แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) กำหนดยุทธศาสตร
และกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทย
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทย
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยางสมดุลตาม
ศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แผนภาพการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย
บทบาทสำคัญประการหนึ่งของภาครัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ สราง
ปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกกลุม เชน การ
แกไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน การจัดทำฐานขอมูลที่เปน
ประโยชนตางๆ รวมถึงการแกไขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณที่ไมปกติตางๆ เชน ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในการพัฒนาและสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงตองดำเนินการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน 2 สวน คือ
- การสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในทุกระดับการเติบโตของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาเครือ
ขายการทำงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐอยางมีบูรณาการ
- การสรางภูมิคุมกันจากปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ การฟนฟู และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากสถานการณฉุกเฉินและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธและแนวทางการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนา
ศักยภาพหนวยงานและ
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

พัฒนาใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ เขาใจ
สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูประกอบการ เขาใจ
แนวทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งผลักดัน
ใหมีสถาบันสำหรับการพัฒนาความรูของผูที่เกี่ยวของ ตั้งแตระดับ
ผูกำหนดนโยบายจนถึงระดับเจาหนาที่ เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเปนไปอยางประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และขอมูล
องคความรู เพื่อประโยชนใน
การ วางแผนการสงเสริมและ
ดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

พัฒนาระบบฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการ
เชื่อมโยงและบูรณาการการจัดทำขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อใหสามารถอางอิงขอมูลไดจากฐานขอมูลเดียวกัน ลด
ความซ้ำซอนของการจัดทำระบบฐานขอมูล เกิดความคุมคา และเปน
ประโยชนในการวางแผนการสงเสริมและการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งขยายและ สรางชองทางใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว
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กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 1.3 ทบทวน
ปรับปรุง และผลักดัน
กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาษีและการใหสิทธิประโยชน
เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคตอ
การดำเนินธุรกิจ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

ผลักดันใหเกิดการทบทวน ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติ ใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการทางดาน
ธุรกิจ เพื่อลดอุปสรรค อำนวยความสะดวก สรางโอกาสใหแกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสงเสริมใหภาครัฐใชกฎหมายเปนเครื่อง
มือในการสรางแรงจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดำเนินการ
ตามทิศทางที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐ อาทิ การลดอัตราภาษี
การใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาถึง
สิทธิประโยชนตางๆ ที่ภาครัฐจัดให เปนตน รวมทั้งการใชกฎหมาย
กฎระเบียบเปนเครื่องมือในการการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ความ
โปรงใส เพื่อลดความไดเปรียบ / เสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสราง
ระบบและเตรียมความพรอม
เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมสามารถเขาถึง
เงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทางการเงิน

สงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาถึง
เงินทุนไดมากขึ้น โดยการเตรียมความพรอมใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมดานการบริหารจัดการธุรกิจ สงเสริมบทบาทของสถาบัน
การเงินใหมีสวนรวมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การเชื่อมโยงบริการทางการเงินกับโครงการสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของหนวยงานตางๆ การเพิ่มชองทางหรือ
โอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และแหลงเงินทุน
อื่นๆ การปรับปรุงระบบการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมทั้งการสงเสริมระบบขอมูลกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเขาถึงแหลงเงินทุน และผลักดันใหหนวยงานแหลงเงินทุนตางๆ
นำขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาวไปใชในประกอบการพิจารณา

กลยุทธที่ 1.5 สรางความ
เขมแข็งใหแกกลไกและเครือ
ขายการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

ผลักดันใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนวาระแหง
ชาติ และสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน นำแผนการ สงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปใชเปน กรอบการดำเนินงานและ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาเครือขายความ รวมมือในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
พรอมทั้งสรางกลไกการติดตามและประเมินผล และพัฒนาตัวชี้วัดการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กลยุทธที่ 1.6 สงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหดำเนินธุรกิจ โดยใช
หลักธรรมาภิบาล และ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
และใชธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ เชน การสนับสนุนเงินทุน และ
การใหสิทธิประโยชนในการดำเนินธุรกิจ (ภาษี การสงเสริมการลงทุน
คาธรรมเนียม) เปนตน
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กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 1.7 สรางกลไกและ
ระบบการยกระดับความรู
ความสามารถทักษะบุคลากร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ดานการจัดการ
การผลิต ใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคธุรกิจ

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ
โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการ การสงเสริมใหนำระบบการจายคาตอบแทน
ตามมาตรฐานฝมือแรงงานมาใชใหมากขึ้น การสรางแรงจูงใจในการ
พัฒนาบุคลากรโดยการใหสิทธิประโยชนตางๆ พรอมทั้งดำเนินการ
สงเสริมพัฒนาผูใหบริการแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (นักวินิจฉัย พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา) ใหมีศักยภาพและความ
สามารถในการใหบริการ มีจำนวนที่เพียงพอ และมีอัตราคาบริการที่
เหมาะสม ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงได

กลยุทธที่ 1.8 เพิ่ม
ประสิทธิภาพหนวยใหบริการ
ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทรัพยสินทางปญญา คุณภาพ
มาตรฐาน และสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาถึงบริการได
อยางทั่วถึง

สนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนำวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา
ไปประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจ โดยการใหความรู สนับสนุนเงินทุน
สิทธิประโยชน และขอมูลใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พรอมทั้งสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ
หนวยที่ใหบริการดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา และ
การรับรองมาตรฐาน เพื่อใหมีความเพียงพอและสอดคลองกับความ
ตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กลยุทธที่ 1.9 พัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกดานการ
ตลาดใหแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

สงเสริมการสรางเครื่องมือและกลไกเพื่ออำนวยความสะดวกทางดาน
การตลาดใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการสรางองค
ความรูดานการตลาดเพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การสงเสริมพื้นที่ทางการคาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยจัดใหมีบริการทางการคาอยางครบวงจร การสงเสริมสิ่งอำนวยความ
สะดวกดานโลจิสติกส การสรางกลไกตลาดที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความ
โปรงใส รวมทั้งสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีบทบาทใน
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐมากขึ้น เชน การกำหนดสัดสวนการจัดซื้อจัด
จาง การกำหนดโครงการจัดซื้อจัดจางใหเปนการเฉพาะแกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม การปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
การใหสิทธิพิเศษในการยื่นขอเสนอโครงการ เปนตน

กลยุทธที่ 1.10 สราง
ภูมิคุมกัน ฟนฟู และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม

สนับสนุนและสงเสริมการสรางความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน
ในรูปแบบตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ การชุมนุมตางๆ ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถแกไข ฟนฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยกำหนดมาตรการชวยเหลือตางๆ
เชน การจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การระดมทุน การลดภาระคาใชจาย การเสริมสภาพคลอง การจัดหา
พื้นที่ประกอบการ พรอมทั้ง สนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ใหความสำคัญกับการสรางภูมิคุมกันจากปจจัยที่สงผลกระทบตอ
การดำเนินธุรกิจของ เชน การบริหารความเสี่ยงจากปจจัยที่สงผลกระ
ทบตอธุรกิจ (อาทิ การทำประกันภัย การทำสัญญาซื้อ-ขายอัตราแลก
เปลี่ยนลวงหนา) และการสนับสนุนการจัดทำระบบศูนยขอมูลระบบ
เตือนภัยใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทย
สภาวการณตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา สังคม และเทคโนโลยี ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอการแขงขันในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆ โดยตรง โดยเฉพาะ
ปจจัยดานการแขงขันทางธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน จากในอดีตที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของประเทศไทยอาศัยความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนดานแรงงาน
ที่ทำใหสามารถผลิตสินคาใหมีราคาที่ต่ำ แตปจจุบันกลับกลายเปนขอจำกัดและทำใหตองเผชิญกับ
ภาวะการถดถอยทางการแขงขัน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มลดนอยลง รวมถึงมีผูแขงขันที่มี
ตนทุนแรงงานต่ำกวาและมีทรัพยากรมากกวากาวขึ้นมาเปนคูแขงรายใหมอยางตอเนื่อง ทำให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เคยไดเปรียบ ตองพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถอยูรอดไดภายใตการแขงขันในปจจุบัน
การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ ไดแก การเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจ การยกระดับความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ มาตรฐานและคุณภาพของสินคาและบริการ การ
ขยายโอกาสทางการตลาด และการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ เปนตน ทั้งนี้ ปจจัยเหลานี้จะมี
สวนสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการมี
ความเขมแข็งและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
กลยุทธและแนวทางการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพ
และพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจ

การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม จำเปนจะตองมีการวิเคราะห ประเมินศักยภาพของธุรกิจ เพื่อให
ทราบถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และนำมาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดตนทุนการผลิต และ
เพิ่มผลผลิต โดยในระยะเริ่มตนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคำปรึกษา
หรืออาจนำรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาประยุกตใชในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมใหมีความรูและทักษะในการวิเคราะห และประเมิน
ศักยภาพของธุรกิจ และควรสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมีการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ ภาค
รัฐควรเพิ่มศักยภาพของหนวยงานที่ ใหบริการ (Service Provider) ให
สอดคลองและเพียงพอตอความตองการ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการ
สรางพันธมิตรทางธุรกิจ การ
รวมกลุมและการพัฒนาเครือ
ขายวิสาหกิจ

การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุม และเครือขายวิสาหกิจ เปน
แนวทางสำคัญที่ทำใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเขมแข็ง
และมีศักยภาพทางการแขงขันเพิ่มขึ้น จากการนำศักยภาพที่แตกตางกัน
มาเกื้อหนุนกัน และ เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจรวมกันของสมาชิกเครือ
ขายในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) โดยพัฒนาเครือขายรวมกับ
หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งทำใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรูระหวางสมาชิก ชวยลดตนทุนในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเปนการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจในลักษณะนี้ สามารถดำเนินการไดโดย
การจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เพื่อเปนทิศทางการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจเปาหมาย และพัฒนาผูประสานการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ ใหเปนผูนำในการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมและ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันของเครือขายอยางตอเนื่อง

กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาสินคา
และบริการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ให
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด โดยใชเทคโนโลยี
นวัตกรรม ภูมิปญญา และทุน
ทางวัฒนธรรม

การพัฒนาสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
สามารถตอบสนองความตองการของตลาด ภาครัฐควรกระตุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการ
สนับสนุนที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และเงินทุนใหแกผูประกอบการ เพื่อ
พัฒนาสินคาและบริการโดยการประยุกตใชภูมิปญญาผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาเพื่อใหผูประกอบการทราบถึงการคุมครองทางกฏ
หมายในสินคาและบริการที่ไดพัฒนาขึ้น สนับสนุนใหมีการทำวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกตและใชประโยชนจากงานศึกษาวิจัยที่มีอยูทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ อีกทั้งสนับสนุนใหเกิดเครือขายนักออกแบบ
นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ ในหวงโซมูลคา (Value Chain)
เพื่อใหมีบทบาทในการริเริ่มผลิตสินคาและบริการใหม

กลยุทธที่ 2.4 ยกระดับ
คุณภาพสินคาและบริการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหไดมาตรฐานสากล

การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จำเปนที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา
และบริการอยางตอเนื่อง และยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหได
มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกำหนด
มาตรฐานวิชาชีพ (Professional Certification) และเกณฑคุณภาพ
ธุรกิจในธุรกิจภาคการคาและบริการ นอกจากนี้ เพื่อใหการยกระดับ
คุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐควรสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาถึงบริการของหนวยงานรับรองมาตรฐานตางๆ ไดสะดวก
และรวดเร็ว และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มี
ศักยภาพไดการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อใหเกิดการยอมรับจาก
ผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมใหธุรกิจบริการนำแนวทางวิศวกรรมและการ
จัดการบริการมาประยุกตใชในการดำเนินงาน เพื่อใหธุรกิจมีการดำเนิน
งานที่เปนระบบและมีความนาเชื่อถือ
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.5 สรางโอกาส
และเพิ่มชองทางการตลาดให
แกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

แนวทางการดำเนินงาน
การพัฒนาดานการตลาดสามารถดำเนินการได โดยการใหความรูพื้น
ฐานดานการตลาด สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมดานการตลาด พัฒนา
ตราสินคา และเพิ่มชองทางการตลาดอยาง ทั่วถึงในประเทศและ
ระหวางประเทศ เชน การคาผานระบบสารสนเทศ และกิจการการคา
ระหวางประเทศ (Trading Firm) เปนตน โดยการพัฒนารานคาสงให
สามารถชวยเหลือและเชื่อมโยงกับรานคาปลีกดั้งเดิม เพื่อยกระดับ
ภาคการคาในภาพรวม และสนับสนุนใหมีการนำขอมูลดานการตลาด
เชิงลึกมาใชประโยชนประกอบในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธที่ 2.6 พลิกฟนธุรกิจ การชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพลิกฟน
เพื่อความอยูรอด
การดำเนินธุรกิจเพื่อความอยูรอดหรือลดผลกระทบจากการเลิกกิจการ
ทำไดโดยการสนับสนุนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงการ
ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนดวยมาตรการทางการเงิน เพื่อให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถฟนฟูธุรกิจและปรับรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสงเสริมใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่รวบรวม
ขอมูล ประสานงานเพื่อชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแก
ผูประกอบการในการปรับปรุงธุรกิจและขายหรือซื้อกิจการ
กลยุทธที่ 2.7 สรางและ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบ
การใหม

การสรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหม สามารถดำเนินการไดโดย
การสรางแรงจูงใจและจิตสำนึกในการเปนผูประกอบการ เสริมสราง
ทัศนคติและประสบการณเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใหแกนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เสริมสรางความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริการที่มีความแตกตางและมีมูลคาสูง และสงเสริมใหมีการจดทะเบียน
นิติบุคคล สนับสนุนใหมีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)
และเครือขายของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนองค
ความรู รวมทั้งสรางผูประกอบการการคา (Merchandizer) เพื่อกระตุน
และเชื่อมโยงใหผูผลิตสินคาสามารถจำหนายสินคาและบริการไดมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยาง
สมดุลตามศักยภาพของพื้นที่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยมีอยูอยางหนาแนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เชนเดียวกับการจางงานสวนใหญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงใหเห็นถึง
ความไม ส มดุ ล ของการพั ฒ นาเชิ ง พื ้ น ที ่ แม ว  า พื ้ น ที ่ อ ื ่ น มิ ไ ด ม ี ศ ั ก ยภาพด อ ยไปกว า พื ้ น ที ่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่สามารถจำแนกไดเปน 3 ดาน คือ 1) ดาน
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงศักยภาพของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณ
สามารถสรางมูลคาเพิ่ม (value-added) และความโดดเดนใหแกสินคาและบริการ 2) ดาน
เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3) ดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีเฉพาะในพื้นที่ และเปนประโยชนในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ซึ่งยุทธศาสตรนี้มุงเนนการสงเสริมตามความหมายของศักยภาพพื้นที่ดังกลาว รวม
ถึงยังสงเสริมการบูรณาการการ การสรางเครือขายการทำงาน และกลไกการดำเนินการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในระดับพื้นที่ และระหวางพื้นที่
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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กลยุทธและแนวทางการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมและผูประกอบการ
ชุมชน ใหพัฒนาบนพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดและขนาดยอม
รวมทั้งผูประกอบการชุมชนอยางสมดุล ดวยการสงเสริมการดำเนิน
ธุรกิจที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางคุณคาทางสังคม และวัฒนธรรม
ในทองถิ่น โดยคำนึงถึงความหลากหลายและความแตกตางของพื้นที่
ใชประโยชนจากขอมูลในพื้นที่ พัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงานใน
แตละพื้นที่ สนับสนุนการนำภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชใน
การสรางสรรคสินคาและบริการ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปน
แหลงจำหนายสินคาและ / หรือแหลงทองเที่ยว รวมทั้งจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน โดย
การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรการเงินระดับฐานราก

กลยุทธที่ 3.2 เพิ่มศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและพื้นทียุทธศาสตร
เศรษฐกิจ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและแรงงานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ ใหมีความรู ความ
สามารถ พรอมรับและพรอมรุกภายใตบริบทใหมทางเศรษฐกิจซึ่งจะเกิด
ขึ้นภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และ
ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน
และการทองเที่ยว

กลยุทธที่ 3.3 สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในการใชประโยชนและ
บริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่

สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในระดับพื้นที่ เห็นถึงความสำคัญของการใชประโยชนจากสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) ในการสรางมูลคาเพิ่มให
กับสินคาและบริการที่มีคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งสะทอนลักษณะเฉพาะที่มี
อยูตามแหลงภูมิศาสตร รวมทั้งผลักดันใหมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ในทองถิ่นใหเกิดประโยชนอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการ
รักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่

กลยุทธที่ 3.4 การบูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงสรางความ
เขมแข็งเครือขายการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไทยในระดับพื้นที่

สงเสริมการบูรณาการและสรางเครือขายการทำงาน เพิ่มบทบาทของ
หนวยงานและพัฒนากลไกการดำเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ทั้งในระดับพื้นที่ และระหวางพื้นที่ โดยการให
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ทบทวนองคประกอบคณะกรรมการ เพื่อให
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนองคประกอบ
ของคณะกรรมการทุกระดับ ผลักดันนโยบายและแนวทาง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่
อยางทั่วถึงและสอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมอยางแทจริง

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถรองรับกับกระแสโลกาภิวัตนและเชื่อม
โยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนเรื่องที่มีความจำเปนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันการคา
ระหวางประเทศมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก รายไดจาก
การสงออกเปนรายไดหลักของประเทศทั้งในสวนภาพรวมของประเทศและในสวนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตยังคงตองพึ่งพิงความ
แข็งแกรงและเสถียรภาพของภาคการคาระหวางประเทศเปนสำคัญ
ดังนั้น การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจกับ
ตางประเทศจึงตองมุงเนนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการคาระหวางประเทศให
แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจในธุรกิจ
สาขาตางๆ การสนับสนุนการปรับปรุงการประกอบธุรกิจใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
สามารถเตรียมพรอมและรองรับการแขงขันที่มีมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ ยัง
ใหความสำคัญตอการสงเสริมศักยภาพและขยายโอกาสการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับธุรกิจในตาง
ประเทศ
กลยุทธและแนวทางการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธ

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธที่ 4.1 เสริมสราง
ความพรอมใหกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใน
การเขาสูการเปดเสรีทางการ
คาและการลงทุน

เสริมสรางองคความรู เพื่อเผยแพรความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการ
คาระหวางประเทศซึ่งมีผลตอการประกอบธุรกิจในหลายๆ สาขาธุรกิจ
เชน ขอตกลงภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปดเสรีทาง
การคา ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สนับสนุนการศึกษา
ทิศทางผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อชี้นำสาขาธุรกิจที่คาดวาจะไดรับผลกระ
ทบ ตลอดจนปรับปรุงการประกอบธุรกิจใหสามารถรองรับการแขงขัน
ที่รุนแรงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธที่ 4.2 เสริมสราง
เสริมสรางความรูความสามารถใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง ในการดำเนินธุรกิจการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งการ
และขนาดยอมในการ
สรางโอกาสในการขยายตลาดไปยังตางประเทศในรูปแบบตางๆ
ประกอบธุรกิจระหวาง
ประเทศ
กลยุทธที่ 4.3 สรางความ
สรางเครือขายความรวมมือกับธุรกิจในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
รวมมือระหวางวิสาหกิจขนาด ภูมภิ าคอาเซียน เพื่อการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ และสรางความ
กลางและขนาดยอมกับธุรกิจ เชื่อมโยงหวงโซอุปทานทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
ในตางประเทศ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญภายใต
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดวย 4
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทย ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยให
เติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และ ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ มีความเกี่ยวเนื่องกันในดาน
ปจจัยแวดลอม ซึ่งถือไดวาเปนพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในทุกมิติ การพัฒนาหนวยงานและบุคลากร (ทั้งระดับผูบริหารและเจาหนาที่) ที่มีหนาที่ในการให
บริการและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาเครือขาย การรวมกลุมทั้งใน
ระดับธุรกิจรายสาขา (Cluster) ระดับกลุมผูประกอบการ หรือระดับพื้นที่ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ และการจัดทำฐานขอมูล ถือไดวาเปนกลยุทธที่มีความสำคัญสำหรับทุกยุทธศาสตร ขณะที่
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทองถิ่นโดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่สำคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทองถิ่น (ยุทธศาสตรที่ 2 และ 3) รวมทั้งจะตองพัฒนาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย โดยการเตรียมความพรอมให
แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ (ยุทธศาสตรที่ 3 และ 4) ตลอดจนการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพใหสามารถขยายการคา
และการลงทุนไปยังตางประเทศได (ยุทธศาสตรที่ 2 และ 4) ดังแผนภาพ
แผนภาพความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร ภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
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จากความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรดังกลาว รวมถึงการวิเคราะหภาพรวมแนวโนมบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณปจจุบัน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามรวมถึงขอจำกัด
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปน
ไปตามวิสัยทัศนและบรรลุเปาหมายหลักที่ไดกำหนดไวในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) มี 3 ประเด็นที่มีความจำเปนตองเรงดำเนินการใหเกิดผล
ภายในระยะ 1-2 ปแรกของแผนการสงเสริมฯ ไดแก 1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 2) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ 3) การเตรียมความพรอมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในดานการคาการลงทุนในตางประเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในการกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาคและทองถิ่น อีกทั้งยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558

เงื่อนไขปจจัยความสำเร็จของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยใหสามารถบรรลุตามพันธกิจ วิสัย
ทัศน และเปาหมายของการสงเสริมที่ไดกำหนดไวนั้น จำเปนตองอาศัยปจจัยสำคัญหลายประการใน
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม จำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทำฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศใหมีขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน และสามารถใชขอมูลจากฐานเดียวกันเพื่อกำหนด
นโยบายและแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งสรางองค
ความรูอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวมถึงจำปนตองทบทวน ปรับปรุง และผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน
ของภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
2. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จำเปนตองไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณอยางเพียงพอ ตอเนื่อง และสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สามารถพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเกิดความ
เขมแข็ง ยั่งยืน และเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ สวนราชการ หนวย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นอันไดแก คณะ
กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จะตองนำแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไปใชเปนแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานอยางมีความ
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เชื่อมโยง และเกื้อหนุนระหวางกัน เพื่อใหการบูรณาการและมีพลังขับเคลื่อนอยางมี
ทิศทางเดียวกัน
4. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐ ภาค
เอกชน ทุกระดับ จำเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เปนระบบ
และตอเนื่อง ทั้งดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ความรูอื่นๆ ที่ทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเขาใจถึงนโยบายและทิศทางการสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ อันจะสงผลใหการดำเนินงานสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง

การแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559) ไปสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไปสูการ
ปฏิบัติ เปนกระบวนการสำคัญที่ทำใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาตามเปาหมายและยุทธศาสตรที่กำหนดไว ซึ่งไดกำหนดกลไกหลักที่เกี่ยวของ แหลงงบ
ประมาณสนับสนุน และวิธีการติดตามประเมินผล ไวในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ในขั้นตอนการแปลงแผนการสงเสริมฯ เนนการมีสวนรวมและการ
สรางความเขาใจใหกับหนวยงาน ทั้งหนวยงานที่กำหนดนโยบาย หนวยงานปฏิบัติ และผูที่เกี่ยวของ
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น พรอมทั้งกำหนดใหมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
ใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แผนภาพการแปลงแผนการสงเสริมฯ ไปสูการปฏิบัติ
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1. กระบวนการแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สูการปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543
(1) กลไกหลักที่เกี่ยวของในการแปลงแผนการสงเสริมฯ สูการปฏิบัติ โครงสรางกลไกการ
สงเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) งบประมาณ ในการดำเนินการตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สามารถดำเนินการโดยใชงบประมาณจากกองทุนฯ หรือใชงบประมาณภารกิจของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) การติดตามและประเมินผล เมื่อแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ได
แปลงเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว หนวยงานที่
มีหนาที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาวจะตองรายงานผลการดำเนินงาน และ
จัดทำขอมูลสถิติเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. แนวทางการสรางการมีสวนรวม สรางความรู ความเขาใจและการผลักดันแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูการปฏิบัติ
(1) ผลักดันใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวม มีความรู ความเขาใจแนวทางการดำเนิน
การตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการใหความ
เห็น เสนอปญหาและความตองการ และรวมดำเนินการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตามบทบาทที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจเกี่ยว
กับเปาหมาย ยุทธศาสตร และกลยุทธของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เขาใจในทิศทางเดียวกัน
(2) สรางความเชื่อมโยงและผลักดันแผนสูการปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแตในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และทองถิ่น
- สรางความเชื่อมโยงและผลักดันแผนการสงเสริมฯ สูการกำหนดนโยบายและ
ดำเนินการในระดับประเทศ โดยผลักดันใหรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ (สงป.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สวนราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐสาหกิจ องคการเอกชน ในสวนกลาง เชน กระทรวง กรม
นำแผนการสงเสริมฯ ไปเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายและการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามบทบาทที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน
ตลอดจนใชเปนกรอบในการพิจารณาโครงการที่ควรสนับสนุน
- ผลักดันใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแนวทางสำคัญใน
ภูมิภาค โดยสงเสริมใหจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

(ก.บ.จ.) และกลุมจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) นำแผนการสงเสริมฯ ไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งใชในการพิจารณาโครงการที่ควรสนับสนุน
- ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) นำแผนการสงเสริมฯ ไปใชเปน
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในทองถิ่น
3. แนวทางและกลไกการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
(1) การติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และทบทวน ปรับปรุงแนวทางที่กำหนดไวเพื่อใหแผนการสงเสริมฯ มี
ความสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น
(2) กลไกการติดตามประเมินผล สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทำ
หนาที่กำหนดแนวทางการติดตามความกาวหนาและการติดตามประเมินผล โดยการ
ประสานงานติดตามการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดทำรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และคณะ
กรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม
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