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บทที่ 6
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
รำยสำขำ ปี 2557

6.1	ธุรกิจบริกำรกำรศึกษำ
จำกกำรวิเครำะหสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก (SWOT Analysis)  

ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำ พบว่ำมรีำยละเอยีดดงันี้

1)	จดุแขง็	(Strengths) ได้แก่ ควำมต้องกำรของตลำดธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำบำงประเภท

ยงัมแีนวโน้มเตบิโตค่อนข้ำงมำก โรงเรยีนหลำยแห่งมกีำรสะสมประสบกำรณและชื่อเสยีงมำอย่ำง

ยำวนำนและสำมำรถพัฒนำหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณอย่ำงชัดเจน มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำง 

กำรศกึษำและมกีำรปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในสถำนศกึษำ โดยน�ำระบบไอทสีมยัใหม่เข้ำมำช่วย

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรยีนอย่ำงต่อเนื่อง

2)	จุดอ่อน	(Weaknesses) ได้แก่ กำรเข้ำสู่ตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ท�ำได้ยำก

เพรำะต้องแข่งขันกับรำยเก่ำที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมเชื่อถือ กำรขำดแคลนบุคลำกร/ผู้สอน  

กำรขำดควำมร่วมมอื/ประสำนงำนกนัระหว่ำงโรงเรยีนในระบบกบัโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

3)	 โอกำส	 (Opportunities) ได้แก่ กำรมีควำมต้องกำรต่อเนื่องและคำดว่ำจะมีเพิ่มขึ้น

อีกจำกกำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยเฉพำะบุคลำกรช่ำงฝีมือและผู้ที่มีทักษะ 

ด้ำนภำษำ (องักฤษ) กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเรยีนกำรสอนยงัขยำยตวัได้อกีมำก กำร

เตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบ้ำน และกำรเปิดเสรธีรุกจิบรกิำรของประชำคมเศรษฐกจิ

อำเซยีน เป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำไปลงทนุจดัตั้งโรงเรยีนในกลุม่ประเทศสมำชกิอำเซยีนมำกขึ้น

4)	อุปสรรค	 (Threats) ได้แก่ กำรแข่งขันสูงและมีแนวโน้มรุนแรงมำกขึ้นทั้งระหว่ำง

โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน และระหว่ำงโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง โครงสร้ำงประชำกร

ของไทยก�ำลงัเปลี่ยนเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยคุ่อนข้ำงเรว็ ท�ำให้ประชำกรวยัเดก็มจี�ำนวนลดลง และ

กำรที่ภำครฐัมแีนวโน้มที่จะจดัเกบ็ภำษจีำกโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ โดยเฉพำะโรงเรยีนกวดวชิำ
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ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	

สำขำธุรกิจบริกำรกำรศึกษำ

วิสัยทัศน์ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและเอกชนเพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรศกึษำของประเทศ

พันธกิจ 1.  จดัท�ำยทุธศำสตรและแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม สำขำบรกิำรกำรศกึษำ 

2. ผลกัดนั สนบัสนนุ พฒันำระบบส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนบูรณำกำร

 ควำมร่วมมอืของหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนที่เกี่ยวกบัธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำ

3. จดัท�ำและพฒันำองคควำมรู้และฐำนข้อมูล เพื่อประโยชนในกำรเสนอแนะนโยบำยและกำรส่งเสรมิ

 วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม สำขำบรกิำรกำรศกึษำ

4. เสรมิสร้ำงระบบธรรมำภบิำลทั้งภำครฐัและเอกชน เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง

 และขนำดย่อม สำขำบรกิำรกำรศกึษำ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

เป้ำประสงค์ 1. สนบัสนนุรฐับำลในกำรวำงนโยบำย ตลอดจนกำรก�ำหนดทศิทำงกำรช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนบัสนนุ 

 วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม สำขำบรกิำรกำรศกึษำ 

2. พฒันำกลไกที่เป็นที่ยอมรบัร่วมกนัของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกำรพฒันำและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกบั

 วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม สำขำบรกิำรกำรศกึษำ

3. สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและเอกชน เพื่อกำรส่งเสรมิและพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำง

 และขนำดย่อมของประเทศ สำขำบรกิำรกำรศกึษำ

4. ขบัเคลื่อนกำรพฒันำนวตักรรมทำงกำรศกึษำทั้งในภำครฐัและเอกชนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำง 

 ควำมเข้มแขง็ให้กบัภำคกำรศกึษำของประเทศ

ค่ำนิยม Good	Governance	: สร้ำงมำตรฐำนและควำมเท่ำเทยีมทำงกำรบรหิำรจดักำรศกึษำให้แก่ 

ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถงึ โดยมุ่งประโยชนสูงสดุต่อผู้เรยีนเป็นส�ำคญั

Good	Work	: กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนัโดยเปิดใจยอมรบัและรบัฟังควำมคดิเหน็ผู้อื่น 

เพื่อเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืที่ดแีละควำมสมัพนัธอนัยั่งยนืระหว่ำงผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง

Good	Organization	: เรยีนรู้และถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนองคควำมรู้ประสบกำรณและทกัษะร่วมกนั 

เพื่อพฒันำองคกรทั้งภำครฐัและภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่องให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์

1. ยทุธศำสตรกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อสนบัสนนุนวตักรรมทำงกำรศกึษำ

 • พฒันำผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ (ธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำ) เพื่อส่งเสรมินวตักรรมทำงกำรศกึษำ

 • สนบัสนนุกำรเพิ่มพูนควำมรู้ของครู/ช่ำงฝีมอื

 • พฒันำระบบ One - stop Service ด้ำนแรงงำน

2. ยทุธศำสตรกำรสนบัสนนุศกัยภำพด้ำนกำรเงนิและกำรลงทนุเพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั

 • ส่งเสรมิกำรลงทนุเพื่อสนบัสนนุธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำ

 • เพิ่มควำมสำมำรถในกำรขอสนิเชื่อของธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำ

3. ยทุธศำสตรกำรส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรคุ้มครองทรพัยสนิทำงปัญญำ

 • เสรมิสร้ำงศกัยภำพด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของสถำนศกึษำ

 • ส่งเสรมิกำรใช้ซอฟตแวรทำงกำรศกึษำและซอฟตแวร Open Source ในสถำนศกึษำ

 • จดัท�ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวกบัธรุกจิบรกิำรกำรศกึษำ

 • คุ้มครองทรพัยสนิทำงปัญญำกระบวนกำรเรยีนกำรสอนและนวตักรรมทำงกำรศกึษำ

4. ยทุธศำสตรกำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืเพื่อเพิ่มประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำร

 • ส่งเสรมิกำรรวมกลุ่มของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

 • ส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงโรงเรยีนรฐักบัโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

 • ส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคเอกชนกบัโรงเรยีนช่ำงฝีมอื

 • ร่วมกนัแก้ปัญหำและก�ำหนดมำตรฐำนกำรให้บรกิำรกำรศกึษำ

5. ยทุธศำสตรกำรปรบัปรงุกฎระเบยีบและขบัเคลื่อนนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

 • ส่งเสรมิกำรใช้ระบบรบัรองมำตรฐำนวชิำชพีและกำรสอบใบอนญุำตประกอบวชิำชพี

 • พฒันำระบบสอบเทยีบควำมรู้และทกัษะด้ำนวชิำกำรและวชิำชพี

 • ปรบัปรงุเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรกู้เงนิเพื่อกำรศกึษำ

 • เพิ่มโอกำสกำรกู้เงนิเพื่อกำรศกึษำส�ำหรบัผู้ใช้แรงงำน

6.2		 ธุรกิจบริกำรขนส่งสินค้ำ
จำกกำรวิเครำะหสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก (SWOT Analysis)  

ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในธรุกจิบรกิำรขนส่งสนิค้ำ พบว่ำมรีำยละเอยีดดงันี้

•	จดุแขง็	(Strengths) ได้แก่ กำรมรีำคำค่ำขนส่งที่ถกูกว่ำบรษิทัต่ำงชำตแิละไปรษณยีไทย

กำรมปีระกนัภยัสนิค้ำ กำรขนส่งรวดเรว็และตรงเวลำ กำรบรกิำรสะดวกและสภุำพ กำรตอบสนอง 

ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ท�ำเลที่ตั้งใกล้กลุ่มลูกค้ำหลัก และควำมยืดหยุ่น 

ด้ำนรำคำ

•	จดุอ่อน	(Weaknesses)	ได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยแีละกำรพฒันำบคุลำกรยงัอยูใ่นระยะ

เริ่มต้น กำรขำดควำมพร้อมต่อกำรรบัสถำนกำรณฉกุเฉนิและอบุตัเิหต ุกำรขำดมำตรฐำนกำรคดิ

รำคำค่ำขนส่ง สมรรถนะของรถขนส่งต�่ำเนื่องจำกกำรใช้รถค่อนข้ำงเก่ำ กำรขำดมำตรฐำนกำร

ควบคมุคณุภำพของพนกังำนขบัรถ และกำรตลำดเสยีเปรยีบเมื่อเทยีบกบัผู้ให้บรกิำรขนำดใหญ่ 

บทสรุปผู้บริหาร
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•	โอกำส	(Opportunities) ได้แก่ กำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำอำจส่งผลให้กำรขนส่งทำงถนน

ระหว่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น กำรขนส่งทำงถนนได้รับงบประมำณสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องจำก 

กำรที่รฐับำลให้ควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยัและกำรลดอบุตัเิหต ุกำรพฒันำธรุกจิด้ำนกำรขนส่ง

เพิ่มมำกขึ้น ระบบโครงข่ำยถนนทั่วถงึและใช้งำนได้ด ีโครงข่ำยถนนเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้ำน 

มีควำมสะดวก และจำกกำรที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนตรำยใหญ่ของโลก ท�ำให้จัดหำ 

ยำนพำหนะได้หลำกหลำยและมรีำคำถูก 

•	อุปสรรค	 (Threats) ได้แก่ กฎหมำยและข้อบังคับด้ำนกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน 

ยังไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรขำดกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับพนักงำนขับรถ  

กำรจ�ำกัดจ�ำนวนรถที่อนุญำตขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนในประเทศกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง (GMS) 

กำรขำดกำรก�ำกบัดแูลที่ดจีำกภำครฐัในกำรบงัคบักำรบ�ำรงุรกัษำรถ แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของรำคำ

น�้ำมัน กำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรด้ำนรำคำ กำรขำดกำรควบคุมรถบรรทุกน�้ำหนักเกิน  

กำรขำดหน่วยงำนรับผิดชอบโดยตรงในกำรบูรณำกำรระหว่ำงรูปแบบกำรขนส่ง สถำนกำรณ

ทำงกำรเมอืง กำรขำดบริกำรเพื่อกำรขนส่ง เช่น จดุพักรถ และที่พกัซ่อม และควำมต้องกำรใช้

ถนนสูงทั้งจำกรถยนตส่วนบคุคลและกำรขนส่งสำธำรณะ

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	

สำขำธุรกิจบริกำรขนส่งสินค้ำ

วิสัยทัศน์ มุ่งหวงัให้ผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อมของไทยมกีำรจดักำรธรุกจิที่มปีระสทิธภิำพ

และมศีกัยภำพในกำรแข่งขนัในระดบัเครอืข่ำยของกำรขนส่ง

พันธกิจ 1. กำรพฒันำประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรขององคกร ทั้งในด้ำนกำรบรหิำรจดักำร เทคโนโลยสีำรสนเทศ

 เพื่อบูรณำกำรงำน บคุลำกร และกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง

2. กำรพฒันำควำมร่วมมอืในระดบัเครอืข่ำยของกำรขนส่งที่สำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกจิกรรม

 ระหว่ำงองคกรเครอืข่ำยของกำรขนส่งที่เป็นพนัธมติรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประหยดั รวดเรว็ 

 และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

3. กำรส่งเสรมิให้เกดิปัจจยัแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรประกอบธกุจิขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุเนื่องจำก

 กำรเปิดเสรกีำรขนส่ง 

เป้ำประสงค์ 1. เพื่อยกระดบัคณุภำพกำรให้บรกิำรขนส่งของผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อม 

2. เพื่อเตรยีมควำมพร้อมให้ผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อมของไทยให้พร้อมกบักำรแข่งขนั

 ในยคุเสรกีำรค้ำและบรกิำร
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ค่ำนิยม “MI2 สู่ควำมเป็นมอือำชพีด้ำนกำรจดักำรกำรขนส่งอย่ำงยั่งยนื”

Interconnectivity	: ผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อมมกีำรบูรณำกำรงำน บคุลำกร 

เครื่องมอื และเทคโนโลย ีเพื่อกำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำและข้อมูลภำยในองคกรให้สำมำรถเคลื่อนไหล

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

Interoperability	: ผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเชื่อมและประสำนกำร 

ด�ำเนนิงำน และข้อมูลระหว่ำงองคกรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิลในกำรลดต้นทนุ  

และมคีวำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัในระดบัเครอืข่ำยกำรขนส่ง 

Market	Access	: ผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รบักำรสนบัสนนุกำรสร้ำงปัจจยั

แวดล้อมที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงธรุกจิ และเอื้อต่อกำรประกอบกจิกำร 

ยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์

1. ยทุธศำสตรกำรสร้ำงควำมเป็นมอือำชพีด้ำนกำรจดักำรกำรขนส่ง

 • พฒันำศกัยภำพผู้ประกอบกำรขนส่งขนำดกลำงและขนำดย่อมในทกุภูมภิำค 

 • พฒันำบคุลำกรด้ำนกำรจดักำรขนส่งสนิค้ำให้มคีวำมเป็นมอือำชพีทั้งในเชงิปรมิำณและคณุภำพ

 • สนบัสนนุกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศด้ำนกำรจดักำรกำรขนส่ง เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพกำรท�ำธรุกจิ

 • ส่งเสรมิแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรจดัท�ำคู่มอืแนวทำงกำรปฏบิตัทิี่ด ี(Best Practices) 

2. ยทุธศำสตรกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืและกำรเชื่อมโยงระหว่ำงองคกรธรุกจิ

 • ส่งเสรมิให้เกดิโอกำสและแรงจูงใจส�ำหรบักำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงผู้ประกอบกำร

  ในเครอืข่ำยกำรขนส่ง

 • ส่งเสรมิให้เกดิกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้ประกอบกำรในเครอืข่ำยกำรขนส่งด้วยกำร 

  น�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศที่เหมำะสม ในกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

 • ส่งเสรมิมำตรฐำนระบบกำรด�ำเนนิงำนที่เป็นสำกล เพื่อสร้ำงควำมสอดประสำนและควำมเชื่อมั่น 

  ด้ำนควำมปลอดภยัและคณุภำพของสนิค้ำที่ขนส่งทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

6.3	ธุรกิจพลังงำนทดแทน
จำกกำรวิเครำะหสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก (SWOT Analysis)  

ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในธรุกจิพลงังำนทดแทน พบว่ำมรีำยละเอยีดดงันี้

•	จดุแขง็	(Strengths) ได้แก่ กำรมวีตัถดุบิที่จ�ำเป็นต่อกำรผลติพลงังำนทดแทนอกีทั้งยงั

มเีศษวสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตรนำนำชนดิที่สำมำรถน�ำมำแปรรปูเป็นพลงังำนได้ ศกัยภำพของ

กำรผลิตพลังงำนทดแทนของประเทศไทยยังไม่เต็มประสิทธิภำพก�ำลังกำรผลิตที่แท้จริง รวมทั้ง

อปุสงคของพลงังำนทดแทนยงัคงมแีนวโน้มสงูขึ้นอย่ำงต่อเนื่องอนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกนโยบำย

สนบัสนนุของรฐับำล

บทสรุปผู้บริหาร



6-6 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

•	จุดอ่อน	(Weaknesses) ได้แก่ รำคำและปรมิำณของวตัถดุบิมคีวำมผนัผวนตำมฤดกูำล 

มกีำรแย่งชงิระหว่ำงพชืที่น�ำไปผลติอำหำรและพชืที่น�ำไปผลติพลงังำน โรงงำนผลติส่วนมำกไม่ได้

ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือวัตถุดิบในแหล่งเดิมไม่เพียงพอ เครื่องจักรส่วนใหญ่ต้องน�ำเขำ้จำก

ต่ำงประเทศ อำศยัเงนิลงทนุสูง มคีวำมเสี่ยงในกำรจดักำร/บรหิำร/ควบคมุต้นทนุวตัถดุบิที่ใช้ใน

กำรผลติพลงังำนทดแทน

•	โอกำส	(Opportunities) ได้แก่ กำรที่ภำครฐัมนีโยบำยสนบัสนนุธรุกจิพลงังำนทดแทน

อย่ำงชัดเจน โดยมีแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนเพื่อลดกำรใช้พลังงำนสิ้นเปลืองที่มีรำคำผันผวน

ตำมตลำดโลกในปัจจบุนั และมกีำรส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนหมนุเวยีนทกุภำคส่วน ประกอบกบัมี

เจ้ำหน้ำที่ช�ำนำญกำรที่เกี่ยวข้องเฉพำะด้ำนพลงังำนทดแทนประเภทต่ำงๆ

•	อุปสรรค	(Threats) ได้แก่ ปัญหำโครงสร้ำงปลำยน�้ำและระบบสำยส่งไฟฟ้ำไม่เพยีงพอ

กับโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กที่เพิ่มขึ้น ขำดกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีทำงพลังงำนทดแทนในด้ำน

เครื่องจักรกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบ เงินทุนกำรศึกษำวิจัย และขำดกำรส่งเสริม 

เชื่อมโยงผลจำกงำนศกึษำวจิยัเพื่อน�ำไปใช้ในเชงิธรุกจิ และยงัขำดกำรบรูณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องกบักำรขอใบอนญุำตด�ำเนนิกจิกำร ก่อให้เกดิควำมตดิขดัในกำรด�ำเนนิงำน

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	

สำขำธุรกิจพลังงำนทดแทน

วิสัยทัศน์ มุ่งพฒันำศกัยภำพของผู้ประกอบกำรควบคู่กบักำรพฒันำเทคโนโลย ีสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนพลงังำน

ทดแทนของภูมภิำคอำเซยีน

พันธกิจ 1. กำรส่งเสรมิกำรรวมกลุ่มของธรุกจิพลงังำนทดแทน ที่สำมำรถก่อให้เกิดกำรต่อยอดกำรพฒันำ 

 ทำงธรุกจิอย่ำงต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิ

2. กำรพฒันำระบบกำรควบคมุ ลด บรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงของวตัถดุบิพลงังำนทดแทน 

 เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัอย่ำงยั่งยนื

3. กำรส่งเสรมิกำรพฒันำและสะสมองคควำมรู้ภำยในองคกรเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพฒันำธรุกจิ

 อย่ำงต่อเนื่อง
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เป้ำประสงค์ 1. เพื่อพฒันำกลไกกำรลดต้นทนุในกำรผลติเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงธรุกจิแก่ผู้ประกอบกำร

 พลงังำนทดแทนขนำดกลำงและขนำดย่อม

2. เพื่อกำรสร้ำงควำมพร้อมแก่ผู้ประกอบกำรธรุกจิพลงังำนทดแทนให้มศีกัยภำพเพยีงพอที่จะก้ำวสู่

 กำรแข่งขนัระดบัภูมภิำคอำเซยีน

3. เพื่อสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืระหว่ำงผู้ประกอบกำรธรุกจิพลงังำนทดแทนภำยในประเทศ 

 เพื่อร่วมสร้ำงภูมคิุ้มกนัจำกควำมเสี่ยงภำยนอกที่ไม่คำดคดิ

ค่ำนิยม “พลงังำนมั่นคง มุ่งสร้ำงควำมแขง็แกร่ง”

1. สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บรโิภค พฒันำมำตรฐำนควำมปลอดภยัเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้ 

 พลงังำนทดแทน

2. ร่วมสร้ำงพนัธมติรเสรมิควำมแขง็แกร่ง กำรเรยีนรู้และถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนองคควำมรู้ 

 ประสบกำรณและทกัษะร่วมกนัระหว่ำงผู้ประกอบกำร ตลอดจนพฒันำควำมสมัพนัธ 

 อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบัเหตกุำรณที่ไม่คำดคดิ

ยุทธศำสตร ์
และกลยุทธ์

1. ยทุธศำสตรกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

 สำขำพลงังำนทดแทน

 • กำรเสรมิสภำพคล่องทำงกำรเงนิ

 • กำรพฒันำทกัษะและองคควำมรู้

 • กำรสร้ำงพนัธมติรทำงธรุกจิ

2. ยทุธศำสตรกำรพฒันำโครงสร้ำงทำงเศรษฐกจิของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมสำขำธรุกจิ 

 พลงังำนทดแทน

 • กำรปรบัโครงสร้ำงกำรผลติ

 • กำรจดัท�ำแผนส่งเสรมิควำมมั่นคงของวตัถดุบิทำงพลงังำน เพื่อกำรพฒันำพลงังำนทดแทน 

  ที่ยั่งยนื

3. ยทุธศำสตรกำรสนบัสนนุสภำพแวดล้อมของธรุกจิพลงังำนทดแทนให้เอื้อต่อกำรประกอบกำร

 • กำรจดัท�ำระบบฐำนข้อมูลของวสิำหกจิฯ สำขำธรุกจิพลงังำนทดแทน

 • กำรสนบัสนนุกำรเข้ำถงึฐำนข้อมูลทำงพลงังำนทดแทน

 • กำรพฒันำองคกรเพื่อเป็นตวักลำงในกำรเชื่อมโยงองคควำมรู้ ที่มอียู่ระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐั

  ที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิพลงังำนทดแทน

 •. กำรปรบัโครงสร้ำงกฎระเบยีบและภำษี

4. ยทุธศำสตรกำรสร้ำงวสิยัทศันและธรรมำภบิำลของผู้ประกอบกำร สำขำพลงังำนทดแทน

 • กำรพฒันำระบบ กำรตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน

 • กำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ ระหว่ำงธรุกจิกบัชมุชน

บทสรุปผู้บริหาร


