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แผนปฏิบัติการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ระยะยาว พ.ศ. 2564-2566
และ
แผนปฏิบัติการประจําปบญ
ั ชี 2564
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เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1. วิสัยทัศน (Vision)
“ใหบริการสินเชื่อ เพื่อการสงเสริมพัฒนา และสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการอยางยั่งยืน”

2. พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนดานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชสําหรับการประกอบอาชีพแกผูประกอบการรายยอย
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจแกผูประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

3. คานิยม
“บริการฉับไว ทํางานโปรงใส ใสใจผูประกอบการ”

4. เปาประสงค (Goal)
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีความมั่นคง ผูประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความเขมแข็ง การบริหารภายใน
องคกรมีประสิทธิภาพ

5. แผนปฏิบัติงาน
ดานที่ 1. การบริหารความสัมพันธและเสริมสรางความเขมแข็งของลูกคา และผูขอกูเงินทุนฯ
ดานที่ 2. การขยายฐานลูกคาใหม
ดานที่ 3. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

6. โครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

แผนปฏิบัติงานดานที่ 1. การบริหารความสัมพันธและเสริมสรางความเขมแข็งของลูกคา และผูขอกูเงินทุนฯ
เปาประสงค
เพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของลูกคาเงินทุน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ลูกหนี้คางชําระไมเกิน 1 ป ลดลงรอยละ 10
2. ลูกหนี้คางชําระเกิน 1 ป ลดลงรอยละ 10
3. ผูขอรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 90
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกคาเงินทุนหมุนเวียนฯ
1.1 บูรณาการการทํางานกับหนวยงานภายในและภายนอกกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อให
ความชวยเหลือทางวิชาการ โดยการขอความรวมมือในการรับลูกคาเงินทุนหมุนเวียนฯ เขารวมโครงการเพื่อ
พัฒนาองคความรูที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
1.2 เงินทุนหมุนเวียนฯ ดําเนินการจัดอบรมใหความรูที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ และการมีวินัย
ตอการสงชําระหนี้ แกลูกคาอยางนอยปละ 4 ครั้ง (4 ภาค) โดยใหสวนกลาง/หนวยปฏิบัติดําเนินการจัดอบรมให
ความรูแกลูกคาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 จางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการรายยอย เขา
วินิจฉัยปญหากําหนดแนวทางการพัฒนา ใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลืออยางใกลชิด
2. โครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑของลูกคาเงินทุนหมุนเวียน
2.1 บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภายในกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหความชวยเหลือ
ดานการตลาดโดยการขอความรวมมือจากหนวยงานของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่จัดงานแสดงและจําหนาย
สินคา ใหลูกคาของเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดรวมออกงานเพื่อจําหนายสินคา
2.2 เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดแสดงและจําหนายสินคา (Market Place) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ที่สวนกลาง/ศูนยภาค
2.3 เพิ่มชองทางการขายออนไลน โดยจัดเปนหนาเพจสําหรับจําหนายสินคาของลูกคาเงินทุน
หมุนเวียนฯ โดยเฉพาะ เพื่อเปนการโฆษณาสินคาและเพิ่มชองทางการขายใหลูกคาอีกทางหนึ่ง
3. โครงการปรับโครงสรางหนี้ ของลูกหนี้ที่คางชําระที่ยังไมถูกดําเนินคดี ดังนี้
3.1 ขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้
3.2 ลดจํานวนเงินที่ตองชําระตอเดือน
3.3 พักดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคางชําระ
3.4 ลดดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคางชําระที่พักไว เมื่อชําระเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ลูกหนี้คางชําระไดรับความชวยเหลือสามารถฟนฟูกิจการ และสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได สงผลให
เงินทุนหมุนเวียนฯมีความมั่นคง เนื่องจากไดรับการชําระหนี้ตามระยะเวลาและจํานวนเงินที่กําหนด
2. สามารถลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการฟองคดีกับลูกหนี้ได
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แผนปฏิบัติงานดานที่ 2.ขยายฐานลูกคาใหม
เปาประสงค เพื่อขยายฐานลูกคากลุมเปาหมายที่เนนกลุมบุคคลธรรมดา และกลุมนิติบุคคล ที่ปจจุบันไม
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของสถาบันการเงินได โดยดําเนินการควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหลูกคา
เพื่อใหเกิดการพัฒนากิจการและสามารถเติบโตได
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ใหบริการสินเชื่อไดไมนอยกวา 75 ลานบาทตอป
2. ผูขอรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 90
โครงการ/กิจกรรม
1. ขยายกลุมเปาหมายการใหสินเชื่อ
1.1 ขยายกลุมเปาหมายการใหสินเชื่อแกผูประกอบการที่เขารวมโครงการในดานตาง ๆ ของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และผานการเสนอชื่อจากกอง/ศูนยภาค วาเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพและตองการ
เงินทุนเพื่อขยายกิจการ
1.2 ขยายการใหสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการที่ผานการพัฒนาจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2. บู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงานเครื อ ข ายของกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ทั้ งที่ เ ป น หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ในการประชาสัมพันธและการหาลูกคา กลุมเปาหมายของเงินทุน
หมุนเวียนฯ โดยการออกงานประชาสัมพันธการใหบริการสินเชื่อกับหนวยงานเครือขายที่จัดงานแสดงสินคา
3. การพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก
3.1 ปรับปรุงเว็บไซตที่จําเปนตอการขอรับบริการสินเชื่อใหนาสนใจและเขาถึงงาย
3.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธและองคความรูเกี่ยวกับการเงินผานสื่อสังคมออนไลนเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 จัดทําแผนพับและโปสเตอรสําหรับการประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรในโอกาสตาง ๆ
4. การพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อใหม ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ย คาปรับ และเงื่อนไขการกูที่สามารถแขงขันได
โดยเนนกลุมเปาหมายที่เปนกลุมบุคคลธรรมดาและกลุมนิติบุคคลที่ปจจุบันไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของ
สถาบันการเงินได
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อไดไมนอยกวารอยละ 95 เมื่อเทียบกับแผนการอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อประจําป
2. เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถใหบริการสินเชื่อไดกวางขวางขึ้น ครอบคลุมกลุมผูประกอบการที่ปจจุบัน
ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของสถาบันการเงินได
3. ผูรับบริการสินเชื่อจะเปนกลุมลูกคาที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางมีองคความรู
เนื่องจากไดรับการดูแลและคําปรึกษาแนะนําไดอยางใกลชิดตลอดระยะเวลาการกูเงิน
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แผนปฏิบัติงานดานที่ 3. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
เปาประสงค พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ผลการประเมินการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนอยูในระดับคาคะแนนไมต่ํากวาระดับ 4
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลและการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนลูกคา
กระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i.industry.go.th) และการติดตอสื่อสารผาน Mobile Application
1.1 เพิ่มชองทางการชําระเงินผาน Mobile Banking
1.2 การเชื่อมโยงขอมูลลูกคาของเงินทุนหมุนเวียน โดยการลงทะเบียนขอมูลลูกคาเงินทุน
หมุนเวียนผานการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนลูกคากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i.industry.go.th)
1.3 จัดทํา Application เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใหลูกหนี้สามารถเช็คสถานะการชําระหนี้
ยอดหนี้คางชําระ และยอดปดบัญชีได
2. โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรดานสินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติกรรม
2.1 ฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหสินเชื่ออยางมืออาชีพ
2.2 ฝกอบรมติดตามเรงรัดหนี้สิน และการปรับโครงสรางหนี้
2.3 ฝกอบรมกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับงานสินเชื่อ
2.4 พัฒนาระบบวิเคราะหสินเชื่อ (Credit Scoring System) เพื่อเปนเครื่องมือใน การประเมิน
ความสามารถในการกูเงินและการชําระหนี้
2.5 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในรูปแบบที่ทันสมัย
3. ทบทวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และกระบวนการการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูขอรับ
บริการโดยการเพิ่มวงเงินในการอนุมัติสินเชื่อของหนวยปฏิบัติและคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ
ประจําภาค
อํานาจการอนุมัติวงเงินการใหบริการสินเชื่อ
รายการ
เกา
ใหม
1

1

หัวหนาหนวยปฏิบตั ิ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ
ประจําภาค
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ไมเกิน 200,000 บาท
เกิน 200,000 – 1,000,000 บาท

ไมเกิน 500,000 บาท
เกิน 500,000 -2,000,000 บาท

เกิน 1,000,000 บาท

-

4. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียนฯ
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7. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
(Internal and External Environment Scanning)
จุดแข็ง (Strength)

S1 อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และคงที่ตลอดอายุ
สัญญา คิดเงินตนลดและดอกเบี้ยลด
S2 คณะกรรมการ ฯ และผูบริหารใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียน โดยกํากับติดตามใหดําเนินงาน
เปนไปตามตัวชี้วัด
S3 หลักเกณฑในการใหบริการสินเชื่อมีความยืดหยุน และมี
ระยะเวลาในการผอนชําระคืนเงินกูมากกวาธนาคารพาณิชย
รวมทั้งไมคดิ คาธรรมเนียมในการวิเคราะหสินเชื่อ
S4 สามารถนําเงินมาปดบัญชีเงินกูเมื่อใดก็ได โดยไมมี
คาธรรมเนียมปดบัญชี
S5 บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการสามารถใชบริการของ
เงินทุนหมุนเวียนได
S6 มีการบูรณาการกับหนวยงานภายในกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมทําใหสามารถคัดเลือกลูกคาที่มีศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจมากขึ้น
S7 มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งไมมีตนทุนทางการเงิน
S8 มีภาพลักษณนาเชื่อถือ เจาหนาที่ กสอ. มีความคุนเคย
เขาถึงลูกคาไดดีกวาธนาคารพาณิชย
S9 มีระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน
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จุดออน (Weakness)

W1 โครงสรางขององคกรและการจัดสรรอัตรากําลังไม
เอื้ออํานวยตอการปฏิบตั ิงานในสภาวการณปจจุบัน ไดแกไมมี
กลุมงานที่จัดทําแผนงานและงบประมาณ ไมมีกลุม งานติดตาม
หนี้ เปนตน
W2 การกําหนดวงเงินกู หลักประกัน และประเภท
อุตสาหกรรม ยังไมตอบสนองความตองการของลูกคา
W3 ลูกจางชั่วคราวไมมีความกาวหนาในสายงาน ทําใหมีอัตรา
การเขาออกของลูกจางชั่วคราวมีสงู
W4 เจาหนาที่ขาดทักษะ และประสบการณ และไมมีความ
แมนยําในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในการปฏิบัติงานทุน
หมุนเวียน และไมสามารถใหคําปรึกษาเชิงลึกแกลูกหนีไ้ ด
W5 คาใชจายในการดําเนินงานสูง เชนคาใชจายในการติดตาม
ทวงหนี้ สืบทรัพย คาจางลูกจางชัว่ คราว
W6 ชองทางการชําระคืนเงินกู ยังไมทันสมัยในการอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคา
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โอกาส (Opportunity)

O1 มีนโยบายจากรัฐบาลสนับสนุนใหผูประกอบการรายอย
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

อุปสรรค (Threat)

T1 ลูกหนี้ชําระคืนเงินกู ไมเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา เนื่องจาก
ลูกหนี้มองเห็นเงินทุนหมุนเวียนเปนเจาหนี้ที่มีความสําคัญใน
ระดับรอง
O2 ยุคดิจิตอลทําใหมีชองทางในการสื่อสารและเขาถึงลูกคา
T2 การประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนโดยบริษัท
เปาหมายเพิ่มขึ้น
ที่ปรึกษามีตัวชี้วัดมาก และมีความซ้ําซอน
O3 มีเครือขายและหนวยรวมดําเนินการที่ใหบริการทั่วประเทศ T3 มีสถานการณที่คาดไมถึงเชน เชนโรคระบาด หรือสภาพ
อากาศ ทําใหสงผลกระทบตอผูประกอบการและเจาหนาที่
O4 ไดรับอนุมตั ิประมาณการรายจายจากระทรวงคลัง เพื่อใช T4 มีหนวยงาน/ทุนหมุนเวียนที่ใหบริการสินเชื่อ รวมทั้ง
ในการดําเนินงานอยางเพียงพอ
สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน ที่ใหบริการสินเชื่อลักษณะ
เดียวกันเพิ่มขึ้น
O5 มี พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ กําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานชัดเจน
O6 มีหนวยงานเครือขายที่เปนตนแบบที่ดีในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการใหบริการสินเชื่อ
O7มีขั้นตอนการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกที่ผู
บริการสามารถติดตามการดําเนินงานได
O8 ประชาชนประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
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T5 กฎ ระเบียบของทางราชการไมเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน
T6 ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงทําใหมีผลกระทบตอ
ธุรกิจ
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8. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยภายนอก(โอกาส อุปสรรค) และปจจัยภายใน
(จุดแข็ง จุดออน)
เชิงแกไข (W+O)
เชิงรุก ( S+O)

S1+S3+S4+O2+O4
ประชาสัมพันธกิจกรรมการใหบริการสินเชื่อผานสื่อ
Social (แผนปฏิบัติงานดานที่ 2 ขยายฐานลูกคาใหม)
S6+O1
บูรณาการการทํางานภายในกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ในการหาลูกคา,สงตอลูกคา และคัดเลือกลูกคาที่มี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมาใชบริการสินเชื่อของ
เงินทุนหมุนเวียน (แผนปฏิบัติงานดานที่ 2 ขยายฐาน
ลูกคาใหม)

W1+W3+W5+O4+O6
จัดจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาโครงสรางองคกร อัตรากําลัง
และคาตอบแทนที่เหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ใน
สภาวการณปจจุบัน (แผนปฏิบัติงานดานที่ 3
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน)

เชิงปองกัน(S+T)

เชิงรับ (W+T)

S6+S7+T1

-บูรณาการ การทํางานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให
ความชวยเหลือทางวิชาการ และดานการตลาดแก
ลูกหนี้คางชําระ
-จางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูประกอบการรายยอย เขาวินิจฉัยปญหา
กําหนดแนวทางการพัฒนา ใหคําปรึกษาแนะนําและ
ชวยเหลืออยางใกลชิด
(แผนปฏิบัติงานดานที่ 1 การบริหารความสัมพันธและ
เสริมสรางความเขมแข็งของลูกคาและผูขอกูเงิน)
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W4+O4
พัฒนาบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (แผนปฏิบัติการงานดานที่ 3
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน)
W2+T5
เพิ่มวงเงินในการอนุมัติสินเชื่อของหนวยปฏิบัติและ
คณะอนุกรรมการประจําภาค
(แผนปฏิบัติงานดานที่ 2 ขยายฐานลูกคาใหม)
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9. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ป
แผนปฏิบัติงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

ดานที่ 1.การบริหาร
ความสัมพันธและ
เสริมสรางความ
แข็งแรงของลูกคา
และผูขอกูเงินทุนฯ

1. พัฒนาศักยภาพลูกคาเงินทุนหมุนเวียน
1.1 บูรณาการการทํางานกับหนวยงานภายใน
และภายนอกกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ โดยการขอความรวมมือใน
การรับลูกคาเงินทุนหมุนเวียนฯ เขารวมโครงการเพื่อ
พัฒนาองคความรูที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
1.2 เงินทุนหมุนเวียนฯ ดําเนินการจัดอบรมให
ความรูที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ และการมีวินัยตอ
การสงชําระหนี้แกลูกคาอยางนอยปละ 4 ครั้ง (4
ภาค) โดยใหหนวยปฏิบัตดิ ําเนินการจัดอบรมให
ความรูแกลูกคาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 จัดจางที่ปรึกษาที่มคี วามเชี่ยวชาญดานการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการรายยอย เขา
วินิจฉัยปญหา กําหนดแนวทางการพัฒนา ให
คําปรึกษาแนะนําและชวยเหลืออยางใกลชิด
2. สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑของลูกคาเงินทุน
หมุนเวียน
2.1 บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภายในกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหความชวยเหลือ
ดานการตลาดโดยการขอความรวมมือจากหนวยงาน
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่จดั งานแสดงและ
จําหนายสินคา ใหลูกคาของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได
รวมออกงานเพื่อจําหนายสินคา

ดานที่ 1 ดานการเงิน
1.1 รอยละของการชําระคืนเงินกูยืม
1.2 รายไดดอกเบีย้
ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูม ีสวนไดสวน
เสีย
2.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
3.2.2 อัตราการลดลงของหนี้คางชําระ (NPLs)
ไมเกิน 1 ป
3.2.3 อัตราการลดลงของหนี้คางชําระ (NPLs)
เกิน 1 ป
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ดานที่ 1 ดานการเงิน
1.1 รอยละของการชําระคืนเงินกูยืม
1.2 รายไดดอกเบีย้
ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูม ีสวนไดสวน
เสีย
2.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)
ป 64 ป 65 ป66

หนวยงาน







9,600,000 กง.สล.กสอ.
ปละ
และ ศภ.กสอ.
3,200,000







1,800,000
ปละ
600,000

กง.สล.กสอ.
และ ศภ.กสอ.
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แผนปฏิบัติงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

ดานที่ 1.
การบริหาร
ความสัมพันธและ
เสริมสรางความ
แข็งแรงของลูกคา
และผูขอกูเงินทุนฯ

2.2 เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดแสดงและจําหนาย
สินคา (Market Place) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ที่สวนกลาง/ศูนยภาค
2.3 เพิ่มชองทางการขายออนไลน โดยจัดเปน
หนาเพจสําหรับจําหนายสินคาของลูกคาเงินทุน
หมุนเวียนฯ โดยเฉพาะ เพื่อเปนการโฆษณาสินคา
และเพิ่มชองทางการขายใหลูกคาอีกทางหนึ่ง
3. ปรับโครงสรางหนี้ ของลูกหนีท้ ี่คางชําระที่ยังไม
ถูกดําเนินคดี
3.1 ขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้
3.2 ลดจํานวนเงินที่ตองชําระตอเดือน
3.3 พักดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคาง
ชําระ
3.4 ลดดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคาง
ชําระที่พักไว เมื่อชําระเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑตามทีค่ ณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
ดานที่ 2. ขยายฐาน 1. ขยายกลุม เปาหมายการใหสินเชื่อ
ลูกคาใหม
1.1 ขยายกลุมเปาหมายการใหสินเชื่อแก
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการในดานตาง ๆ ของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และผานการเสนอชื่อจาก
กอง/ศูนยภาค วาเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพ
และตองการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ
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ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)
ป 64 ป 65 ป66

หนวยงาน
กง.สล.กสอ.

ดานที่ 3 ปฏิบัติการ
3.2.1 ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน
การบริหารจัดการหนี้คางชําระ
ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
3.2.2 อัตราการลดลงของหนี้คางชําระไมเกิน 1
ป
3.2.3 อัตราการลดลงของหนี้คางชําระเกิน 1 ป







กง.สล.กสอ.

ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
3.1 รอยละของการอนุมัติเงินกู







กง.สล.กสอ.
และ ศภ.กสอ.

หนา 10
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แผนปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2563

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)
ป 64 ป 65 ป66

1.2 ขยายการใหสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการ ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
ใหมที่ผานการพัฒนาจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 3.1 รอยละของการอนุมัติเงินกู







-

2. บูรณาการรวมกับหนวยงานเครือขายของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ในการ
ประชาสัมพันธและการหาลูกคา กลุมเปาหมายของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยการออกงานประชาสัมพันธ
การใหบริการสินเชื่อกับหนวยงานเครือขายที่จัดงาน
แสดงสินคา
3. พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงรุก
3.1 ปรับปรุงเว็บไซตที่จําเปนตอการขอรับ
บริการสินเชื่อใหนาสนใจและเขาถึงงาย
3.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธและองคความรู
เกี่ยวกับการเงินผานสื่อสังคมออนไลนเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 จัดทําแผนพับและโปสเตอรสําหรับการ
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรในโอกาสตาง ๆ
4. การพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อใหม ๆ ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ย คาปรับ และเงื่อนไขการกูที่สามารถแขงขัน
ได โดยเนนกลุมเปาหมายที่เปนกลุมบุคคลธรรมดา
และกลุม นิติบุคคลที่ปจจุบันไมสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนของสถาบันการเงินได







420,000ป
ละ
140,000

ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
3.1 รอยละของการอนุมัติเงินกู

หนวยงาน
กง.สล.กสอ.
และ ศภ.กสอ.

กง.สล.กสอ.
และ ศภ.กสอ.
ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
3.1 รอยละของการอนุมัติเงินกู







600,000
ปละ
200,000

กง.สล.กสอ.

ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
3.1 รอยละของการอนุมัติเงินกู







-

กง.สล.กสอ.
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แผนปฏิบัติงาน
ดานที่ 3. บริหาร
จัดการเงินทุน
หมุนเวียน

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลใน
การติดตอสื่อสารผาน Mobile Application
1.1 เพิ่มชองทางการชําระเงินผาน Mobile
Banking
1.2 การเชื่อมโยงขอมูลลูกคาของเงินทุน
หมุนเวียน โดยการลงทะเบียนขอมูลลูกคาเงินทุน
หมุนเวียนผานการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนลูกคา
กระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i.industry.go.th)
1.3 จัดทํา Application เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อใหลูกหนี้สามารถเช็คสถานะการชําระหนี้ ยอด
หนี้คางชําระ และยอดปดบัญชีได
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรดาน
สินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติกรรม
2.1 การฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห
สินเชื่ออยางมืออาชีพ (3 รุน)
2.2 การฝกอบรมติดตามเรงรัดหนี้สิน และ
การปรับโครงสรางหนี้ (2 รุน)
2.3 การฝกอบรมกฎหมายสําคัญที่เกีย่ วของ
กับงานสินเชื่อ (1 รุน)
2.4 พัฒนาระบบวิเคราะหสินเชื่อ (Credit
Scoring System)
2.5 จัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานในรูปแบบที่
ทันสมัย

ดานที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1 การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
4.2 ตรวจสอบภายใน
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)
ป 64 ป 65 ป66

หนวยงาน
กง.สล.กสอ.




กง.สล.กสอ.

1

มิถุนายน 2563


ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผูบริหารทุน พนักงาน และลูกจาง
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

1,000,000



900,000

กง.สล.กสอ.



600,000

กง.สล.กสอ.



300,000

กง.สล.กสอ.

1,500,000

กง.สล.กสอ.

500,000

กง.สล.กสอ.
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แผนปฏิบัติงาน
ดานที่ 3. บริหาร
จัดการเงินทุน
หมุนเวียน

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)
ป 64 ป 65 ป66

หนวยงาน

150,000
ปละ 50,000

กง.สล.กสอ.

2,000,000

กง.สล.กสอ.

3. ทบทวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กระบวนการการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูขอรับบริการโดยการเพิ่มวงเงินในการอนุมัติ
สินเชื่อของหนวยปฏิบัติและคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําภาค

ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผูบริหารทุน พนักงาน และลูกจาง
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน



4. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
ที่เหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยจางที่ปรึกษา
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห

ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผูบริหารทุน พนักงาน และลูกจาง
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล







รวมเงินงบประมาณ 17,870,000

มิถุนายน 2563
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10. แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติงาน

โครงการ

ดานที่ 1.
การบริหาร
ความสัมพันธ
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของลูกคาและผู
ขอกูเงินทุนฯ

1. พัฒนาศักยภาพลูกคาเงินทุนหมุนเวียน
1.1 บูรณาการการทํางานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ โดยการขอความรวมมือในการรับ
ลูกคาเงินทุนหมุนเวียนฯ เขารวมโครงการเพื่อพัฒนา
องคความรูที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
1.2 เงินทุนหมุนเวียนฯ ดําเนินการจัดอบรมให
ความรูที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ และการมีวินัยตอ
การสงชําระหนี้แกลูกคาอยางนอยปละ 4 ครั้ง (4 ภาค)
โดยใหหนวยปฏิบัตดิ ําเนินการจัดอบรมใหความรูแก
ลูกคาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 จัดจางที่ปรึกษาทีม่ ีความเชี่ยวชาญดานการให
คําปรึกษาแนะนําผูประกอบการรายยอย เขาวินิจฉัย
ปญหา กําหนดแนวทางการพัฒนา ใหคําปรึกษาแนะนํา
และชวยเหลืออยางใกลชิด
2. สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑของลูกคาเงินทุน
หมุนเวียน
2.1 บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภายในกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหความชวยเหลือดาน
การตลาดโดยการขอความรวมมือจากหนวยงานของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่จัดงานแสดงและจําหนาย
สินคา ใหลูกคาของเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดรวมออกงาน
เพื่อจําหนายสินคา

มิถุนายน 2563

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

3,200,000 กง.สล.กสอ.
และ
ศภ.กสอ

กง.สล.กสอ.
และ
ศภ.กสอ..

600,000

กง.สล.กสอ.
และ
ศภ.กสอ.
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แผนปฎิบัติงาน

โครงการ
2.2 เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดแสดงและจําหนายสินคา
(Market Place) อยางนอยปละ 1 ครั้ง ที่สวนกลาง/
ศูนยภาค
2.3 เพิ่มชองทางการขายออนไลน โดยจัดเปนหนา
เพจสําหรับจําหนายสินคาของลูกคาเงินทุนหมุนเวียนฯ
โดยเฉพาะ เพื่อเปนการโฆษณาสินคาและเพิ่มชอง
ทางการขายใหลูกคาอีกทางหนึ่ง
3. ปรับโครงสรางหนี้ ของลูกหนี้ที่คางชําระที่ยังไมถูก
ดําเนินคดี
3.1 ขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้
3.2 ลดจํานวนเงินที่ตองชําระตอเดือน
3.3 พักดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคางชําระ
3.4 ลดดอกเบี้ยคางชําระ/คาปรับคางชําระที่พัก
ไว เมื่อชําระเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยมีเงื่อนไข
และหลักเกณฑตามที่คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนกําหนด

มิถุนายน 2563

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ หนวยงาน
(บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กง.สล.กสอ.
และ
ศภ.กสอ.
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ยุทธศาสตร
2.ขยายฐาน
ลูกคาใหม

มิถุนายน 2563

โครงการ
1. ขยายกลุม เปาหมายการใหสินเชื่อ
1.1 ขยายกลุมเปาหมายการใหสินเชื่อแก
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการในดานตาง ๆ ของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม และผานการเสนอชื่อจากกอง/
ศูนยภาค วาเปนผูประกอบการทีม่ ีศักยภาพและตองการ
เงินทุนเพื่อขยายกิจการ
1.2 ขยายการใหสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการ
ใหมที่ผานการพัฒนาจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2. บูรณาการรวมกับหนวยงานเครือขายของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ในการ
ประชาสัมพันธและการหาลูกคา กลุมเปาหมายของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยการออกงานประชาสัมพันธการ
ใหบริการสินเชื่อกับหนวยงานเครือขายที่จัดงานแสดง
สินคา

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ หนวยงาน
(บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กง.สล.กสอ.
-

และ
หนวยงาน
ภายในกรม
สงเสริม
อุตสาหกรรม

140,000

กง.สล.กสอ.
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ยุทธศาสตร

โครงการ

2.ขยายฐาน
ลูกคาใหม

3. พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธและการตลาด
เชิงรุก
3.1 ปรับปรุงเว็บไซตที่จําเปนตอการขอรับ
บริการสินเชื่อใหนาสนใจและเขาถึงงาย
3.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธและองคความรู
เกี่ยวกับการเงินผานสื่อสังคมออนไลนเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 จัดทําแผนพับและโปสเตอรสําหรับการ
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรในโอกาสตาง ๆ
4. พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อใหม ๆ ที่มีอัตราดอกเบีย้
คาปรับ และเงื่อนไขการกูทสี่ ามารถแขงขันได โดยเนน
กลุมเปาหมายที่เปนกลุมบุคคลธรรมดาและกลุมนิติ
บุคคลที่ปจจุบันไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของ
สถาบันการเงินได
3. บริหารจัดการ 1. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการ
เงินทุนหมุนเวียน ติดตอสื่อสารผาน Mobile Application
1.1 เพิ่มชองทางการชําระเงินผาน Mobile
Banking
1.2 การเชื่อมโยงขอมูลลูกคาของเงินทุน
หมุนเวียน โดยการลงทะเบียนขอมูลลูกคาเงินทุน
หมุนเวียนผานการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนลูกคา
กระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i.industry.go.th)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

600,000

กง.สล.กสอ.

-

กง.สล.กสอ.

-

กง.สล.กสอ.

1
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ยุทธศาสตร

โครงการ

3. บริหารจัดการ 2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรดาน
เงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติกรรม
2.1 ฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะหสินเชื่ออยาง
มืออาชีพ (3 รุน)
2.2 ฝกอบรมติดตามเรงรัดหนี้สิน และการปรับ
โครงสรางหนี้ (2 รุน)
2.3 ฝกอบรมกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับงาน
สินเชื่อ (1 รุน)

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

900,000

กง.สล.กสอ.

600,000

กง.สล.กสอ.

300,000

กง.สล.กสอ.

3. ทบทวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และกระบวนการ
การใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ
โดยการเพิ่มวงเงินในการอนุมัตสิ ินเชื่อของหนวยปฏิบัติ
และคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจํา
ภาค
4. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและอัตรากําลังที่เหมาะสม
กับเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยจางที่ปรึกษาดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะห

มิถุนายน 2563
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11. เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ดานที่ 1 การเงิน
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละการชําระคืนเงินกู
ตัวชี้วัด 1.2 รายไดดอกเบีย้
ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูม ีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัด 2.1 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธและ
ผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม)
ตัวชี้วัด 2.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานที่ 3 การปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของการอนุมัติเงินกู
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้คางชําระ
3.2.1 ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงานการบริหาร
จัดการหนี้คางชําระ
3.2.2 อัตราการลดลงของหนี้คางชําระ(NPLs) ไมเกิน 1 ป
3.2.3 อัตราการลดลงของหนี้คางชําระ(NPLs) เกิน 1 ป
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ผลการดําเนินงานในอดีต
2561
2562
2563 1

คาเปาหมาย
2564
2565

หนวยวัด

น้ําหนัก

รอยละ
ลานบาท

20
10
10
10

19.61

14.89

58.75
9.063

80

85

90

ระดับ

5

-

-

N/A

-

-

-

รอยละ

99.57

98.70

N/A

90

90

90

94

100

44.51

90

95

100

ระดับ

5
35
15
20
10

-

-

N/A

-

-

-

รอยละ
รอยละ

5
5

-7.12
-8.56

4.71
-7.23

-6.85
-2.30

-10
-10

-10
-10

-10
-10

รอยละ

2566
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ตัวชี้วัด

หนวยวัด

น้ําหนัก

ระดับ
ระดับ
ระดับ

15
5
5
5
10

2

ดานที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัด 4.1 การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด 4.2 การตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน
พนักงาน และลูกจาง2
ตัวชี้วัด 5.1 บทบาทคณะกรรมการรบริหารทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานที่ 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด 6.1 การใชจายเงินตามแผนการใชจายที่ไดรับอนุมตั ิ
ตัวชี้วัด 6.2 การดําเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบการจายเงิน
การรับเงินของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ระดับ
ระดับ
รอยละ
ระดับ

5
5
10
5
5

ผลการดําเนินงานในอดีต
2561
2562
2563 1

คาเปาหมาย
2564
2565

2566

3.3500
5.0000
2.9250

3.3000
5.000
3.3750

N/A
N/A
N/A

5
5
5

5
5
5

5
5
4

4.4900
3.1625

4.5900
3.7260

N/A
N/A

5
5

5
5

5
5

5.000
5.000

5.000
5.000

N/A
N/A

5
5

5
5

5
5

หมายเหตุ 2563 1 หมายถึง ผลการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ไตรมาสที่ 3 และ N/A หมายถึงรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4
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11. ความสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ
• ความสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาจาก การประเมิน
ผลลัพธของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ไดรับสินเชื่อมีผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยการติดตามประเมินผลลัพธ ดานการลด
ปริมาณของเสีย การลดตนทุน การมีรายไดเพิ่มขึ้น และการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งวัดผลสําเร็จจากผูรับบริการ ที่ไดรับ
สินเชื่อจากเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถนําสินเชื่อที่ไดรับไปพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยูใหมีผลิต
ภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับสินเชื่อผานไปอยางนอย 3-6 เดือน โดยมีเงื่อนไขของผลิตภาพเพิ่มขึ้น
ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. มีมูลคายอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม
2. มีการจางงานเพิ่มขึ้น
12. ปจจัยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงาน
1. บุคลากร
2. งบประมาณในการดําเนินงาน
3. อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหมุนเวียน
4. นโยบายของผูบริหาร
5. นโยบายรัฐบาล
6. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
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