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บทที่ 8
สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552 
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)

8.1 ภาพรวมกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
     จ�าแนกตามแหล่งทีม่าของงบประมาณ
 

 8.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณ 

        ในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

 จากการรวบรวมผลการด�าเนนิกจิกรรมและโครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs ตามยทุธศาสตร์ของ

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 ในส่วนของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs) พบว่าในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2550-2552 มจี�านวนกจิกรรมและโครงการรวมทัง้สิน้ 238 โครงการ ใช้งบประมาณด�าเนนิการ

รวมทัง้หมด 3,833.49 ล้านบาท จ�าแนกเป็นกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2550 จ�านวน 125 โครงการ 

วงเงนิงบประมาณ 2,156.93 ล้านบาท กจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2551 จ�านวน 73 โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 1,022.74 ล้านบาท และกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2552 จ�านวน 40 โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 653.83 ล้านบาท 

 ในด้านจ�านวนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่บีทบาทในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการ

ส่งเสรมิ SMEs ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณ

ในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) ในระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 นัน้ พบว่ามจี�านวนหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชนทีม่กีารรเิริม่และด�าเนนิกจิกรรม/โครงการในการส่งเสรมิ SMEs รวมทัง้สิน้ 88 หน่วยงาน ซึง่สามารถ

จ�าแนกเป็นในปีงบประมาณ 2550 มหีน่วยงานภาครฐัและเอกชนด�าเนนิกจิกรรม/โครงการด้านการส่งเสรมิ 

SMEs จ�านวน 38 หน่วยงาน ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2551 มหีน่วยงานภาครฐัและเอกชนด�าเนนิกจิกรรม/

โครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs จ�านวน 18 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2552 มหีน่วยงานภาครฐัและ

เอกชนด�าเนนิกจิกรรม/โครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs จ�านวน 32 หน่วยงาน
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 8.1.2 งบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐ 

         และเอกชน อืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

 จากการรวบรวมผลการด�าเนนิกจิกรรมและโครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs ตามยทุธศาสตร์ของ

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 ในส่วนของงบประมาณตามแผนการด�าเนนิงาน

ด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ (งบประมาณนอกกองทุนส่งเสริม SMEs)  

พบว่าในระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 มจี�านวนกจิกรรม/โครงการรวมทัง้สิน้ 181 โครงการ ใช้งบประมาณ

รวมทัง้หมด 6,030.20 ล้านบาท จ�าแนกเป็นกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2550 จ�านวน 55 โครงการ 

วงเงนิงบประมาณ 2,312.78 ล้านบาท กจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2551 จ�านวน 76 โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 2,131.45 ล้านบาท และกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2552 จ�านวน 50 โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 1,585.98 ล้านบาท 

 ในด้านจ�านวนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่บีทบาทในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการ

ส่งเสรมิ SMEs ภายใต้งบประมาณตามแผนการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) ในระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 นัน้ พบว่ามี

จ�านวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการริเริ่มและด�าเนินกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริม SMEs  

รวมทัง้สิน้ 93 หน่วยงาน ซึง่สามารถจ�าแนกเป็นในปีงบประมาณ 2550 มหีน่วยงานภาครฐัและเอกชนด�าเนนิ

กจิกรรม/โครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs จ�านวน 29 หน่วยงาน ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2551 มหีน่วย

งานภาครัฐและเอกชนด�าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SMEs จ�านวน 34 หน่วยงาน และในปี  

งบประมาณ 2552 มหีน่วยงานภาครฐัและเอกชนด�าเนนิกจิกรรม/โครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs จ�านวน 

30 หน่วยงาน

8.2 สรปุผลการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ยทุธศาสตร์แผนการ 
     ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554)

 8.2.1 มติด้ิานการพฒันาบคุลากร

 จากการรวบรวมผลกจิกรรม/โครงการด้านการพฒันาบคุลากร SMEs ระหว่างปี 2550-2552 ทัง้

ในส่วนทีเ่ป็นเจ้าของกจิการและแรงงาน พบว่ามบีคุลากรทัง้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการและแรงงานได้รบัการถ่ายทอด

องค์ความรู ้ทัง้ในรปูแบบของการฝึกอบรม การสมัมนา และการพฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญรวมทัง้สิน้ 

1,429,481 คน โดยเป็นผลมาจากกจิกรรมและโครงการด้านการส่งเสรมิบคุลากรในสถานประกอบการวสิาหกจิ 

SMEs ในปี 2550 รวม 771,659 คน (ร้อยละ 54.10) จากกจิกรรมและโครงการด้านการส่งเสรมิบคุลากรใน

สถานประกอบการวสิาหกจิ SMEs ในปี 2551 รวม 621,741 คน (ร้อยละ 43.59) และจากกจิกรรมและโครงการ

ด้านการส่งเสรมิบคุลากรในสถานประกอบการวสิาหกจิ SMEs ในปี 2552 จ�านวน 33,081 คน (ร้อยละ 2.32) 

ของจ�านวนบคุลากรรวมที่ได้รบัการพฒันาทัง้หมด ตามล�าดบั 
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 และเมือ่พจิารณาผลการส่งเสรมิ SMEs ด้านการพฒันาบคุลากรตามปีงบประมาณ 2550-2552 

สามารถสรปุภาพรวมการพฒันาดงักล่าว ดงันี้

 (1). การพฒันาบคุลากรในปี 2550 มจี�านวนบคุลากร SMEs ได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรู ้การ

พฒันาทกัษะ และความช�านาญรวมทัง้สิน้ 771,659 คน ในจ�านวนนีเ้ป็นผลจากกจิกรรม/โครงการภายใต้แผน

ปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs ปี 2550 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 20,320 คน และจาก

กิจกรรม/โครงการที่ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 751,339 คน 

 (2). การพัฒนาบุคลากรในปี 2551 มีจ�านวนบุคลากร SMEs ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  

การพฒันาทกัษะและความช�านาญรวมทัง้สิน้ 621,741 คน ในจ�านวนนีเ้ป็นผลจากกจิกรรม/โครงการภายใต้

แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs ปี 2551 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 2,896 คน และจาก

กิจกรรม/โครงการที่ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) ในปี 2551 จ�านวน 618,845 คน

 (3). การพัฒนาบุคลากรในปี 2552 มีจ�านวนบุคลากร SMEs ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  

การพฒันาทกัษะและความช�านาญรวมทัง้สิน้ 33,081 คน ในจ�านวนนีเ้ป็นผลจากกจิกรรม/โครงการภายใต้

แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs ปี 2552 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 4,953 คน และจาก

กิจกรรม/โครงการที่ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) ในปี 2552 จ�านวน 28,128 คน

 

 8.2.2 มติด้ิานการพฒันาวสิาหกจิ

 

 จากการรวบรวมผลกจิกรรม/โครงการด้านการพฒันาวสิาหกจิ SMEs ระหว่างปี 2550-2552 พบ

ว่ามวีสิาหกจิ SMEs ได้รบัการพฒันาและยกระดบัประสทิธภิาพและศกัยภาพในการด�าเนนิกจิการรวมทัง้สิน้ 

67,463 วสิาหกจิ โดยเป็นผลมาจากกจิกรรม/โครงการด้านการเพิม่ศกัยภาพและความสามารถของวสิาหกจิ 

SMEs ในปี 2550 จ�านวน 10,557 วสิาหกจิ (ร้อยละ 15.65) จากกจิกรรม/โครงการด้านการเพิม่ศกัยภาพและ

ความสามารถของวสิาหกจิ SMEs ในปี 2551 จ�านวน 7,211 วสิาหกจิ (ร้อยละ 10.69) และจากกจิกรรมและ

โครงการด้านการเพิม่ศกัยภาพและความสามารถของวสิาหกจิ SMEs ในปี 2552 จ�านวน 49,695 วสิาหกจิ 

(ร้อยละ 73.66) ของจ�านวนบคุลากรรวมที่ได้รบัการพฒันาทัง้หมด 

 และเมือ่พจิารณาผลการส่งเสรมิ SMEs ด้านการพฒันาวสิาหกจิ ตามปีงบประมาณ 2550-2552 

สามารถสรปุภาพรวมการพฒันาดงักล่าว ดงันี้

 (1). การพัฒนาวิสาหกิจในปี 2550 มีจ�านวนวิสาหกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 

ประสิทธิภาพและศักยภาพรวมทั้งสิ้น 10,557 วิสาหกิจ ในจ�านวนนี้เป็นผลจากกิจกรรม/โครงการภายใต้ 

แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs ปี 2550 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 2,053 วสิาหกจิ และ

จากกจิกรรม/โครงการทีด่�าเนนิงานตามแผนการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 8,504 วสิาหกจิ
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 (2). การพัฒนาวิสาหกิจในปี 2551 มีจ�านวนวิสาหกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

ประสทิธภิาพและศกัยภาพรวมทัง้สิน้ 7,211 วสิาหกจิ ในจ�านวนนีเ้ป็นผลจากกจิกรรม/โครงการภายใต้แผน

ปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs ปี 2551 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 119 วสิาหกจิ และจาก

กิจกรรม/โครงการที่ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 7,092 วสิาหกจิ

 (3). การพัฒนาวิสาหกิจในปี 2552 มีจ�านวนวิสาหกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

ประสทิธภิาพและศกัยภาพรวมทัง้สิน้ 49,695 วสิาหกจิ ในจ�านวนนีเ้ป็นผลจากกจิกรรม/โครงการภายใต้แผน

ปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs ปี 2552 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 5,780 วสิาหกจิ และจาก

กิจกรรม/โครงการที่ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) จ�านวน 43,915 วสิาหกจิ

 

 8.2.3 มติด้ิานการพฒันานวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญา

 

 จากการรวบรวมผลกจิกรรม/โครงการทีม่วีตัถปุระสงค์ในด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

นวตักรรม และผลงานวจิยัและพฒันา เพือ่พฒันาศกัยภาพ ประสทิธภิาพ และผลติภาพในการด�าเนนิธรุกจิ 

รวมถึงการต่อยอดผลงานวิจัยและการคิดค้นมาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของสถานประกอบการวิสาหกิจ 

SMEs ในแต่ละสาขาธรุกจิระหว่างปี 2550-2552 พบว่ามจี�านวนชิน้งานด้านนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิาหกจิ 

SMEs ในสาขาธรุกจิต่างๆ รวม 133 รายการ จ�าแนกเป็นชิน้งานด้านนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิาหกจิ SMEs 

จากการเข้าร่วมกจิกรรมและโครงการในปี 2550 รวม 106 รายการ คดิเป็นร้อยละ 79.70 ชิน้งานด้านนวตักรรม

ทีค่ดิค้นโดยวสิาหกจิ SMEs จากการเข้าร่วมกจิกรรมและโครงการในปี 2551 จ�านวน 15 รายการ คดิเป็น 

ร้อยละ 11.28 และชิน้งานด้านนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิาหกจิ SMEs จากการเข้าร่วมกจิกรรมและโครงการ

ในปี 2552 จ�านวน 12 รายการ คดิเป็นร้อยละ 9.02 ตามล�าดบั 

 

 8.2.4 มติด้ิานการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั

 

 จากการรวบรวมผลกิจกรรม/โครงการด้านการสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับ

วิสาหกิจ SMEs ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมระบบและเครื่องมือให้เกิดความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีและ

นวตักรรม การยกระดบัความรูแ้ละทกัษะบคุลากร การบรหิารจดัการระบบข้อมลู การส่งเสรมิด้านการเงนิ การ

ตลาด และพืน้ทีป่ระกอบการ รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการด้านโลจสิตกิส์ การปรบัปรงุและพฒันา

กฎระเบยีบ และการบรหิารจดัการงานส่งเสรมิ SMEs ระหว่างปี 2550-2552 พบว่ามกีารสนบัสนนุปัจจยัเอือ้

ในการด�าเนนิธรุกจิรวมทัง้สิน้ 71 รายการ โดยเป็นผลมาจากกจิกรรม/โครงการทีด่�าเนนิการในปี 2550 รวม 

16 รายการ คดิเป็นร้อยละ 22.54 จากกจิกรรม/โครงการทีด่�าเนนิการในปี 2551 รวม 14 รายการ คดิเป็น

ร้อยละ 19.72 และจากกจิกรรม/โครงการทีด่�าเนนิการในปี 2552 รวม 41 รายการ คดิเป็นร้อยละ 57.75 



มาตรการแก้ไข
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9.1 มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะแรก (มาตรการเร่งด่วน) ปี 2552
 

 โครงการต่างๆ ในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในระยะแรก มเีป้าหมายเพือ่ช่วยเหลอืและขบัเคลือ่น

ทิศทางเศรษฐกิจทั้ง 4 เรื่อง คือ  กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เน้นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและ 

ลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและ 

ผูส้งูอาย ุโดยการเพิม่รายได้ประชาชนโดยตรง และลดภาระค่าครองชพี เพิม่การใช้จ่ายและการลงทนุภาครฐั 

เน้นการลงทุนโดยภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานและรายได้ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจในระดับฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบท ช่วยเหลือและส่งเสริม 

การลงทนุภาคเอกชน เน้นการให้ความช่วยเหลือและสง่เสรมิภาคเอกชนเพือ่ลดการเลกิจา้ง กระตุน้ให้เกดิ

การลงทุนใช้จ่ายเพือ่สร้างงานในระบบเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบจากภาวะหดตัวของภาคส่งออกและการ

ท่องเที่ยวเน้นการช่วยเหลือภาคส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

โดยกระตุน้การท่องเทีย่ว และลดความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของผูส่้งออก 

9.2 แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 ภายใต้แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ ระยะที ่2 (SP2) :  
     2553 - 25554

 

 รฐับาลจดัท�าแผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ ซึง่จะเป็นโครงการลงทนุภายใต้แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิระยะ

ที ่2  ระหว่าง ปี 2553-2555 (Stimulus Package 2) ภายใต้วงเงนิประมาณ 1,431,330 ล้านบาท เพือ่ช่วย

กระตุน้เศรษฐกจิและเพิม่การจ้างงานอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการลงทนุของรฐัควบคูก่ารสร้างขดีความสามารถใน

การแข่งขนัในระยะยาว  เพือ่ส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยอย่างยัง่ยนืตามแผนการพฒันา ทัง้ 7 ด้าน  

ดงันี้

 1. ปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบการกระจายน�้าและพฒันาแหล่งน�า้ขนาดเลก็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

การผลติให้กบัภาคเกษตรและอตุสาหกรรม 

 2. ปรบัปรงุระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ให้ทนัสมยัในระดบัสากล เพือ่ลดต้นทนุและพฒันา 

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์ในภมูภิาค 
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 3. เพิม่ศกัยภาพในการสร้างรายได้ของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

 4. พฒันาศกัยภาพของเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์เพือ่สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

 5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย (Education Modernization  

Program) การปรบัปรงุอาคารเรยีน ห้องเรยีน ห้องสมดุ และห้องปฏบิตักิารของโรงเรยีนให้มมีาตรฐานเดยีวกนั

และทนัสมยัทัว่ประเทศ 

 6. ปฏริปูคณุภาพระบบสาธารณสขุเพือ่ลดต้นทนุการรกัษาพยาบาลในระยะยาว 

 7. ลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ การด�าเนนิการตามแผนการกระตุน้เศรษฐกจิดงักล่าว จะช่วยให้เศรษฐกจิของไทยเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

9.3 แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ ของกระทรวงอตุสาหกรรม ปี 25535  
 

 กระทรวงอตุสาหกรรม ได้ด�าเนนิโครงการ ตามแผนงบประมาณประจ�าปี 2553 ภายใต้แผนปฏบิตัิ

การไทยเข้มแขง็ รวม 4 โครงการหลกั ประกอบด้วย โครงการพฒันาห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ทดสอบผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรม อยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) เน้นการปรบัปรงุ

และพฒันาบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานทีท่นัสมยั และจ�าเป็นต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

ภาคอตุสาหกรรมให้มกีารผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ โครงการเสรมิสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิแก่อตุสาหกรรมอาหาร

ไทย เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ตามแนวคดิเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี  เน้นการสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร SMEs ส่งเสริมและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ให้กบัผูป้ระกอบการ การสร้างโอกาสทางการตลาด และการพฒันาฐานข้อมลู  โครงการสนบัสนนุ

อตุสาหกรรมเพือ่การสหกรณ์ห้องเยน็และการตลาดกลางผกั ผลไม้ จงัหวดัปัตตาน ี ให้เป็นพืน้ทีต่ลาดกลาง

ส�าหรบัซือ้-ขายแลกเปลีย่นสนิค้า ทีม่ปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้อบรมสมาชกิสหกรณ์ เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละความ

เชีย่วชาญในการด�าเนนิธรุกจิ 

5กระทรวงอุตสาหกรรม 




