บทที่ 7
แนวทาง แผนงานเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ พ.ศ. 2545-2549
ในการกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดระดมความคิดและ
รับฟงขอเสนอแนะจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน และผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 5 แหง ประกอบดวย กรุงเทพฯ
เชียงใหม ขอนแกน สงขลาและชลบุรี ทําใหไดรับขอเสนอแนะในดานแผนงานและแนวคิดโครงการ
ที่สามารถนําไปใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในขั้นตอนตอไป โดยมีรายละเอียดของขอเสนอ
แผนงานและแนวคิดโครงการ ดังนี้
สวนที่ 1 ยุทธศาสตรหลักในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1. ยุทธศาสตรการฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
กลยุทธการฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการเรงรัดการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบปญหาหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
แผนงาน เรงรัดการแกไขปญหาหนี้เสียของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
1.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนยุทธศาสตรซึ่งเปน NPL
1.2 ประเมิ น สภาพป ญ หาหนี้ เ สี ย ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มที่ เ กิ ด จาก
การเปน NPL ประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือที่มีอยู และเสนอแนวทางแกไขปญหาในลักษณะบูรณาการ
1.3 สรางเครือขายการทํางานรวมกันในการแกปญหาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่เปน NPL
2. มาตรการเรง รัด การปลอ ยสิน เชื ่อ พิเ ศษเพื ่อ การลงทุน และการเสริม สภาพคลอ ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรืออัตราต่ํา
แผนงาน การเรงรัดการปลอยสินเชื่อ
แนวคิดโครงการ
2.1 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากสถาบันการเงินของรัฐ
2.2 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อชวยบริหารความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
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2.3 ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกันสินเชื่อเพื่อสงเสริมให
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมมีบทบาทเพิ่มขึ้นและใหครอบคลุมภาคการคาและบริการ
3. มาตรการสงเสริมใหสถาบันการเงินของรัฐและกองทุนเอกชนรวมลงทุนในรูปของการ
รวมลงทุน (Venture Capital : VC) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน เสริมสรางการรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
3.1 ขจัดปญหาอุปสรรคดานหลักเกณฑและกฎระเบียบเกี่ยวกับการรวมลงทุน
3.2 ส งเสริ ม ให มี ระบบข อมู ลวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดําเนินงานของกองทุนรวมทุน
3.3 เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อระดมทุนในตลาด MAI
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในการแกไขปญหาทางการเงิน โดยการใหกูยืม การอุดหนุน การรวมลงทุน และการลงทุน
แผนงาน การเพิ่มศักยภาพกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
เพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. มาตรการเพิ่มบทบาทสถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชยและบรรษัทเงินทุน รวมทั้ง
สนับสนุนความรวมมือในการทําธุรกรรมรูปแบบใหมๆ และพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการรวมทุน
แผนงาน สงเสริมกิจการใหบริการทางการเงิน( Non Bank Financial Service)
แนวคิดโครงการ
2.1 สงเสริมบทบาทของแหลงเงินทุนอื่น เชน ธุรกิจ Factoring , Leasing และสินเชื่อ
เพื่อการสตอกสินคา (Inventory Financing )
2.2 พัฒนาเครื่องมือและผลิตภัณฑทางการเงินใหหลากหลายมากขึ้น
2.3 การระดมความรวมมือเพื่อการใหบริการครบกระบวนการระหวางกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
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กลยุท ธก ารปรับ ปรุง สภาพแวดลอ ม การสรา งโอกาส และการขยายตลาดของวิส าหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอม
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการสนับสนุนการดําเนิ นงานเพื่ อสงเสริมการตลาดและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการหาและเจาะตลาดใหมและตลาดในประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การกระจายสินคาใหกวางขวาง
แผนงาน สงเสริมดานการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
1.1 ส ง เสริ ม การส ง ออกสิ น ค า และบริ ก ารเป า หมายที่ มี ศั ก ยภาพในตลาดใหม แ ละ
ตลาดประเทศเพื่อนบาน
1.2 พัฒ นาระบบขอมูลความตอ งการของผูบริโ ภคและขอ มูลการตลาดใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเขาถึงและใชประโยชนไดสะดวก
1.3 ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและระบบการบริ ห ารจั ด การด า นการค า และการลงทุ น กั บ
ประเทศเพื่อนบาน
1.4 เรงรัดการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ
1.5 ผลักดันและขยายบทบาทบริษัทรวมคาปลีกเขมแข็ง
1.6 แกปญหาระบบขนสงที่ไมเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
1.7 พั ฒ นาศัก ยภาพบริ ก ารดา นออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ แ ละบรรจุภั ณ ฑทั้ ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
หนวยงานและการสรางนักออกแบบและขยายบริการดานการออกแบบใหแพรหลาย โดยเฉพาะใน
สินคาแฟชั่น หัตถกรรมและบรรจุภัณฑอาหาร
2. มาตรการสงเสริมการใชสินคาและบริการของธุรกิจไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีการปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐใหเอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน สนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาถึงบริการภาครัฐ และ
รณรงคการใชบริการและสินคาไทย
แนวคิดโครงการ
2.1 แกไขปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาถึงการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐและใหบริการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย IT
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2.2 สงเสริมและรณรงคการใชสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
2.3 การจับคูธุรกิจ (Business Matching)
3) มาตรการเสริมสรางและสงเสริมความเปนธรรมในการแขงขันทางการคา การปองกันและ
ควบคุมการนําเขาสินคาดอยคุณภาพและสินคาอันตรายจากตางประเทศ
แผนงาน เสริมสรางความเปนธรรมทางการคา
แนวคิดโครงการ
3.1 สรางสมดุลทางการคาระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจขนาดใหญ
3.2 เสริมสรางขีดความสามารถทางการตลาดใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.3 กําหนดประเภทและเงื่อนไขการนําเขาสินคาและบริการใหเหมาะสม
3.4 สรางเครื่องมือในการตรวจสอบสินคาและบริการที่นําเขา
3.5 สรางความพรอมในการเจรจาการคา การตอบโตมาตรการกีดกันและการปองกัน
สินคาดอยคุณภาพเขามาแขงขันในประเทศ
มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว
1. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการทําตลาดใหแกผูประกอบการ
แผนงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาเครือขายและพันธมิตรทางการคา
1.2 ขยายตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชเพื่อสนับสนุนการสงออก
1.4 เสริมสรางเขตการคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. มาตรการเสริมสรางสิ่งแวดลอมทางการตลาดใหเอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยการเผยแพรชื่อเสียงสินคาและบริการไทย
แผนงาน พัฒนาตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทยที่มีศักยภาพ
แนวคิดโครงการ
2.1 พัฒนาคุณภาพตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทย

63

2.2 สงเสริมภาพลักษณบริการของไทยที่มีโอกาสสูง เชน ทองเที่ยว สปา รานอาหารไทย
เปนตน
3. มาตรการเรงพัฒนาระบบขอมูลทางการคาในลักษณะของแหลงกลางของข อมูลการคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการใชธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-Business)
แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการคาใหสมบูรณครบถวนและทันสมัย
แนวคิดโครงการ
3.1 สงเสริมการใชธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงตลาด
3.2 เรงพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการคาและถายทอดสูภาคการผลิตและบริการ
3.3 สงเสริมการใชอินเตอรเน็ตใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบและการใหบริการภาครัฐเพื่อใหเอื้อตอ
การประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และระบบการจัดการภาครัฐที่เปน
ปญหาอุปสรรคตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน ปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบที่เปนปญหาอุปสรรคของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
1.1 ปรับโครงสรางภาษีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางธุรกิจตนน้ํา กลางน้ําและ
ปลายน้ํา รวมทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 ลดปญหาอุปสรรคและความไมเปนธรรมในการแขงขันที่เกิดจากกฎระเบียบภาครัฐ
1.3 วางระบบการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหเปนไปตามนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและกรอบแผนปฏิบัติการ
ของประเทศ
1.4 พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
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2. มาตรการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการผลิต การคาและการลงทุนที่ครบถวนใหเปน
ฐานขอมูลกลางเพื่อใหบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ด า นการผลิ ต การค า และการลงทุ น
แผนงาน
เพื่อบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
2.1 เรงรัดการดําเนินงานของศูนยขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงชาติให
เปนผลสําเร็จตามแผนงานที่กําหนด
2.2 รวบรวมข อ มู ล วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ เป น กรณี ศึ ก ษาต น แบบของ
วิสาหกิจอื่นและวิสาหกิจรายใหม
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการศึ ก ษาเพื่ อ ออกหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย นโยบายและกฎระเบี ย บให เ อื้ อ ต อ
การประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งลดเลิกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
แผนงาน
ขนาดกลางและขนาดยอม

ออกหรือปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบใหเอื้อตอวิสาหกิจ

แนวคิดโครงการ
1.1 ออกกฎหมายใหมใหเอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่สําคัญไดแกกฎหมาย
เกี่ยวของกับการคาปลีก และมาตรฐานบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. มาตรการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะดานการวิเคราะหทดสอบคุณภาพและ
การใหบริการทางเทคโนโลยี การตลาด และการเงิน เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคและเสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ
แผนงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
2.1 ศึกษารวบรวมขอมูลบริการและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูในหนวยงานและ
สถาบันการศึกษา เพื่อปรับเพิ่มศักยภาพการใหบริการโดยใหสามารถใชประโยชนไดเต็มที่
2.2 สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาพัฒนาบทบาทดานการวิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถโดยรวมของประเทศ
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กลยุทธการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสรางความเขมแข็งของ
องคกรภาคเอกชน
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ถึ ง บทบาทและรายละเอี ย ดของมาตรการและ
โครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของหนวยงานภาครัฐ สถาบันอิสระ และหนวยงาน
เอกชนใหผูประกอบการเขาใจ
แผนงาน
ขนาดกลางและขนาดยอม

สรา งความรูค วามเขา ใจในบริก ารของหนว ยงานสงเสริมวิส าหกิจ

แนวคิดโครงการ
1.1 จัดทําสื่อเผยแพร นโยบายและบริการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
กระจายขอมูลสูผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคอยางทั่วถึง
1.2 เสริมสรางขีดความสามารถของหนวยบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมภิ าค
2. มาตรการสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มให เ ข า สู ร ะบบเพื่ อ ให เ ข า ถึ ง
บริการรัฐ ไดงายและรวมมืออยางใกล ชิดกับภาคเอกชนในการกําหนดนโยบาย มาตรการ โครงการและ
แนวทางปฏิบัติ
แผนงาน
ขนาดกลางและขนาดยอม

สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการสงเสริมวิสาหกิจ

แนวคิดโครงการ
2.1 พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การใหสิ่งจูงใจใหขึ้นทะเบียน
2.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในกลุมพื้นที่
2.3 เสริมสรางบทบาทกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการสราง
ความเขมแข็งใหกับองคกรภาคเอกชน
มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว
1. ส งเสริ มการรวมกลุ มและเสริ มสร างความเข มแข็ งของวิ สาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดยอมในลักษณะสหกรณ สมาคม และองคการเอกชนรูปแบบอื่นๆ
แผนงาน สงเสริมการรวมกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาเครือขายการรวมกลุม สมาคมตัวแทนหรือองคกรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในสาขาหรือพื้นที่ตามความเหมาะสม
1.2 สงเสริมการจัดตั้งสหกรณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัด ตั้ ง สมาคม
หรื อองคกรวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ และตามพื้น ที่
2. การจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางเพื่อทําหนาที่ประสานงานและใหบริการแกวิสาหกิจ
เปาหมาย
แผนงาน สงเสริมการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง
แนวคิดโครงการ
โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น เฉพาะทางที่สํ าคั ญ เช น อุ ต สาหกรรมแมพิ ม พ อุ ต สาหกรรม
อัญมณี และสถาบันเฉพาะทางสําหรับภาคการคาและบริการเปนตน
3. ยุทธศาสตร การสร า งวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีการเติบ โตอยา งยั่ง ยืน
กลยุทธการยกระดับประสิทธิภาพและสงเสริมการใช ICT ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ภาคการผลิต การคาและบริการใหสูงขึ้น ไดมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
เปนไปตามบรรษัทภิบาล
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการยกระดับความรู ความสามารถและทักษะของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจทั้งทางตรงและทางออม เพื่อนําไปสูการสราง
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ
แผนงาน ฝกอบรมผูประกอบการ
แนวคิดโครงการ
1.1 ผลั ก ดั น ให เ กิ ด กองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางถาวรในระยะยาวและตอเนื่อง
1.2 จัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่ชัดเจนเป นกรอบ
สําหรับการวัดและติดตามผล
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2. มาตรการพัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประกอบดวย การจัดบัญชีและแผนธุรกิจ การประยุกตใชระบบวินิจฉัย และระบบบริการที่ปรึกษาทั่วไป
หรือระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเฉพาะดาน
แผนงาน พัฒนาระบบวินิจฉัยและใหคําปรึกษาแนะนําเฉพาะดาน
แนวคิดโครงการ
2.1 ขยายผลการใชระบบวินิจฉัยสถานประกอบการใหมีสวนสัมพันธและสนับสนุน
การยกระดับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.2 สงเสริมระบบที่ปรึกษาธุรกิจและระบบพี่เลี้ยงธุรกิจ สงเสริม E-Consulting
2.3 สงเสริมการจัดทําระบบบัญชีและแผนธุรกิจที่เชื่อถือได
3. มาตรการสรางกลไกและถายทอด ICT ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสงเสริม
การใช ICT ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน สงเสริมการใช ICT ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
3.1 ฝกอบรมการใชระบบบัญชี-อิเล็กทรอนิกส การบริหารบุคลากร-อิเล็กทรอนิกส
และการบริหารสินคาคงคลัง-อิเล็กทรอนิกส
3.2 พี่เลี้ยง ICT เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการปรั บ ระบบการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งและการศึ ก ษาทางไกลที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
การเพิ่มความรูและทักษะผูประกอบการ
แผนงาน
ยกระดับความรู ความสามารถและทักษะของผูประกอบการผานระบบ
การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาทางไกล
แนวคิดโครงการ
1.1 สร า งตั ว ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละวิ ท ยากรสํ า หรั บ การอบรมวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ
1.2 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม
2. มาตรการสนับสนุนผูประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหสูงขึ้นและไดมาตรฐานสากล
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แผนงาน ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม
สูมาตรฐานสากล
แนวคิดโครงการ
2.1 พัฒ นาระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานคุณ ภาพที่ เ หมาะสมกับ วิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมและวิสาหกิจรายยอย (QSMEs หรือ Q Mark)
2.2 จั ด บริ ก ารสนั บ สนุ น ให วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มเข า สู ก ารใช ร ะบบ
มาตรฐานคุณภาพ
2.3 สรางและสงเสริมระบบศึกษาเทียบเคียงกับผูเปนเลิศ (Best Practice) และการศึกษา
เทียบเคียงกับผูอื่น (Benchmarking) ของธุรกิจในแตละสาขา
กลยุทธสง เสริ มการคนควา วิจัยและพัฒนานวัต กรรมรวมกันระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษาและ
ผูประกอบการเพื่อนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการสรางแหลงขอมูลกลางและสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหมเพื่อการคาของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน สงเสริมการสรางทรัพยสินทางปญญาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
1.1 ผลั ก ดั น ให เ กิ ด ศู น ย สิ ท ธิ บั ต ร (Patent
Center)
โดยความรวมมือของสถาบันการศึกษาและกรมทรัพยสินทางปญญา

ขึ้ น ในภู มิ ภ าคที่ สํ า คั ญ

1.2 เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและบทบาทของกองทุ น นวั ต กรรมและกองทุ น ส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาและการจดสิทธิบัตร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. มาตรการสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) เพื่อลดตนทุนการออกแบบ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กอใหเกิดการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ และเพิ่มศักยภาพการ
แขงขัน
แผนงาน สงเสริมการออกแบบการผลิตและผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของตลาด
แนวคิดโครงการ
2.1 โครงการสนับสนุนนักออกแบบและแฟชั่นนิสตอิสระ
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2.2 โปรแกรมทางการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ข องวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.3 โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศและสื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ด า นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ สู
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. มาตรการขยายโอกาสในการเข า ถึ ง เทคโนโลยี ที่ ก า วหน า และเหมาะสมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีที่กาวหนาและเหมาะสม
แนวคิดโครงการ
3.1 อํานวยความสะดวก จูงใจและสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชเครื่องจักร
ที่มีเทคโนโลยีสูงรวมกัน
3.2 การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่จําเปน
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย และพั ฒ นา
(R&D) และการสร า งสรรค น วั ต กรรม
โดยการสรางความรวมมือดานงานวิจัยพัฒนาระหวางรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับและ
เพิ่มมูลคาสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเชิงพาณิชยใหมากขึ้น
แผนงาน สงเสริม การทําวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย (Commercial R&D)
แนวคิดโครงการ
1.1 ยกระดับและพัฒนาสินคาและบริการเปาหมายของประเทศเพื่อการแขงขันในระดับสากล
1.2 จั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยงานวิ จั ย และกลไกการทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ให อุ ป สงค ง านวิ จั ย
สอดคลองกับอุปทานงานวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น
1.3 สรางกลไกและเครือขายบริการดานวิจัยและพัฒนาที่เปนระบบ มีความตอเนื่องและ
ดําเนินการได
1.4 สงเสริมการเรียนรูงานวิจัยเชิงประยุกตรวมกัน
1.5 จัดตั้งกองทุนสิทธิบัตรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.6 พัฒนาการดําเนินงานของศูนยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (Patent Center) อยางตอเนื่อง
1.7 กําหนดมาตรการจูงใจเพื่อการสรางนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.8 สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการทํานวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.9 จั ด ตั้ ง ศู น ย อ อกแบบในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารผลิ ต หนาแน น หรื อ ในพื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสเกิ ด
การสราง Branding คอนขางสูง
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2. มาตรการส ง เสริม การยกระดับ การผลิต ของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ มใหไ ด
มาตรฐาน เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดและไดมาตรฐานสากล
แผนงาน สงเสริมการยกระดับการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหได
มาตรฐานสากล เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดและไดมาตรฐานสากล
แนวคิดโครงการ
2.1 ขยายบริการวิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.2 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชประโยชนจากอุทยานวิทยาศาสตร
(Science Park) และอุทยานซอฟทแวร (Software Park)
3. มาตรการส ง เสริ ม การใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และเหมาะสม และพั ฒ นามาจาก
องคความรูภายในประเทศ
แผนงาน สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แนวคิดโครงการ
3.1 เสริมสรางแนวคิดการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิตและ
การจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธพัฒนาความเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ครบวงจร โดยผานระบบการรวมกลุมวิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูลขาวสารและระบบหวงโซอุปทาน
(Supply Chain)
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
มาตรการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและกิจการรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจ
ขนาดยอมและวิสาหกิจขนาดใหญทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อม มีตลาดที่แนนอนและไดรับการสนับสนุ นทางการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากบริษัทขนาดใหญหรือบริษัทขามชาติ
แผนงาน สงเสริมระบบการรับชวงการผลิต
แนวคิดโครงการ
1.1 สงเสริมการจับคูธุรกิจ (Business Matching)
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1.2 พัฒนาระบบความสัมพันธระหวางวิสาหกิจขนาดใหญและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทั้งภาคการผลิต การคา และบริการ
1.3 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น ให เ ข า สู ร ะบบการจั ด ซื้ อ ของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
1.4 การจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางที่สําคัญๆ เพื่อทําหนาที่ดูแลอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย
เชน อุตสาหกรรมแมพิมพ และอุตสาหกรรมอัญมณี
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการสรางเครือขายพัฒนาขอมูลขาวสารใหทันสมัย ครบถวน สมบูรณรวมกันและ
มีการแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกัน รวมทั้งสนับสนุนการนํา ICT มาชวยในการจัดการ การทําธุรกิจ
การสื่อสารเพื่อนําไปสู Supply Chain Management
แผนงาน พัฒนาขอมูลขาวสารที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมเปาหมาย
สามารถใชประโยชนรวมกันได
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระดับชาติ
1.2 สรางความรู ความเขาใจเรื่อง ICT และ Supply Chain Management ใหกับทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
2 มาตรการพัฒนาโครงการนํารองเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงวิสาหกิจครบวงจรในแตละภูมิภาค
แผนงาน สงเสริมการรวมกลุมในลักษณะกลุมวิสาหกิจครบวงจร ( Cluster)
แนวคิดโครงการ
2.1 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจสาขายุทธศาสตรเปนเครือขายวิสาหกิจ (Cluster)
2.2 กําหนดมาตรการจูงใจที่จะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมวิสาหกิจ
กลยุทธพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการพั ฒ นาความรู ความสามารถ ทั ก ษะของบุ ค ลากรให มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น และ
มีความพรอมเขาสูระบบเศรษฐกิจใหม
แผนงาน เรงรัดพัฒนาบุคลกรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูระบบเศรษฐกิจใหม
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แนวคิดโครงการ
1.1 ผลักดันกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ
1.2 ฝกอบรมบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดาน ICT
1.3 การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่เกษียณแลวในสาขาที่ขาดแคลน
ความรวมมือระหวางประเทศ

ผาน

1.4 สรางกระบวนการถายทอดการเรียนรูที่เปนระบบตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของระบบการฝกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
บุคลากร และเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของระบบการฝกอบรมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
2.1 ศึกษาสํารวจถึงความตองการพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.2 พัฒนาหลักสูตรและเรงรัดการอบรมที่สอดคลองกับแนวโนมธุรกิจ การแขงขัน และ
การจัดการที่ดี
2.3 ปรับปรุ งและเพิ่มศักยภาพของสถาบันอิสระเพื่อการฝกอบรมบุคลากรวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมเฉพาะสาขา
2.4 ฝ ก ฝนทั ก ษะให แ ก พ นั ก งานโดยจั ด ให มี กิ จ กรรมแบบจํ า ลองและจั ด สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
2.5 จัดทําสื่อการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเขารับการอบรมมากขึ้น
มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว
1. มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน โดยการจั ด ระบบ
โครงสรางคาจางใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานฝมือทั้งในระดับแรงงงานฝมือ
ระดับชางเทคนิค และระดับวิชาชีพและปรับปรุงโครงสรางอัตราคาจางใหสอดคลองกับความสามารถ
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แนวคิดโครงการ
1.1 ฝกอบรมมาตรฐานฝมือแรงงานแกลูกจางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 พั ฒ นาเครื อ ข า ยสารสนเทศด า นแรงงาน เพื่ อ สร า งระบบความร ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนขอมูล
1.3 สรางสิ่งจูงใจในการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.4 จัดใหมีองคกรกลางในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
1.5 ปรับปรุงระบบการจางงานใหจายผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่แทจริง
1.6 สงเสริมบทบาทสมาคมวิชาชีพในการใชระบบคาจางตามความสามารถ
2. มาตรการปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา โดยปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนใหไดเรียนรูจากสภาพจริง หรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณการทํางาน
ในธุรกิจนั้นๆเบื้องตน
แผนงาน ปรับปรุงระบบการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา
แนวคิดโครงการ
2.1 ปรับปรุงการผลิตกําลังคนใหเรียนรูจริง โดยเนนระบบฝกงานในภาคธุรกิจ
2.2 สงเสริมความรวมมือในลักษณะโรงเรียนและโรงงาน และธุรกิจอื่น ๆ
2.3 สงเสริมการศึกษาตอเนื่องและการเรียนแบบ E-Learning ที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจ
2.4 จัดหลักสูตรการประกอบการธุรกิจที่สอดคลองกับแนวโนมธุรกิจไวในหลักสูตร
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. มาตรการจัดใหมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในแตละสาขา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แตละสาขา การพัฒนาวิสัยทัศนหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวโนมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
โดยการรวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การฝกอบรม การพัฒนาครูอาจารย และนักเรียน
นักศึกษาใหเหมาะสม ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจมากขึ้น
แผนงาน วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
3.1 จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มและ
แปลงไปสูการปฏิบัติ
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3.2 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรูการสอนระดับอาชีวะและอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
แนวโนมธุรกิจ
3.3 สรางเครือขายการปรับปรุงหลักสูตรทางธุรกิจระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
วิชาการที่เปนระบบและตอเนื่อง
4. มาตรการปรับปรุงระบบสวัสดิการคนงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน ปรับปรุงระบบสวัสดิการคนงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
4.1 ศึกษาทบทวนระบบสวัสดิการของคนงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.2 เพิ่มแรงจูงใจในการจัดสวัสดิการคนงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหเหมาะสม
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมเฉพาะกลุม
4. ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกสูระดับสากล
กลยุทธเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการสงเสริมการเจาะตลาดใหมและผลักดันใหไทยเปนประตู (Gateway) สูภูมิภาค
อินโดจีนและจีนตอนใต
แผนงาน
การเจาะตลาดใหม

สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคากับประเทศเพื่อนบานและ

แนวคิดโครงการ
1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบและระบบการบริหารจัดการดานการคาใหเอื้อตอการทําธุรกิจสงออก
1.2 ประสานความรว มมือ กับ ผู แ ทนการค า (TTR) ในการจรจาตอ รองเพื่ อ เชื่ อ ม
ความสั มพั น ธทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศเปาหมายใหมากขึ้น
1.3 ผลั ก ดั น บทบาทและการดํ า เนิ น งานของศู น ย ป ระสานการส ง ออกในภู มิ ภ าค
เพื่อแกไขปญหาในระดับทองถิ่นและพัฒนาศักยภาพในการสงออกและสรางผูสงออกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมรายใหม
1.4 ขยายตลาดบริการ อาทิเชน Graphic Design,
การรักษาพยาบาล การศึกษา และการกอสรางในประเทศเพื่อนบาน
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Hardware,

ธุรกิจทองเที่ยว

2. มาตรการพัฒนาฐานขอมูลทางการตลาดและการคาระหวางประเทศเชิงลึก
แผนงาน พัฒนาฐานขอมูลการตลาดตางประเทศ
แนวคิดโครงการ
2.1 จัดทําฐานขอมูลการตลาดระหวางประเทศเชิงลึก
2.2 วิจัยตลาดตางประเทศที่เปนเปาหมาย
3. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาระบบการกระจายและขนสงสินคาเพื่อการสงเสริมการตลาด
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน สงเสริมการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการขนสง การสื่อสาร และโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน
3.2 จัดตั้งบริษัทการคา (Thai Trading Company : TTC)
3.3 จัดตั้งและสงเสริมธุรกิจศูนยกระจายและจําหนายสินคาในประเทศเพื่อนบาน
มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว
1. มาตรการลดตนทุนทางการตลาดและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน
ดานการตลาด
แผนงาน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) เพื่อการลดตนทุนทางการตลาดให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
1.1 สงเสริมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในพื้นที่จังหวัดใกลพรมแดน
1.2 สรางความพรอมในการเจรจาการคา การตอบโตมาตการกีดกันและการปองกัน
สินคาดอยคุณภาพ
2. มาตรการสงเสริมการพัฒนาตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทยเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของ
สินคาและบริการ
แผนงาน สงเสริมการพัฒนาตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทย
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แนวคิดโครงการ
2.1 สรางระบบและแรงจูงใจในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตรายี่หอและภาพลักษณ
สินคาและบริการไทย
2.2 สงเสริมภาพลักษณสินคาไทยในตลาดตางประเทศอยางมีทิศทางและตอเนื่อง
2.3 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
กลยุทธการพัฒนาการผลิตและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมีความรูความสามารถในการบริหารงานและ
การผลิตสมัยใหมและเปนสากล
แผนงาน อบรมผูประกอบการใหมีความรูดานการจัดการและการผลิตสมัยใหมเปนสากล
แนวคิดโครงการ
1.1 โครงการพั ฒ นาแนวคิ ด และความรู ด า นการจั ด การและการผลิ ต สมั ย ใหม
โดยการฝกอบรม ศึกษาดูงาน รวมทั้งการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณและตอเนื่อง
1.2 ฝกอบรมความรูทางดานการประกอบธุรกิจสงออกอยางตอเนื่อง เชนการอบรม
ภาษาตางประเทศที่สําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนพิธีการสงออก เปนตน
1.3 จัดที่ปรึกษาทางธุรกิจและสงเสริมระบบพี่เลี้ยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.4 พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการในวิสาหกิจบริการที่สําคัญ เชน การทองเที่ยว
บริการสวนบุคคล บริการวิชาการ
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการยกระดับการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีมาตรฐาน
แผนงาน พัฒนาการผลิตใหมีมาตรฐานสากล
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการใหเปนเครื่องมือหลักสําคัญเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตภายในองคกรของวิสาหกิจ
1.2 สรางเครือขายเผยแพรเทคโนโลยีสมัยใหมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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1.3 เพิ่มบริการวิเคราะหทดสอบสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหกวางขวาง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.4 สงเสริมการนําระบบการผลิตที่ทันสมัยมาใชในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.5 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสรางนวัตกรรมในสินคาและบริการ
เพื่อการสงออก เพื่อมุงสูความชํานาญเฉพาะและความเปนเลิศในตลาดเฉพาะ
2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
และการผลิตสมัยใหมใหมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น
แผนงาน ยกระดับระบบการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหทันสมัยมากขึ้น
แนวคิดโครงการ
2.1 โครงการระบบบริหารคุณภาพสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (QSMEs)
2.2 สงเสริมการสรางระบบ Best Practice และ Benchmarking ในธุรกิจแตละสาขา
กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีและลดภาระความเสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกลุมสงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบายและมาตรการของรัฐและการกีดกันทางการคา
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการปรั บ ปรุ ง ระบบการคื น ภาษี โครงสร า งภาษี แ ละลดขั้ น ตอนพิ ธี ก ารศุ ล กากร
เพื่อ ลดตนทุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน ลดภาระธุรกิจที่เกิดจากกฎระเบียบและระบบภาษีของภาครัฐ
แนวคิดโครงการ
1.1 ปรั บ โครงสร า งภาษี แ ละระบบการคื น ภาษี ใ ห เ อื ้ อ ต อ ธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 ปรับปรุงโครงสรางภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อลดความซ้ําซอนและลดตนทุนให
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอม
1.3 ใหคําปรึกษาในการคืนภาษีวัตถุดิบ และภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก
2. มาตรการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ให เ อื้ อ ต อ การประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สงออก ทั้งดานบริการขอมูลขาวสาร และการปรับปรุงกฎระเบียบ

78

แผนงาน ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหเอื้อกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กลุมสงออก
แนวคิดโครงการ
2.1 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่กระทบกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกลุมสงออก
2.2 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการคาชายแดนและพัฒนาศักยภาพองคกร
กํากับดูแลการคาชายแดน
มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว
1. มาตรการสรางความรวมมือในการแกไขปญหาระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
แผนงาน สรางความรวมมือในการแกไขปญหาระหวางรัฐและเอกชน
แนวคิดโครงการ
1.1 สงเสริมองคกรของเอกชนใหเปนกลไกนําในการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีปญหาจากการสงออกและนําเขา และรวมมือกันกําหนดแนวทางแกไข
5. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
กลยุทธการพัฒนาและเชื่อมโยงงานศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) สูการผลิตเชิงพาณิชย
มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว
1. มาตรการพัฒนางานศึกษาวิจัยและนวัตกรรมในกลุมผูประกอบการใหมและวิสาหกิจที่ใช
ฐานความรูสมัยใหม
แผนงาน สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย( Commercial R&D) ในวิสาหกิจ
ที่ใชฐานความรูสมัยใหมและผูประกอบการใหม
แนวคิดโครงการ
1.1 เชื่อมโยงภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในดานการวิจัย การตอยอดภูมิปญญาไทย
และพัฒนาสูการผลิตเชิงพาณิชย
1.2 พัฒนาศูนยลิขสิทธิ์สิทธิบัตร (Patent Center) และจัดตั้งกองทุนสิทธิบัตรสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.3 สงเสริมงานวิจัยทางดาน Hardware และ Graphic Design
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2. มาตรการสนับสนุนงานวิจัยสาขาตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนโดยตรงตอวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
แผนงาน สนับสนุนใหเกิดกองทุนสงเสริมงานวิจัยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
2.1 ขยายบทบาทของกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
2.2 การสร า งความตระหนั ก ให เ ห็ น คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของการสร า งความรู
ดาน R&D สูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.3 สรางมาตรการจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
ใหมากขึ้น
กลยุทธการสรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการสรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ
แผนงาน สรางจิตสํานึกความเปนผูประกอบการ
แนวคิดโครงการ
1.1 สรางสังคมขาวสารขอมูล และความรูเกี่ยวกับธุรกิจใหแพรกระจายอยางกวางขวาง
1.2 พัฒนาหลักสูตรและทักษะความเปนผูประกอบการในสถาบันการศึกษา การจัดทํา
คูมือประกอบธุรกิจ
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาใหมีความสนใจที่จะไปเปนผูประกอบการเมื่อจบการศึกษาแลว
แผนงาน ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แนวคิดโครงการ
1.1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษาใหเกิดความตื่นตัวและมีความรูพื้นฐานสําหรับประกอบอาชีพอิสระ
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กลยุทธการสรางโอกาสโดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการการสราง บมเพาะ และจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และโครงการพื้นฐานที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหม และกลุมวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการพัฒนาและเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม
แผนงาน สนับสนุนเพื่อสรางโอกาสการเกิดผูประกอบการใหม
แนวคิดโครงการ
1.1 เผยแพรขอมูลโอกาสในการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ สูกลุมเปาหมาย
1.2 เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มจํานวนหนวยบริการสําหรับผูเริ่มกิจการหรือผูสนใจ
1.3 โครงการศูนยบมเพาะการลงทุนครบวงจรในธุรกิจเปาหมาย (Venture Facilities /
Venture Plaza Facilities Center)
1.4 โครงการศูนยบริการการจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ
1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการในลักษณะของ Cluster สําหรับผูประกอบการใหม
และ New Economy
1.6 สงเสริมการลงทุนธุรกิจที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.7 สงเสริมและจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใชบริการของอุทยานวิจัย
หรือศูนยเทคโนโลยีตาง ๆ
2. มาตรการสนับสนุนดานการเงินเพื่อสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ
แผนงาน สนับสนุนทางการเงินเพื่อสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ
แนวคิดโครงการ
2.1 จัดสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหมและผูประกอบการ ICT
2.2 กําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินการคลังที่มีประสิทธิผล เพื่อใหเกิดการลงทุนและ
รวมลงทุนในวิสาหกิจใหมและวิสาหกิจ ICT
2.3 จัดสินเชื่อพิเศษและเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาของธุรกิจใหม
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3. มาตรการสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ
แผนงาน สนับสนุนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาธุรกิจ
แนวคิดโครงการ
3.1 โครงการพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการจัดอบรมความรูพื้นฐานที่จําเปนเพื่อการประกอบธุรกิจ
แผนงาน อบรมความรูพื้นฐานที่จําเปนในการประกอบธุรกิจ
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ
1.2 พัฒนาความรูและการจัดการธุรกิจเฉพาะดาน เชน บริการวิชาชีพ Logistic
2. มาตรการหาตลาดเพื่อผูประกอบการใหม
แผนงาน การหาตลาดใหผูประกอบการใหม
แนวคิดโครงการ
2.1 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีโอกาสเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
มากขึ้น
2.2 พัฒนาพื้นที่จําหนายสินคา
2.3 สงเสริมกิจกรรมสนับสนุนทางการตลาด
3. มาตรการสนั บ สนุ น ด า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต การจั ด การของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล
แผนงาน ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
3.1 จัดระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงดานการผลิตและการจัดการใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมเปาหมาย
3.2 สนับสนุนดานการเงินในการยกระดับการผลิตการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหไดมาตรฐานสากล
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4. มาตรการสนับสนุนสถานที่ดําเนินกิจการหรือสถานประกอบการเพื่อลดตนทุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แผนงาน สนับสนุนการลดตนทุนในการหาสถานประกอบการ
แนวคิดโครงการ
4.1 สนับสนุนการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานประกอบการ
4.2 สนับสนุนการจัดตั้งสถานประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.3 สงเสริมใหเกิดนิคม /เขตปลอดอากร/เขตประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
กลยุทธการเสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองรีบดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการสรางกลไกและบรรยากาศ อํานวยความสะดวกในการเกิดผูประกอบการใหม
แผนงาน เสริมสรางบรรยากาศใหเกิดผูประกอบการใหม
แนวคิดโครงการ
1.1 จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมผูประกอบการใหมที่มีผูแทนจากทุกฝายที่เกี่ยวของเปน
องคประกอบหลักเพื่อทําหนาที่ประสานงานและกําหนดแนวทางการสรางผูประกอบการใหมใหบังเกิด
ผลสําเร็จอยางแทจริง
1.2 จัดสิทธิประโยชนและสิ่งจูงใจสําหรับผูประกอบการใหม
1.3 จัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จสําหรับอํานวยความสะดวกในการเริ่มตนธุรกิจ
2. สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรายใหมที่ซื้อกิจการที่มีอยูเดิม
แผนงาน สนับสนุนการซื้อกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดโครงการ
2.1 จัดหาตลาดนัดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กําลังจะเลิกกิจการเพื่อให
ผูประกอบการที่ประสงคที่จะดําเนินธุรกิจรายใหมเขามาเจรจาการดําเนินกิจการตอ (Take Over)
2.2 จัดสินเชื่อสนับสนุนการซื้อกิจการที่ยังมีศักยภาพและเปนธุรกิจเปาหมาย
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มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการสงเสริมธุรกิจแฟรนไชส เพื่อสงเสริมการเกิดธุรกิจขนาดยอมใหม ๆ
แผนงาน
ผลัก ดัน การออกกฎหมายและสงเสริมธุรกิจ แฟรนไชสที่เ อื้อต อ
การเกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหม ๆ
แนวคิดโครงการ
1.1 ผลักดันการออกกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส
1.2 กําหนดแนวทางการสงเสริมใหเกิดธุรกิจแฟรนไชสที่แพรหลาย
6. ยุทธศาสตรเสริมสรางบทบาทของกลุมวิสาหกิจชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนและการกระจาย
ความเจริญ
กลยุทธการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองเรงดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการพัฒนาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและสินคาชุมชน โดยสนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการของชุมชน
แผนงาน ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการของชุมชน
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนางานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพาณิชย
1.2 พัฒ นาประสิท ธิภ าพกระบวนการผลิต และใหก ารรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน
1.3 สงเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของสินคาและบริการของชุมชน
1.4 สงเสริมการยกระดับชางฝมือหัตถกรรมและสินคาพื้นเมือง
2. มาตรการการสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่เปนเอกลักษณ
ของชุมชน
แผนงาน ยกระดับการผลิตและการจัดการสินคาและบริการชุมชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเนนเอกลักษณของชุมชน
แนวคิดโครงการ
2.1 จัดตั้งศูนยออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน
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2.2 ส ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมที่ ใ ช ท รั พ ยากรและองค ค วามรู
ภายในประเทศ
2.3 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการคา
2.4 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบดานการยกระดับเทคโนโลยี
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการพัฒนาความตอเนื่องของงานวิจัยและการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
และบริการ รวมทั้งพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของธุรกิจชุมชน
แผนงาน สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการชุมชน
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาศูนยออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและกระบวนการผลิตสินคาชุมชนให
สามารถใหบริการไดกวางขวางยิ่งขึ้น
1.2 พัฒนาบริการชุมชนใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
1.3 รวมมือในลักษณะสามประสาน เพื่อพัฒนาสินคาและบริการชุมชน
2. มาตรการส ง เสริ ม ให มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและเทคโนโลยี พื้ น ฐานที่ เ ป น
เอกลักษณ สอดคลองกับองคความรูและทรัพยากรที่มีอยูภายในประเทศใหเกิดความตอเนื่อง
แผนงาน สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณ
แนวคิดโครงการ
2.1 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีศักยภาพ
2.2 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณ
กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันทั้งระบบ และการสงเสริมให
เกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน
1. มาตรการสรางฐานะความเขมแข็งทางธุรกิจและสรางเครือขายของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
การเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนและธุรกิจทองเที่ยว
แผนงาน สงเสริมการรวมกลุมผูผลิต ผูคา และผูใหบริการสินคาและบริการชุมชน
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แนวคิดโครงการ
1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับพื้นที่กลุมจังหวัด
1.2 สงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมในลักษณะเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกลุม
ของวิสาหกิจชุมชนตามพื้นที่ใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็ง โดยภาครัฐอาจใหการสนับสนุนตาง ๆ
1.3 เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ทอ งเที่ย วกั บการผลิ ต ให เ ป น ตลาดรองรั บสิ น ค าชุม ชนที่ สําคั ญ
สงเสริมการสรางเครื อขายวิสาหกิจชุ มชนและการทองเที่ยว (Cluster) สงเสริมบริก ารที่เ ชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยว เชน ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจรานอาหาร รานขายของที่ระลึกและสปา เปนตน
1.4 การเพิ่มฐานะของวิสาหกิจชุมชนและครัวเรือนทองถิ่น
1.5 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสินคาและบริการชุมชน
1.6 ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
1.7 ขยายสินเชื่อและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อวิสาหกิจชุมชน
1.8 กระจายสินคาชุมชนคุณภาพสูงสูแหลงทองเที่ยวใหแพรหลาย โดยการสรางตลาด
หรือจุดขายใหกระจายทั่วประเทศ
1.9 ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม และการพั ก ผ อ น
ระยะยาวของชาวตางชาติในแหลงทองเที่ยวไทย (Long Stay)
2. มาตรการเพิ่มความรูและทักษะผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ใหมีความรูดานการผลิต
การจัดการและการตลาดสมัยใหม
แผนงาน อบรมเพื่อเพิ่มความรูความสามารถผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดโครงการ
อบรมใหความรูดานการผลิต การจัดการ การบัญชี การเงินและการตลาดสมัยใหม
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการพัฒนาขอมูลขาวสารเพื่อเสริมสรางความรูทางดานการผลิต การจัดการและการตลาด
แผนงาน พัฒนาขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการธุรกิจชุมชน
แนวคิดโครงการ
1.1 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารกลางเพื่อวิสาหกิจชุมชน
1.2 ขยายการใชประโยชนอินเตอรเน็ตตําบลสูวิสาหกิจชุมชนใหแพรหลายมากขึ้น
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กลยุทธการสรางโอกาสทางการตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด
มาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการในการเรงดวน
1. มาตรการพัฒนาชองทางการตลาดและจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อเปนชองทางในการนํา
สิน คาชุมชนที่มี คุณภาพสู ตลาดตางประเทศ การปรับปรุงระเบีย บการจัด ซื้อจัด จางภาครัฐใหเอื้อต อ
วิสาหกิจชุมชน
แผนงาน พัฒนาชองทางการตลาดสําหรับสินคาชุมชน
แนวคิดโครงการ
1.1 จัดตั้งบริษัทการคา (Thai Trade Company)
1.2 จัดตั้งศูนยกระจายสินคา โดยเฉพาะสินคาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและตางประเทศ
1.3 พัฒนาตอยอดการดําเนินงานของรานคาชุมชนใหแพรหลายและกวางขวางยิ่งขึ้น
1.4 จัดมาตรการจูงใจใหเกิดกิจกรรมและธุรกรรมบริษัทการคา
1.5 ปรับระเบียบจัดซื้อจัดจางใหวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะภาคการคาและบริการให
สามารถเขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และลดอุปสรรคในการเขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2. มาตรการส ง เสริ ม ให เ กิ ด กิ จ กรรมรั บ ช ว งการผลิ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดใหญ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
แผนงาน สงเสริมกิจกรรมรับชวงการผลิต
แนวคิดโครงการ
2.1 จัดทําขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรระหวางผูรับจางและผูจางเหมาการผลิต
2.2 สงเสริมกิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching)
2.3 สรางแรงจูงใจทางการเงินและการตลาดเพื่อใหเกิดการรับชวงการผลิต
มาตรการระยะกลางและระยะยาว
1. มาตรการสง เสริม ธุรกิจ การคา ชายแดน เพื่อ ใหเ กิด ประโยชนกับวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอมในภูมิภาค
แผนงาน พัฒนาชองทางการตลาดและศูนยกระจายสินคา

87

แนวคิดโครงการ
1.1 แก ป ญ หาอุ ป สรรคการค า ชายแดน
การคาชายแดน ใหมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น

โดยใช ก ลไกของคณะกรรมการด า น

1.2 สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของการคา การลงทุนและการใหบริการในพื้นที่ชายแดน
และประเทศเพื่อนบาน
---------------------------------------------------------
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