บทที่ 6
การแปลงยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการ
เมื่อแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 – 2554 ไดผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ องคการภาคเอกชน และภาควิชาการ นําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 -2554 เพื่อใหการทํางานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนไปอยางมีเอกภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของแผน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรของแผนการสงเสริมฯ นี้ จะมีทั้งยุทธศาสตรพื้นฐาน
ของการสงเสริมผูประกอบการโดยทั่วไป ไดแก การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ การ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น ที่ใหความสําคัญกับการสงเสริม
ผู ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย อ มทั้ ง ในภาคการผลิ ต การค า และบริ ก าร ซึ่ ง จะเป น
ยุทธศาสตรเฉพาะกลุม เพื่อยกระดับธุรกิจไปสูกิจการที่ใชฐานความรู มีนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ
และผลิตภาพสูง อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณและทรัพยากรในการสงเสริม การ
แปลงยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการ จึงตองมีการคัดเลือกกลุมเปาหมายขึ้นมาดําเนินการสงเสริม
โดยพิจารณาจากบทบาททางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ สูง รวมทั้งมีแนวโนมการ
เติบโตดี และมีศักยภาพในการพัฒนามาก โดยไดมีการคัดเลือกดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 4
รูปที่ 6-1
กระบวนการแปลงแผนแมบทสูแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs

ภาคการผลิตเปาหมาย
ดั้งเดิม

New
Wave

องคความรู/ขอมูลขาวสาร
งบฯ

ยุทธศาสตร 3
เพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการคา

คาปลีก

คาสง

Trading Firm
บริการเปาหมาย

ยุทธศาสตร 4
เพิ่มคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม
ภาคบริการ

ทองเที่ยว
/ ธุรกิจ
ตอเนื่อง

แผนงาน
/โครงการ

กองทุน SMEs

ภาคการคาเปาหมาย

นอกกองทุน SMEs

ยุทธศาสตรที่ 5 ภูมภิ าค&ทองถิน่
ยุทธศาสตรที่ 1 ผปก.-กิจการ

ยุทธศาสตร 2
เพิ่มผลิตภาพ/
นวัตกรรม
ภาคการผลิต

อื่นๆ

งบฯ

SMEs ในภูมิภาค
และทองถิ่น

- 70 -

สิ่งอํานวยความสะดวก

การติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตรที่ 6 ปจจัยเอือ้

กระบวนการแปลงแผนแมบทสูแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550-2554

องคประกอบของกลไกการแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หรื อ แผนแม บ ทไปสู ก ารปฏิ บั ติ ป ระกอบด ว ย 2 ส ว นหลั ก คื อ ส ว นของการจั ด ทํ า แผน เป น
กระบวนการที่จะใหไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสวน
ของกลไกขับเคลื่อน เพื่อรวมกันผลักดันใหแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งกลไกขับเคลื่อนดังกลาวแบงไดเปน 3 กลไก
หลัก คือ 1) กลไกทางสถาบันและองคกร 2) กลไกทางการเงินและงบประมาณ และ 3) กลไกการ
ติดตามและประเมินผล
สวนของการจัดทําแผน การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีกระบวนการที่สําคัญ 2 สวนดวยกัน คือ สวนแรก เปนการจัดลําดับความสําคัญของ
ยุทธศาสตรตางๆ ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละชวงเวลา โดยยึด
ประเด็น (1) ภารกิจตอเนื่อง อาทิ การสรางผูประกอบการใหม ศูนยขอมูลและระบบวิเคราะหเตือน
ภัยวิสาหกิจรายสาขา การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การตอยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย ระบบบมเพาะ
ผูประกอบการ ที่ปรึกษาธุรกิจไทย ระบบการจดทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ
เชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับวิสาหกิจชุมชน ศูนยบริการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ และสนับสนุนชองทางการตลาดรูปแบบใหม (2) การปรับตัวจากสถานการณ เชน การ
สงเสริมธุรกิจสาขาพลังงานทดแทนและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประหยัด
พลังงาน การสงเสริมการปรับตัวรองรับการคาเสรี แผนปฏิบัติการความรวมมือกับตางประเทศตาม
MOU (3) การวางรากฐานอยางยั่งยืน เชน การพัฒนาผูประกอบการ การพัฒนาผูใหบริการ (Service
Providers) ศูนยบริการทางธุรกิจ พี่เลี้ยงที่ปรึกษา SMEs University, Capacity Building Program การ
สงเสริมบรรษัทภิบาล การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สวนของกลไกขับเคลื่อน เปนการ
ประสานเชื่อมโยงงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
แนวทางความรวมมือ เชื่อมโยงระหวางหนวยงานและการบริหารจัดการ สําหรับ
หนวยงานในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Networking Model) ปจจุบันมี
หนวยงานที่ใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หลายหนวยงาน แบงออกไดตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน ไดแก หนวยงานกําหนดนโยบาย ไดแก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) หนวยงานปฏิบัติการ ไดแก หนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบันเฉพาะทางตางๆ จะทํา
หนาที่พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากร กระทรวงการตางประเทศ ทําหนาที่สรางความรวมมือกับ
องคกรตางประเทศในทุกระดับ รวมทั้งการเจรจาเพื่อลดปญหาและอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจ
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ระหวางประเทศ หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย หนวยงานที่ใหการสนับสนุนปจจัยเอื้อในการ
ดําเนินธุรกิจ ตางๆ อาทิ ดานการเงิน ไดแ ก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(ธพว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ที่ใหบริการดานสินเชื่อและการค้ํา
ประกั น สิ น เชื่ อ กองทุ น รวมเพื่ อ ร ว มลงทุ น ในวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มและ ธพว.
ใหบริการดานเงินรวมลงทุน (Venture Capital) ดานการลงทุน มีสํานักงานสงเสริมการลงทุนทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการลงทุน ชักจูงการลงทุน และใหสิทธิประโยชนการลงทุนแกวิสาหกิจ
ด า นมาตรฐานสิ น ค า และบริก าร มีสํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า
ขนาดกลางและขนาดย อ ม
อุตสาหกรรม และสํานักงาน ISO เปนผูจัดทํามาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมาตรฐานสากล ดานการใหคําปรึกษา มีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทําหนาที่ดูแลผานทางศูนยบมเพาะ ศูนยพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา และศูนย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานพื้นที่ประกอบการ มีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและจัดตั้งนิคมสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม และมีองคกร
ภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา แหงประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย และสมาคมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ทําหนาที่
รวมมือกับภาครัฐในการกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนการสงเสริมรวมทั้งแผนปฏิบัติการสงเสริม
และที่สําคัญคือจะมีบทบาทนําในการปฏิบัติงานสงเสริมในระดับรายสาขาและระดับรายกิจการ
รูปที่ 6-2
หนวยงานหลักในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แบงตามกลุมภารกิจ
หนวยงานหลักในการสงเสริม SMEs
สํานักงานสงเสริม SMEs ¾วางยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของประเทศ / พื้นที่ ¾กํากับติดตามและประเมินผล
แผนการสงเสริมSMEsของ
¾กําหนดสาขา SMEs เปาหมาย และนิยาม SMEs
(สสว.)
ประเทศ

หน
หนววยย
นโยบาย
นโยบาย

พืน้ ที่/ภูมิภาค

หน
หนววยย
ปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการาร

¾ประสานงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของในการสนับสนุน SMEs ¾ศูนยขอมูล SMEs และ
ทั้งในและตางประเทศ
Enabling factorที่เหมาะสม

ก.การท
ก.การทอองเที
งเที่ย่ยวฯ
วฯ
ก.การคลั
ก.การคลังงฯฯ

ก.เกษตรฯ
ก.เกษตรฯ

ก.แรงงานฯ
ก.แรงงานฯ

ก.ศึ
ก.พาณิ
ก.วิททยยฯฯ
ก.พาณิชชยย
ก.ศึกกษาธิ
ษาธิกการ
าร ก.วิ
ก.มหาดไทย
กพร
ก.มหาดไทย
กพร
ธพว.
บสย.

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเฉพาะทาง
• สงเสริมอุตสาหกรรม • พัฒนาเทคโนโลยี SMEs
• สงเสริมผูประกอบการ และพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนา SMEs
• ฝกอบรมผูประกอบการ
• พัฒนากําลังแรงงาน

สมอ.
BOI
ISO
•จัดทํามาตรฐาน SMEs • กําหนดนโยบายการลงทุนSMEs
•สนับสนุนสินเชื่อให SMEs • เงินรวมลงทุน
• ชักจูงการลงทุนให SMEs
และผลิตภัณฑชุมชน
•ค้ําประกันสินเชื่อ
(มผช.)และมาตรฐานสากล • ใหสทิ ธิประโยชนแก SMEs
กรอ.
กนอ.
สภาอุตสาหกรรม
หอการคา สมาคมธนาคารไทย
• จัดตั้งนิคมฯ SMEs
• สนับสนุนและสงเสริม
สมาคมผูประกอบการ SMEs
• สงเสริมและสนับสนุนการ
สิ่งแวดลอมและชุมชน
•ภาคเอกชนที่สงเสริม SMEs
จัดตั้ง นิคมฯของภาคเอกชน SMEs

หน
หนววยย
สนั
สนับบสนุ
สนุนน

สสว. ธพว.
และ บลจ. วรรณ

- 72 -

หนวยงานหลักในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แบงออกตามพื้นที่
ตามหนวยงานหลัก มีรูปแบบการประสานและทํางานรวมกันทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ตางประเทศ โดยมีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทําหนาที่ ดังนี้
(1) สวนกลาง ไดแก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
ทําหนาที่จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บูรณาการ
การทํางานรวมกันของเครือขาย เชื่อมโยง และใหบริการดานขอมูล รวมทั้งการบริหารกองทุนตางๆ
นอกจากนี้ยังมีกระทรวงดานเศรษฐกิจ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ องคกรมหาชน สถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย สมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ซึ่งสวนใหญเปนหนวยปฏิบัติ จะดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการระดับ
สาขา พื้นที่ และประเด็น ที่รวมจัดทํา และมีการรายงานผล เพื่ อให สสว. ใชประโยชน ในการ
ติดตามประเมินผลตอไป โดยมีกลไกการประสานการทํางานผานทางคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
(2) ส ว นภู มิ ภ าค ได แ ก ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หน ว ยงานรั ฐ ในพื้ น ที่ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สมาคมภาคเอกชนในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งจะรวมจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการสงเสริมในระดับพื้นที่ และเปนหนวยงานปฏิบตั ใิ นการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า ว รวมทั้ ง ต อ งรายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อการติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแผนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยมีกลไกการประสานการทํางานผานทางหนวยงานที่ไดรับมอบหมายระดับจังหวัด
(3) ตางประเทศ ไดแก สถานทูต สถานกงศุล สํานักงานการคา หรือหนวยงาน
ตัวแทนประเทศไทย จะทําหนาที่เปนเครือขายในการจัดทําแผนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย มีสวนรวมในการกําหนดทาทีเพื่อรักษาประโยชน
ของประเทศและธุรกิจไทยในเวทีความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งจัดหาขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนในการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหบริการธุรกิจขนาดยอม โดยมีกลไกการ
ประสานเชื่อมโยงผ านทางคณะกรรมการส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
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กลไกและเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม

รูปที่ 6-3

กลไกและเครือขายการสงเสริม SMEs
-คณะกรรมการ
สงเสริม SMEs
- คณะกรรมการ
บริหาร สสว.

ภูมิภาค

สวนกลาง

• ขอมูล SMEs

คกก SMEs จว

• แผนปฏิบัติการ

กระทรวง
ในพืน
้ ที่

• การขึน้ ทะเบียน
• การใหบริการ
• สราง Service
Provider
• SMEs
University
• ผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น

สถาบัน
การศึกษา

องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

• ขอมูล /
องคความรู

สสว.

- จัดทําแผนแมบท - แผนปฏิบัติการ
- สรางกลไก (งบ/องคความรู/ประเมินผล)
- สนับสนุนการดําเนินงาน
- ติดตามประเมินผล

• นโยบาย/
แผนการสงเสริม

• โครงการใน
แผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs

สอท.
จังหวัด

หอการคา
จังหวัด

- ปฏิบัติ
- รายงานผล
- สะทอนปญหา/ความตองการ

ตางประเทศ (หนวยรัฐ-เอกชน)
• MOU

• Action Plan

• Coordinate

กระทรวง
รัฐวิสาหกิจ
หนวยงาน
อื่นๆของรัฐ
องคการ
มหาชน
ส. การศึกษา
/ ส. เฉพาะทาง
หอการคา/
สอท./สมาคม
ธนาคารไทย

- ปฏิบัติ
- รายงานผล
- สะทอนปญหา/ความตองการ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานวางแผน
ผลัก ดันและสนับสนุ น การนํ าแผน ไปสูการปฏิ บั ติ จะมีบ ทบาทในการจัด ทํ าแผนการสงเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพื่อขอรั บ งบประมาณจากกองทุน สงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม หรื อจัดสรรให
หนวยงานปฏิบัติโดยตรง นอกจากนั้น ยังตองติดตามการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติงานสงเสริม
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลเพื่ อ รายงานต อ คณะ
กรรมการบริหาร สสว. และคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สําหรับ
หนวยงานปฏิบัติภาครัฐ-ภาคเอกชน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และในตางประเทศ จะมีบทบาท
ในการปฏิบัติงานสงเสริม การรายงานผลการดําเนินงาน และการสะทอนปญหาความตองการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหหนวยงานอื่นๆ ไดรับทราบและนําไปใชประโยชนใน
การวางแผนการทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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