. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 เปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร
กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร ในภาคการเกษตรไดเทานั้น ดังนั้น การขยายบทบาท ธ.ก.ส.
ใหเปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหาร
จั ด การนอกภาคการเกษตรแก บุ ค คล กลุ ม บุ ค คล ผู ป ระกอบการ กองทุ น หมู บ า นหรื อ ชุ ม ชน
รวมทั้งองคกรที่มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนและ
สหกรณทุกประเภทไดนั้น จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาวในพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ธ.ก.ส. จึงจะสามารถใหความชวยเหลือ
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ทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรได ซึ่งปจจุบันไดมีการแกไขพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 เสร็จสิ้นแลว และใหมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2549 เปนตนมา รวมทั้งไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2550 รองรับ ซึ่งอยูระหวางการนําสงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ควรมีการ
ขับเคลื่อนใหกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 มีผลใชบังคับโดยเร็ว
2. ด า นเป า หมายการจ า ยเงิ น กู เนื่ อ งจากในการดํ า เนิ น งานของ ธ.ก.ส. ตาม
วัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรสูการ
เปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น ธ.ก.ส. มีความจําเปนตองกําหนดเปาหมายทางการเงินใน
การจายเงินกูในแตละรอบปบัญชี เพื่อรองรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของธนาคาร ดังนั้น
ธ.ก.ส. ควรมีเปาหมายการจายเงินกูใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดในการใหสินเชื่อนอกภาค
การเกษตรไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินที่ใหกูในแตละรอบปบัญชี และมีหนี้เงินกูคงเหลือไมเกิน
รอยละยี่สิบของหนี้เงินกูทั้งหมด ณ สิ้นปบัญชี
3. ดานบุคลากร เนื่องจากตามหลักการบริหารองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลองคกรจะตองมีความพรอมในดานบุคลากร สําหรับการขยายบทบาทของ ธ.ก.ส.
เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ธ.ก.ส. ควรถายทอดทักษะพนักงานจาก
โครงการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง ตามโครงการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการทาง
การเงินสํ าหรับลูกคารายยอยที่ไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจากองคการความรวมมือทาง
วิชาการแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนจุดแข็งของ ธ.ก.ส. ตอไปได
4. โครงสรางและระบบประสานงาน เนื่องจากในการดําเนินงานของ ธ.ก.ส.
ตามวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรสู
การเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น ธ.ก.ส. มีความจําเป นตองมีโครงสรางและระบบ
ประสานงานขององค ก รให ส อดคล อ งและเชื่ อ มโยงกั น ระหว า ง ธ.ก.ส. สํ านั ก งานใหญ และ
สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ดังนั้น ธ.ก.ส. ควรเรงรัดการปรับปรุงโครงสรางใหเกิดกลุมงานพัฒนา
ชนบทในสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 75 แหง และนําผลการศึกษาโครงสรางองคกรและโครงสราง
ตําแหนงทั้งระบบของ ธ.ก.ส. มาใชในการปรับปรุงโครงสรางองคกรและโครงสรางตําแหนงของ
ธ.ก.ส. ใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจในการกาวสูธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
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5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส.
สามารถเสริมสรางและสนับสนุนการบริการทางการเงินการธนาคาร และการใชประโยชนของ
ขอมูลขาวสารที่มีตอเกษตรกรลูกคาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และลดตนทุนในการ
บริหารจัดการได สําหรับการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น
ธ.ก.ส. ไดนําระบบบริการลูกคาตามโครงการนําระบบธุรกิจหลัก (Core Banking System : CBS)
มาใชในการใหบริการลูกคาใน 2 ระบบงาน คือ ระบบงานเงินฝาก และระบบงานสินเชื่อใหรองรับ
เชื่ อมโยงข อมู ลระหว างสํ านั ก งานใหญ และสํานัก งาน ธ.ก.ส. จังหวัดได ดังนั้น ธ.ก.ส. ควร
พิจารณากรอบการลงทุนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในดานอื่นๆ วามีความสอดคลองและ
จําเปนกับการใหสินเชื่อในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของธนาคารหรือไม

