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นายธนารัตน ์   งามวลัยรัตน ์

ผู ้ จัดการ ธ .ก .ส .

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

มีพันธกิจส�าคัญในการท�าให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ควบคู่กับการให้ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ของคนในชนบท โดย ธ.ก.ส. เผชิญกับความท้าทายต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภัยธรรมชาติ  ราคาสินค้าเกษตรผันผวน 

หนี้ภาคครวัเรอืน เกษตรกรเข้าสู ่วัยสูงอาย ุและ Disruptive 

Technology ซึง่ ธ.ก.ส. ใช้กรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง 

TQA มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบของ 

ธ.ก.ส. ท�าให้การบริหารจัดการมีความเป็นระบบ ลดความซ�า้ซ้อน  

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การได้รับรางวัลการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ติดต่อกัน 

2 ปีซ้อน (ปี 2562 และ 2563) เปรียบเสมือนการยกระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น

องค์กรประสิทธภิาพสูง หรือ High Performance Organization 

(HPO) เพือ่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

อย่างย่ังยืน ภายใต้ค�าม่ันสัญญาของธนาคาร “ยกระดับชีวิต

เกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” Better Life สร้างคุณภาพ

ชีวิตในชนบทให้ดีข้ึน Better Community สร้างชุมชนไทย

ให้เข้มแข็งข้ึน และ Better Pride สร้างความภาคภูมิใจ

ในอาชีพเกษตรให้มากย่ิงข้ึน

ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร
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ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงนิ

เฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลงั จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2509  มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุม่เกษตรกร และ

สหกรณ์การเกษตรในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม อาชพีทีเ่กีย่วเน่ืองกับ

เกษตรกรรม หรอือาชพีนอกภาคเกษตรกรรม อนัจะเป็นการเพ่ิมรายได้ 

พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และครอบครัว ลดบทบาทของเงินกู้

นอกระบบ และช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อยให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ ตลอดจน

สามารถให้บรกิารด้านการเงนิการธนาคารแก่บคุคลทัว่ไปได้อย่างสะดวก 

รวดเรว็ ปลอดภยัและทนัสมยั ภายใต้วสิยัทศัน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบท

ทีย่ัง่ยนื มุง่สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก เพ่ือยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของคนในชนบท”  โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ด้านสนิเชือ่ 

และผลติภณัฑ์ด้านเงนิฝาก ผ่านช่องทางการส่งมอบทีค่รอบคลุมทุกอ�าเภอ

ทัว่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสาขาของ ธ.ก.ส. กว่า 1,266 สาขา เครอืข่ายทางการเงิน 

และ A-Mobile Application รวมถึงบุคลากรจ�านวน 19,882 คน 

ที่ร่วมขบัเคลือ่นภารกจิภายใต้ค่านยิม SPARK ประกอบด้วย Sustainability 

Participation Accountability Respect และ Knowledge 

ธ.ก.ส. มีอาจารย์จ�าเนียร สาระนาค เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้จัดการ

ธนาคารคนแรก ท่านได้วางรากฐานทีส่�าคัญในการท�างาน เพื่อขับเคล่ือน

องค์กรให้ประสบความส�าเร็จไว้ว่า “งานจะส�าเร็จ ต้องจัดระเบียบงาน 

ระเบียบคน และเข้าใจชนบท” ซึ่งเป ็นรากฐานที่แข็งแกร่งและ

เป็นแนวทางทีส่�าคญัในการบริหารจัดการองค์กรของผู้น�า ธ.ก.ส. ทุกคน 

ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

ยุคสมัยที่มีการเปลีย่นแปลงทัง้บรบิท เทคโนโลย ีและปัจจยัแวดล้อมต่างๆ 

ซึ่ง ธ.ก.ส. น�ากรอบการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA มาประยุกต์

ให้เข้ากับวิถีการบริหารจัดการในรูปแบบของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2554 

ท�าให้กระบวนการท�างานมีความเป็นระบบ ลดความซ�้าซ้อน โปร่งใส

และตรวจสอบได้ พร้อมกับ ธ.ก.ส. ได้ปลูกฝังการท�างานด้วยใจที่รัก

เกษตรกรและองค์กรผ่านค่านิยม SPARK โดยมีกลไกการหล่อหลอม

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร 

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

วิธีการด�าเนินงาน
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ธ.ก.ส. ด�าเนินธุรกิจสถาบันการเงินภาคการเกษตร หลีกหนีไม่พ้นที่จะ

ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของภัยธรรมชาติ ราคาสินค้าเกษตร

ผันผวน หนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งล้วนกระทบกับเกษตรกรลูกค้า ที่ ธ.ก.ส. 

ต้องเข้าไปช่วยเหลือ อีกทั้ง ธ.ก.ส. ยังต้องเผชิญกับภาวะเกษตรกร

ที่เข้าสู ่วัยสูงอายุ การแข่งขันที่ รุนแรงในอุตสาหกรรมการเงิน

ที่มาจาก Disruptive Technology รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ ธ.ก.ส. ต้องรับมือ

ความท้าทายส�าคัญท่ี

องค ์กรเผชิญ

และเร่งจัดการกับความท้าทายดงักล่าว  ซึ่ง ธ.ก.ส. ใช้กรอบการบริหาร

จัดการตามแนวทาง TQA โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับ

ฝ่าย/ส�านักทุกคนเข้าใจและสามารถน�าแนวทาง TQA มาประยุกต์ใช้กบั

การบริหารจดัการภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ท�าให้ ธ.ก.ส. มกีารเรยีนรู้ 

และปรบัปรุงกระบวนการท�างานและผลการด�าเนินการอยู ่ตลอดเวลา 

น�าไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนกังาน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมดุล
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ธ.ก.ส. ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการสนบัสนนุชมุชน 

โดยมุ่งสร้างคุณค่าระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชนเกษตรกรลูกค้า (Creating 

Shared Value : CSV) รวมถึงการน�าประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และน�า SDGs 

เป้าหมายท่ี 1 (การขจัดความยากจน) มาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร (Strategic Objective: SO) ในเรื่องการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างย่ังยืน และการสร้างคุณค่าร่วม

ระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งมี

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน ในการท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 

การด�าเนินงานท่ีโดดเด ่น:

ด ้านการท�าประโยชน ์ ให ้ สังคม

กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผน CSR Roadmap พร้อมกับการก�ากับ 

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน โดยลงพืน้ทีต่รวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดต่างๆ 

เพ่ือรับฟังปัญหา/อุปสรรคการขบัเคล่ือนโครงการทุกไตรมาส  นอกจากนี้

มีคณะท�างานโครงการพฒันาชมุชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง ท�าหน้าที่

ขับเคลื่อนโครงการด้านสังคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั่วประเทศทั้ง 9 ฝ่ายภาคของ ธ.ก.ส. และยังมีพนักงานในพืน้ที่

คอยให้ค�าปรึกษาแนะน�า และจดักิจกรรมต่าง ๆ อาท ิเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู้ 

การประชุมกลุ่มผู้น�าชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการ

ต่างๆ ที่สอดรับกับความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชนตนเอง 
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ธ.ก.ส. มีชุมชนท่ีส�าคัญ 2 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนที่อยู ่ โดยรอบ

สถานประกอบการ 2) ชุมชนที่ ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรลกูค้าตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดย ธ.ก.ส. เข้าไป

รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน และร่วมกับชุมชนจัดท�า

แผนการพัฒนาชุมชน ซี่งแบ่งออกเป็น 4 แผนตามระดับความสามารถ

ของชมุชน ได้แก่ 1) แผนชวีติ เป็นแผนทีเ่น้นให้แต่ละครัวเรอืนพึง่พาตนเอง 

2) แผนชุนชน เป็นแผนที่เน้นให้แต่ละครัวเรือนพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

3) แผนธุรกิจชุมชน เป็นแผนที่เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชน

และ 4 ) แผนชุมชนอุดมสุข เป็นแผนที่เน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย

ระหว่างชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมประเพณี (รูปที่ 1)  

ซึ่งในการด�าเนินงาน ธ.ก.ส. อาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

ของธนาคารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ มหาวิทยาลัย 

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/จังหวัด โรงเรียน และวัด ในการบูรณาการ

ท�างานและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม

เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

โทรศพัท์ (66) 0 2558 6555 โทรสาร (66) 0 2558 6298

เวบ็ไซต์: www.baac.or.th


