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ค ำน ำ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการด าเนินงานที่รัฐบาล  
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละปีส านักงบประมาณจะก าหนดกรอบและประเด็นการจัดท างบประมาณ และ
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการด้วยความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือจะ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
 ที่ผ่านมา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการแล้วเป็น
เวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 ภายใต้ชื่อเรื่องดังนี้ 

‣ พ.ศ. 2559: งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                         
เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

‣ พ.ศ. 2560: งบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์์ ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2560        
เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

‣ พ.ศ. 2561: งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

‣ พ.ศ. 2562: งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

‣ พ.ศ. 2563: งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

‣ พ.ศ. 2564: งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น สสว. ได้ปรับวิธีการด าเนินงานจาก “แผนงานบูรณาการ 
การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล” เป็น “แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล” พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SME ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
พฤศจิกายน 2563 
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1. สถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2562 

 

 

จากข้อมูลสถานการณ์ SME ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ SME ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศในฐานะหน่วยธุรกิจที่มีจ านวนมากที่สุด มีบทบาทหลักในการสร้างงานและสร้างรายได้ทั้ง

ภายในประเทศและการส่งออกสินค้าและบริการ ตลอดจนยังเป็นกลไกหมุนเวียนรายได้และกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อจ าแนกตามขนาดธุรกิจจะพบว่า วิสาหกิจขนาดย่อมและ

วิสาหกิจรายย่อยซึ่งมีจ านวนมาก ยังขาดศักยภาพและต้องการได้รับการพัฒนาในหลายมิติ ภาครัฐจึงต้องเร่ง

พัฒนา SME ให้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละขนาดและช่วงธุรกิจโดยสอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือให้ SME มี

ความแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะเป็นก าลังส าคัญของประเทศได้ต่อไป 
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2. นิยำมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) 

นิยามส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะใช้ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2563 โดยนิยาม SME ใหม่ ใช้จ านวนการจ้างงานและรายได้เป็นเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและรูปแบบการ

ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการในทุกขนาดของ

วิสาหกิจ ตามศักยภาพและความสามารถในการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
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3. เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำง 

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปีงบประมาณ 

2565 ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางดังนี้ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในขอบเขตการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 3 แนวทางดังนี้ 

 แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค  – 19 
 แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 
 แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

นอกจากนี้ ในแต่ละแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะมีตัวชี้วัดแนวทางซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จของแนวทางการด าเนินงาน และจะใช้ประกอบการควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของ
แนวทางต่างๆ ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดหลักของแผน 

เป้ำหมำย   SME ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ สามารถกลับมาเป็นกลไกการพัมนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ตัวช้ีวัด  1) สัดส่วน SME GDP ต่อ GDP ของประเทศเป็น 35% (ใช้นิยามใหม่) 
  2) อัตราการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึน 1.8% ต่อปี  

สำขำเป้ำหมำย สาขาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง (โรงแรม ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น)  

สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นสาขาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรรค์และเน้น
คุณาภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

กลุ่มเป้ำหมำย 1) วิสาหกิจระยะเริ่มต้น Early Stage  

   (กลุ่มผู้สนใจจะเริม่ต้นธุรกจิ และ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มี ระยะการด าเนินธุรกิจระหว่าง 0 - 3 ปี) 

  2) วิสาหกิจรายย่อย Micro Enterprise (ตามนิยาม SME ใหม่) 
  3) วิสาหกิจขนาดย่อม Small Enterprise (ตามนิยาม SME ใหม่) 
  4) วิสาหกิจขนาดกลาง Medium Enterprise (ตามนยิาม SME ใหม่) 
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แนวทำงที่ 1 กำรบรรเทำปัญหำและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิค  – 19 

เป้ำหมำย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และอัตราการ

ลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ     ในปี 2565 

กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1.1 เสริมสภำพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนในระดับพ้ืนฐำน ส ำหรับ SME ในกลุ่ม

เศรษฐกิจฐำนรำก โดยขยายบทบาทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ให้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจรายย่อยทั้งในส่วนภูมิภาคและในเมือง
มากขึ้น ด้วยการจัดให้มีเงินทุนสนับสนุนหรือสินเช่ือส าหรับเหตุฉุกเฉิน
หรือวิกฤตทางธุรกิจของ SME กลุ่มรายย่อย (Micro) และขนาดย่อม 
(Small) ที่เป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้กลไกของ
หลักทรัพย์ทางสังคม (social collateral) มาประยุกต์ใช้ เช่น สมาชิกของ
กองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุน/สินเช่ือซึ่ง
กันและกัน หรือรวมกันขอรับเงินทุนสนับสนุน/สินเช่ือเป็นกลุ่ม หาก
สมาชิกภายในกลุ่มรายใดไม่คืนเงินสมาชิกที่เหลือจะขอเงินทุนสนับสนุน/
สินเช่ือไม่ได้ เป็นต้น 

    

o ส่งเสริมให้กองทุนภำครัฐ เช่น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ SME กลุ่มที่ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ ด้วยการ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมต่อ

สถานการณ์  และลดข้อจ ากัดของสถาบันการเงิน 
(2) จัดให้มีมาตรการช่วยเหลอื SME ที่ทันต่อสภาพปัญหา เช่น เงินทุนเพื่อ

ชะลอการเกิดหนี้เสีย เงินทุนเพื่อการจ้างงาน เงินทุนปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
เป็นต้น 

(3) ยกระดับกองทุนภาครัฐส าหรับ SME ที่มีอยู่ให้มีสถานะเป็นกองทุนนิติ
บุคคล มีการตรากฎหมายเฉพาะ และมีการบริหารจัดการโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
   

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเชื่อแก่ SME โดยก าหนดเง่ือนไขที่จูงใจให้
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ด้วยการก าหนดคุณสมบัติให้ 
SME ที่จะขอสินเช่ือจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นช าระภาษีของปีก่อนเป็น

 
   



5   ส ำนักนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs 
 

กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

เกณฑ์ในการพิจารณา และน าข้อมูลรายได้จากการยื่นช าระภาษีเป็นฐาน
ในการประเมินวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

o ลดหรือชะลอค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของ SME ที่เป็นต้นทุนในการท าธุรกิจ 
เช่น ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บจาก
ผู้ประกอบการ ท้ังในส่วนของการอนุมัติ การอนุญาต/การรับรอง การจด
ทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง และการตรวจสอบ ยกเว้นหรือลด
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภคที่เป็นต้นทุนในการท าธุรกิจ เช่น ค่าเช่า
สถานที่ราชการเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการใช้งานอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

    

o สนับสนุนค่ำจ้ำงแรงงำนให้กับ SME ที่ยังได้รับผลกระทบรุนแรงจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 โดยจัดให้มีเงินอุดหนุนหรือสินเช่ือแบบมีเง่ือนไข 
ส าหรับ SME น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน เพื่อประคองธุรกิจให้
อยู่ต่อได้ โดยมีความครอบคลุมทั้งในส่วนของการรักษาการจ้างงานเดิม 
และการจ้างแรงงานใหม่ เช่น การก าหนดเง่ือนไขในการรักษาระดับการ
จ้างงานขั้นต่ าในการขอรับเงินอุดหนุน หรือ การอุดหนุนเงินค่าจ้างให้แก่  
SME โดยตรง 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1.2 สร้ำงโอกำสในกำรขำยและกำรขยำยตลำดของ SME 
o ขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริม SME เข้ำสู่กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของภำครัฐ 

(government procurement) ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นช่องทาง
การตลาดขนาดใหญ่ช่องทางหลักที่จะมีให้ SME ในช่วงเวลานี้ โดยเร่ง
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก SME ให้เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และกระจายให้ครอบคลุม SME ทั้งในด้านจ านวน SME 
และด้านพื้นที่ โดยเฉพาะ SME ในพื้นที่ภูมิภาค ทั้งนี้ ในการด าเนินงาน
ข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระแก่ SME ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณา
ปรับแก้กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการ  
(1) ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกับ SME ช าระเงินให้ 
SME โดยเร็ว เช่น ก าหนดให้จ่ายเงินไม่เกิน 30 วัน และ  
(2) อนุญาตให้ SME สามารถแบ่งช าระเงินที่เป็นหลักประกันสัญญาได้ 
เช่น ก าหนดให้หน่วยงานจ้างหักเงินจากเงินท่ีจะจ่ายในแต่ละครั้งของงวด
งานได้ เป็นต้น 
นอกจากน้ัน แนวทางการส่งเสริม SME เข้าสู่ตลาดจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐอีก
แนวทางหนึ่งที่ส าคัญ คือ การก าหนดโจทยล์่วงหน้า โดยเฉพาะด้านการ
ป้องกันประเทศ ด้านการสาธารณสุข หรือด้านอื่น ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม

    



6   ส ำนักนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs 
 

กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

การวิจัย หรือการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการไดร้ับทราบความ
ต้องการสินค้า/บริการในอนาคตของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผู้ซื้อ ใช้เป็น
ข้อมูลในการเตรียมความพร้อม และพัฒนา ต่อยอดสินค้า/บริการที่มีอยู่
เดิมให้ตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมถึงสามารถวางแผนการผลิต
สินค้า/บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o ส่งเสริมกำรเชื่อมโยง SME เข้ำสู่กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของภำคธุรกิจ 
(corporate procurement) โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้วยการจูง
ใจ/ผลักดันให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซื้อสินค้า/บริการ
จาก SME ที่อยู่ใน e-catalog ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ รวมถึงการยกระดับ SME ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก 
(global value chain: GVC) เช่น การยกระดับจากการผลิตสินค้าขั้นต้น
ไปสู่การผลิตสินค้าขั้นกลางหรือสินค้าขั้นสุดท้าย หรือการยกระดับด้วย
การย้ายห่วงโซ่ (เช่น เปลี่ยนจากการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไปสู่การผลิต
ช้ินส่วนอากาศยาน เป็นต้น) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการ
ผสานภาคบริการเข้ากับภาคอุตสาหกรรม (servitization) เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันใน GVC 

    

o ช่วยเหลือ SME ให้สำมำรถขยำยโอกำสทำงกำรตลำดโดยเฉพำะตลำด
ออนไลน์ (มุ่งเน้น SME ที่อยู่ในภูมิภาค) เพื่อสร้างโอกาสไปยังตลาดใหม่ 
ทดแทนตลาดเดิม ด้วยการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญ
ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการทดลองฝึกปฏิบัติจริง 
(1) งานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ สนับสนุนการเข้าสู่ร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ (Modern Trade) 
(2) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

E-Marketplace เช่น Lazada, Shopee และ Social Network ต่าง 
ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram  

(3) พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) สนับสนุนให้ SME สร้างใช้ประโยชน์จากตราสินค้า (Brand) ในการ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

o เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้อย่างว่องไวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการบริหารจัดการ
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อ
เครื่องมือสนับสนุนการปรับตัว 
(1) พัฒนาแนวคิด Entrepreneur Mindset ให้เข้าใจสถานการณ์โลก 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมสามารถประยุกต์ใช้กับรูปแบบธุรกิจเดิมได้อย่าง
รวดเร็ว มีการใช้ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
บริหารความเสี่ยง 

(2) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ  สนับสนุนความรู้ที่ส าคัญใน
การประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ 
ความรู้ด้านการส่งออก การเงิน บัญชี การตลาด มาตรฐานสินค้าและ
บริการ การฟื้นฟูกิจการ 

(3) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เช่ือมโยงกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และแหล่งเงินทุน 

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1.4 เสริมสร้ำงควำมรู้ทักษะอำชีพให้กับแรงงำน 
o เสริมสร้ำงทักษะเบื้องต้นในกำรประกอบธุรกิจ และส่งเสริมกำรฝึกอำชีพ 

เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อการเริ่มต้นอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นการ
ลดความเสี่ยงในการล้มเหลวทางธุรกิจ  

    

o เสริมทักษะใหม่แก่แรงงำนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งที่ถูกเลิกจ้างและลด
ระยะเวลาการท างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

    

แนวทำงที่ 2 กำรสร้ำงควำมพร้อมให้ SME ในกำรเข้ำสู่กำรแข่งขันในบริบทใหม่ทำงเศรษฐกิจ 
เป้ำหมำย : SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่ใน
ระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 
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แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.1 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
o ส่งเสริม SME ให้เข้ำถึงข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือใช้ในกำร

พัฒนำธุรกิจ ด้วยการจัดท าข้อมูลด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เหมาะกับ 
SME แต่ละสาขาธุรกิจหรือแต่ละระดับการเติบโต รวมทั้งเผยแพร่ตัวอย่าง
ความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลของ SME เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้กับ SME ในวงกว้าง 

    

o สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีและดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
และกระบวนกำรผลิต 

(1) ให้ความรู้แก่ SME ถึงประโยชน์และการน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมา
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น 5G Iot ระบบคลาวด์ในการจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (cyber security)  

(2) การให้ค าปรึกษาแนะน าจากที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้การน า
เทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ 

(3) การจัดท ารายช่ือผู้ ให้บริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (business 
development service provider: BDSP) ในด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลในแต่ละด้าน เพื่อให้ SME สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับสาขาธุรกิจและความต้องการ อีกทั้ง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ 
SME ในรูปแบบการให้วงเงิน เช่น คูปอง หรือ E-wallet เป็นต้น เพื่อ
ใช้บริการจาก BDSP ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และเพื่อเป็นทุนใน
การปรับเปลี่ยนน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ  

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.2 พัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ได้คุณภำพ มำตรฐำน และสร้ำงสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้ำถึงบริกำรในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้เป็นไป

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
(1) ด้วยการจดัท ารายช่ือ BDSP ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ SME สามารถเลือกใช้ได้อยา่ง
เหมาะสมกับสาขาธุรกิจและความต้องการ  

(2) สนับสนุนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ SME ในรูปแบบการให้วงเงิน 
เช่น คูปอง หรือ E-wallet เป็นตน้ เพื่อใช้บริการจาก BDSP ด้าน
การพัฒนาสินค้าและบริการใหต้รงตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเปน็
ทุนในการพัฒนาสินค้าบริการให้มคีุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

(3) ให้ค าปรึกษาแนะน าจากท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พัฒนาสินค้า
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

    



9   ส ำนักนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs 
 

กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

o ส่งเสริม SME ให้สำมำรถน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์มำใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำ
แก่สินค้ำและบริกำร ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ หรือทักษะแก่
ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น ในการออกแบบและการผลิตสินค้า/บริการที่
มีคุณภาพ รวมทั้งความแตกต่างอย่างเหมาะสมตามความต้องการของ
ตลาด 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.3 พัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
o เสริมสร้ำงควำม รู้และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้กับ

ผู้ประกอบกำร SME ในรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติจริง หรือการได้รับ
ค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์หรือนักธุรกิจรายอื่น ๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ  รวมทั้ง 

สนับสนุนเครือข่าย รวมไปถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในระดับพื้นท่ี 

    

o ส่งเสริม SME ให้เข้ำถึงบริกำรเพ่ือกำรพัฒนำธุรกิจ  

(1) จัดท ารายช่ือ BDSP ในแต่ละด้าน เพื่อให้ SME สามารถเลือกใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับสาขาธุรกิจและความต้องการ  

(2) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ SME ในรูปแบบการให้วงเงิน เช่น คูปอง 

หรือ E-wallet เป็นต้น เพื่อใช้บริการจาก BDSP 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.4 พัฒนำทักษะแรงงำนให้เป็นแรงขับเคลื่อนภำคธุรกจิ 
o พัฒนำทักษะแรงงำนในสถำนประกอบกำร  SME ด้วยการพัฒนา

ยกระดับทักษะแรงงาน (Up skill) เพื่อรองรับการปรับองค์กรสู่การเติบโต
ในอนาคต และการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จ าเป็นต่อการท างาน (Re skill) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์แก่ 
SME เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาแรงงานของสถานประกอบการ 

    

o เตรียมควำมพร้อมให้นักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต ด้วยการจัดท า
หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาให้สามารถ
สร้างทักษะที่จ าเป็นในอนาคต (skill future) และตอบโจทย์ความต้องการ
ของภาคธุรกิจ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกับภาคธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม  
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 
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แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
o เร่งสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรเงิน (financial literacy) โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม SME ฐานรากให้มีความรู้ด้านการเงินในระดับที่เพียงพอส าหรับ
ใช้วางแผนและตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงใน
การตัดสินใจทางการเงินผิดพลาดหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่
ตรงกับสถานการณ์ของธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการรายรับ/รายจ่ายทาง
ธุรกิจและส่วนตัวอย่างเหมาะสม การจัดท าบัญชีอย่างง่าย ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเภทสินเชื่อ (สินเช่ือธุรกิจ/สินเช่ือส่วนบุคคล) เป็นต้น 

    

o สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมรู้ให้ SME ในเร่ืองเกณฑ์ของสถำบันกำรเงิน 
เพื่อช่วย SME ทราบถึงประโยชน์และความส าคัญในการมีหลักฐาน/
เอกสารที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางการเงินท่ีผ่านมา เช่น การจัดท าบัญชี 
การเดินบัญชีธนาคาร เนื่องจากจะท าให้สถาบันการเงินสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ และศักยภาพในการช าระเงินคืนได้ 

    

o สร้ำงควำมรู้และส่งเสริมให้ SME ใช้ระบบกำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital payment) เนื่องจากระบบการเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสม์ีต้นทุนต่ ากว่าการใช้เงินสด รวมทั้งจะท าให้ SME มีขอ้มูล
ในเรื่องเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจทีเ่ป็นรูปธรรม ใช้ในการบริหารธุรกจิได้
ดีกว่า รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้
ในอนาคต 

    

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และใช้ประโยชน์จำกช่องทำงกำรเงินในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ที่เป็นเคร่ืองมือในกำรเติมทุนให้ SME ในแต่ละกลุม่ ได้แก่  

(1) การระดมทุนสาธารณะ (crowd funding)  
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจ ากัด (private placement) 
(3) การระดมทุนในตลาดทุน 
(4) การให้บริการสินเชื่อระหว่างบคุคลกับบุคคล (peer-to-peer lending) 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสำกล 

o เสริมสร้ำงควำมรู้เบื้องต้นที่จ ำเป็นในกำรท ำธุรกิจระหว่ำงประเทศให้ 
SME เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ SME ในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพตลาดและ
ความต้องการ พฤติกรรมผู้บริโภค มาตรฐานสินค้า กฎหมาย การท า
ธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อเจรจาการค้า อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง 
เป็นต้น 
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

o สนับสนุน SME ในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต รวมถึงกำรพัฒนำ
สินค้ำ/บริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล ด้วยการให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติ องค์ความรู้ และทักษะแก่พนักงานของ SME 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพัฒนา
สินค้า/บริการ ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการผลิต ค่าตรวจสอบ 
วิเคราะห์เพื่อการขอรับรองมาตรฐาน เป็นต้น  

    

o สนับสนุนให้ SME มีกำรขยำยตลำดหรือขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ  
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในเรื่องการค้าการลงทุนในต่างประเทศ 

เช่น กฎหมายกฎระเบียบ พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น 
(2) การเจรจาธุรกิจ และการจับคู่ทางธุรกิจ งานแสดงสินค้า ในรูปแบบ

ผสมผสาน (Online และ On ground) 
(3) การสร้างตราสินค้า (Branding) ให้เข้มแข็ง 
(4) การขยายบทบาทโครงการ SMEs Pro-active กองทุนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ เป็นต้น 
(5) ส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ Global Value Chain : GVC) 

    

o ส่งเสริมกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่ประเทศไทยได้ท าความตกลงไว้กับประเทศ 
ต่างๆ รวมถึง การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือเข้าถึงบริการเพื่อช่วยให้ SME 
ที่ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าได้
อย่างสูงสุด 

    

o ช่วยให้ SME เข้ำถึงแหล่งเงินทุนและกำรป้องกำรควำมเสี่ยงในกำรค้ำ
และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ด้วยการให้ความรู้และปรึกษาแนะน าการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการส่งออก รวมไปถึงหลักการและเครื่องมือ
ประกันความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการส่งออก เช่น การประกัน
ค่าเงินด้วยเครื่องมือ Options เป็นต้น 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2.7 สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ที่มีศักยภำพ 
o ปลูกฝังแนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้กับเยำวชน คนรุ่นใหม่ ด้วยการ

เสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถสร้างมุมมองด้านการประกอบ
ธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต รวมทั้งการมีกิจกรรมที่
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 
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เป็นการเปิดโอกาสในการทดลองสร้างและพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนนักศึกษา และการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาจบใหม่ในการเริ่มธุรกิจใหม่ 

o บ่มเพำะผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ด้วยการสนับสนุนผู้ที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้สามารถน าแนวคิดพัฒนามาสู่ธุรกิจได้จริงผ่านการให้ความรู้ 
การช้ีแนะจากผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่มี
ความพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจได้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการช่วยลดอัตราความ
ล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจในช่วงแรกเริ่มของการจัดตั้งธุรกิจ พร้อมกับ
การเร่งให้วิสาหกิจนั้น ๆ เติบโตอย่างมั่นคง 

    

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับธุรกิจในระยะเร่ิมต้น ด้วยการช่วย
ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสในการน าเสนอธุรกิจให้กับแหล่ง
เงินทุนทางเลือก เช่น นักลงทุนอิสระ (angel investor) กองทุนร่วมทุน 
(venture capital) หรือกองทุนจากสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจในระยะเริ่มต้นประเภท
สตาร์ทอัพ ที่มีความเสี่ยงสูงแต่รายที่ประสบความส าเร็จก็สามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้กับนักลงทุน 

    

 

แนวทำงที่ 3 กำรปรับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจให้เกิดควำมสะดวกแก่ SME 

เป้ำหมำย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกินจ าเป็นแก่ 

SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมำย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ SME 

อย่ำงทันท่วงที (SME policy platform) ด้วยการเปิดพื้นที่ในการรับฟัง
ข้อมูลจาก SME เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการลดปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจแก่ SME 

    

o ปรับแก้กฎหมำยและวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจ  ด้วย
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อก าหนดแนวทาง
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

ในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมถึงเพื่อให้มีการเสนอ
กฎหมายใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนปรับวิธีปฏิบัติของภาครัฐให้ลดขั้นตอน ลดความ
ซ้ าซ้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน 

o ศึกษำทบทวนนโยบำยด้ำนภำษีให้เป็นเคร่ืองมือในกำรกระตุ้นกำร
พัฒนำ SME โดยเฉพาะประเด็นความยุ่งยากซับซ้อน ทัศนคติในการเสีย
ภาษีของผู้ประกอบการ  (mindset) และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(Tax incentive) ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้ SME พัฒนาธุรกิจอย่างแท้จริง 
มากกว่าการมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายทางภาษี 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.2 พัฒนำ SME big data ส ำหรับใช้ก ำหนดนโยบำย 
o มีศูนย์กลำงข้อมูล SME ที่ขึ้นทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรหรือขอรับควำม

ช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ หรือการขึ้นทะเบียน ณ จุดเดียว รวมถึงการมี 1ID 1SME 
เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูล SME ที่สามารถใช้ในการติดตามผลการขอรับความ
ช่วยเหลือหรือการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และต่อยอดข้อมูลสู่การ
พัฒนาการส่งเสริม SME ต่อไปในอนาคต 

    

o เชื่อมโยงข้อมูลด้ำน SME ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล
กลางด้าน SME โดยข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลด้านภาษีและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ข้อมูลด้านแรงงาน ข้อมูลด้านการใช้สาธารณูปโภค รวมทั้ง 
จ าเป็นต้องมีข้อมูลของ SME แต่ละกลุ่มที่ชัดเจน เช่น ผู้ประกอบการใหม่ 
ผู้ส่งออก วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม เป็นต้น เพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.3 พัฒนำศูนย์กลำงในกำรให้ข้อมูลและบริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
o พัฒนำศูนย์บริกำร SME (SME one-stop service center) เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการให้บริการ SME ด้วยการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และ
ประสานการส่งต่อผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตรงกับความต้องการและ
สภาพปัญหาของธุรกิจ ตลอดจนมีการติดตามผลสัมฤทธิ์เพื่อยกระดับ
บริการให้ดีขึ้น  

    

o พัฒนำเว็บไซต์กลำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ SME (SME web 
portal) รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์กับ SME โดย
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ 
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่าง  ๆ  การขอ
ใบอนุญาตด าเนินธุรกิจ บริการของภาครัฐ โครงการความช่วยเหลือ SME 
ของทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค หรือข้อมูลอื่นที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

o รวบรวมหรือจัดท ำข้อมูลเชิงวิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนกำรตลำดให้กับ 
SME (market intelligence) เผยแพร่ให้ SME แต่ละสาขาธุรกิจได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลตลาดต่างประเทศ ข้อมูลพฤติกรรม
ผู้บริโภค ข้อมูลเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลแนวโน้มระดับโลก (mega 
trend) เป็นต้น  

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.4 พัฒนำแหล่งเรียนรูเ้พ่ือกำรพัฒนำธุรกิจที่เข้ำถึงได้ตลอด 
o พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ทำงออนไลน์ เพื่อให้ SME สะดวกในการเข้าถึง 

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยการจัดท าชุดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกบั 
SME แต่ละขนาด แต่ละระดับการเติบโต และแต่ละสาขาธุรกิจ รวมถึงมี
กระบวนการในการประเมินระดับความรู้ของ SME เพื่อแนะน าหลักสูตรที่
เหมาะสมแก่ SME ได้ 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.5 พัฒนำเคร่ืองมือในกำรประเมินศักยภำพ SME 
o พัฒนำเคร่ืองมือในกำรประเมินศักยภำพ SME เพื่อให้มีเครื่องมือในการ

วัดระดับความสามารถของ SME ในด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะท าให้
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหาของ SME แล้ว ยังสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก SME เข้าร่วมโครงการได้ตรงตามระดับ
ศักยภาพที่ก าหนด รวมทั้งสามารถน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ถึงระดับ
ความก้าวหน้าของ SME ไทยในภาพรวม นอกจากนั้น ยังใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับสถาบันการเงินและกองทุนภาครัฐในการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ 
SME โดยเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME ควรประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ (1) ส่วนของ SME ที่ใช้ประเมินตนเองได้ (self-assessment) (2) 
ระบบส าหรับการประเมินศักยภาพ SME ซึ่งได้มีการก าหนดปัจจัยหลัก 
ปัจจัยย่อย เกณฑ์การให้คะแนน การก าหนดน้ าหนักของข้อมูลต่าง ๆ และ 
(3) ผู้เชี่ยวชาญประเมินในเชิงลึกให้กับ SME 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้ผู้ให้บริกำรเพ่ือพัฒนำธุรกิจ 
o พัฒนำศูนย์รวมในกำรขึ้นทะเบียน BDSP ของทั้งประเทศ เผยแพร่ให้ 

SME เข้าถึงและเลือกใช้ได้ตามความต้องการของ  SME แต่ละราย ที่
ประกอบไปด้วยข้อมูล BDSP ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

การตลาด ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นไปตามเกณฑ์ในการคัด
กรองเพื่อให้ได้ BDSP ที่มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการติดตามการ
ให้บริการและการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

o พัฒนำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของ BDSP โดยเป็นการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของ BDSP หรือการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างความร่วมมอื
กับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาการให้บริการของ BDSP 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.7 พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำส ำหรับธุรกิจรำยย่อย (micro finance) เพื่อ

สนับสนุนให้ SME รายย่อยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ลดการใช้สินเช่ือ
นอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูง 

    

o ขยำยบทบำทกำรค้ ำประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของ SME ด้วยการขยาย/เพิ่มเติมรูปแบบการค้ าประกันผ่าน
สถาบันการเงิน เป็น SME ติดต่อขอค้ าประกันกับบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยตรง 

    

o ระบบกำรประเมินสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ ำประกันแบบด้ังเดิม เพื่อ
ช่วยให้ SME ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการขอสินเช่ือมีโอกาสในการ
เข้าถึงสินเช่ือได้มากขึ้น โดยการพัฒนาระบบการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่
จ าเป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น ได้แก่ การประเมินเทคโนโลยีทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมิน ผู้ประเมินราคา และ
ตลาดรอง (ตลาดซื้อขายสินทรัพย์) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านสินเช่ือ 

    

o สนับสนุนกำรให้เกิดกำรระดมทุนผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสมกับกำรเติบโต
ของธุรกิจทั้งตลำดแรก (Primary Market) และตลำดรอง 
(Secondary Market) เพื่อให้ SME มีแหล่งการซื้อขายหลักทรัพยท์ี่
เหมาะสม เช่น กระดานซื้อขายหลกัทรัพย์ SME และ Startup  การสร้าง
แพลตฟอร์มส าหรับการเตรยีมความพร้อมให้แก่ SME และพัฒนาให้ SME 
ได้ระดมทุนผ่านช่องทางที่เหมาะสม เป็นต้น  

    

o สร้ำงเคร่ืองมือส ำหรับเพ่ิมสภำพคล่องให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
(supply chain financing)  โดยมุ่งเน้นกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ข้อมูล เช่น การให้กู้ยืมของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่กับ SME ที่เป็นคู่ค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลการ
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

ซื้อขายระหว่างกันบนระบบ ERP การให้สินเช่ือโดยใช้ใบแจ้งหนี้เป็น
หลักประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Factoring platform) ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาการขอสินเช่ือจากใบแจ้งหนี้ซ้ าซ้อน และลดปัญหาการใช้
ใบแจ้งหนี้ปลอม  เป็นต้น 

o สนับสนุนให้เกิดกำรร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบกำร 
SME ในวงกว้ำง โดยส่งเสริมการขยายขอบเขตการให้บริการของกองทุน
ร่วมลงทุนภาครัฐที่มีอยู่ให้รองรับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เช่น กลุ่ม 
SME ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ โควิ ด -19 สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SME (Corporate 
Venture Capital : CVC) 

    

o พัฒนำระบบฐำนข้อมูล SME เพ่ือประกอบกำรให้สินเชื่อแบบไม่อิง
หลักประกัน (SME information based lending) เนื่องจาก SME มี
ข้อจ ากัดด้านหลักประกัน และเมื่อสถาบันการเงินจะพิจารณาข้อมูลที่
สะท้อนศักยภาพของ SME ส าหรับน ามาวิเคราะห์หรือประเมินเพิ่มเติม 
(Alternative Data) กลับมีไม่มากนักและข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไม่เป็น
ระบบหรือยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการใช้งานอินเตอร์เน็ต) ข้อมูลการช าระเงิน
และโอนเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานของสินค้าและบริการ 
พฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ การมีตัวตนบน Social Media การได้รับ
รางวัลระดับประเทศ การรับงานจากภาครัฐ การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ธุรกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นเป็นการปรับเปลี่ยนการให้สินเช่ือ
จากการอิงหลักประกัน (Collateral based lending) เป็นการให้สินเช่ือ
แบบไม่อิงหลักประกัน (information based lending) จึงควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล SME เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

แผนงำน/ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3.8 พัฒนำปัจจัยแวดล้อมด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม 
o พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับงำนวิจัยและพัฒนำ ที่รวบรวมข้อมูล

ผลงำนที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ SME สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และ
สามารถน าไปใช้ในการยกระดับสินค้าและบริการได้จริง 

    

o พัฒนำเคร่ืองมือทำงกำรคลังหรือทำงกำรเงินเพ่ือสนับสนุน SME ใน
กำรพัฒนำนวัตกรรมในแต่ละช่วง ด้วยการมีกลไกทางภาษีหรือมีแหล่ง
เงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมลงทุน เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า 
เป็นต้น ท่ีเหมาะสมกับแตล่ะช่วงของการพัฒนานวัตกรรม เช่น การ
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กำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME 
กลุ่มเป้ำหมำย 

Early Stage Micro Small Medium 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา การท าต้นแบบ หรือการพัฒนาจากการทดลองไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ (commercial scale) เป็นต้น หรือเหมาะสมกับแต่
ละประเภทของนวัตกรรม เช่น product innovation / process 
innovation เป็นต้น 
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4. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/หน่วยงำน 

เพ่ือให้โครงการภายใต้แนวทางแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลประจ าปีงบประมาณ 2565 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง

การด าเนินงาน จึงมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ มุ่งเน้นโครงการที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. โครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 /แผนการปฏิรูป

ประเทศ /แผนการส่งเสริม SME ปี  2564 -2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมประจ าปีงบประมาณ 2565  

2. ตรงกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจหลักของหน่วยงาน มีโครงการมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์  

3. โครงการต้องมีความชัดเจน ทั้งในเรื่องแนวทาง เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย (Early Stage 

/ Micro / Small / Medium) สาขาเป้าหมาย และพ้ืนที่ด าเนินการ 

4. ให้ความส าคัญกับโครงการที่มีกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึก โดยเน้น 

เชิงคุณภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน 

5. เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยตรงมุ่งเน้นแก้ปัญหาและส่งเสริม SME ที่ตรง

กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

6. เน้นโครงการที่มี High Impact ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. หากเป็นโครงการส าคัญ (Flagship Projects) ที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการพัฒนา 

SME และมีการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกันแนวทางของแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 

2565 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวทำงกำรจัดท ำเอกสำรและไฟล์ส ำหรับส่ง 

  จัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดครบถ้วน 1 แบบฟอร์มต่อ 1 โครงการ ทั้งนี้กรณี

หน่วยงานมีข้อเสนอโครงการมากกว่า 1 โครงการให้จัดท าใบสรุปโครงการพร้อมน าส่งมายัง สสว. ภายในวันพุธที่ 9 

ธันวาคม 2563  โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลมาที่ e-mail: integrated.sme@gmail.com  

ขอความกรุณาทุกหน่วยงานเสนอข้อเสนอโครงการผ่านหัวหน้าส่วนราชการและส่งมาให้ สสว.ภายในเวลา

ที่ก าหนด เพ่ือ สสว.จะได้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และส่งให้ส านักงบประมาณ ต่อไป    

mailto:integrated.sme@gmail.com
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5. แบบฟอร์มกำรจัดท ำข้อโครงกำร/กิจกรรมแผนงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กระทรวง : ........................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน : ........................................................................................................................................................... 
ชื่อกิจกรรม : ...........................................................................................................................................................  
งบประมาณ : ........................................................................................................................................................... 
 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้ประสำนงำน  
ชื่อ-นำมสกุล   
ต ำแหน่ง   
โทรศัพท์   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   
email   
Id Line   

แนวทำงกำรด ำเนินงำนและแผนงำน/ประเด็น ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมประจ ำปีงบประมำณ 2565 (เลือกเพียง 1 แนวทำง 1 โครงกำร ต่อ 1 กิจกรรม) 

แนวทำง โครงกำร 

  แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหา

และฟื้นฟธูุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ ์

โควิด-19 

 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด 

 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 

 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 

 แนวทางที่ 2 การสร้างความ

พร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การ

แข่งขันในบริบทใหม่ทาง

เศรษฐกิจ 

 2.1 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยแีละดิจิทลัมาใช้ในการบริหารจดัการ 

 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ไดคุ้ณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค ์

 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบรหิารจัดการธุรกิจ 

 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจ 

 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ทีม่ีศักยภาพ 
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แนวทำง โครงกำร 

  แนวทางที่ 3 การปรับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกดิ

ความสะดวกแก่ SME  

 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวธิีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

 3.2 พัฒนา SME big data ส าหรับใช้ก าหนดนโยบาย 

 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจท่ีเข้าถึงได้ตลอด 

 3.5 พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 

 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกจิ 

 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 

สถำนภำพโครงกำร :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง       โครงการเดิม 

ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : ....................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

................................................................ .......................................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

.............................................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  
วัตถุประสงค์ของโครงกำร : ............................................................................................................................. ........ 
1. ............................................................................................................................. .................................................. 
2. ............................................................................................................................. .................................................. 
3. ................................................................................ ..................................................................................... .......... 

กลุ่มเป้ำหมำย : (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่มเป้าหมาย) 

  วิสาหกิจระยะเริ่มต้น Early-Stage Enterprise    วิสาหกิจขนาดย่อมSmall Enterprise  

  วิสาหกิจรายย่อย Micro Enterprise   วิสาหกิจขนาดกลาง Medium Enterprise    ทุกกลุ่ม 
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รำยละเอียดแนวทำง/แผนงำนด ำเนินงำน  (โปรดอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงงานทั้งหมด จ าแนกเป็นข้อๆ 

ตามล าดับขั้นตอนการไหลของงาน โดยละเอียด) 

1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................................................................... 
6. ............................................................................................................................................................................................ 

จุดเด่นของโครงกำร (อธิบายภาพรวมโครงโดยย่อ และแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและความส าคัญของโครงการ) 
....................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

พื้นที่ด ำเนินกำร   : (ระบุภาค/พืน้ที่เป้าหมาย และจังหวัด เช่น ทัว่ประเทศ ภาคเหนือ พื้นที่ EEC จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น  เป็นต้น) 

ภำค/พื้นที่เป้ำหมำย 

  ทั่วประเทศ 
  ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ อุทัยธาน ีนนทบุรี  ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยธุยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี สระบุรี นครปฐม อ่างทอง) 

  ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ล าปาง พิษณุโลก พจิิตร นครสวรรค์ ก าแพงเพชร สุโขทยั เพชรบูรณ์ ล าพูน แพร่) 

  ภาคใต้ (กระบี่ พัทลุง พังงา ระนอง ชุมพร สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล นราธิวาส สุราษฎร์ธาน ีปัตตานี ภูเก็ต ยะลา) 

  ภาคตะวันออก ( ชลบุรี ระยอง สระแกว้ ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด)   

  ภาคตะวันตก  (ราชบุร ีเพชรบุร ีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์)   

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวล าภ ู

อุบลราชธาน ีนครพนม บึงกาฬ อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ ชยัภูม ิหนองคาย มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร) 

  พ้ืนที่ EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 

จังหวัด  

   ............................................................................................................................. .............................................. 
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สำขำเป้ำหมำย :  (ระบุสาขาเป้าหมาย เช่น ทุกสาขา สาขาทอ่งเที่ยว สาขาอาหารแปรรูป สาขายานยนต์และชิ้นส่วน สาขาอัญมณีและ

เครื่องประดับ เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...................................... 
....................................................................................................................................................................................  
หน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร รูปแบบ/วิธีร่วมด ำเนินกำรร่วมกัน (รูปแบบการด าเนินงานแบบบูรณาการ การส่งต่อผู้ประกอบการ 

ฯลฯ โปรดระบุ) 

..........(ช่ือหน่วยงาน)........ท าหน้าท่ี...................................................................................................................................................... 

..........(ช่ือหน่วยงาน)........ท าหน้าท่ี...................................................................................................................................................... 

.........(ช่ือหน่วยงาน).........ท าหน้าที่...................................................................................................................................................... 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ (โปรดระบุตัวชี้วัดระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ/ พร้อมหนว่ยนบัและเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

 

ตัวช้ีวัดผลผลิต จ ำนวน 
เป้ำหมำย 

หน่วยนับ วิธีกำรวัดผล 

    
    
    

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ จ ำนวน 
เป้ำหมำย 

หน่วยนับ วิธีกำรวัดผล 

    
    

 

ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน  
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6 ก ำหนดกำร/ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรภำยใต้แผนปฏบิัติกำรส่งเสริม SME 2565 

เดือนธันวำคม 2563 

อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 
 
 
 

 1 
ครม.เห็นชอบ

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรร

งบประมาณ* 

2 
ประชุมชี้แจง
แนวทางแผนฯ 

3 4 5 

6 
 
 

7 
หน่วยงานส่ง

ข้อเสนอโครงการ
ให้ สสว. 

8 9 
วิเคราะห์โครงการ

เบื้องต้น 

10 11 
 

12 

13 
 
 

14 
พิจารณา
กลั่นกรอง
โครงการ 

15 16 
ประชุม คกก.
บริหารฯ สสว.
พิจารณาแผน ฯ 

17 18 
 

19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 
ประชุม คกก.

ส่งเสริมฯ SME* 

29 30 31   

เดือนมกรำคม 2564 

อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 
     1 2 

3 
 

4 5 
ประชุม ครม.

พิจารณาแผนฯ* 

6 7 8 9 

10 
 
 

11 12 13 14 
 สสว.ส่งโครงการ
ภายใต้แผนฯ ที่ 

ครม. เห็นชอบให้ 
ส านักงบประมาณ 

15 
หน่วยงานส่ง
รายละเอียด 

ค าขอให ้
ส านักงบประมาณ 

 

* อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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7. แผนภำพควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์และแผนในระดับต่ำง ๆ 
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8. กำรประสำนงำนกับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

สถำนที่ติดต่อ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ฝ่ำยนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs (ฝนผ.) 

นางสาวลลนา  เถกิงรัศมี   02-298 3109 

นายวัณณะวัฒน์  โอภาสวัฒนา  02 298 3086 

นางสาวเบญจมาศ ทินโนรศ  02 298 3093 
นางสาวสุทธภา  ทวีขจรกิตติ  02 298 3189 
  
Email: integrated.sme@gmail.com 

Line QR Code 

 

mailto:integrated.sme@gmail.com
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ภำคผนวก 
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แผนและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

(ปี 2561 – 2580) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

จาก 6 ยุทธศาสตร์ มีสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME ที่เป็น

ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีสาระส าคัญ คือ การเพ่ิม

ผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม ที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน

ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น (Value creation) 

โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

พัฒนา SME ดังนี้ 

 สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมขับเคลื่อนให้ธุรกิจ ด้วยการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ กระบวนการ

ผลิตและบริการ การจัดการ การตลาด เพ่ือน าไปสู่การเป็นการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีจิตวิญญาณใน

การประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่า และพัฒนาสินค้าและบริการให้มี

คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ เพ่ือการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้ประกอบการ 

โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินและการบริหารความเสี่ยง ให้มีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อ รวมถึงการมีระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต 

และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินหรือมิใช่การเงิน ในการ

ประกอบพิจารณาจากสถาบันการเงินหรือตลาดทุน 

 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตาดทั้งใน

และต่างประเทศตามระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่ชัด 
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พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและความแตกต่าง รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์ 

การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน

ในทุกภูมิภาค และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าด้วระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจในอนาคต 

 สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสร้างศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ ส าหรับให้ข้อมูล

ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ  และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ  และสนับสนุนการสร้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การ

บริหารจัดการ การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจหรือสร้าง

ธุรกิจใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วมส าหรับผู้ประกอบการ เพ่ือลดต้นทุน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน

นวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง 

 ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเริ่มต้น

ธุรกิจ การขออนุญาต การจดทะเบียนทรัพย์สิน การช าระภาษี การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพ ให้

มีประสิทธิภาพรองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐาน การสร้างระบบและ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ

สถาบันวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนผลักดันการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่  

 การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปีจ าเป็นต้องสร้าง

และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ

ผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่ง

อนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติทักษะความสามารถและความรู้ส าหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะ

รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ 
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ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุคใหม่ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโต และเป็นกลไกส าคัญในการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้ 

 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของ

แรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น

ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าธุ รกิจ 

ตลอดนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อ และพัฒนาระบบการประเมินความ

น่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง

บริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่

เด่นชัด ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน า ที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 

 กำรสร้ำงระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้สถิติผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา

การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภาค

การศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกันยกระดับ

บริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน 
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3. (ร่ำง) แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์  โควิด-19 พ.ศ. 2564 -

2565 (ฉบับสมบูรณ์) 

  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 -2565 เป็น

การก าหนดและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในช่วงระยะ 2 ปี เพ่ือให้สามารถรับมือและเตรียม

ความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนน าเงื่อนไขการ

เปลี่ยนแปลงมาเป็นจุดเปลี่ยน ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้

สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยประกอบด้วยมิติการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่ 1) การพร้อมรับ (Cope) 2) 

การปรับตัว (Adapt) 3) การเปลี่ยนแปลง เพ่ือพร้อมเติบโต (Transform) โดยมีรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาที่

ส าคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 

Economy) 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future 

Growth) 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(Human Capital) 4) การปรับปรุงพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 

 จากแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 ประเด็น มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริม SME ได้แก่ กำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy) ในประเด็น “การช่วยเหลือ

และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ ตลอดจน

ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือ

และสนับสนุน SMEs ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละมิติ ดังนี้ 

 กำรพร้อมรับ (Cope) เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ และแหล่ง

เงินทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้ธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ 

 กำรปรับตัว (Adapt)  

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมาก

ขึ้นในอนาคต เช่น สินค้าและบริการเพ่ือผู้สูงอายุ สินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพ และสินค้าสีเขียวเป็น

ต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2) สร้างแรงจูงให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการ 

ทั้งการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 



31   ส ำนักนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs 
 

3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้แพลตฟอร์มเพ่ือระดมทุน

สาธารณะ 

 เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต (Transform) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบให้ขจัด

อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs ได้แก่  

1) ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการภาครัฐที่ช่วยในการด าเนินธุรกิจมี

ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  

3) บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน 

SMEs  

4) ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอ้ือต่อการส่งเสริม SMEs 

4. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มุ่งให้เศรษฐกิจไทยต้อง “แข่งขันได้ กระจายประโยน์ไปสู่ประชาชน เติบโต
ยั่งยืน” โดยให้ความส าคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่
เศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการปฏิรูป 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2) ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  3) การปฏิรูปด้านสถาบัน
เศรษฐกิจ จากการปฏิรูปทั้ง 3 ด้าน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริม SME ในด้านการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และระยะยาวเน้นการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ที่ต้องเกิดจากความเข้มแข็งของปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต
และบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า จึงต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้านศักยภาพของผู้ประกอบการและปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ   

 ระยะสั้น กำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) เน้นการเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างฐาน
อุตสาหกรรมใหม่ที่ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ด้วยการต่อยอดในอุตสาหกรรมเดิม คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรม
การศึกษา และอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะช่วยในการยกระดับศักยภาพแรงงาน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมไทย 
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ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาส่งเสริมการสร้างทักษะบุคลากรในด้าน
ต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต่ออนาคต รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ 

 ระยะกลำง กำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (Regional Integration) เน้นการรวมกลุ่มในภูมิภาค เพ่ือขยาย
ตลาดและสร้างฐานการลงทุน ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV) เพ่ือให้เกิดการกระจาย
ตัวของห่วงโซ่การผลิต โดยยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่มูลค่าสูงขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม 
CLMV จนกลายเป็นฐานผลิตในระดับภูมิภาค (Regional Supply Chain) ที่เข้มแข็ง 

 ระยะยำว กำรสร้ำงระบบนิเวศด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน ด้วยการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมมาตรการและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการพัฒนาของผู้ประกอบการ ที่เป็นกลไกส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศที่ส าคัญ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพ 
เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม (Innovation Hub) ในภูมิภาค  

5. (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ (พ.ศ.2564-2565) 

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจบนหลักการสร้างความยั่งยืนและครอบคลุมมิติที่ส าคัญ 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบอย่างมี

ส่วนร่วม ด้านที่ 3 การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิด

การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก และเร่งยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างยั่งยืน ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ SME  ดังนี้ 

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมบริการเป้าหมาย 

1. กำรออกมำตรเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพำะในช่วยที่

ผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกมีปัญหำขำดสภำพคล่อง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019 โดย 

1.1  ขยายเวลาการพักช าระหนี้ส าหรับประกอบการที่มีศักยภาพดีและมีวินัยทางการเงินแต่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ขาดรายได้

และสภาพคล่อง 

1.2 เพ่ิมแหล่งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคการ

ท่องเที่ยว และส่งเสริมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่พักอาศัยขนาดเล็กให้

สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ 
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1.3 ออกเกณฑ์เพ่ือก าหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพ่ิมประเภทรหัสการจัดเก็บข้อมูล

ผู้ประกอบการที่ค้างช าระสินเชื่อเกิน 3 เดือน ท าให้สามารถแยกประเภทผู้ที่ประสบปัญหาค้าง

ช าระ เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดออกจากผู้ประกอบการที่ค้าง

ช าระเนื่องจากสาเหตุอื่นได้  

1.4 ออกเกณฑ์มาตรฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพ่ือก ากับให้หน่วยงาน

และผู้ประกอบการต่าง ๆ ช าระหนี้ทางการค้าภายในกรอบ 30-45 วัน เพ่ือลดปัญหาที่ SME ไม่

มีอ านาต่อรองในการช าระหนี้ Credit Term จากผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 

2. กำรส่งเสริม SME ในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจต้องปรับตัว ทั้งใน

การปรับทักษะของบุคลากร การน าเทคโนโลยีมาใช้ และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ รัฐจึงควรมีการ

สนับสนุนที่ครอบคลุม เช่น 

2.1 การอุดหนุนด้วยระบบคูปอง เพ่ือช่วยให้ SME ก้าวสู่การค้าและการท าบัญชีด้วยช่องทางดิจิทัล 

2.2 การจัดให้มีโครงการหลักสูตรฝึกอบรมในการปรับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรองค์กร

โดยเฉพาะส าหรับแต่ละประเภทธุรกิจ  

2.3 การส่งเสริมสินเอดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนการน าเทคโนโลยี เช่น 

Automation, Robotics, Big Data, และ Artificial Intelligence มาใช้ 

2.4 การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจัดหาบุคลากรและบริษัทที่ปรึกษาที่มี

ศักยภาพด้านดิจิทัล และเข้าถึงบริการของสตาร์ทอัพต่าง ๆ  

3. กำรพัฒนำระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพ โดย 

3.1 ตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยปรับหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

เริ่มต้นหรือมอบหมายหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้วางกรอบยุทธศาสตร์การสนับสนุนธุรกิจ

สตาร์ทอัพของประเทศ และติดตามวิเคราะห์ช่องว่างของมาตรการการสนับสนุนโดยเฉพาะ 

3.2 จัดให้มีแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึงโครงการสนับสนุนของรัฐให้

อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเพ่ือลดต้นทุนในการสรรหาทีมงาน โครงการสนับสนุนและแหล่งทุน 

3.3 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฎิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและบุคลากรสตาร์ท

อัพ เพ่ือขจัดอุปสรรคในการเริ่มต้นและการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในแต่ละอุตสาหกรรมรวมถึง

เพ่ือดึงดูดบริษัทและบุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ปรับปรุงข้อกฎหมายด้านการคุ้มครองบริษัท

ร่วมลงทุน (Venture Capital) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดึงดูดการร่วมลงทุนผ่าน

มาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น 
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4. กำรเพิ่มสัดส่วนกำรซื้อสินค้ำและบริกำรของ SME จำกภำครัฐ โดยจัดให้มีระบบการเชื่อม

ฐานข้อมูลการลงทะเบียน SME ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับระบบของ

กรมบัญชีกลางเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

5. กำรพัฒนำระบบนิเวศของ SME ให้มีผู้ประกอบกำรที่สำมำรถแข่งขันได้ในระยะยำว โดย 

5.1 จัดท า Big Data ด้าน SME โดยให้ สสว. และภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นต้น ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน SME 

ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูล SME กลาง โดยท าการจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้

จากผู้ประกอบการโดยตรง และข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมไว้แล้ว และให้สสว. จัดท า

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามามารถออกมาตการส่งเสริมเฉพาะส าหรับ SME แต่ละกลุ่มที่

มีความแตกต่างกันในเชิงประเภทอุตสาหกรรม ช่วงอายุ และขนาดธุรกิจ 

5.2 การส่งเสริม SME ให้มีเครื่องมือและช่องทางการตลาด เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น 

- การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถลงบัญชีได้อย่างสะดวก

และถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะทางการเงินของธุรกิของ

ตน และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 

- การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยให้ สสว. บูรณาการการส่งเสริม

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทั้งในด้านการออกแบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การ

เล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ การยืดอายุและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการคัดเลือก

ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์

และพ้ืนที่หน้าร้านต่าง ๆ โดยให้ สสว.บูรณาการการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานของ

รัฐต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาชุมชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันอาหาร เป็นต้น 

- การสนับสนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเผยแพร่แห่งความรู้ด้านวิชาชีพและการ

ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา

อาชีพต่าง ๆ และผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในแต่ละภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท โดยมีการแบ่งสาขาชุด

ความรู้เฉพาะส าหรับแต่ละประเภทอาชีพและอุตสาหกรรม รวมถึงจัดให้มีระบบ

ประมวลผล และแนะแนวหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้ประกอบการ โดยพิจารณาก

ประวัติของผู้เข้ารับการอบรม 
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6 แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/

โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียม

ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสม โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 

ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดและความ

เหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5)การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ให้การ

ด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโล

จิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9)ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง 

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่ามียุทธศาสตร์หลัก ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม

และพัฒนา SME ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  โดย

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา และยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยาย

ฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการต่อยอด

การผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของ

ทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังกล่าว มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการ

พัฒนา SME  ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร มุ่งเน้นการน าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่

ระบบมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการเสริ มสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่

อุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร การขยายผล

เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยง
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กับภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร

ชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 

2. กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรม

ที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น 2) กลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่

แตกต่างกัน ดังนี้  

- พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข้งของอุตสำหกรรมที่ มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่

อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ

เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ การสนับสนุนการกระจายการลงทุนไป

ยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด

ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

- วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต มุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ผสาน

โอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะ โดยมีการวางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับ

อุตสาหกรรมอนาคต เน้นการลงทุนเพ่ือสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และ

สนับสนุนหี้การศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการสร้างหรือ

ซื้อเทคโนโลยี ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อเอ้ือต่อการลงทุน 

3. กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

ของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ โดยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใช้

นวัตกรรม ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการขยายตลาด การยกระดับฐานธุรกิจใหม่ ก้าวสู่บริการ

ที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือให้เกิดการ

เติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน 

4. กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้า

ภายในประเทศ และการส่ งออกสินค้า ไทย และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สร้ างตราสินค้า  พัฒนา  

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดและขยายตลาดการค้า การสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



37   ส ำนักนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs 
 

และการสื่อสาร การน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพการค้าและการประกอบธุรกิจ ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม โดย 

- การสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME และพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง  

- การสร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึง

ข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการและการตลาด  

- การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และ

พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่ 

มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ และการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจใน

ต่างประเทศ 
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7 รำยงำน เรื่องแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 โดย คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง วุฒิสภำ 

จากรายงาน เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม SME โดยมี

สาระส าคัญดังนี้ 

- กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการเงินส่วนบุคคล ในเรื่องรายรับ รายจ่าย การออม การลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน

ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการท าประกันภัย เช่น ประกันภัยการว่างงาน ประกันภัยโรคระบาด เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการชะลอผลกระทบที่อาจไม่คาดคิด การเผยแพร่ความรู้ พ้ืนฐานทางการเงิน ควร

ด าเนินการให้ครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆอาทิ ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีภาระ

หนี้สินจ านวนมาก และแรงงานนอกระบบ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางการเงินให้แก่ประชาชนใน

ภาพรวม เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย 

- กำรเร่งพัฒนำทักษะให้แก่ผู้ว่ำงงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือสร้างอาชีพอิสระหรือมี

ทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือให้พร้อมกลับเข้าสู่การท างาน เมื่อเศรษฐกิจ

ปรับตัวดีขึ้น  

8 รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดย คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และ

กำรคลัง วุฒิสภำ 

 จากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ

วิสาหกิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนา SME ดังนี้ 

1. SMEs ทุกรำยควรได้รับบริกำรจำกภำครัฐโดยเท่ำเทียมกัน ผ่านการได้รับข้อมูล ความรู้ ค าแนะน า 

และความช่วยเหลือผ่านระบบ Online หรือ G2B (Government to Business) โดยรัฐสนับสนุนให้ SMEs แต่ละ

รายมี Digital/ Financial Literacy และศูนย์ Digital ชุมชน รวมทั้งอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือแก่ SMEs 

ให้เข้าถึงบริการ Online จากรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. จัดสรรงบประมำณให้แผนงำน/โครงกำรแบบเน้นผลลัพธ์ (Result Based) แทนการก าหนด 

Standard Unit Cost (Activity/Output Based) ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการที่เน้นการจัด

กิจกรรม และจ านวนคนเข้าร่วมกิจการมากกว่าผลลัพธ์ ซึ่งท าให้เกิดการแข่งขันด้านต้นทุนและมีคุณภาพต่ าลง 
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3. เตรียมควำมพร้อมของ SMEs รองรับ Digital Disruption, Economic Crisis และ New 

Normal หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยก าหนด Sector เป้าหมายที่จะ

พัฒนา เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตรแบบ Premium, ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและผู้สูงวัย 

เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีการเพ่ิมเติมงบประมาณการวิจัยเพ่ือผลิตสินค้าทดแทนการน าเข้า และกระจายคู่ค้าออกไปทุก

ภูมิภาคและประเทศทั่วโลก ดการพ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่ง ตลอดจนให้ความส าคัญการค้าชายแดน โดยมี

แนวทางด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่  

- จัดตั้งกองทุนอุดหนุนนค่าใช้จ่ายในการปรับตัวของ SMEs เข้าสู่ตลาดใหม่ และการค้า Online การท า 

R&D เพ่ิมขึ้นร่วมกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวของ SMEs ในแต่ละ Supply 

Chain เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- จัดท าแผนรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและโรคระบาดพร้อมงบประมาณรองรับในแต่ละปีงบประมาณ 

เพ่ือให้มีระบบรองรับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

- จัดตั้งศูนย์ติดตามและพัฒนาสิทธิบัตรหมดอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ SMEs ท าการผลิตในประเทศทดแทน

การน าเข้าและการพ่ึงพาตนเอง 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล 

ประจ ำปีงบประมำณ 25631 

 แผนงานบูรณาการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1 ,738,044,800 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อย

สามสิบแปดล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมี 9 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน เป็น

หน่วยด าเนินการ ซึ่งในระหว่างปีมี พ.ร.บ โอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID -19) คงเหลืองบประมาณด าเนินโครงการจ านวน 1,710,669,400 บาท     

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมโอนคืนงบประมาณจ านวน 27 ,375,400 บาท 

(ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของงบประมาณทั้งสิ้น จากหน่วยงาน

ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จ านวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย โอนคืนบางส่วนจ านวน 6 หน่วยงาน และโอนคืน

ทั้งหมดจ านวน 2 หน่วยงาน (กรมประมง และ กรมบังคับคดี)  

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. แผนงานบูรณาการจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมผูกพัน รวม
จ านวน 1,678.8352 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,710.6694 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.14 

2. ผลการด าเนินงาน SME ได้รับการพัฒนาแล้ว จ านวน 537,074 ราย จากเป้าหมาย 387,000 ราย คิด
เป็นร้อยละ 138.76 ดังนี้ 

1) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early State) จ านวน 30,394 ราย 
จากเป้าหมายจ านวน 11,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 259.78  

2) พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) จ านวน 34,942 ราย 
จากเป้าหมายจ านวน 23,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 151.92  

3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) จ านวน 105,943 ราย จาก
เป้าหมายจ านวน 71,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 149.22  

4) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) จ านวน 1,825 ราย จากเป้าหมายจ านวน 1,300 ราย คิด
เป็นร้อยละ 140.38  

                                                           

1 ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ผลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
สสว. 
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5) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) จ านวน 
363,970 ราย จากเป้าหมายจ านวน 280,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 129.99 

3. ผลการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริม SME พบว่า สามารถท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้รวม 
13,792.33 ล้านบาท จากการสร้างรายได้จากยอดขายและบริการ เพ่ิมมูลค่าการลงทุน มูลค่า
การจ้างงาน ลดต้นทุน ลดของเสีย เพ่ิมมูลค่าการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลิตภาพแรงงาน เป็นต้น 

4. การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาประเทศ   ที่

ก าหนดไว้ กล่าวคือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า โดยสัดส่วนงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับกลางน้ า รองลงมาคือต้นน้ า ปลายน้ า และ 

Ecosystem ตามล าดับ และมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

ต้นน้ า ให้การพัฒนาแก่ผู้ประกอบการใหม่ในด้านการอบรม ซึ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการใช้

เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลในการรองรับธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ กลยุทธ์การตลาด การค้า การลงทุน มาตรฐานสินค้าและบริการ การบริหาร

จัดการ การท าแผนธุรกิจ ความรู้พื้นฐานการท าธุรกิจ และการเชื่อมโยง Start Up ให้

พบนักลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น  

กลางน้ า ให้การพัฒนาผู้ประกอบการเน้นด้านผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี การยกระดับการ

ผลิตเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจ โดยส่งที่ปรึกษาเข้าไปให้ค าปรึกษาเชิงลึก การบ่มเพาะผู้ประกอบการ รวมถึง

การวินิจฉัยปัญหาธุรกิจเป็นส่วนใหญ่  

ปลายน้ า ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยกระดับ

ธุรกิจต่อยอด S-Curve การพัฒนาแบรนด์สู่ระดับสากล เป็นต้น 

5. สัดส่วนขนาดธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมา ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ร้อยละ 27 วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro) ร้อยละ 24 และวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 13  

6. สถานะของธุรกิจที่ได้รับการพัฒนา ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้น (Early Stage) คิดเป็น 
ร้อยละ 31 รองลงมา ได้แก่ ผู้สนใจท าธุรกิจ ร้อยละ 24 ธุรกิจกลุ่มทั่วไป (Regular Stage) 
ร้อยละ 23 ส าหรับธุรกิจอ่ืนๆ อัตราร้อยละ 22 ได้แก่ ธุรกิจที่อยู่ในระยะอ่ิมตัว (Maturity 
Stage) ธุรกิจที่มีศักยภาพ (Strong Stage) ธุรกิจที่ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจหรืออยู่
ในช่วงถดถอย (Turnaround Stage) และธุรกิจที่ อยู่ ในช่ วงการ เติบโตขึ้นรอบใหม่  
(Revitalization Stage) ยังได้รับการส่งเสริมในสัดส่วนน้อย 
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7. สัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการภาคการผลิต คิดเป็นร้อย
ละ 54 รองลงมา ได้แก่ ภาคบริการ ร้อยละ 26 ภาคการเกษตร ร้อยละ 14 และภาคการค้า 
ร้อยละ 6 โดยการส่งเสริม SME เน้นหนักไปในสาขาธุรกิจอาหาร เกษตรและเกษตรแปรรูป 
อัญมณีและเครื่องประดับ ยาและสมุนไพร เฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน สิ่งทอและเครื่องนุ่ม
ห่ม และยังกระจายไปยังสาขาธุรกิจอ่ืนๆ บ้างเล็กน้อย 

8. พ้ืนที่การส่งเสริมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่หนาแน่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ตามล าดับ และมีกระจาย
ตัวเล็กน้อยอยู่ในภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 

9. จากการติดตามการด าเนินงานโครงการและบูรณาการการท างาน พบว่า โครงการที่ด าเนินการ
ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมา คิด
เป็นร้อยละ 44 มีโครงการใหม่ที่ไม่เคยด าเนินการมาก่อนเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 28 และโครงการ
เดิมที่ท าต่อเนื่อง ร้อยละ 28 ส าหรับการบูรณาการของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการ 
SME พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการบูรณาการโดยการด าเนินงานร่วมกัน   คิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมาเป็นการเชื่อมโยงประสานงานแบ่งปันข้อมูลหรือส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมด าเนินการ ร้อย
ละ 27 และด าเนินการเองไม่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใด ร้อยละ 19 

ควำมต้องกำรของ SME ต่อกำรส่งเสริมของภำครัฐ 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายหรือหน่วยร่วม ซึ่งจะมี
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่เคยได้รับบริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการใหม่หรือที่ไม่เคยเข้าร่วมมา
ก่อน หรือไม่ได้อยู่ในเครือข่ายผู้ประกอบการ อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล/ โครงการของ
หน่วยงานได้  

2. หัวข้อและเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาพ้ืนฐานด้านธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
ความรู้แล้ว และโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งอาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ ตามที่
คาดหวัง ดังนั้นในกรณีที่เป็นการอบรมพ้ืนฐาน ควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่ไม่มีพ้ืนฐาน หรือกลุ่ม
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ที่ยังขาดองค์ความรู้ทางธุรกิจ 

3. โครงการที่ด าเนินงานให้ค าปรึกษาเชิงลึก ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความช านาญใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้ประกอบการได้ตรงจุด ซึ่งที่ปรึกษาถือ
เป็น Key Success Factor ดังนั้น การคัดเลือกท่ีปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์และ
มีความสามารถในการถ่ายทอด รวมถึงการพัฒนาโดยใช้ความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้เข้ามาช่วย SME จึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีหน่วยงานควรให้ความส าคัญ  
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4. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความช่วยเหลือมาตรการทาง
ภาษี การส่งเสริมด้านการตลาด การระบายสต็อกสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การขยายช่องทางการตลาด
ออนไลน์มีความส าคัญและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาให้ความรู้มากข้ึน  

5. การสนับสนุนแก่ SME ในการพัฒนาการปรับตัวสู่การท าธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น การใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ในการท าธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การเชื่อมโยงพันธมิตรให้
เข้ามาช่วยด าเนินกิจกรรมที่ไม่มีความถนัด การเข้าสู่มาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใน
ด้านความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่ก าลังเติบโต 
เช่น ธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะต่อกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม SME ในระยะต่อไป 

1. เน้นส่งเสริมการลงทุนของ SME ภายในประเทศ และเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจให้มากขึ้น  
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ในการเตรียมความพร้อมรับวิกฤตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย 

อาทิ การวางแผน Business Continuity Plan - BCP หรือการบริหารเงินสด 
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อบทบาทในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ SME  
4. เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็น Big DATA ของประเทศ 
5. พัฒนาและเตรียมความพร้อมคลินิก/ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น 

Pilot Plant ของ SME เป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า SME ครบวงจร และเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือการระบาดของโรค 
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แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 
กระทรวง จ ำนวน หน่วยงำน ชื่อย่อ 

1. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 2 หน่วยงาน 1. สถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ  สคช. 
2. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  CEA 

2. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

7 หน่วยงาน 3. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม  

สปอว. 

4. กรมวิทยาศาสตร์บริการ  วศ. 
5. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  มว. 
6. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สวทช. 
7. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ  

สอวช. 

8. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สทน. 
9. ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  สนช. 

3. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2 หน่วยงาน 10. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กตส. 
11. กรมส่งเสริมการเกษตร  กสก. 

4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

1 หน่วยงาน 12. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  DEPA 

5. กระทรวงพำณิชย์ 4 หน่วยงาน 13. กรมการค้าต่างประเทศ  คต. 
14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  พค. 
15. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  สค. 
16. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)  

สวอ. 

6. กระทรวงยุติธรรม 1 หน่วยงาน 17. กรมบังคับคดี  กบค. 

7. กระทรวงแรงงำน 1 หน่วยงาน 18. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กพร. 

8. กระทรวงศึกษำธิกำร 1 หน่วยงาน 19. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สอศ. 

9. กระทรวงสำธำรณสุข 1 หน่วยงาน 20. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กรมพท. 

10. กระทรวงอุตสำหกรรม 3 หน่วยงาน 21. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรอ. 
22. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กสอ. 
23. ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  สมอ. 

11. รัฐวิสำหกิจ 1 หน่วยงาน 24. สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  วว. 
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งบประมาณรวม ล้านบาท

เป้าหมาย 

และ

ตัวช้ีวัด

แนว

ทางการ

ด าเนินงาน

วงเงินงบประมาณ ล้านบาท วงเงินงบประมาณ ล้านบาท วงเงินงบประมาณ ล้านบาท วงเงินงบประมาณ ล้านบาท วงเงิน  ล้านบาท

ตัวช้ีวัด

กลุ่ม

โครงการ

CEA      2.7284 สปอว.    71.5830 สปอว.        16.1046 กตส.    6.6773 สมอ.      3.0000 พค.      5.2500 พค.      4.5000 CEA    13.0541 กรมพ 3.6047 กพร.      25.2905 พค.   29.5000 พค. 1.0000 วศ.     32.5515 คต.      2.8790 สวทช. 5.0000 กบค. 2.3806

สอศ.    62.9393 DEPA    48.0355 สวทช.        11.0000 กพร.    5.6480 CEA    20.8452 สวอ. 10.3121 สทน. 2.3550 กรอ.      11.4802 สค. 37.2584 มว.       6.2363 สค.    37.1909 CEA 12.9687 สอวช. 4.0285

สนช.    43.2000 CEA      5.9902 สนช.        65.9165 พค    1.1154 กสก. 9.4367 พค. 3.5000 สวทช.    490.6145 สวทช       2.5000 

สคช.      3.4147 กสอ. 9.8800 สมอ.      2.1103 กสอ.      37.9224 

กสอ. 29.7500

วว 9.2475

งบประมาณ

ส านักนายกรัฐมนตรี 59.0013      กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข 3.6047     กระทรวงอุตสาหกรรม 94.1429   

CEA ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ 55.5866       พค กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 44.8654 สปอว. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิจัย กรม พท. กรมกำรแพทย์แผนไทย 3.6047      กรอ. กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 11.4802   

สร้ำงสรรค์ สค. กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 74.4493 วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกำรแพทย์ทำงเลือก สมอ. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 5.1103     

สคช. สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 3.4147         คต. กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 2.8790 วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

สวอ. สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณี 10.3121   สอวช ส ำนักงำนสภำนโยบำย กำรอุดมศึกษำ กสอ. กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 77.5524   
และเคร่ืองประดับแห่งชำติ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงศึกษาธิการ 62.9393    

สวทช. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สอศ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 62.9393    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16.1140      มว. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ กำรอำชีวศึกษำ รัฐวิสาหกิจ 9.2475    

กสก. กรมส่งเสริมกำรเกษตร 9.4367 กระทรวงยุติธรรม 2.3806 สทน. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ วว. สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ 9.2475    
กตส. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.6773 กบค. กรมบังคับคดี สนช. ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กองทุนและเงินหมุนเวียน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 48.0355      กระทรวงแรงงาน สสว. ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
DEPA ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 48.0355       กพร. กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ขนำดกลำงและขนำดย่อม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 

5.1) ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมได้รับการพัฒนา 

82 ศูนย์ /280,000 ราย

          24.3778 

ปรับปรุงกฎหมำย

และกำรให้บริกำร

ของภำครัฐ

ยกระดับวิสำหกิจสู่

องค์กรระดับสำกล

ส่งเสริมกำรใช้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ขยำยกำรค้ำกำร

ลงทุนสู่สำกล

พัฒนำระบบกำรให้

ข้อมูลและบริกำร

ควำมช่วยเหลือแก่ 

SME

751.0899             

87.6876                 

32.5515
4.0285                   

2.3806

30.9385

509.1145               

6.2363                   

2.3550                   

109.1165               

6.4091             

132.5058

66.7584           1.0000            41.2878           40.0699           17.9687           565.3076           23.3662           50.5675           

30.9385

23.3207          33.2819           5.2500            4.5000            

หน่วยงาน

108.8677         129.0234         93.0211               

ขยำยโอกำสทำง

กำรตลำด 
พัฒนำวิสำหกิจสู่

ธุรกิจสมัยใหม่

ยกระดับคุณภำพ

มำตรฐำนสินค้ำ

และบริกำร 

เพ่ิมประสิทธิภำพ/

ผลิตภำพ

เพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถทำง

กำรตลำด 

พัฒนำเครือข่ำย

ผู้ประกอบกำร

สร้ำงควำมพร้อมให้

เยำวชนในกำร

ประกอบธุรกิจ

สร้ำงและพัฒนำ

วิสำหกิจในระยะ

เร่ิมต้น

พัฒนำสภำพแวดล้อม

ในกำรเร่ิมต้นธุรกิจ

พัฒนำวิสำหกิจสู่

ควำมเป็นมืออำชีพ

พัฒนำคุณภำพ

มำตรฐำนสินค้ำ

และบริกำร

1.1) เยาวชนมี

ความตระหนักรู้ใน

การประกอบธุรกิจ

 3,000 ราย

1.2) ผู้ท่ีอยู่ในระยะเร่ิมต้นธุรกิจได้รับการ

พัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเร่ิม และ

สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ 5,500 ราย

2.1) วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ 19,000 ราย 3.1) วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 58,000 ราย 4.1) วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการท าธุรกิจในระดับ

สากล 3,000 ราย

      330.9122                      66.3526                      705.9997          82.3577 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้นให้สามารถเติบโตได้

(Early Stage)

2. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพให้

เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  

(Medium & High Potential)

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม

 SME ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน (Ecosystem)

เป้าหมาย : SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัด : SME ท่ีได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท (ภายใน 3 ปี)

1,210.0000       

แผนภูมิต้นไม้ปีงบประมำณ 2564 

 


