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นายธนารััตน์  งามวลััยรััตน์

ผู้้�จััดการั ธ.ก.ส.

ธนาคารัเพื่่อการัเกษตรัแลัะสหกรัณ์์การัเกษตรั (ธ.ก.ส.) มีพื่ันธกิจั

สำาคัญในการัทำำาให�เกษตรักรัเข้�าถึึงแหล่ังเงินทุำนควบค่้กับการัให�

ความรั้� โดยการัเป็็นทำี�ป็รัึกษาทำางการัเงินแลัะส่งเสรัิมการัพื่ัฒนา

อาชีีพื่ให�กับลั้กค�า เพื่ ่อสรั�างความเข้�มแข้็งข้องเศรัษฐกิจั

ฐานรัากแลัะยกรัะดับคุณ์ภาพื่ชีีวิตข้องคนในชีนบทำ ซึ่ึ�งในการั

ดำาเนินการั ธ.ก.ส. เผู้ชีิญกับความทำ�าทำายต่างๆ อาทำิ เกษตรักรัเข้�าส่้

วัยส้งอายุ หนี�สินภาคครััวเรืัอน ภัยธรัรัมชีาติ Disruptive Technology 

แลัะการัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ทำำาให� ธ.ก.ส. ต�องป็รัับตัวแลัะ

เตรีัยมความพื่รั�อม ดังนั�น การันำาเกณ์ฑ์์ TQA มาป็รัะยุกต์ใชี�กับการั

บรัิหารัจััดการัในรั้ป็แบบวิถึีผู้้�นำา ธ.ก.ส. (BAAC WAY) ทำำาให� ธ.ก.ส. 

มีการักำาหนดทิำศทำาง แลัะกลัยุทำธ์ทีำ�สามารัถึตอบสนองผู้้�มีส่วนได�ส่วน

เสียอย่างสมดุลั (Balance) มีการัเช่ีอมโยงรัะบบงานแลัะกรัะบวนการั

ทำำางานทำี�สอดคลั�องกัน (Align) แลัะเกิดการัเสริัมสรั�างวัฒนธรัรัม 

SPARK ข้อง ธ.ก.ส. ให�เข้�มแข้็งผู่้านการัเป็็นแบบอย่างข้องผู้้�นำา (Act) 

รัวมทัำ�งสรั�างการัมีส่วนร่ัวมข้องบุคลัากรัทุำกรัะดับแลัะเครืัอข่้ายทัำ�ง

ภาครััฐ/เอกชีน (Connect) จันเกิดการัพัื่ฒนาป็รัับป็รุังผู้ลัการัดำาเนินงาน

ทัำ�งด�านบุคลัากรั (People) กรัะบวนการั (Process) แลัะเทำคโนโลัยี 

(Technology) มาอย่างต่อเน่อง ซึึ่�งสะทำ�อนป็รัะสิทำธิผู้ลัผู่้านรัางวัลั

การับรัิหารัส่้ความเป็็นเลัิศทำี�มีความโดดเด่นด�านลั้กค�า (TQC Plus 

Customer) ในปี็ 2564 แลัะก�าวต่อไป็ ธ.ก.ส. ยังคงมุ่งมั�นทีำ�จัะยกรัะดับ

ป็รัะสิทำธิภาพื่การับรัิหารัจััดการัองค์กรัตามกรัอบแนวทำาง TQA 

เพ่ื่อการัพัื่ฒนาแลัะยกรัะดับคุณ์ภาพื่ชีีวิตข้องคนในชีนบทำอย่างยั�งยืน 

ภายใต�คำามั�นสัญญาข้องธนาคารั “ยกระดัับชีีวิิตเกษตรกรไทย 

สู่่�สู่ังคมที�ภาคภ่มิ” 

ธนาคารัเพื่่อการัเกษตรั

แลัะสหกรัณ์์การัเกษตรั
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ธนาคารเพ่ื่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็็นสถาบััน

การเงิินเฉพื่าะกิจในสังิกัดกระทรวงิการคลังิ จัดตั�งิข้ึ้�นตามพื่ระราชบััญญัติ

ธนาคารเพ่ื่�อการเกษตรและสหกรณ์์ พื่.ศ. 2509 โดยมีวัตถุป็ระสงิค์

เพื่่�อให้ความช่วยเหล่อทางิการเงิินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ

สหกรณ์์การเกษตรในการป็ระกอบัอาชีพื่เกษตรกรรม อาชีพื่ที�เกี�ยวเน่�องิ

กับัเกษตรกรรม หร่ออาชีพื่นอกภาคเกษตรกรรม อันจะเป็็นการเพิื่�มรายได้ 

พัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ชีวิตขึ้องิเกษตรกร และครอบัครัว ลดบัทบัาทขึ้องิเงิินก้้

นอกระบับั และช่วยเหล่อเกษตรกรรายย่อยให้เขึ้้าถ้งิแหล่งิเงิินทุน 

ตลอดจนสามารถให้บัริการด้านการเงิินการธนาคารแก่บุัคคลทั�วไป็

ได้อย่างิสะดวก รวดเร็ว ป็ลอดภัยและทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ธนาคารพััฒนาชนบทท่�ยั่ั �งยั่ืน”  ซ้ึ่�งิตลอดระยะเวลา 56 ป็ีที �ผ่่านมา 

ธ.ก.ส. เป็็นศ้นย์กลางิทางิการเงิินภาคเกษตรและภาคชนบัท

ลัักษณ์ะองค์กรั

โดยมุ่งิเน้นล้กค้าเป็็นศ้นย์กลางิ (Customer Centric) เพ่ื่�อให้บัริการที�

สอดคล้องิตามความต้องิการขึ้องิล้กค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีผ่ลิตภัณ์ฑ์์

หลักทั�งิด้านสินเช่�อและเงิินฝาก และช่องิทางิการส่งิมอบัที�ครอบัคลุม

ทุกอำาเภอทั�วป็ระเทศ ไม่ว่าจะเป็็นสาขึ้าขึ้องิ ธ.ก.ส. กว่า 1,258 สาขึ้า 

เคร่อข่ึ้ายทางิการเงิิน (Banking Agent) และ A-Mobile Application 

รวมถ้งิบุัคลากรจำานวนกว่า 20,014 คน ที�ร่วมกันขัึ้บัเคล่�อนภารกิจ 

ภายใต้ค่านิยม SPARK ซ้ึ่�งิป็ระกอบัด้วย Sustainability Participation 

Accountability Respect และ Knowledge เพ่ื่�อไป็ส่้เป้็าหมายในการ

สร้างิคุณ์ภาพื่ชีวิตขึ้องิคนในชนบัทให้ดีขึ้้ �น (Better Life) สร้างิชุมชน

ไทยให้เขึ้้มแขึ้็งิขึ้้�น (Better Community) สร้างิความภาคภ้มิใจใน

อาชีพื่การเกษตรให้มากยิ�งิขึ้้ �น (Better Pride)
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สิ�งสำาคัญทำี�มีผู้ลัต่อ

วิธีการัดำาเนินงาน

ธ.ก.ส. มีอาจารย์จำาเนียร สาระนาค เป็็นผ้้่ก่อตั�งิและเป็็นผ้้่จัดการธนาคาร

คนแรก ท่านได้วางิรากฐานที�สำาคัญในการทำางิาน เพ่ื่�อขัึ้บัเคล่�อนองิค์กรให้

ป็ระสบัความสำาเร็จไว้ว่า “งานจะสำำาเร็จ ต้้องจัดระเบ่ยั่บงาน ระเบ่ยั่บคน 

และเข้้าใจชนบท” ซ้ึ่�งิเป็็นรากฐานที�แข็ึ้งิแกร่งิและเป็็นแนวทางิที�สำาคัญ

ในการบัริหารจัดการองิค์กรขึ้องิผ่้้นำา ธ.ก.ส. ทุกคน ที�ส่บัทอดจาก

รุ่นส้่รุ ่นมาจนถ้งิปั็จจุบััน โดยสามารถป็รับัเป็ลี�ยนได้ตามยุคสมัยที�มี

การเป็ลี�ยนแป็ลงิทั �งิบัริบัท เทคโนโลยี และป็ัจจัยแวดล้อมต่างิๆ 

ซ้ึ่�งิ ธ.ก.ส. ได้นำากรอบัการบัริหารจัดการตามแนวทางิ TQA มาป็ระยุกต์

ให้เขึ้้ากับัวิถีการบัริหารจัดการในร้ป็แบับัขึ้องิ ธ.ก.ส. ตั�งิแต่ป็ี 2554 

ทำาให้ธนาคารสามารถค้นหาจุดแข็ึ้งิและโอกาสในการพัื่ฒนาป็รับัป็รุงิ

กระบัวนการทำางิานอย่างิต่อเน่�องิ ส่งิผ่ลให้กระบัวนการทำางิานมีความ

เป็็นระบับั ลดความซึ่ำ�าซ้ึ่อน โป็ร่งิใสและตรวจสอบัได้ พื่ร้อมกับั ธ.ก.ส. 

ได้ป็ล้กฝังิว ัฒนธรรมการทำางิานให้บัุคลากรรักล้กค้าและองิค์กร 

ผ่่านค่านิยม SPARK ด้วยการหล่อหลอมอุดมการณ์์ในการมุ่งิมั�นที�จะ

ช่วยเหล่อเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็็นอย้่ที �ด ีขึ้ ้ �นตั �งิแต่ก ้าวแรกที�

เขึ้้ามาร่วมงิานกับัธนาคาร โดยให้พื่นักงิานได ้ เร ียนร ้ ้ ว ิถ ีช ีว ิตและ

การทำากินขึ้องิล้กค้า ทำาให้พื่นักงิาน ธ.ก.ส. ทุกคนเต็มใจที�จะ

ทุ่มเทป็ฏิิบััติทำางิานเพื่่�อช่วยเหล่อล้กค้า จนเกิดเป็็นความภาคภ้มิใจ 

ในการทำางิาน และพื่นักงิานมีความผ่้กพื่ันกับัทั�งิล้กค้าและองิค์กร
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ความทำ�าทำายสำาคัญ

ทำี�องค์กรัเผู้ชีิญ

ความท้าทายในการดำาเนินงิาน จากการวิเคราะห์สภาพื่แวดล้อม

การดำาเนินธุรกิจ พื่บัว่า ธ.ก.ส. มีความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจ 

ได้แก่ การแพื่ร่ระบัาดขึ้องิ COVID - 19 ซ้ึ่�งิต่อเน่�องิมาตั�งิแต่ป็ลายปี็ 

2562 และมีแนวโน้มเพื่ิ�มส้งิขึ้้ �น ซึ่้�งิกระทบัต่อกิจกรรมทางิเศรษฐกิจ

อย่างิรุนแรงิโดยเฉพื่าะภาคการท่องิเที�ยว ทำาให้เกิดการลดลงิขึ้องิรายได้จาก

สภาพื่การว่างิงิานจำานวนมากส่งิผ่ลให้เกิดป็ัญหาหนี�สินภาคครัวเร่อน

ที�ส้งิขึ้้ �น และนำาไป็ส้่การเป็ลี�ยนแป็ลงิวิถีชีวิตส ังิคมในแบับัป็กติใหม่ 

(New Normal) ที�ซ้ึ่�งิพื่ฤติกรรมผ้้่บัริโภคมีการป็รับัตัวเข้ึ้าส่้บัริบัทใหม่

ที�ต้องิรักษาระยะห่างิทางิสังิคม (Social Distancing) ป็ระกอบักับั

ความก้าวหน้าทางิเทคโนโลยีดิจิทัลที�เข้ึ้ามามีบัทบัาทสำาคัญต่อร้ป็แบับั

การดำาเนินชีวิตในป็ัจจุบััน การเขึ้้าส้่สังิคมผ่้้ส้งิอายุขึ้องิป็ระเทศไทย 

รวมถ้งิผ่ลกระทบัจากภัยธรรมชาติ อาทิ ปั็ญหานำ�าท่วม ภัยแล้งิ ไฟป่็า

ซ้ึ่�งิล้วนกระทบักับัเกษตรกรล้กค้าที� ธ.ก.ส. ต้องิเข้ึ้าไป็ให้การช่วยเหล่อ 

จากปั็จจัยต่างิๆ เหล่านี�ทำาให้ ธ.ก.ส. ต้องิเร่งิป็รับัตัวรองิรับัการเป็ลี�ยนแป็ลงิ

และจัดการกับัความท้าทายดังิกล่าว โดยนำากรอบัแนวทางิเกณ์ฑ์์รางิวัล

คุณ์ภาพื่แห่งิชาติ (TQA) มาป็ระยุกต์ใช้เพ่ื่�อบัริหารจัดการองิค์กรภายใต้

สถานการณ์์ต่างิๆ ซ้ึ่�งิกรอบัการบัริหารจัดการนี�ได้สอนให้ ธ.ก.ส. ร้้จัก

ป็ระเมินตนเองิอย่างิรอบัด้านมีการทำางิานแบับับ้ัรณ์าการร่วมกัน 

ตลอดจนเกิดการแลกเป็ลี �ยนเรียนร้้อย่างิต่อเน่�องิอันนำาไป็ส่้การสร้างิ

นวัตกรรมต่างิๆ สำาหรับัใช้ในการทำางิานภายในธนาคาร รวมถ้งิพัื่ฒนา

ป็รับัป็รุงิผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการที�สร้างิคุณ์ค่าแก่ล้กค้าและตอบัสนองิต่อ

ความต้องิการขึ้องิผ้้่มีส่วนได้ส่วนเสียที�สำาคัญได้อย่างิสมดุล
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กว่า 56 ป็ีที � ธ.ก.ส. เป็็นศ้นย์กลางิทางิการเงิ ินภาคเกษตรและ

ภาคชนบัท ในการส่งิเสริมเกษตรกรขึ้องิป็ระเทศให้เข้ึ้าถ้งิแหล่งิเงิินทุน 

ควบัค่้กับัการพัื่ฒนาศักยภาพื่การผ่ลิตและสนับัสนุนความร้้ โดยมุ่งิเน้น

การด้แลล้กค้าแบับั Customer Centric ธ.ก.ส. จึึงจึำ�แนกลููกค้้�ตาม

ศักยภาพื่การสร้างิรายได้ขึ้องิล้กค้า โดยแบั่งิออกเป็็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ล้กค้า S1 (ล้กค้าผ้้่ลงิทะเบีัยนเพ่ื่�อสวัสดิการแห่งิรัฐ) 2. ล้กค้า S2 

(ล้กค้าบัุคคลและเกษตรกรที�ไม่ได้ลงิทะเบัียนสวัสดิการแห่งิรัฐ) และ 

3. ล้กค้า S3 (กลุ่มบุัคคล สถาบัันเกษตรกรและนิติบุัคคล) ซ้ึ่�งิมีล้กค้า

หลักส่วนใหญ่อย้่ในตลาดสินเช่�อภาคการเกษตร อีกทั�งิมีการเรียนร้้

ความต้องิการ/ความคาดหวังิขึ้องิล้กค้าด้วยก�รรับฟัังเสีียงของลููกค้้�

ทั�งิปั็จจุบััน อดีต และอนาคต จากหลากหลายช่องิทางิทั�งิแบับั Offline 

และ Online ที�แตกต่างิกันตามกลุ่มล้กค้า ส่วนตลาด และวงิจรชีวิต

ด�านการัมุ่งเน�นลั้กค�า

ขึ้องิล้กค้า อาทิ การป็ระชุมกลุ่มล้กค้า การตรวจเยี�ยมล้กค้าถ้งิบ้ัานและ

นาไร่ การสำารวจความพ้ื่งิพื่อใจ งิานวิจัย ธ.ก.ส. Call Center รวมถ้งิ

มีระบับั Chatbot และ AI (TH.AI Text Analytics) มาใช้ในการรวบัรวม

เสียงิล้กค้าเชิงิรุกบัน Social Media และมีการวิเคราะห์ข้ึ้อม้ลล้กค้าตาม 

Customer Journey ที�ได้ทราบัถ้งิ Pain Point ขึ้องิล้กค้าในแต่ละกลุ่ม 

พื่ร้อมจัดทำาข้ึ้อม้ลล้กค้าเชิงิล้ก (Customer Segment Profile) สำาหรับัใช้

เป็็นข้ึ้อม้ลในการพัื่ฒนาป็รับัป็รุงิผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบัริการ การสนับัสนุน

และบัริหารความสัมพัื่นธ์ล้กค้า โดยมีคณ์ะกรรมการนโยบัายกลยุทธ์

การตลาดขึ้องิธนาคารทำาหน้าที�กำาหนดกลยุทธ์ให้สามารถตอบัสนองิ

ต่อความต้องิการ/ความคาดหวังิขึ้องิล้กค้า ติดตามและป็ระเมินผ่ล

การดำาเนินงิานให้เป็็นไป็ตามเป้็าหมาย
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ทั�งินี� การส่งิเสริมให้เกษตรกรเขึ้้าถ้งิแหล่งิเงิินทุน ธ.ก.ส. มุ่งิมั�นด้แล

ล้กค้าในทุกช่วงิการเติบัโตตั�งิแต่เกิดจนตาย ดังินั�นป็ระเด็นสำาคัญใน

ก�รออกแบบผลิูตภััณฑ์์แลูะบริก�ร ธ.ก.ส. จ้งิพิื่จารณ์าถ้งิความจำาเป็็น

และความต้องิการขึ้องิล้กค้าเป็็นหลัก อาทิ พิื่จารณ์าจากชีวิตความ

เป็็นอย่้ขึ้องิล้กค้าเกษตรกรรายย่อยที�ส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ�ที�ดินเป็็น

ขึ้องิตนเองิ ทำาให้ไม่มีหลักทรัพื่ย์ในการคำ�าป็ระกัน เพ่ื่�อช่วยเหล่อล้กค้า

ให้เข้ึ้าถ้งิแหล่งิเงิินทุนสำาหรับันำาไป็ใช้ในการป็ระกอบัอาชีพื่และยก

ระดับัคุณ์ภาพื่ชีวิตตามหลักป็รัชญาเศรษฐกิจพื่อเพีื่ยงิ ธ.ก.ส. จ้งิได้

กำาหนดผ่ลิตภัณ์ฑ์์สินเช่�อร่วมกลุ่ม โดยให้ล้กค้ารวมกลุ่มกันข้ึ้�นทะเบีัยน

เป็็นล้กค้าขึ้องิ ธ.ก.ส. และร่วมกลุ่มกันคำ�าป็ระกันเพ่ื่�อรับัรองิรับัผิ่ดอย่างิ

ล้กหนี�ร่วม (Joint Liability) สำาหรับัล้กค้าที�มีหลักป็ระกัน ธ.ก.ส. 

พิื่จารณ์ารอบัขึ้องิผ่ลผ่ลิต วิธีการทำาการเกษตร และความต้องิการขึ้องิ

ล้กค้าในแต่ละห่วงิโซ่ึ่ม้ลค่าสินค้าเกษตร ซ้ึ่�งิจำาแนกออกเป็็น 3 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ กิจกรรมต้นนำ�า (การผ่ลิต)  กิจกรรมกลางินำ�า (การรวบัรวม) 

และกิจกรรมป็ลายนำ�า (การแป็รร้ป็) เพ่ื่�อกำาหนดผ่ลิตภัณ์ฑ์์สินเช่�อให้

ครบัวงิจรและตอบัสนองิความต้องิการขึ้องิล้กค้าได้ตลอดห่วงิโซ่ึ่ม้ลค่า

สินค้าเกษตร นอกจากนี� ในด้านผ่ลิตภัณ์ฑ์์เงิินฝาก (ออมทรัพื่ย์ ฝากป็ระจำา 

และกระแสรายวัน) ธ.ก.ส. มีการพัื่ฒนาผ่ลิตภัณ์ฑ์์อย่างิต่อเน่�องิ อาทิ 

เงิินฝากออมทรัพื่ย์ทวีโชค ที�ให้ผ่ลตอบัแทนในร้ป็แบับัดอกเบีั�ยและขึ้องิ

รางิวัลที� ธ.ก.ส. คัดสรรมาให้กับัล้กค้าแตกต่างิกันตามความนิยมขึ้องิ
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ล้กค้าในแต่ละพื่่�นที� เงิินฝากสงิเคราะห์ชีวิต เพื่่�อสร้างิภ้มิคุ ้มกัน

ทางิการเงิินและสร้างิวินัยการออมให้กับัล้กค้าและครอบัครัว นอกจากนี� 

ยังิมีนวัตกรรมออกมาให้บัริการกับัล้กค้าอย่างิต่อเน่�องิ เช่น บัริการฝาก

สลากออมทรัพื่ย์ผ่่าน A-Mobile Application โดยล้กค้าจะได้รับั

สลากในร้ป็แบับัดิจิทัล บัริการสัญญาเงิินก้้แบับัสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Contract) โดยล้กค้าสามารถทำาสัญญาเงิินก้้ผ่่าน Line Application : 

BAAC Family บัริการผ่ลิตภัณ์ฑ์์สินเช่�อ New Gen Hug บ้ัานเกิด โดย

สนับัสนุนเงิินทุนและความร้้ให้กับัคนรุ่นใหม่ที�ย้ายกลับัภ้มิลำาเนารวมถ้งิ

ทายาทเกษตรกร ให้สามารถพ้ื่�งิพื่าตนเองิได้และพัื่ฒนาบ้ัานเกิด เป็็นต้น 

อีกทั�งิได้ส่งิเสริมความร้้และพื่ัฒนาศักยภาพื่ให้กับัล้กค้าผ่่านก�รสีร้�ง

ค้ว�มสีัมพัันธ์์ลููกค้้� อาทิ การเยี�ยมเยียนถ้งิบ้ัานและนาไร่ การให้ความร้้

จัดทำาบััญชีครัวเร่อน การให้ความร้้ทางิการเงิิน (Financial Literacy) 

ตามหลัก 3 ร้้ (ร้้ชีวิต ร้้การออม ร้้ก่อนก้้) การให้ความร้้การทำาธุรกิจ

เกษตรและความร้้เกษตรสมัยใหม่ (Argi-Tech) และการให้คำาป็ร้กษา

แนะนำาในการป็ระกอบัอาชีพื่ โดยบ้ัรณ์าการกับัการทำางิานในด้านการ

พัื่ฒนาล้กค้า/ชุมชน และการทำางิานด้านสังิคมและสิ�งิแวดล้อม (CSR) 

ขึ้องิ ธ.ก.ส. ที�ดำาเนินการครอบัคลุมทุกพ่ื่�นที�ทั�วป็ระเทศทั�งิ 9 ฝ่ายภาค

ขึ้องิ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. เข้ึ้าไป็รับัฟังิปั็ญหาและความต้องิการขึ้องิชุมชน 

และร่วมกับัชุมชนจัดทำาแผ่นพัื่ฒนาชุมชน ซ้ึ่�งิแบ่ังิออกเป็็น 4 แผ่นตาม

ระดับัความสามารถขึ้องิชุมชน ได้แก่ 1) แผ่นชีวิต เป็็นแผ่นที�เน้นให้

แต่ละครัวเร่อนพ้ื่�งิพื่าตนเองิ 2) แผ่นชุนชน เป็็นแผ่นที�เน้นให้แต่ละครัว

เร่อนพ้ื่�งิพื่าซ้ึ่�งิกันและกัน 3) แผ่นธุรกิจชุมชน เป็็นแผ่นที�เน้นการเช่�อม

โยงิเคร่อขึ้่ายระหว่างิชุมชน และ 4) แผ่นชุมชนอุดมสุขึ้ เป็็นแผ่นที�

เน้นการเช่�อมโยงิเคร่อข่ึ้ายระหว่างิชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังิคม 

สิ�งิแวดล้อม และวัฒนธรรมป็ระเพื่ณ์ี ซึ่้�งิในการดำาเนินงิาน ธ.ก.ส. 

อาศัยความร่วมม่อจากภาคีเคร่อข่ึ้ายขึ้องิธนาคารทั�งิที�เป็็นทางิการและไม่

เป็็นทางิการ อาทิ มหาวิทยาลัย สำานักงิานเกษตรอำาเภอ/จังิหวัด 

โรงิเรียน และวัด ในการบ้ัรณ์าการทำางิานและแบ่ังิปั็นทรัพื่ยากรร่วมกัน

อย่างิมีป็ระสิทธิภาพื่ อาทิ โครงิการป็ล้กป่็าสร้างิรายได้ โครงิการส่งิเสริม

การผ่ลิตเกษตรอินทรีย์/เกษตรป็ลอดภัย โครงิการยกระดับัขีึ้ดความ

สามารถขึ้องิเกษตรกรส้่การเป็็น Smart Farmer  โครงิการชุมชน

สร้างิไทย จากความมุ่งิมั�นทุ่มเทเพื่่�อยกระดับัชีวิตเกษตรกรไทย 

ทำาให้ ธ.ก.ส. อย้่เคียงิขึ้้างิกับัเกษตรกรมายาวนานกว่า 56 ป็ี และ 

ธ.ก.ส. ยังิคงิมีป็ณ์ิธานในการสร้างิความยั�งิย่นให้ล้กค้าต่อไป็ ภายใต้

คำามั�นสัญญา Better Life สร้างิคุณ์ภาพื่ชีวิตในชนบัทให้ดีขึ้้ �น Better 

Community สร้างิชุมชนไทยให้เขึ้้มแขึ้็งิขึ้้�น และ Better Pride 

สร้างิความภาคภ้มิใจในอาชีพื่การเกษตรให้มากยิ�งิข้ึ้�น
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