ยุทธศาสตรหลัก
1. ยุทธศาสตรการฟนฟู SMEs
ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

1. กลยุทธการฟน ฟูสถานภาพและ
พัฒนาฐานะความเขมแข็งทาง
การเงินของ SMEs

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. เรงรัดการชวยเหลือ SMEs ทีป่ ระสบ
ปญหาหนี้เสีย (NPL)

1.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อฟนฟู SMEs ทีเ่ ปนยุทธศาสตรซึ่งเปน NPL
1.2 ประเมินสภาพปญหาของ SMEs ที่เกิดจากการเปน NPL ประสิทธิผล
ของเครื่องมือทีม่ ีอยูแ ละเสนอ แนวทางการแกไขปญหาในลักษณะ
บูรณาการ
1.3 สรางเครือขายการทํางานรวมกันในการแกปญ
 หา SMEs ที่เปน NPL

2. เรงรัดการปลอยสินเชื่อเพื่อการลงทุน
แก SMEs

2.1 โครงการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษเพื่อ SMEs ของสถาบันการเงินของรัฐ
2.2 พัฒนาระบบพีเ่ ลี้ยง SMEs เพื่อชวยบริหารความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
2.3. ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกันสินเชื่อเพื่อ
สงเสริมให บสย. มีบทบาทเพิ่มขึ้นและใหครอบคลุมภาคการคาและ
บริการ

3. สงเสริมใหสถาบันการเงินของรัฐและ
กองทุนเอกชนรวมลงทุนในรูปของ
การรวมลงทุน (VC) ใน SMEs

3.1 ขจัดปญหาอุปสรรคดานหลักเกณฑและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การรวมลงทุน
3.2 สงเสริมใหมีระบบขอมูล SMEs เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
กองทุนรวมทุน
3.3 เสริมสรางศักยภาพ SMEs เพื่อระดมทุนในตลาด MAI

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

แนวคิดโครงการ

1. สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของ
กองทุนสงเสริม SMEs ในการแกไข
ปญหาทางการเงิน โดยการใหกยู มื การ
อุดหนุน การรวมลงทุน และการลงทุน

1.1 เพิ่มบทบาทของกองทุนสงเสริมSMEs

2. เพิ่มบทบาทของสถาบันการเงินอื่น
นอกจากธนาคารพาณิชยและบรรษัท
เงินทุน รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือ
ในการทําธุรกรรมรูปแบบใหมๆ และ
พัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการรวมทุน

2.1 สงเสริมบทบาทของแหลงเงินทุนอื่น เชน ธุรกิจ Factoring, Leasing
2.2 พัฒนาเครื่องมือและ ผลิตภัณฑทางการเงินใหหลากหลายขึ้น
2.3 จัดใหมีมาตรการทางการเงินที่หลากหลายโดยเนนความรวมมือ
ระหวางกองทุนสงเสริม, SMEs Bank และ บสย.
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ยุทธศาสตรหลัก
1. ยุทธศาสตรการฟนฟู SMEs
ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม
การตลาดและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการหาตลาดใหมและ
ตลาดในประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
กระจายสินคาใหกวางขวาง

1.1 สงเสริมการสงออกสินคาและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพในตลาดใหม
และตลาดประเทศเพื่อนบาน
1.2 พัฒนาระบบขอมูลความตองการของผูบริโภคและขอมูลการตลาดให
SMEs เขาถึงและใชประโยชนไดสะดวก
1.3 ปรับปรุงกฎระเบียบและระบบการบริหารจัดการดานการคา และการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน
1.4 เรงรัดการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและ
ระหวางประเทศ
1.5 ผลักดันและขยายบทบาทบริษทั รวมคาปลีกเขมแข็ง
1.6 แกปญ
 หาระบบขนสงที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
1.7 พัฒนาศักยภาพบริการดานออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ ทั้งเพิ่ม
ศักยภาพหนวยงานและการสรางนักออกแบบและ ขยายบริการดาน
การออกแบบใหแพรหลาย โดยเฉพาะในสินคาแฟชั่น หัตถกรรมและ
บรรจุภัณฑอาหาร

2. สงเสริมการใชสินคาและบริการของ
ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs มีการ
ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐใหเอื้อตอ SMEs

2.1 แกไขปญหาอุปสรรคของ SMEs ในการเขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และใหบริการเชือ่ มโยงขอมูลเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย IT
2.2 สงเสริมและรณรงคการใชสินคาและบริการของ SMEs ไทย
2.3 การจับคูธุรกิจ (Business Matching)

3. เสริมสรางและสงเสริมความเปนธรรม
ในการแขงขันทางการคา การปองกัน
และควบคุมการนําเขาสินคาและ
บริการดอยคุณภาพและสินคาอันตราย
จากตางประเทศ

3.1 สรางสมดุลเกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑทางการคาระหวาง SMEs
และ LEs
3.2 เสริมสรางขีดความสามารถทางการตลาดใหSMEs
3.3 กําหนดมาตรฐานการนําเขาสินคาและบริการใหเหมาะสม
3.4 สรางเครื่องมือในการตรวจสอบสินคาและบริการที่นําเขา
3.5 สรางความพรอมในการเจรจาการคา การตอบโตมาตการกีดกัน และ
การปองกันสินคาดอยคุณภาพเขามาแขงขันในประเทศ

2. กลยุทธการปรับปรุงสภาพ
แวดลอม การสรางโอกาส และ
การขยายตลาดของ SMEs
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ยุทธศาสตรหลัก

1. เพิ่มขีดความสามารถในการทําตลาด
ใหแกผูประกอบการ

1.1 พัฒนาเครือขายและพันธมิตรทางการคา
1.2 ขยายตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการ SMEs ใหม

1. ยุทธศาสตรการฟนฟู SMEs
ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

2. กลยุทธการปรับปรุงสภาพ
แวดลอม การสรางโอกาส และ
การขยายตลาด ของ SMEs

แนวคิดโครงการ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

1.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชสนับสนุนการสงออก
1.4 เสริมสรางเขตการคา SMEs

2. เสริมสรางสิง่ แวดลอมทางการตลาด
ใหเอื้อตอ SMEs โดยการเผยแพร

2.1 พัฒนาคุณภาพตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทย
2.2 สงเสริมภาพลักษณบริการของไทย (ทองเทีย่ ว สปา รานอาหาร)

ชื่อเสียงสินคาและบริการไทย

3. เรงพัฒนาระบบขอมูลทางการคาใน
ลักษณะของแหลงกลางของขอมูล
การคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งสงเสริมการใชธุรกิจ

3.1 สงเสริมการใชธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเขาถึงตลาด
3.2 เรงพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการคาและถายทอดสูภ าคการผลิต
และบริการ

อิเล็กทรอนิกส (E-Business)

3.3 สงเสริมการใชอินเตอรเน็ตในผูประกอบการ SMEs
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ยุทธศาสตรหลัก
2. ยุทธศาสตรการสรางและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลด
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

1. กลยุทธการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบ
และการใหบริการภาครัฐเพือ่ ให
เอื้อตอการประกอบการของ
SMEs

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบาย
กฎระเบียบและระบบการจัดการ
ภาครัฐที่เปนอุปสรรคตอการ
ประกอบการของ SMEs

1.1 ปรับโครงสรางภาษีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางธุรกิจตนน้ํา
กลางน้ําและปลายน้ํา รวมทั้ง LEs และ SMEs
1.2 ลดปญหาอุปสรรคและความไมเปนธรรมในการแขงขันที่เกิดจาก
กฎระเบียบภาครัฐ
1.3 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสงเสริม SMEs และ
กรอบแผนปฏิบัติการ
1.4 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการสงเสริม SMEs.

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการผลิต
การคา และการลงทุนของ SMEs ที่
ครบถวนไวเปนฐานขอมูลกลาง

2.1 เรงรัดการดําเนินงานของศูนยขอมูล SMEs แหงชาติ
2.2 รวบรวมขอมูลวิสาหกิจทีป่ ระสบความสําเร็จ เพื่อเปนกรณีศึกษา
ตนแบบของวิสาหกิจอื่นและวิสาหกิจรายใหม

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

แนวคิดโครงการ

1. ศึกษาเพื่อออกหรือปรับปรุงกฎหมาย
นโยบายและกฎระเบียบใหเอื้อตอการ
ประกอบการของ SMEs รวมทั้งลดเลิก
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค

1.1 ออกกฎหมายใหมใหเอื้อตอ SMEs (มาตรฐานบัญชี)
1.2 ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ ปนอุปสรรคตอ SMEs

2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ
ดานการวิเคราะหทดสอบคุณภาพ
และการใหบริการทางเทคโนโลยี
การตลาดและการเงิน เพื่อแกไข
ปญหาอุปสรรคดานตางๆ และ
เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ

2.1 ศึกษารวบรวมขอมูลบริการและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่มีอยูใน
หนวยงาน / สถาบันการศึกษา เพื่อปรับเพิ่มศักยภาพการใหบริการ
2.2 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาพัฒนาบทบาทดานการวิเคราะหทดสอบ
ตรวจสอบมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถโดยรวมของประเทศ
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ยุทธศาสตรหลัก
2. ยุทธศาสตรการสรางและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลด
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

2. กลยุทธการสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการสรางความ
เขมแข็งขององคกรเอกชน

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. เผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาท
และรายละเอียดของมาตรการและ
โครงการสงเสริม SMEs ของ
หนวยงานภาครัฐ สถาบันอิสระ และ
หนวยงานภาคเอกชนให
ผูประกอบการเขาใจ

1.1 จัดทําสื่อเผยแพร นโยบาย และบริการสงเสริม SMEs และกระจาย
ขอมูลสู SMEs ในภูมิภาคอยางทั่วถึง
1.2 เสริมสรางขีดความสามารถของหนวยบริการ SMEs ในภูมิภาค

2. สนับสนุน SMEs ใหเขาสูระบบเพื่อให
เขาถึงบริการรัฐไดงายและรวมมือ
อยางใกลชิดกับภาคเอกชนในการ
กําหนดนโยบายมาตรการ โครงการ
และแนวทางปฏิบัติ

2.1 พัฒนาระบบทะเบียน SMEs
2.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนพัฒนาSMEs
ในกลุมพื้นที่
2.3 เสริมสรางบทบาทกองทุนสงเสริม SMEs ในการสรางความเขมแข็งของ
องคกรภาคเอกชน

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

1. สงเสริมการรวมกลุมและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ SMEs ในลักษณะ
สหกรณ สมาคมและองคการเอกชน
รูปแบบอื่น ๆ
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แนวคิดโครงการ

1.1 พัฒนา Cluster SMEs ในสาขา/พื้นที่ที่เหมาะสม
1.2 สงเสริมการจัดตั้งสหกรณ SMEs การจัดตั้งสมาคมหรือองคกร SMEs
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตามพื้นที่

ยุทธศาสตรหลัก
3. ยุทธศาสตรการสรางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
การเติบโตอยางยั่งยืน

1. กลยุทธการยกระดับ
ประสิทธิภาพ และสงเสริมการใช
ICT ของผูป ระกอบการ SMEs
ภาคการผลิต การคาและบริการให
สูงขึ้นไดมาตรฐานสากลและ มี
การบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. ยกระดับความรู ความสามารถและ
ทักษะของผูประกอบการ

1.1 ผลักดันใหเกิดกองทุนพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
คนใน SMEs
1.2 จัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการการพัฒนาผูประกอบการที่ชัดเจนเปน
กรอบสําหรับการวัดและติดตามผล

2. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการที่
ดีของ SMEs ประกอบดวย การจัด
บัญชีและแผนธุรกิจ การประยุกตใช
ระบบวินิจฉัย และระบบบริการที่
ปรึกษาทั่วไป(พี่เลี้ยง) และทีป่ รึกษา
เฉพาะดาน

2.1 ขยายผลการใชระบบวินิจฉัยสถานประกอบการใหมสี วนสัมพันธและ
สนับสนุนการยกระดับธุรกิจ SMEs
2.2 สงเสริมระบบทีป่ รึกษาธุรกิจและระบบพี่เลีย้ งธุรกิจ สงเสริม
E-Consulting
2.3 สงเสริมการจัดระบบบัญชีและแผนธุรกิจทีเ่ ชื่อถือได

3. สรางกลไกและถายทอด ICT ให SMEs
สงเสริมการใช ICT ใน SMEs

3.1 ฝกอบรมการใชระบบบัญชี-อีเล็กทรอนิกส การบริหารบุคลากรอิเล็กทรอนิกส และการบริหารสินคาคงคลัง-อิเล็กทรอนิกส
3.2 พี่เลี้ยง ICT เพื่อ SMEs

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

แนวคิดโครงการ

1. ปรับระบบการศึกษาตอเนื่องและ
การศึกษาทางไกลที่ใหความสําคัญกับ
การเพิ่มความรูและทักษะ
ประกอบการ

1.1 สรางผูทรงคุณวุฒิและวิทยากรสําหรับการอบรม SMEs ใน
สถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ
1.2 พัฒนาหลักสูตร และวิธีการฝกอบรม

2. สนับสนุนผูประกอบการในการ
ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของ
SMEsใหสูงขึ้นและไดมาตรฐานสากล

2.1 พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสมกับ SMEs และวิสาหกิจ
รายยอย (QSMEs หรือ Q Mark)
2.2 จัดบริการสนับสนุนให SMEs เขาสูการใชระบบมาตรฐานคุณภาพ
2.3 สรางและสงเสริมระบบศึกษาเทียบเคียงกับผูเปนเลิศ (Best Practice)
และการศึกษาเทียบเคียงกับผูอื่น (Benchmarking) ของธุรกิจในแตละ
สาขา
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ยุทธศาสตรหลัก
3. ยุทธศาสตรการสรางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
การเติบโตอยางยั่งยืน

2. กลยุทธสง เสริมการคนควา วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมรวมกัน
ระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษา
และผูประกอบการ เพื่อนํามาใช
ประโยชนเชิงพาณิชย

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. สรางแหลงขอมูลกลางและสงเสริมให
เกิดการสรางนวัตกรรมใหมเพื่อการคา
ของ SMEs

1.1 ผลักดันใหเกิดศูนยสทิ ธิบัตร (Patent Center) ขึ้นในทุกภูมิภาคสําคัญ
โดยความรวมมือของสถาบันการศึกษาและกรมทรัพยสินทางปญญา
1.2 เสริมสรางศักยภาพและบทบาทของกองทุนพัฒนานวัตกรรมและ
กองทุนสงเสริม SMEs เพื่อสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาและ
การจดสิทธิบัตรของ SMEs

2. สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ
(Product Design) เพื่อลดตนทุนการ
ออกแบบของ SMEs เพิ่มมูลคาของ
สินคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

2.1 โครงการสนับสนุนนักออกแบบและแฟชั่นนิสตอิสระ
2.2 โปรแกรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบผลิตภัณฑของ
SMEs ผานกองทุนสงเสริม SMEs
2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อเผยแพรขอมูลดานแบบ
ผลิตภัณฑสู SMEs

3. ขยายโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีที่

3.1 อํานวยความสะดวก จูงใจและการสงเสริมการใชเครื่องจักรที่มี

กาวหนาและเหมาะสมของ SMEs

เทคโนโลยีสูงรวมกัน
3.2 การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่จําเปน
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ยุทธศาสตรหลัก
3. ยุทธศาสตรการสรางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
การเติบโตอยางยั่งยืน

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

แนวคิดโครงการ

1. สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา(R&D)
และพัฒนาการสรางสรรคนวัตกรรม
โดยสรางความรวมมือดานงานวิจัย
พัฒนาระหวางรัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับและ
เพิ่มมูลคาสินคาและบริการของ
SMEsในเชิงพาณิชยใหมากขึ้น

1.1 ยกระดับและพัฒนาสินคาและบริการเปาหมายของประเทศเพื่อ
การแขงขันในระดับสากล
1.2 จัดตั้งเครือขายงานวิจัยและกลไกการทํางานรวมกันเพื่อใหอุปสงค
งานวิจัยสอดคลองกับอุปทานงานวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ใหสูงขึ้น
1.3 สรางกลไกและเครือขายบริการดานวิจัยและพัฒนาที่เปนระบบ มีความ
ตอเนื่องและดําเนินการได
1.4 สงเสริมการเรียนรูงานวิจัยเชิงประยุกตรวมกัน
1.5 จัดตั้งกองทุนสิทธิบัตร SMEs
1.6 พัฒนาการดําเนินงานของศูนยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (Patent Center)
อยางตอเนื่อง
1.7 กําหนดมาตรการจูงใจเพิ่มเติมการสรางนวัตกรรมใน SMEs
1.8 สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการทํานวัตกรรมของ SMEs
1.9 จัดตั้งศูนยออกแบบในพื้นทีท่ ี่มีการผลิตหนาแนนหรือในพื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดการสราง Branding คอนขางสูง

2. สงเสริมและยกระดับการผลิตของ
SMEsใหไดมาตรฐานเพื่อใหสามารถ
แขงขันในตลาดโลกไดและได
มาตรฐานสากล

2.1 ขยายบริการวิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบเพื่อ SMEs
2.2 สงเสริมให SMEs ใชประโยชนจากอุทยานวิทยาศาสตร (Science Park)
และอุทยานซอฟทแวร (Software Park)

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
และเหมาะสม

3.1 เสริมสรางแนวคิดการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อ
พัฒนาการผลิตและการจัดการของ SMEs
3.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. กลยุทธสง เสริมการคนควา วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมรวมกัน
ระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษา
และผูประกอบการ เพื่อนํามาใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
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3. ยุทธศาสตรการสรางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
การเติบโตอยางยั่งยืน

3. กลยุทธพฒ
ั นาความเชื่อมโยง
เครือขาย SMEs และการพัฒนา
กลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster)
โดยผานระบบ การรวมกลุม
วิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูล
ขาวสาร และระบบหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain)

แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา
1. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและกิจการ
รับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจ
ขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ
เพื่อให SMEs มีตลาดที่แนนอนและ
ไดรับการสนับสนุนทางการเงินและ
การถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จากบริษทั ขนาดใหญหรือบริษทั
ขามชาติ

1.1 สงเสริมการจับคูธุรกิจ (Business Matching)
1.2 พัฒนาระบบความสัมพันธระหวางวิสาหกิจขนาดใหญกบั SMEs
ทั้งภาคการผลิต ภาคการคาและภาคบริการ
1.3 เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสนับสนุนใหเขาสูระบบการจัดซื้อ
ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ
1.4 การจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางที่สําคัญ ๆ เพื่อทําหนาที่ดูแลอุตสาหกรรม
กลุมเปาหมาย เชน อุตสาหกรรมแมพิมพและอุตสาหกรรมอัญมณี

แนวคิดโครงการ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. สรางเครือขายการพัฒนาขอมูล
ขาวสารใหทันสมัย ครบถวน สมบูรณ
รวมกันและมีการแลกเปลี่ยนและใช
ขอมูลรวมกัน รวมทั้งสนับสนุนการ
นํา ICT มาชวยในการจัดการ การทํา
ธุรกิจการสื่อสาร เพื่อนําไปสู Supply
Chain Management

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระดับชาติ
1.2 สรางความรู ความเขาใจเรื่อง ICT และ Supply Chain Management
ใหกบั ทุกฝายที่เกี่ยวของ

2. พัฒนาโครงการนํารองเพื่อสงเสริมการ

2.1 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจสาขายุทธศาสตรเปนเครือขายวิสาหกิจ

พัฒนาการเชื่อมโยงวิสาหกิจครบวงจร
ในแตละภูมิภาค

(Cluster)
2.2 กําหนดมาตรการจูงใจที่จะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมวิสาหกิจ
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แนวคิดโครงการ

มาตรการเฉพาะหนา

1. การพัฒนาความรู ความสามารถ

3. ยุทธศาสตรการสรางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
การเติบโตอยางยั่งยืน

ทักษะของบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้น

1.1 ผลักดันกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ

และมีความพรอมเขาสูระบบเศรษฐกิจ

1.2 ฝกอบรมบุคลากรของ SMEs ดาน ICT

ใหม

1.3 การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศในสาขาที่ขาดแคลน ผานความ
รวมมือระหวางประเทศ
1.4 สรางกระบวนการถายทอดการเรียนรูที่เปนระบบ ตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

4. กลยุทธการพัฒนาความสามารถ
และคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
SMEs
2. เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุน
ของระบบการใหบริการฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพของบุคลากร และเพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการ
พัฒนาบุคลากรของ SMEs
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2.1 ศึกษาสํารวจถึงความตองการพัฒนาบุคลากรของ SMEs
2.2 พัฒนาหลักสูตรและเรงรัดการอบรมทีส่ อดคลองกับแนวโนมธุรกิจ
การแขงขันและการจัดการที่ดี
2.3 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของสถาบันอิสระเพื่อการฝกอบรมบุคลากร
SMEs
2.4 ฝกฝนทักษะใหแกพนักงาน โดยจัดใหมกี ิจกรรมแบบจําลองและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
2.5 จัดทําสื่อการเรียนรูท ี่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม
มากขึ้น

ยุทธศาสตรหลัก
3. ยุทธศาสตรการสรางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
การเติบโตอยางยั่งยืน

4. กลยุทธการพัฒนาความสามารถ
และคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
SMEs

แนวคิดโครงการ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพฝมือแรงงาน โดยการจัดระบบ
โครงสรางคาจางใหสอดคลองกับ
ทักษะและความสามารถของบุคลากร

1.1 ฝกอบรมมาตรฐานฝมือแรงงานแกลูกจาง SMEs
1.2 พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศดานแรงงาน เพื่อสรางระบบความ
รวมมือและแลกเปลีย่ นขอมูล
1.3 สรางสิ่งจูงใจในการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานของ SMEs
1.4 จัดใหมีองคกรกลางในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
1.5 ปรับปรุงระบบการจางงาน ใหจายผลตอบแทนตามระดับความสามารถ
ที่แทจริง
1.6 สงเสริมบทบาทสมาคมวิชาชีพในการใชระบบคาจางตามความสามารถ

2. การปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการผลิต
บุคลากรในสถาบันการศึกษา โดย
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหไดเรียนรูจากสภาพจริงหรือเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณการทํางานใน
ธุรกิจนั้นๆ เบื้องตน

2.1
2.2
2.3
2.4

3. จัดใหมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสําหรับ SMEs แตละสาขา
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน SMEs แตละสาขา การ
พัฒนาวิสัยทัศนหลักสูตรใหสอดคลอง
กับแนวโนมของธุรกิจที่ เปลีย่ นแปลง
ไปในอนาคต

3.1 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ SMEs และแปลงไปสูกาปฏิบัติ
3.2 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรูการสอนระดับอาชีวะและอุดมศึกษาให
สอดคลองกับแนวโนมธุรกิจ
3.3 สรางเครือขายการปรับปรุงหลักสูตรทางธุรกิจ ระหวางภาครัฐ เอกชน
และภาควิชาการ ที่เปนระบบและตอเนื่อง

4. การปรับปรุงระบบสวัสดิการคนงาน
SMEs

4.1 ศึกษาทบทวนระบบสวัสดิการของคนงาน SMEs
4.2 เพิม่ แรงจูงใจในการจัดสวัสดิการคนงานของ SMEs ใหเหมาะสม
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ปรับปรุงการผลิตกําลังคน โดยเนนระบบฝกงานในภาคธุรกิจ
สงเสริมความรวมมือในลักษณะ โรงเรียน – โรงงาน (และธุรกิจอื่นๆ)
สงเสริมการศึกษาตอเนื่องและการเรียนแบบ E-learning
จัดหลักสูตรการประกอบการธุรกิจทีส่ อดคลองกับแนวโนมธุรกิจไวใน
หลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

