บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร
ที่ต้ งั 929/43 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ (034) 411492, 427141,
427142 โทรสาร (034) 41116

รู ปที่ 3.1 ธนาคารธกส.สาขาสมุทรสาคร
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ธกส. แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การดาเนิ นงานสิ นเชื่ อด้านเกษตรกร โดยให้กู้เงิ นแก่เกษตรกรรายคน สหกรณ์ การเกษตร กลุ่ ม
เกษตรกร และอื่นๆ
2. บริ การเงินฝาก โดยรับฝากเงินจาก ประชาชนทัว่ ไป
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1. การดาเนินงานสิ นเชื่อด้านเกษตรกร
1.1) การให้กเู้ งินแก่เกษตรกรรายคน
เกษตรกรรายคน คือ เกษตรกรที่ไม่ได้เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ การเกษตร หรื อสมาชิ กกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรรายคนนี้นิยมเรี ยกว่า เกษตรกรลูกค้า ธกส. วิธีการให้กูย้ มื แก่เกษตรกรประเภทนี้ แบ่ง เป็ น
2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก ให้กแู้ ก่เกษตรกรรายคน ซึ่ งรวมตัวกันเป็ นกลุ่มลูกค้าของธนาคาร เกษตรกรที่กูย้ ืมโดย
วิธีน้ ี ส่ วนมากเป็ นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก และขาดหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินกู้ ดังนั้น จึงใช้บุคคล
ในกลุ่มร่ วมค้ าประกันแทน เกษตรกรที่กเู้ งินจาก ธกส. ส่ วนใหญ่จะขอกูเ้ งินในลักษณะนี้
ลักษณะที่สอง เป็ นการให้กูแ้ ก่เกษตรกรรายคน ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องสังกัดกลุ่มลูกค้าของ ธกส. ที่กูย้ ืม
โดยวิธีน้ ี ส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่มีฐานะค่อนข้างดี และมีหลักทรัพย์เป็ นประกัน เงินกู้
1.2) การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ได้บญั ญัติความหมาย
ของคาว่า สหกรณ์การเกษตร ไว้ดงั นี้
แผนกบริ การรับฝากเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แผนกบริ ก ารรั บ ฝากเงิ น ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร"สหกรณ์ ก ารเกษตร"
หมายความว่า สหกรณ์ ที่ ป ระกอบด้ว ยสมาชิ ก ทั้ง หมด เป็ นเกษตรกร และได้จ ดทะเบี ย นตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ดงั กล่าว ที่ได้รวมกันเป็ นชุ มชนสหกรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ธกส. ให้การสนับสนุ นในด้าน เงินทุนการดาเนิ นงานแก่สหกรณ์การเกษตร ตลอดจน ให้คาปรึ กษา
และแนะนา เกี่ยวกับการดาเนิ นงานสิ นเชื่ อและธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์ การเกษตรมี
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงินกู้ และอานวยผลประโยชน์อย่างแท้จริ งแก่เกษตรกรสมาชิ ก ซึ่ งแบ่ง
ออกได้ตามลักษณะดังต่อไปนี้
1) เงินกูเ้ พื่อใช้เป็ นทุนสาหรับให้สมาชิกกูต้ ่อตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตร
2) เงินกูเ้ พื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน ในการดาเนิ นงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนสิ่ งจาเป็ น
อื่นๆ มาจาหน่ายแก่สมาชิก และเกษตรกร
3) เงินกูเ้ พื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน ในการดาเนินการขายผลิตผลการเกษตร
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4) เงินกูร้ ะยะยาวเพื่อการเกษตร
1.3) บริ การเงินกูแ้ ก่กลุ่มเกษตรกร
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร พ.ศ. 2509 ได้บญ
ั ญัติความหมาย
ของคา กลุ่มเกษตรกร ไว้ดงั นี้
"กลุ่มเกษตรกร" หมายความว่า เกษตรกรซึ่ งรวมเป็ นกลุ่มโดยมีกฎหมายรับรอง ให้เป็ นนิ ติบุคคล
และมีวตั ถุประสงค์ดาเนินการทางธุ รกิจ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร เป็ นสถาบันเกษตรกรอีกประเภทหนึ่ ง ซึ่ งได้รับบริ การสิ นเชื่ อจาก ธกส. บริ การนี้
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) เงินกูเ้ พื่อใช้เป็ นทุนให้กแู้ ก่สมาชิก
2) เงินกูเ้ พื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน ในการดาเนินการเพิ่มผลิตผลการเกษตร
3) เงินกูเ้ พื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
4) เงินกูร้ ะยะยาวเพื่อการเกษตร
ใน พ.ศ. 2529 ธกส. ได้ปล่อยสิ นเชื่ อแก่ภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้ น 25,126.1 ล้านบาท มีอตั ราการชาระ
คืนร้อยละ 72.5 ของยอดเงินกู้ ที่ถึงกาหนดชาระ
2. บริ การเงินฝากของธนาคาร
หน้าที่ โดยตรงของ ธกส. นอกเหนื อไปจากการให้กู้เงิ นแก่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร แล้ว
ธกส. มีบริ การรับฝากเงิน เช่นเดียวกับธนาคารแห่งอื่นๆ อีกด้วย
เกษตรกรกาลังติดต่อขอกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เกษตรกรกาลังติดต่อขอกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริ การเงินฝากของ ธกส. มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากประจา
บริ การเงิ นฝากของ ธกส. ทั้ง 2 ประเภทนี้ ผูท้ ี่ฝากเงินไว้ จะได้ดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราเดี ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากธนาคารแห่งอื่นๆ
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และที่สาคัญก็คือ ผูท้ ี่นาเงิ นมาฝากไว้กบั ธกส. จะเป็ นผูท้ ี่มีส่วนให้ความช่ วยเหลื อเกษตรกร หรื อ
ประชาชนส่ วนใหญ่ ที่ทุกข์ยากแสนเข็ญของแผ่นดิน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากไว้กบั ธกส.
จะหลัง่ ไหลไปสู่ เกษตรกร เพื่อใช้เป็ นทุน ในการประกอบอาชี พ โดยการกากับ และแนะนาอย่าง
ใกล้ชิดของ ธกส. เพื่อให้เงินฝากทุกบาททุกสตางค์ ของผูท้ ี่มีจิตใจช่วยเหลือเกษตรกร สัมฤทธิ์ ผล
สู งสุ ด คือ ความกินดีอยูด่ ีของเกษตรกร
3.3รู ปแบบองค์ กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบโครงสร้างองค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานแผนกธุ รการลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
- ต้อนรับลูกค้า
- กรอกเอกสารให้ลูกค้า
3.5 ชื่ อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวณัฐณิ ชา จีนสุ ขประเสริ ฐ ตาแหน่ง พนักงานธุ รการ เบอร์ โทร 084-4509955
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3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่วนั ที่
30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิ บตั ิงานมาระยะหนึ่ งในแผนกธุ รการ ซึ่ งเป็ นผูก้ รอก
ข้อมูลให้ลูกค้าในการเปิ ดบัญชี
2. รวบรวมข้อมูลการเปิ ดบัญชี การกรอกข้อมูลให้ลูกค้าเกี่ยวกับปั ญหาในการเปิ ดบัญชี
3. หาวิธีแก้ไขปั ญหาปรึ กษาและรับคาแนะนาในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และพนักงานที่ปรึ กษา
4. ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาดาเนิ นงานจัดทาเอกสารตามรู ปแบบของโครงงานเพื่อจัดทาเป็ น
รู ปแบบโครงงาน
5. สรุ ปผลโครงงานติดตามผลงานและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พฤษภาคม มิถุนายน
1. กาหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
4. ดาเนินการแก้ปัญหา
5. สรุ ปผลโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
- คอมพิวเตอร์
- โทรศัพท์
- สมุดจดบันทึก

2559
กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน

