QUICK STUDY
OECD แนะ สสว. ยึดมั่นการพัฒนา SMEs ของไทย
นับตั้งแต่ไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ในกรอบคณะทางานด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการของ OECD (Working Party on SMEs and
Entrepreneurship:WPSMEE) สสว. ได้ให้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย
ส่งเสริม SMEs รวมทั้ง เข้าร่ วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและ
ประสบการณ์การส่งเสริม SMEs กับประเทศสมาชิกอื่นๆ ของ OECD มาโดยตลอด ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งที่ไทยจะได้รับทราบข้อมูลด้านความเคลื่อนไหวและนโยบายการส่งเสริม SMEs ล่าสุดของ
ต่างประเทศเพื่อนามาปรับใช้กับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบ้านเรา
เป็ น ที่ น่ ายิ น ดีอ ย่ างยิ่ ง ที่ สสว. ได้ รั บการสนั บสนุ น งบประมาณจากกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (Organization
for Economic Co-operation and Development: OECD) ในการดาเนินโครงการศึกษาวิจัย
Thailand’s SME Policy Review ซึ่งเป็นการจัดทาบทศึกษาวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศและท้องถิ่นของไทย (Country
reviews on SME and entrepreneurship issues and policies at national local levels in
Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมการดาเนินนโยบาย SMEs ของไทย ผ่านตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD และนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
เสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของไทย เพื่อปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทย
ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนแม่บทและประสานการทางานของ
หน่วยงานส่งเสริม SMEs ภาครัฐและเอกชน การที่ สสว. ได้รับความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าวเพื่อดาเนินโครงการศึกษาวิจัย Thailand’s SMEs Policy Review ถือว่าเป็นโอกาสอันดี
อย่างยิ่งที่ สสว. จะได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการจัดทานโยบายส่งเสริมจาก OECD อีก
ทั้งยังกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ OECD ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางเศรษฐกิจในฐานะที่ไทยเป็น หนึ่งในประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ใ นคณะทางานกลุ่มงานด้าน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ นอกจากนี้ การที่เป็นองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินการ
ศึกษาวิจัยฯ ร่วมกับ คณะผู้ศึกษาวิจัย OECD ซึ่งมีชื่อเสียงด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ในสะดับสากล นับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ สสว. จะได้แสดง
ถึงศักยภาพในการเป็นผู้นาหลักด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบายส่งเสริม SMEs แห่งชาติรวมทั้ง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย แก่หน่วยงานร่วมภาครัฐและเอกชนตลอดจน
เครือข่ายความร่วมด้าน SMEs อื่นๆ ของต่างประเทศ

คณะผู้ศึกษาวิจัย OECD ได้จัดทาผลการศึกษา Thailand’s SME Policy โดยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SMEs แบบยั่งยืนในภาพรวมดังนี้
1. รัฐบาลจาเป็นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องตอกย้าถึงบทบาทที่ชัดเจนของ สสว. ในการเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดทาและประสานงานด้านนโยบายส่งเสริม SMEs ทั้งนี้ สสว. ต้องปรับปรุง
วิธีการควบคุมโครงการและแผนงานส่งเสริม SMEs ที่นาเสนอโดยหน่วยงานร่วมให้
สอดคล้องกับยุทธศสตร์และนโยบายหลัก
โดยจาเป็นจะต้องมีการรายงานติดตาม
ประเมินผลโครงการและแผนงานฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนวิธีการควบคุมการใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ที่ผ่านมา สสว. กาหนดงบประมาณรายปีที่ตายตัวซึ่งขาดความยืดหยุ่น หากสามารถ
เปลี่ยนเป็นการใช้งบประมาณแบบต่อเนื่อง (rolling programme-based budget) จะ
ช่วยให้สามารถวางแผนการดาเนินโครงการแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความ
ผันผวนทางสภาพเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญที่อยู่เหนือความควบคุม
3. เพื่อให้ SMEs ได้รับการส่งเสริมอย่างตรงจุด ไทยควรหันมาปรับใช้วิธีการวางนโยบายและ
งบประมาณแบบประมวล (portfolio approach) ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินยุทธศาสตร์
ส่งเสริม SMEs นั้นสอดรับกับเป้าหมายและระยะของการพัฒนาธุรกิจ
4. ถึงแม้ว่า สสว. จะมีจานวนโครงการด้าน SMEs มากมาย แต่เท่าที่ผ่านมานั้น พบว่า ยัง
ขาดระบบวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาถึงผลกระทบและความคุ้มทุนทาง
เศรษฐกิจ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ สสว. จะต้องเร่งพัฒนาระบบการประเมินดังกล่าวเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานร่วมและผู้ประกอบการว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นถูก
ใช้ไปอย่างคมีปะสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เป็ น ที่มั่น ใจอย่ า งยิ่ งว่าผลการศึ กษาดังกล่ าวจะสามารถใช้เ ป็น ข้อมูล อ้า งอิงทาง
วิ ช าการรวมทั้ ง ตรวจสอบได้ เ นื่ อ งจากได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาโครงการ
ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานหลั ก ภาครั ฐ ด้ านเศรษฐกิ จ ต่า งๆ เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศ
สภาพัฒน์ ฯ และกรมการค้าต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อทาหน้าที่ติดตามความคืบหน้าและให้การ
สนับสนุนการดาเนินการศึกษาวิจัยของ OECD ประสานงานระหว่าง OECD และหน่วยงาน
ต่างๆของไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เอื้อให้การศึกษาดังกล่าวดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้การศึกษาวิจัยดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด สสว. จึงมีกาหนดจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลการศึกษาฯ รวมถึงการเผยแพร่แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554-2559) ในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ กรุ ง เทพฯ เพื่อเผยแพร่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ OECD ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทาหน้าที่กาหนด
นโยบาย SMEs ตลอดจน นักวิชาการ นักวิจัยและนักวิเคราะห์นโยบายภาครัฐอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือวิธีการที่จะประยุกต์ใช้ข้อมูลของ OECD มาปรับปรุงแผนการส่งเสริม
ฯ ฉบับที่ 3 ให้สอดคล้องกับผลการศึกษารวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ส่วนวางแผนด้านนโยบายและควมร่วมมือระหว่างประเทศ

