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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices 
ประเภทองค์กร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ชื่อเรื่องนําเสนอ ระบบเตือนภัยล่วงหนา้เพื่อบริหารความเสีย่งพอร์ตสินเชือ่เกษตรกรบน Mobile 

Application 
เป็น “วิธปีฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู ้
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ที่อยู่    2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์   02 558 6555 Ext 6104 โทรสาร  02 558 6102   
เว็บไซต์    www.baac.or.th 
ช่ือผู้เขียน (ผู้นําเสนอ)  นายวิรุฬ  ถาริยะ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝา่ยบริหารความเสี่ยง 
   โทรศัพท์ 02 558 6555 Ext 6104 โทรสาร  02 558 6102   
   มือถือ 098 378 3599 อิเมล์   wiroon.baac@gmail.com 
 
สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. พัฒนาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสินเช่ือ ที่สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงลูกค้าเกษตรกรรายคน 
(Customer Based) รายพ้ืนที่ (Area Based) โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signal) บน Mobile Application และนําเทคโนโลยี GIS และ GPS มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้คําปรึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

2.  ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเช่ือลูกค้าเกษตรกรรายคนให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ทบทวนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ตามค่าความเสี่ยงของเกษตรกรแต่ละคน และแต่ละอันดับช้ันความเสี่ยง 
รวมท้ังสร้างแบบจําลองคํานวณเงินกองทุนที่ต้องดํารงรองรับความเสียหาย (Economic Capital Model) จาก
ความเสี่ยงในพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพ่ือแจ้งเตือนลูกค้าเกษตรกรบน Mobile 
Application 

2.  ลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือเกษตรกรรายคน จากเดิมใช้เวลา 7 – 15 วัน เหลือ 1 – 3 วัน  
3.  นําระบบ GIS มาใช้สามารถลดจํานวนบุคลากรในการตรวจประเมินทรัพย์สิน จากเดิม 2 คน เหลือ

เพียง 1 คน 
3.  ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ทําให้ธนาคารสามารถออกโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรได้อย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ 
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4.  สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยงกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ
ธนาคารต้นไม้ 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ / ] อนุญาต   
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [ / ] อนุญาต    
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตสนิเชื่อเกษตรกรบน Mobile Application 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
 

 

จุดเริ่มต้น ธ.ก.ส. 

พ.ศ. 2509 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และสหกรณ์การเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิม
รายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 

นายจําเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกได้วางรากฐานการดําเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การ
ทํางานให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 
ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เบียดเบียนลูกค้า เพราะงานสินเช่ือเพ่ือการเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน ต้องศึกษา
และค้นคว้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญย่ิงขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้น ไม่เบียดเบียน
เกษตรกรลูกค้า จงทํางานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้อง และแม่นยํา กอร์ปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. 
ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน 

ปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท 

ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน) ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและให้บริการสินเชือ่ที่
หลากหลาย 

เข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ธ.ก.ส. ยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขยายการให้บริการสินเช่ือไปสู่บุคคล กลุ่มบุคคล 
ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เก่ียวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน
ระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม เพ่ือให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้ง
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สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทํางานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ มีสํานึกรับผิดชอบ และใช้ชีวิตพอเพียงบน
มาตรฐานเดียวกัน ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนเกษตรกร และเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ ธ.ก.ส. 

1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรสําหรับการ 

 1.1ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม 

 1.2 ประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

 1.3พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 

 1.4 ดําเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 

2. ประกอบธุรกิจอ่ืนอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 

3. ดําเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหาร
จัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดต้ังขึ้นในรูปแบบใด ที่มี
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต 
หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร หรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด 
หรือเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพ่ือใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
สหกรณ์ 

1. ลักษณะการทํางานของระบบ 
แนวคิดในการพัฒนา “ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรบน Mobile 

Application” มาจากรายงานผลการศึกษาระบบระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือ
เกษตรกรชาวนารายย่อยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และรายงานผลการศึกษาระบบการให้
คะแนนสินเช่ือเพ่ือการบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเช่ือเกษตรกรรายคน ประเภทลูกค้าเงินกู้รายเดิม (Back-end) และ
ประเภทลูกค้าเงินกู้รายใหญ่ (Front-end) โดยรวบรวมเอาข้อมูลปัจจัยทางภูมิศาสตร์มาเป็นปัจจัยในการให้คะแนน
แก่ผู้ขอสินเช่ือร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินความ
เสี่ยงสินเช่ือในกระบวนการให้สินเช่ือ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็นดัชนีเตือนภัย
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. รายคน มีลักษณะการทํางานของระบบ ดังน้ี 
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การนัดหมายลูกค้าผ่าน Mobile Application 
เพ่ือให้การพบปะลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว  

 

เดินทางไปพบลูกค้าด้วยระบบนําทาง Navigator 
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกค้า โดยลูกค้าไม่

ต้องเ ดินทางมาที่สาขา  ด้วยการดึงพิกัดที่ ต้ั ง บ้านลูกค้าที่
สอดคล้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

 

บันทึกพิกัดที่ ต้ังที่ ดินที่ทําการเกษตรลูกค้าผ่าน 
Mobile Application โดยสามารถวาดแปลงที่ดิน

เพ่ือคํานวณเน้ือที่ที่สอดคล้องกับเลขที่เอกสารสิทธ์ิ และนําข้อมูล
พ้ืนที่ทําการเกษตรและข้อมูลคุณภาพดินไปคํานวณปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างแม่นยํา  

 

ระบบสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
คุณภาพดินในการปลูกพืช 

 

 

ระบบสามารถวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่
ตลาดในเวลาหน่ึง ๆ ได้ในเชิงพ้ืนที่ 

 

 

ระบบสามารถคํานวณอายุพืช เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ
ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาได้ ทําให้

ธนาคารสามารถ กําหนดโครงการ ช่วย เหลื อลู กค้ า ไ ด้มี
ประสิทธิภาพขึ้นในกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาด  

 

ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ( Economic 
Information System: EIS) อาทิ ประวัติการชําระ

หน้ี อายุลูกค้า ขนาดของสินเช่ือ จํานวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือน เงิน
ออม หลักประกัน อัตราส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครัวเรือน และ
อัตราส่วนภาระในการชําระหน้ีต่อรายได้รวมของครัวเรือน  

 

นําข้อมูลภายนอก มารวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูล
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: 

GIS) อาทิ ข้อมูลความเหมาะสมของดิน เขตนํ้าท่วมและแล้ง
ซ้ําซาก แมลงศัตรูพืชและโรคระบาด ราคาสินค้าเกษตร ข้อมูล
ที่ต้ังที่ทําการเกษตรและที่ต้ังบ้านลูกค้า และข้อมูลต้นทุนในการ

01

02

03

04

05

06

07

08
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ผลิตพืชสําคัญ 

 

การวิเคราะห์โอกาสในการผิดนัดชําระหน้ีโดยใช้
แบบจําลองโลจิท (Logit Model) และแบบจําลอง

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network Model) 
โดยผสมผสาน GIS เข้ากับ GPS (Global Position System) ซึ่ง
นําข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ประมวลผล 

หาค่าโอกาสที่ลูกค้าจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตเพ่ือนําไปชําระหน้ี (Ability to Pay) ประกอบกับ
ข้อมูลการเป็นหน้ีทั้งในภาค นอกภาคการเกษตร และประวัติการชําระหน้ี เพ่ือประเมินระดับความเสี่ยง
ลูกค้ารายคน 

 

สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดราคาเบ้ีย
ประกันตามพ้ืนที่เสี่ยงและประกาศพ้ืนที่ประสบภัย

ได้โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 

สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Off-line ในกรณีอยู่ใน
พ้ืนที่ไม่มีสัญญาโทรศัพท์หรือสัญญาณ wifi 

 

 

มี Operation Dashboard GIS ในการติดตาม
ภาพรวมของความเสี่ยงที่สามารถ Drilldown ได้ถึง

ลูกค้าเป็นรายคน (Customer Based) และรายพ้ืนที่ (Area 
Based) 

 
2. กรอบแนวคิดการพฒันาระบบการให้คะแนนสินเชื่อเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรราย

คน 
ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาครั้งน้ีใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ และข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์จาก

ฐานข้อมูลลกูคา้ของธนาคาร ดังน้ี 
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คุณลกัษณะของเกษตรกรลูกคา้เงินกูข้อง ธ.ก.ส.  

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
 

1.  อายุของเกษตรกรผูข้อสินเช่ือ 
2.  จาํนวนผูพ่ึ้งพิงในครัวเรือน 
3.  ขนาดของเงินท่ีขอสินเช่ือ 
4.  อตัราส่วนรายไดร้วมต่อรายจ่ายรวมทั้งปีของครัวเรือน 
5.  มีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์กบั ธ.ก.ส. 
6. ประเภทหลกัประกนั (ตวัแปรหุ่น) 
7. อตัราส่วนภาระในการชาํระหน้ีต่อรายไดร้วมทั้งปีของ 
    ครัวเรือน 
8. อตัราส่วนมูลค่าหน้ีต่อมูลค่าหลกัประกนั 
9. ประวติัชาํระคืนหน้ีในอดีต 
10. ความผนัผวนและทิศทางของราคาสินคา้เกษตร 

ระบบการจดัอนัดบั
ชั้นความเส่ียงลูกหน้ี

ภายใน  
(Internal Obligor 
Rating System) 

อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตามค่าความเส่ียง 
(Risk-Based Pricing) 

ทาํนิติกรรมสญัญา / จ่ายสินเช่ือ 

การวเิคราะห์

อนุมติัสินเช่ือ 

ไม่อนุมติั
สินเช่ือ 

ข้อมูลทางภูมศิาสตร์ 
 

1. ท่ีดินทาํการเกษตร เหมาะสม / ไม่เหมาะสม 
    ต่อการปลูกพืช   (สมรรถนะดิน คุณภาพดิน) 
2. พ้ืนท่ีทาํการเกษตร อยู่ / ไม่อยู่ ในเขตพ้ืนท่ี  
    นํ้าท่วมซ้ําซากหรือแหง้แลง้ซ้ําซากระดบั 
    รุนแรงสูง 
3. พ้ืนท่ีทาํการเกษตร อยู่ / ไม่อยู่ ในเขต 
    ชลประทาน 
4. ท่ีดินทาํการเกษตร อยู่ / ไม่อยู่ ในพ้ืนท่ีโรค หรือ  
    แมลงศตัรูพืชระบาด 
 

ระบบการใหค้ะแนนสินเช่ือ (Credit Scoring System) 

แบบจาํลองโลจิท  
(LogitModel)  

การบริหารความเส่ียง 
พอร์ตสินเช่ือเกษตรกรรายคน
ประเภทลูกคา้เงินกูข้องธ.ก.ส. 
พิจารณารายไดเ้ทียบกบัความ
เส่ียงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนรองรับความเส่ียง 

ความ 
น่าจะ
เป็น 
ทีจ่ะผดิ
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4.  แนวคิดในการนําระบบ GIS มาใช้ในงานประเมินค่าทรัพย์สิน 

           การนําระบบ GIS มาใช้ในงานประเมินค่าทรัพย์สิน สามารถทําได้ดังน้ี 
               4.1 ตําแหน่งที่ต้ังทรัพย์สินที่จะประเมิน และตําแหน่งที่ต้ังของข้อมูลประกอบการประเมิน ในการ
ประเมิน ผู้ประเมินจะต้องทราบตําแหน่งที่ต้ังทรัพย์สินที่จะประเมิน ว่าต้ังอยู่ที่ใด มสีภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็น
อย่างไร และในบริเวณใกล้เคียงมีข้อมูลประกอบการประเมินอย่างไรบ้าง ระบบ GIS สามารถแสดงตําแหน่งที่ต้ังของ
ทรัพย์สินที่จะประเมินและแสดงตําแหน่งที่ต้ังของข้อมูลประกอบการประเมินได้ 
               4.2 รายละเอียดของข้อมูลที่จะใช้ประกอบการประเมิน ระบบ GIS สามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดของ
ข้อมูลที่จะใช้ประเมินเป็นคําบรรยายที่เป็นตัวอักษรได้ (Text) ตามท่ีกําหนด ทําให้ผู้ประเมินทราบรายละเอียดต่างๆ 
ของข้อมูลที่จะใช้ประกอบการประเมินได้ 
               4.3 ภาพถ่ายหรือผังแปลงของทรัพย์สินที่จะประเมิน ระบบ GIS สามารถแสดงรายละเอียดของ
ภาพถ่ายหรือผังแปลงของทรัพย์สินที่จะประเมินได้ ทําใหผู้้ประเมินทราบรายละเอียดของทรัพย์ได้ชัดเจนรวดเร็ว 

5.  การนําระบบ GIS มาใช้ในแต่ละขัน้ตอนงานประเมิน 
               5.1  ก่อนออกสํารวจทรัพย์สินที่ประเมิน ระบบ GIS จะทําให้ผูป้ระเมินสามารถเตรียมตัวก่อนออกไป
ประเมินได้ โดย 
                    - ดูที่ต้ังทรัพย์สินที่จะประเมนิจากแผนที ่เพ่ือไปให้ถูกที่ ไปถึงที่ต้ังทรัพย์สินได้รวดเร็ว 
                    - ดูข้อมูลราคาทรัพย์สินที่เคยประเมินแล้วในบริเวณใกล้เคียงกับที่ต้ังทรัพย์สินที่จะประเมิน เพ่ือ
ประโยชน์ในการหาข้อมูลเพ่ิมเติมในพ้ืนที ่
               5.2  เมื่อสํารวจทรัพย์มาแล้ว ในขั้นตอนประเมิน สามารถใช้ระบบ GIS ได้โดย 
                    - พิมพ์แผนที่จากระบบ GIS เพ่ือทําแผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังทรัพย์สินที่จะประเมิน โดยไม่ต้อง
เขียนแผนทีใ่หม่ หรือเขียนเพ่ิมเติมเพียงเล็กน้อย 
                   - หาข้อมูลทีจ่ะใช้ประกอบการประเมินได้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้ในระบบ 
                   - ใช้ Program การประเมินราคา ในการประเมินราคาทรัพย์สินได้ 
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                   - ออกรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินได้ จากการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
              5.3 การอนุมัติรายงาน 
                   - ส่งผลการประเมินทรัพย์ขึน้ระบบ Online ให้ผู้มีอํานาจ ตามลําดับช้ันตรวจสอบและอนุมัติได้ 
                   - จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินและการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบต่อไป 

 6. สรุปความสามารถระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงนิเพื่อบริหารความเสี่ยงพอรต์สินเชื่อเกษตรกร
บน Mobile Application 

ระบบตรวจสอบท่ีดินที่
จะจํานองเปน็
หลักประกันเงินกู้ลูกค้า 

มีหน้าจอสําหรับบันทึกการตรวจสอบที่ดินที่จะจํานองเป็นหลักประกันเงินกู้ลูกค้า 

สามารถตรวจสอบประเมินราคาท่ีดินจากช้ันข้อมูลแบบประเมินราคาในแต่ละพ้ืนที่ได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบท่ีดินที่จะจํานองเป็นหลักประกันเงินกู้ลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินประกอบรายงานผลการตรวจสอบท่ีดินได้ 

ระบบค้นหาบ้านและ
หรือแปลงที่ดินลูกค้า 

สามารถค้นหาบ้านและหรือแปลงที่ดินลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการค้นหาบ้านและหรือแปลงที่ดินลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงพ้ืนที่บ้านและหรือแปลงท่ีดินลูกค้าได้ 

ระบบประเมินความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

สามารถประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการประเมินความเสียหายจากภยัธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ 

ระบบบริหารสินเช่ือและ
การให้คะแนนสินเช่ือ
เพ่ือการบริหารความ
เสี่ยงพอร์ตสินเช่ือ
เกษตรกรรายคน 

สามารถค้นหา แสดงผล สถานะการเงิน อาชีพ ฯลฯ ของลูกค้าในพ้ืนที่ที่ต้องการได ้

สามารถวิเคราะห์ แสดงผล สถานะความเส่ียงและอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของ
ลูกค้าในพ้ืนที่ที่ต้องการได ้

สามารถพิมพ์รายงานผลการค้นหา แสดงผล สถานะการเงิน อาชีพ ฯลฯ ของลูกค้า
ในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงการค้นหา แสดงผล สถานะการเงิน อาชีพ ฯลฯ ของลูกค้า
ในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 

ระบบบริหารจดัการ 
CSR ของธนาคาร 

สามารถค้นหา แสดงผล ที่ตั้งของฝายชะลอนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน แหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติ และท่ีตั้งของต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 

สามารถพิมพ์รายงานผลการค้นหา แสดงผล ที่ตั้งของฝายชะลอนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน  
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และที่ตั้งของต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 

สามารถพิมพ์แผนที่แสดงการค้นหา แสดงผล ที่ตั้งของฝายชะลอนํ้า พ้ืนที่
ชลประทาน แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และที่ตั้งของต้นไม้ในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 

 
 
 
 
 


