คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
ฝ่ ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่ วมลงทุน 1
ประจําปี 2562

จัดทํา ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
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วัตถุประสงค
การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 1 เพื่อชวยให
การบริหารงานของผูบริหาร และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในฝาย ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน ไดเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในทั้งหมด ทําใหการปฏิบัติงานมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนทุก
ขั้นตอน ทั้งการนําเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติ เจาหนาที่ฝาย สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของฝาย มีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายของธนาคารตอไป
ขอบเขต
ขอบเขตของกระบวนการทํางานในคูมือผูปฏิบัติงานของฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 1 ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมหาลูกคาเปาหมาย รวมกําหนดกลยุทธ แผนการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
ของ ธพว. รวมกับฝายงานทีเ่ กี่ยวของ ขยายชองทางการเขาถึงกลุมเปาหมายโดยการจัด Event กิจกรรมตางๆ
จัดประชุม จัดอบรม จัดโปรโมชั่น จัดงานมหกรรม เพื่อนําเสนอสินเชื่อและบริการของ ธพว. เพิ่มลูกคาใหมใหกับ
ธพว. โดยสวนพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือขาย (เขาถึงแหลงทุน) 1-2 เปนสวนงานหลักในการจัดกิจกรรม
รวมกับกลุมงานสินเชื่อ และ กลุมงานตางๆ ในแตละพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ SMEs ใน
การใชบริการของ ธพว. รวมทั้งการสงตอใหกับกลุมงานสินเชื่อสาขาฯ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายของ ธพว.
2. งานออกบูธ ใหคํา ปรึก ษาแนะนํา เปนสว นงานหลักในการรว มออกบู ธ กั บ หนว ยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ธพว.
3. จัดทําสื่อสิ่งพิมพ/ วัสดุอุปกรณ ที่ใชในการออกบูธ เปนการออกแบบ จัดทํา/ ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ อาทิ
ใบคําขอ โบวชัวร ผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ ธพว. รวมทั้งจัดหา วัสดุอุปกรณการออกบูธ และ สนับสนุน
งานกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ของ ธพว. ตามประเภทสินเชื่อ และบริการใหม หรือการพัฒนาสินเชื่อและ
บริการรูปแบบตา งๆ ของ ธพว. โดยประสานงานกับ ฝายสงเสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธ และกิ จกรรมเพื่ อ
สังคม เพื่อเปนผูออกแบบสื่อสิ่งพิมพ / วัสดุอุปกรณ หรือ บริษัทภายนอก ในการออกแบบ และ จัดทําสื่อสิ่งพิมพ
/ วัสดุอุปกรณ เพื่อใชประชาสัมพันธของ ธพว.
4. การจั ดกิจกรรม Focus Group และวินิจ ฉัยสถานประกอบการใหความรู ใหคํา ปรึกษาแนะนํา
ผูประกอบการ เพื่อเขา ถึงแหลงทุน จัดกิจกรรมแตละ Cluster หรือแตละพื้นที่ เพื่อชวยสนับสนุนหาลูกคา
เปาหมายใหกับสายงานสินเชื่อ เชื่อมโยงเครือขายและบริการของพันธมิตร สมาคม ชมรม สงตอลูกคาเปาหมาย
ใหกับ ธพว.
วินิจฉัย วิเคราะห สัมภาษณ ศึกษาขอมูลภายในของสถานประกอบการ เพื่อคนหาปญหาในการดําเนินธุรกิจ
และนําเครื่องมือดา นการพัฒนานําเสนอชวยเหลือผูป ระกอบการ โดยสวนวินิจฉัยสถานประกอบการและให
คําปรึกษาแนะนํา (เขาถึงแหลงทุน) 1-2 เปนสวนงานหลักในการจัดกิจกรรมทั้งแบบ ธพว. จัดขึ้นเอง และ เขา
รวมกับกิจกรรมที่หนวยงานพันธมิตรหรือมหาวิทยาลัย
5. งานกิจ กรรมสนับสนุนการตลาดภายในและภายนอก เปนกิจกรรมเชื่ อมโยงพั นธมิตรหาลูกคา ใหม
ประชาสัมพันธดานผลิตภัณฑสินเชื่อและบริการของธนาคาร เพื่อกระตุน และทําความเขาใจในผลิตภัณฑสินเชื่อ
และบริการใหมๆ ของธนาคาร

1
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คําจํากัดความ
ผูประกอบการ SMEs เปาหมาย หมายถึง ผูประกอบการ SMEs ที่ยังไมไดเปนลูกคาของ ธพว. ตาม
แผนพัฒนาองคกรตามระบบ SEPA
Startup หมายถึง ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม เพื่อรองรับธุรกิจดานไอที และรวมถึงธุรกิจที่มีการเติบโตแบบกาว
กระโดด
หนวยงานพันธมิตร หมายถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีภารกิจเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs
สมาคม/ชมรม หมายถึง กลุมเอกชน ชมรม กลุมผุประกอบการที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินการกิจกรรมดานใด
ดานหนึ่งเพื่อผูประกอบการ SMEs
Event หมายถึง การจัดงานกิจกรรมตางๆ จัดประชุม จัดอบรม จัดโปรโมชั่น จัดมหกรรม เพื่อนําเสนอ
สินเชื่อและบริการของ ธพว.
Focus Group หมายถึง กลุมเปาหมายเฉพาะกลุม แบงตามประเภทธุรกิจ ตามพื้นที่ เพื่อนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการของ ธพว. ใหตรงกับความตองการ ความคาดหวัง ของผูประกอบการแตละกลุม
วินิจฉัยสถานประกอบการ หมายถึง การตรวจสุขภาพของกิจการ โดยการสัมภาษณ หรือเปนการ
วิเคราะหศกึ ษาขอมูลภายในสถานประกอบการ เพื่อคนหาปญหาในการดําเนินธุรกิจ 5 ดาน คือ การบริหาร
จัดการ การตลาด การผลิต การเงิน/บัญชี และทรัพยากรมนุษย

2
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แผนผังการปฏิบัติงาน (การจัดกิจกรรมหาลูกคากลุมเปาหมาย)
สวนพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือขาย (เขาถึงแหลงทุน)
1. ประสานงาน ประชุม รวมกับหนวยงานพันธมิตร สมาคม
กลุมธุรกิจ สาขา และฝายงานที่เกี่ยวของของธนาคาร เพื่อ

2. กําหนดคุณสมบัติของผูประกอบการที่จะเขารวมกิจกรรม พื้นที่จัด
กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ผลที่คาดวาจะไดรับ และงบประมาณ เพื่อ
นําเสนอขออนุมัติดําเนินการ

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน (วัน)
1-2

1-3

อนุมัติ
หารือ/ปรับปรุง/แกไข

3.จัดทําบันทึกภายใน จดหมายออกภายนอก แจงแนวทางการรวมดําเนินการ
ประชาสัมพันธ สื่อสารใหเขาถึงกลุมผูประกอบการที่กําหนด
4.กําหนดผูเดินทางฎิบัติงาน ประมาณการการใชงบประมาณ
ขออนุมัติตามระเบียบของธนาคาร

5.เตรียมระบบลงทะเบียนของธนาคาร ประชาสัมพันธ สื่อสารงาน ใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย รวบรวมขอมูลผูประกอบที่ลงทะเบียน ดําเนินการติดตอนัดหมาย

1-2

1-2

ผูรับผิดชอบ
ผจก./รองผอ./
ผอ.

จนท./ผช.ผจก.
ผจก./รองผอ./
ผอ.
จนท./ผช.ผจก./
ผจก.
จนท./ผช.ผจก.
ผจก./รองผอ./
ผอ.

3-5

จนท./ผช.ผจก.
ผจก.

1

จนท./ ผช.ผจก.

2-5

จนท.จนท./ ผช.
ผจก./ผจก.

3-7

จนท./ผช.ผจก.
ผจก./รองผอ./
ผอ.

ใหเขารวมงานตามกําหนดการ ในชองทางที่เหมาะสม

6.จัดเตรียมเอกสาร และ อุปกรณตางๆ ที่ใชประกอบการจัดกิจกรรม

7.ดําเนินกิจกรรม ตามแผนงานที่กําหนด

8. เคลียรคาใชจายในการจัดกิจกรรม นําเสนอผูบริหารตามระเบียบของ

ธนาคาร
9. ทําบันทึกภายในสรุปผลการจัดกิจกรรม ประเมินผลแตละกิจกรรม
ขอเสนอแนะ นําเสนอตอผูบริหาร และฝายงานที่เกี่ยวขัอง

2-3

จนท./ ผช.ผจก.
/ ผจก.

ทําบันทึกภายใน สงตอขอมูลใหฝายงานที่เกี่ยวของ/สาขา

10. ติดตามผลการยื่นกูจากฝายงานที่เกี่ยวของ
สาขา/ระบบงาน

จนท./ ผช.ผจก.
/ ผจก.
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3

เวลาปฏิบตั ิงานรวมทังสิ น 15-30 วัน

แผนผังการปฏิบัติงาน (วินิจฉัยสถานประกอบการและใหคําปรึกษาแนะนํา)
สวนวินิจฉัยสถานประกอบการและใหคําปรึกษาแนะนํา (เขาถึงแหลงทุน)

1.ประสานงาน ประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก กลุมธุรกิจ สาขาและฝาย
งานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลของผูประกอบการที่ประสงคยื่นขอสินเชื่อ

เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน (วัน)

ผูรับผิดชอบ

1-2

ผจก./รองผอ.
/ผอ.

3-5

จนท./ผช.ผจก.

2. คัดแยก จัดกลุม วิเคราะห ขอมูลที่ไดรับ เพื่อจัดหาเครื่องมือดานการ
พัฒนา สนับสนุนใหผูประกอบการเขาถึงแหลงทุน โดยนําเสนอเปน Model
ตามประเภทกลุมธุรกิจ ตามพื้นที่ หรือตามความประสงคของผูประกอบการ

3. กําหนดผูเดินทางปฏิบัติงาน กําหนดเปาหมาย และผลที่จะไดรับประมาณ
การการใชงบประมาณ ขออนุมัติตามระเบียบของธนาคาร

4. ประสานงานสายงานสาขา สายวิเคราะหสินเชื่อ ศูนยควบคุมพัฒนา
ผูประกอบการเขาสูแหลงทุนเขตพื้นที่ และฝายงานที่เกี่ยวของ ทําบันทึก

3

1-5

ภายในแจงกําหนดการเขาพบผูประกอบการ เพื่อรวมดําเนินการ
5. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําเบื้องตน บันทึกขอมูลการวินิจฉัยเขา
ระบบงานของธนาคาร แจงขอมูลใหกับหนวยงานในพื้นที่

3-7

6. เคลียรคาใชจายตามระเบียบของธนาคาร แนบภาพถายพรอมรายงานการ

3-7

เดินทางวินิจฉัย

7. ประสานงานผูประกอบการ และสาขาในพื้นที่ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จาก

รายงานต่อผู้บริหารทุกวันที 30 เป็ นรายเดือน

จนท./ผช.ผจก./
ผจก./รองผอ.

จนท./ผช.ผจก./
ผจก./รองผอ./
ผอ.
จนท./ผช.ผจก./
ผจก.

จนท./ผช.ผจก./
ผจก.

การใหคําปรึกษาแนะนํา บันทึกความคืบหนาเขาระบบงานของธนาคาร

8. สรุป ประเมินผล วิเคราะห์ แนวทางการวินิจฉัยและให้ คาํ ปรึ กษาแนะนํา

จนท./ผช.ผจก.

1

จนท./ผช.ผจก.

เวลาปฏิบตั ิงานรวมทังสิน 15-30 วัน
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