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12-1รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554 ตามกรอบแผนการส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

บทที่ 12

ส�ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ด�ำเนนิกำรตดิตำม และ

รวบรวมข้อมลูผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

ที่ใช้งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2550 - 2554) เพือ่ให้กำรส่งเสริม SMEs มเีอกภำพและเกดิกำรบรูณำกำรร่วมกนัระหว่ำง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เชื่อมโยง สอดคล้องไปกับทิศทำงและเป้ำประสงค์ ของ

ยุทธศำสตร์ตำมกรอบแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือท่ีเรียกว่ำ  

“แผนแม่บท” ประกอบด้วย 6 ยทุธศำสตร์ ดังนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1

ยทุธศาสตร์ที ่2

ยทุธศาสตร์ที ่3

ยทุธศาสตร์ที ่4

ยทุธศาสตร์ที ่5

ยทุธศาสตร์ที ่6

กำรสร้ำงและพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

กำรเพิ่มผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำคกำรผลติ

กำรเพิม่ประสทิธภิำพและลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ

กำรส่งเสริมภำคบริกำรในกำรสร้ำงคณุค่ำและมลูค่ำเพิม่

กำรส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภูมภิำคและท้องถิน่

กำรพัฒนำปัจจัยเอื้อในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม



สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12-2 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กำรด�ำเนนิงำนส่งเสริมและพฒันำ SMEs ภำยใต้แผนปฏบิตักิำรดงักล่ำว สสว. อำศยั

กองทนุส่งเสรมิวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นเคร่ืองมอื และกลไกหลกัในกำรผลกัดนั

กำรด�ำเนินงำนส่งเสรมิ SMEs ให้เป็นไปตำมทศิทำงของแผนแม่บทกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำด

กลำงและขนำดย่อมของประเทศ ด้วยกำรสนับสนุนงบประมำณด�ำเนินโครงกำรภำยใต้กรอบ

แผนปฏบิตักิำรฯ ประจ�ำปี ไปยงัหน่วยงำนปฏบัิติทีม่คีวำมพร้อม และประสงค์เข้ำร่วมด�ำเนนิ

โครงกำรส่งเสรมิ SMEs พร้อมทัง้ได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลควำมคบืหน้ำ และผลกำรด�ำเนนิงำน

โครงกำรของหน่วยงำนปฏบัิตทิี่ได้รับงบประมำณฯ เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ให้กำรส่งเสรมิ SMEs 

มข้ีอมลูสนบัสนนุทีเ่พยีงพอต่อกำรสะท้อนภำพกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ไปจนถึงปัญหำ อุปสรรค 

และข้อจ�ำกดัในกระบวนกำรด�ำเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงข้อมลูเหล่ำนีจ้ะมปีระโยชน์อย่ำงมำก

ต่อกำรวเิครำะห์ควำมเชือ่มโยงในเชงิของกำรพฒันำ รวมไปถงึกำรประเมนิผลสมัฤทธ์เป็นรำย

โครงกำร ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนกำรนโยบำยในระยะของกำรก�ำกับ ติดตำม และ

ประเมนิผล ส�ำหรบัผูบ้รหิำรเพือ่กำรตัดสนิใจเชงินโยบำยทีเ่หมำะสมต่อกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิ 

SMEs ในระยะต่อๆ ไป โดยสำมำรถสรุปเป็นภำพรวมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสรมิ SMEs 

ที่ใช้งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ ตลอดระยะเวลำของแผน 5 ปี ในมิติของภำพรวม

จ�ำนวนโครงกำร และงบประมำณ เพือ่กำรด�ำเนนิโครงกำร ดังต่อไปนี้



12-3รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555.

12.1  ภาพรวมจ�านวนโครงการและงบประมาณด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิวิสาหกจิ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีใช้งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12.1.1 สรุปภาพรวมจ�านวนโครงการที่ใช้งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม 

    วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จ�าแนกตามปีงบประมาณและยทุธศาสตร์ 

    แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

โครงการสงเสริม SMEs ภายใตเเผนปฎิบัติการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
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สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12-4 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อพิจำรณำภำพรวมในเชิงของจ�ำนวนโครงกำรเพื่อกำรส่งเสริม SMEs ที่ใช้ 

งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2550 - 2554) ในรอบระยะเวลำของแผนปฏบัิติกำรฯ 5 ปี ปรำกฎว่ำ กำรส่งเสรมิ SMEs 

ตลอดระยะเวลำของแผนปฏบัิตกิำรฯ มจี�ำนวนโครงกำรรวมกนัทัง้สิน้ 260 โครงกำร โดยเมือ่

พจิำรณำเป็นรำยปี จะพบว่ำ ในระยะเร่ิมต้นของแผน (ปี พ.ศ. 2550) มกีำรส่งเสรมิ SMEs 

ด้วยจ�ำนวนโครงกำรมำกทีส่ดุ 125 โครงกำร หรือคดิเป็นร้อยละ 48.1 ของจ�ำนวนโครงกำรเพือ่

กำรส่งเสรมิ SMEs ทัง้หมด ในจ�ำนวนน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุม่โครงกำรทีมุ่ง่เน้นเพือ่กำรเพิม่มลูค่ำ

เพิม่ ควำมแตกต่ำง และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ SMEs ในภำคกำรผลติ มำกทีส่ดุ 

โดยมีจ�ำนวน 44 โครงกำร ถดัมำเป็นกลุม่โครงกำรทีมุ่ง่ไปยงักำรพฒันำปัจจยัแวดล้อม และสิง่

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนนิธรุกจิของ SMEs รวมไปถงึกำรเชือ่มโยง และส่งเสรมิให้เกดิ

เครอืข่ำยธุรกจิในภมูภิำค มจี�ำนวน 39 โครงกำร และ 21 โครงกำร ตำมล�ำดบั 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำในเชิงของกำรพัฒนำตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ของแผน

ปฏบิตักิำรฯ ฉบบัที ่2 พบว่ำ กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสริม SMEs ส่วนใหญ่กระจกุตวัอยู่ใน

ยุทธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์ที ่6 และ ยทุธศำสตร์ที ่5 มำกทีส่ดุ โดยทัง้ 3 ยทุธศำสตร์นีม้ี

โครงกำรเพ่ือกำรส่งเสรมิ SMEs รวมกนัทัง้หมดถงึ 213 โครงกำร หรอืคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 

82.0 ของจ�ำนวนโครงกำรรวมกนัทัง้ 6 ยทุธศำสตร์ ในขณะทีก่ำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์

ที ่1 3 และ 4 มจี�ำนวนโครงกำรส่งเสริม SMEs เพยีง 47 โครงกำร หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.0 

โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์ที ่3 มจี�ำนวนโครงกำรตลอดระยะเวลำของแผน

ปฏบิตักิำรฯ เพียง 8 โครงกำรเท่ำนัน้ โดยในช่วงท้ำยของแผนปฏบิตักิำรฯ (ปี 2553 - 2554) 

พบว่ำ ไม่มโีครงกำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์นีเ้ลย

 ทัง้นีก้ำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสริม SMEs ภำยใต้แผนปฏบิตักิำรฯ รำยปี จะมจี�ำนวนที่

แตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บักระบวนกำรในกำรพจิำรณำจดัสรรและจ�ำนวนงบประมำณที ่สสว. ได้รบั

ในแต่ละปี เนื่องจำกเป็นกำรด�ำเนินโครงกำรที่ใช้งบประมำณจำกกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจ 

ขนำดกลำงและขนำดย่อม



12-5รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

12.1.2 สรปุภาพรวมการใช้งบประมาณเพือ่การส่งเสรมิ SMEs ภายใต้แผนปฏบิตักิาร 

    ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�าแนกตามปีและยุทธศาสตร์ 

    แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

งบประมาณภายใตเเผนปฎิบัติการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12-6 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กำรด�ำเนนิงำนส่งเสริม SMEs ภำยใต้แผนปฏบัิติกำรฯ ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

อำศยังบประมำณด�ำเนนิโครงกำรทัง้สิน้ 4,224.06 ล้ำนบำท โดยในช่วงเริม่ต้นของแผนปฏบิตัิ

กำรฯ (ปี 2550) สสว. ได้สนบัสนนุงบประมำณด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิ SMEs จ�ำนวน 125 

โครงกำร ด้วยงบประมำณมำกทีส่ดุ จ�ำนวน 2,156.93 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 51.1 จำก

กรอบระยะเวลำของแผนปฏบัิตกิำรฯ ตลอดระยะเวลำ 5 ปี โดยในปีถดัมำ (พ.ศ. 2551) มี 

งบประมำณเพือ่ด�ำเนนิโครงกำรส่งเสริม SMEs ภำยใต้แผนปฏบัิตกิำรฯ ลดลงประมำณครึง่หนึง่ 

(1,022.74 ล้ำนบำท) และยงัคงลดลงเร่ือยๆ ตำมล�ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2553 มงีบประมำณ

เพือ่ด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ภำยใต้แผนปฏบัิติกำรฯ น้อยทีส่ดุ 

(ลานบาท)
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555.
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เมื่อพิจำรณำกำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริม SMEs ท่ีใช้งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ

กำรฯ ตำมกรอบแผนกำรส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นรำยยทุธศำสตร์ พบว่ำ 

มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรด�ำเนินงำนโครงกำรในด้ำนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม สิ่ง

อ�ำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพืน้ฐำน ซ่ึงเป็นทศิทำงในกำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์

ที ่6 มำกทีส่ดุ ด้วยงบประมำณจ�ำนวน 1,454.75 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมำ

เป็นกำรส่งเสรมิโดยกำรเพิม่มลูค่ำ ควำมแตกต่ำง และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ SMEs 

ภำคกำรผลติ (ยทุธศำสตร์ที ่2) มจี�ำนวน  94 โครงกำร โดยมงีบประมำณเพือ่กำรด�ำเนนิโครงกำร

ในยทุธศำสตร์นีจ้�ำนวน 1,121.94 ล้ำนบำท (ร้อยละ 24.2) ถดัมำเป็นกำรส่งเสรมิโดยกำรเพิม่

ขดีควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร ทัง้ในส่วนของผูป้ระกอบกำรเดมิ และผูป้ระกอบกำรใหม่ใน

ยุทธศำสตร์ที ่1 มจี�ำนวน 25 โครงกำร และกำรส่งเสริมให้เกดิเครอืข่ำยและควำมเชือ่มโยงใน

ธรุกจิ (ยทุธศำสตร์ที ่5) จ�ำนวน 52 โครงกำร ด้วยงบประมำณด�ำเนนิกำรที่ใกล้เคยีงกนั คอื 

775.26 ล้ำนบำท และ 664.10 ล้ำนบำท

อย่ำงไรกต็ำม กำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ในด้ำนกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร

ด�ำเนนิธรุกจิ และลดผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรแข่งขันทำงกำรค้ำท่ีไม่เป็นธรรมในยทุธศำสตร์ท่ี 3 

มีจ�ำนวนโครงกำร 8 โครงกำร และงบประมำณด�ำเนนิโครงกำรน้อยทีส่ดุเพยีง 67.28 ล้ำนบำท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.6 เท่ำน้ัน เมือ่เปรียบเทยีบกบังบประมำณโดยรวมทัง้หมดของกำรส่งเสรมิ 

SMEs ภำยใต้แผนปฏบัิติกำรฯ 5 ปี

สรปุ จำกกำรรวบรวมข้อมลู ภำพรวมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ SMEs 

จ�ำแนกตำมกรอบยทุธศำสตร์ของแผนกำรส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบบัที่ 

2 (พ.ศ. 2550- 2554) ในส่วนที่ใช้งบประมำณด�ำเนนิโครงกำรภำยใต้แผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิ

วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) ตลอดช่วงระยะเวลำ

ของแผนตัง้แต่ พ.ศ. 2550 - 2554 มจี�ำนวนโครงกำรเพือ่กำรส่งเสรมิ SMEs ทัง้สิน้จ�ำนวน 

260 โครงกำร ด้วยงบประมำณด�ำเนนิกำรรวมทัง้สิน้ 4,224.06 ล้ำนบำท โดยสำมำรถสรปุผล

กำรด�ำเนินโครงกำรจ�ำแนกตำมทิศทำงกำรส่งเสริม SMEs ในมิติของจ�ำนวนโครงกำร และ 

งบประมำณ เพ่ือกำรด�ำเนนิงำนส่งเสริมได้ดงันี้

1) โครงกำรด้ำนกำรสร้ำง และพฒันำผูป้ระกอบกำร SMEs (ยทุธศำสตร์ที ่1) มจี�ำนวน

รวมทัง้สิน้ 25 โครงกำร หรือคดิเป็นร้อยละ 9.6 ของโครงกำรทัง้หมด และมงีบประมำณเพือ่

ช่วยเหลอืและส่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SMEs รวม 775.26 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.4 

ของงบประมำณรวมตลอดทัง้แผนปฏบัิติกำรฯ
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2) โครงกำรด้ำนกำรพฒันำศกัยภำพ และควำมสำมำรถด้ำนนวตักรรมของ SMEs ใน

ภำคกำรผลติ (ยทุธศำสตร์ที ่2) มีจ�ำนวนรวมทัง้สิน้  94 โครงกำร (ร้อยละ 36.2) และมงีบประมำณ

ส่งเสรมิ SMEs รวมทัง้สิน้ 1,121.94 ล้ำนบำท (ร้อยละ 26.6)

3) โครงกำรด้ำนกำรเพิม่ประสทิธิภำพ และลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ (ยทุธศำสตร์ท่ี 3) 

มีจ�ำนวนโครงกำรรวมทัง้สิน้ 8 โครงกำร (ร้อยละ 3.1) และมงีบประมำณด�ำเนนิโครงกำร 67.28 

ล้ำนบำท (ร้อยละ 1.6)

4) โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมภำคบริกำรในกำรสร้ำงคุณค่ำ และมลูค่ำเพิม่ (ยทุธศำสตร์

ที ่4) มีจ�ำนวนโครงกำรรวมทัง้สิน้ 14 โครงกำร (ร้อยละ 5.4) และมงีบประมำณด�ำเนนิโครงกำร 

160.73 ล้ำนบำท (ร้อยละ 3.8)

5) โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริม SMEs ในภมูภิำค และท้องถิน่ (ยทุธศำสตร์ท่ี 5) มโีครงกำร

รวมทัง้สิน้ 52 โครงกำร (ร้อยละ 20.0) และมงีบประมำณด�ำเนนิโครงกำร 644.10 ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 15.2)

6) โครงกำรด้ำนกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ เพือ่กำรด�ำเนนิธรุกจิของ SMEs (ยทุธศำสตร์ 6) 

มีโครงกำรรวมทัง้สิน้ 67 โครงกำร (ร้อยละ 25.8) และมงีบประมำณด�ำเนนิโครงกำร 1,454.75 

ล้ำนบำท (ร้อยละ 34.4)

12.2  สรปุผลการด�าเนินงานโครงการท่ีใช้งบประมาณภายใต้แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ 
  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ทีส่อดคล้อง 
  กบักรอบยทุธศาสตร์ของแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม SMEs ที่ใช้งบประมำณด�ำเนินกำรจำกกองทุน 

ส่งเสรมิฯ ภำยใต้แผนปฏบัิตกิำรส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบบัที ่2 ประจ�ำ

ปี พ.ศ. 2554 มโีครงกำรเพือ่กำรส่งเสริม SMEs จ�ำนวนทัง้สิน้ 18 โครงกำร มคีวำมสอดคล้อง

กับกรอบยุทธศำสตร์ของแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในเร่ืองของกำร

เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำรและบุคลำกร กำรเพิม่มลูค่ำ ควำมแตกต่ำง และ

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ SMEs ภำคกำรผลิต กำรสนับสนุนกำรใช้องค์ควำมรู้ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ รวมไปถึง ICT ในภำคบริกำร ตลอดจนกำรส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำ

ศกัยภำพธุรกจิ เครอืข่ำย และควำมเชือ่มโยงทำงธรุกจิในภมูภิำค โดยใช้งบประมำณด�ำเนนิ

โครงกำรรวมกนัทัง้สิน้ 239.76 ล้ำนบำท 
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12.2.1 สรุปภาพรวมโครงการและงบประมาณเพื่อการส่งเสริม SMEs ภายใต้แผน 

    ปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 ประจ�าปี พ.ศ. 2554

โครงการภายใตเเผนปฎิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดยอม
ประจำป 2554
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งบประมาณดำเนินโครงการภายใตเเผนปฎิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดยอม
ประจำป 2554

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555.
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เมือ่พิจำรณำตำมภำพที ่12.2.1 แสดงให้เหน็ว่ำ กำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ใน

ปีงบประมำณ 2554 มคีวำมสอดคล้องกบักรอบยทุธศำสตร์ของแผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำด

กลำงและขนำดย่อม ฉบบัที ่2 (แผนแม่บท) ใน 4 ยทุธศำสตร์ ดงัที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น โดย

เม่ือพจิำรณำจ�ำนวนโครงกำรเพือ่กำรส่งเสริม SMEs จะพบว่ำ กำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิ SMEs 

ที่ใช้งบประมำณภำยใต้แผนปฏบัิติกำรฯ ปี 2554 มุง่ไปยงักำรส่งเสรมิเพือ่ให้เกดิเครอืข่ำย และ

ควำมเช่ือมโยงของธรุกจิ SMEs ในภมูภิำค รวมทัง้กำรพฒันำศักยภำพทำงกำรผลติ กำรบรหิำร

จัดกำรโดยใช้เทคโนโลย ีวฒันธรรม และภมูปัิญญำไทย เพือ่สร้ำงคณุค่ำ และยกระดบัคณุภำพ

สินค้ำ และบรกิำรของวสิำหกจิในภมูภิำค และชมุชนให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด 

ซึง่เป็นทิศทำงกำรส่งเสรมิในยทุธศำสตร์ที ่5 มจี�ำนวนโครงกำรมำกทีส่ดุ 8 โครงกำร และใช้ 

งบประมำณเพือ่ด�ำเนนิกำรในยทุธศำสตร์นีจ้�ำนวน 94.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมำ 

เป็นกำรส่งเสรมิ SMEs เพือ่เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรเดมิและผูป้ระกอบกำร

ใหม่ ให้สำมำรถแข่งขันได้โดยกำรสร้ำงคุณค่ำตำมทิศทำงของยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่ำ  

ควำมแตกต่ำง และควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มผลิตภำพของ SMEs  

ภำคกำรผลติในยทุธศำสตร์ที ่2 และสนบัสนนุกำรใช้องค์ควำมรู้ วฒันธรรมไทย ภมูปัิญญำไทย 

และเทคโนโลยี ICT เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ และมลูค่ำเพิม่ตำมทศิทำงของยทุธศำสตร์ท่ี 4 ซึง่กำร 

ส่งเสริมทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ที่กล่ำวมำน้ีมีจ�ำนวนโครงกำรที่ใกล้เคียงกัน โดยเมื่อพิจำรณำ 

งบประมำณด�ำเนนิกำรเฉพำะในส่วนนี ้จะพบว่ำ กำรด�ำเนนิโครงกำรในยทุธศำสตร์ที ่4 มกีำร

ใช้งบประมำณมำกทีส่ดุ จ�ำนวน 70.00 ล้ำนบำท ในขณะทีก่ำรส่งเสรมิ SMEs ที่ใช้งบประมำณ

ภำยใต้แผนปฏบิตักิำรฯ ปี 2554 นี ้ ไม่ได้มกีำรด�ำเนนิงำนโครงกำรในยทุธศำสตร์ที ่3 และ

ยุทธศำสตร์ที ่6 
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12.2.2 สรปุภาพรวมผลการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิ SMEs ทีใ่ช้งบประมาณภายใต้ 

    แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 ณ ธนัวาคม  

    พ.ศ. 2554 จ�านวน 16 โครงการ

จำกกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ทีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์

ของแผนกำรส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบบัที ่2 ของหน่วยงำนร่วมด�ำเนนิ

กำรทีใ่ช้งบประมำณจำกกองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ 

ณ สิน้เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2554 ปรำกฎว่ำ มโีครงกำรส่งเสรมิ SMEs ท่ีสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์

ของแผนฯ จ�ำนวน 4 ยทุธศำสตร์ (ตำมรำยละเอยีดกำรวเิครำะห์ภำพรวมกำรส่งเสรมิ SMEs 

ข้ำงต้น) ซึง่กำรด�ำเนนิโครงกำรเพือ่กำรส่งเสริม SMEs หน่วยร่วมด�ำเนนิงำนได้ด�ำเนนิกำรแล้ว

เสรจ็ตำมแผนกำรด�ำเนนิงำน จ�ำนวน 16 โครงกำร งบประมำณรวมทัง้สิน้ 204.76 ล้ำนบำท 

โดยมีอีกจ�ำนวน 2 โครงกำรที่ได้มีกำรขยำยระยะเวลำด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรด�ำเนินโครงกำร 

มีประสทิธิภำพและมปีระสทิธผิลมำกยิง่ขึน้

เมื่อวิเครำะห์ภำพรวมผลผลิตของกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ท่ีมีควำมสอดคล้องกับ 

ทิศทำงยุทธศำสตร์ของแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2550 - 2554) สำมำรถสรุปผลผลติได้ใน 2 มติทิีแ่สดงให้เหน็ถงึทศิทำงของกำรส่งเสรมิ SMEs 

ตำมกรอบยทุธศำสตร์และระดบักำรพฒันำ SMEs ได้ดงันี้



สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12-12 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสริม SMEs ในยทุธศำสตร์ที ่1 ซึง่เป็นกำรเสรมิสร้ำงขดีควำม

สำมำรถของผูป้ระกอบกำร ทัง้ในส่วนของผูป้ระกอบกำรเดิมและผูป้ระกอบกำรใหม่ โดยใช้ฐำน

ควำมรู ้ทักษะฝีมอื และนวตักรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ซ่ึงกำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์นี้

มีกำรด�ำเนนิงำนทีแ่ล้วเสรจ็จ�ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณรวมกนัทัง้สิน้ 30.83 ล้ำนบำท มี

ผูป้ระกอบกำร SMEs ได้รบัประโยชน์จำกกำรด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 4,120 รำย ซึง่เป็นกำรด�ำเนนิ

งำนโดยกำรจัดตั้งศูนย์ให้บริกำรปรึกษำแนะน�ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหำเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบกำร 

SMEs ในด้ำนต่ำงๆ ทีม่คีวำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ อำทเิช่น กำรบรหิำรจดักำร กำรเงนิ

กำรบญัช ีกำรจัดท�ำแผนธุรกจิ กำรตลำด โลจสิติกส์ รวมทัง้ยงัได้จดัตัง้ศนูย์กำรเรยีนรูป้ระกอบ

อำชีพเลีย้งสตัว์เชงิพำณชิย์จ�ำนวน 12 ศนูย์ เพือ่ให้บริกำรองค์ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำร

ด้วยกำรพฒันำทกัษะกำรประกอบกำร (On the Job Training) ซ่ึงเป็นกำรส่งเสรมิกลุม่ผูป้ระกอบ

กำรในจงัหวดัยะลำ 

 12.2.2.1 สรปุภาพรวมผลการด�าเนินงานตามกรอบยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิ 

      วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

ยทุธศาสตร์ที ่1 กำรสร้ำง และพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (Capacity Building)

30.83 ลานบาท

งบประมาณโครงการยุทธศาสตร 1

15.83

15.00
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34.00 ลานบาท

งบประมาณโครงการยุทธศาสตร 2

5.00

5.00

20.00

4.00

กำรด�ำเนินโครงกำรส่งเสริม SMEs ในยุทธศำสตร์ท่ี 2 เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำ (Value 

Added) ควำมแตกต่ำง และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสนิค้ำอตุสำหกรรม มกีำรด�ำเนนิ

โครงกำรจ�ำนวน 4 โครงกำร ด้วยงบประมำณรวมทัง้สิน้ 34.00 ล้ำนบำท โดยเป็นโครงกำรด้ำน

กำรพฒันำกำรออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์เป็นหลกั มผีูป้ระกอบกำร SMEs นกัออกแบบ 

และผูท้ีส่นใจได้รบัประโยชน์จำกกำรพฒันำองค์ควำมรู้ด้วยกำรสมัมนำ ฝึกอบรม ให้ค�ำปรกึษำ

แนะน�ำเชงิลกึทีส่�ำคญัต่อธรุกจิ อำทเิช่น ด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำผลติภัณฑ์และบรรจภัุณฑ์ 

กำรใช้ควำมคิดริเริ่มในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวโน้มควำมต้องกำรสินค้ำของตลำด 

ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น จ�ำนวน 1,181 รำย นอกจำกนีย้งัส่งเสรมิให้ SMEs สำมำรถ

ออกแบบ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีควำมทันสมัย สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของตลำด 

ประกอบด้วย เสือ้ผ้ำแฟชัน่ ผลติภณัฑ์ศิลปำชพี เฟอร์นเิจอร์ จ�ำนวน 529 ผลติภณัฑ์ พร้อม

ทัง้ยงัได้พัฒนำบรรจภุณัฑ์ใหม่ทีส่ำมำรถยดืเวลำในกำรเกบ็สนิค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง (Logistic) 

ได้นำนขึน้ จ�ำนวน 12 บรรจภุณัฑ์ ซ่ึงกำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์นี ้ยงั

ช่วยพัฒนำระบบฐำนข้อมลูทีช่่วยเชือ่มโยงผู้ให้บรกิำรและผูป้ระกอบกำรธรุกจิผกัและผลไม้ใน

เรือ่งกำรขนส่งสนิค้ำ (Logistic) เพือ่แก้ปัญหำ และลดข้อจ�ำกดัของสนิค้ำทีเ่น่ำเสยีง่ำยได้อย่ำง

มีประสทิธิภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มผลิตภำพ และขีดควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของ

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ในภำคกำรผลติ



สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12-14 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์ที ่4 เป็นกำรสนบัสนนุกำรใช้องค์ควำมรู ้วฒันธรรม

ไทย และเทคโนโลย ี โดยเฉพำะ ICT ในกำรสร้ำงคณุค่ำและมลูค่ำเพิม่ รวมไปถงึควำมเชือ่ม

โยงระหว่ำง SMEs กับธุรกิจขนำดใหญ่ กำรด�ำเนินงำนโครงกำรในยุทธศำสตร์น้ี มีจ�ำนวน  

3 โครงกำร งบประมำณรวมทัง้สิน้ 70.00 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรด�ำเนนิงำนในลกัษณะของกำร

ให้ควำมรูท้ำงด้ำนแนวคดิในกำรสร้ำงคุณค่ำด้วยเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ ควำมจ�ำเป็น และควำม

ส�ำคัญของโลจสิตกิส์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รวมทัง้กำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำเชงิลกึด้วยกำรเป็นพี่

เล้ียงธรุกจิ (Coaching) แก่ผูป้ระกอบกำรในธรุกจิโรงแรม สถำนทีพ่กัฟ้ืน และผูป้ระกอบกำร

ในธรุกิจท่องเทีย่ว มผีูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคบริกำรได้รับประโยชน์ จ�ำนวน 1,964 รำย 

อกีทัง้ยงัได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิให้ SMEs สำมำรถพฒันำสนิค้ำและบรกิำร ให้เป็นผลติภณัฑ์

ต้นแบบ จ�ำนวน 60 ผลติภณัฑ์ 

ทัง้นี ้กำรด�ำเนนิโครงกำรยงัช่วยให้เกดิกำรรวมกลุม่เป็นคลสัเตอร์สนบัสนนุกำรบรกิำร

ท่องเทีย่งเชงิกำรแพทย์ (Medical Tourism) ทีม่คีวำมเข้มแขง็และมเีวปไซต์เป็นสือ่กลำงช่วย

ในกำรเชือ่มโยงสมำชกิ รวมทัง้กำรส่งเสริมและพฒันำด้ำนโลจสิตกิส์ยงัช่วยให้มฐีำนข้อมลูเชือ่ม

โยงเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำรเพือ่รองรับกำรบริกำรโลจสิติกส์ ซ่ึงจะช่วยลดกำรเสยีเทีย่วเปล่ำใน

กำรขนส่งสนิค้ำ โดยมจี�ำนวนสมำชกิผูป้ระกอบกำรในฐำนข้อมลูรวม 530 รำย

ยทุธศาสตร์ที ่4 กำรส่งเสริมภำคบริกำรในกำรสร้ำงคณุค่ำ และมลูค่ำเพิม่

งบประมาณโครงการยุทธศาสตร 4

70.00 ลานบาท

6.00

14.00

50.00
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กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ในยทุธศำสตร์ท่ี 5 มทิีศทำงมุง่เน้นให้เกิดเครือข่ำย

และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจ SMEs ในภูมิภำค และพัฒนำศักยภำพกำรผลิต และกำร

บรหิำรจดักำรธุรกจิ โดยอำศัยเทคโนโลย ีวัฒนธรรม และภมูปัิญญำไทย เพือ่สร้ำงคณุค่ำ และ

ยกระดบัคณุภำพของสนิค้ำและบริกำรของวิสำหกจิในภมูภิำค และชมุชนให้สอดคล้องกบัควำม

ต้องกำรของตลำด มกีำรด�ำเนนิโครงกำรในยทุธศำสตร์นีม้ำกทีส่ดุ โดยมจี�ำนวน 7 โครงกำร ใช้

งบประมำณรวมกนัท้ังสิน้ 69.93 ล้ำนบำท มผีูป้ระกอบกำร SMEs และผูป้ระกอบกำรชมุชน

ได้รบัประโยชน์จำกกำรเพิม่พนูองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ด้วยกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้อำทิ 

ด้ำนกำรประกอบอำชีพเฉพำะ กำรบริหำรธุรกิจ กระบวนกำรผลิต กำรออกแบบ กำรใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ กำรตลำดทัง้ในประเทศ และกำรส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศ จ�ำนวน 

7,321 รำย มกีำรรวมกลุม่เป็นเครอืข่ำยกลุม่จงัหวัดกำรค้ำชำยแดน 4 เครอืข่ำย และกลุม่ 

ผูผ้ลติชมุชนอีกจ�ำนวน 16 กลุม่ นอกจำกนี ้ยงัส่งเสริมด้ำนกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์

เพือ่เป็นสนิค้ำของทีร่ะลกึจ�ำหน่ำยในประเทศ และสนิค้ำหัตถกรรมเพือ่กำรส่งออก จ�ำนวน 546 

รำยกำร ตลอดจนให้กำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดค้ำชำยแดนด้วยกำรจับคู่เจรจำกำรค้ำ  

ซึง่มผีูป้ระกอบกำรเข้ำร่วม จ�ำนวน 447 รำย

ยทุธศาสตร์ที ่5 กำรส่งเสริม SMEs ในภมูภิำค และท้องถิน่

69.93 ลานบาท

งบประมาณโครงการยุทธศาสตร 5

4.70

8.25

10.00

10.00

19.00

16.00

1.98



สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

12-16 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 12.2.2.2 การวเิคราะห์ผลการส่งเสริม SMEs ในเชงิของการพฒันาระดบัต่างๆ  

      ทีม่คีวามส�าคัญต่อการส่งเสริม SMEs 

จำกข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม SMEs ภำยใต้งบประมำณแผนปฏิบัติ

กำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที ่2 ปีงบประมำณ 2554 สำมำรถน�ำมำ

วเิครำะห์ในมติด้ิำนผลของกำรพฒันำ SMEs ทีเ่กดิขึน้ในระดบัต่ำงๆ ทีส่�ำคญั 4 ด้ำน ประกอบ

ด้วย กำรพฒันำระดบับคุคล กำรพฒันำระดับวิสำหกจิ กำรพฒันำทำงด้ำนผลติภณัฑ์ นวตักรรม 

และทรพัย์สนิทำงปัญญำ และกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ SMEs โดย

มีรำยละเอียดผลกำรวเิครำะห์ดังนี้

การพฒันาระดบับคุคล เป็นกำรวเิครำะห์ผลกำรพฒันำทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ระกอบกำรหรอื

บคุลำกร ลูกจ้ำงแรงงำนในสถำนประกอบกำร รวมไปถงึผูท้ีส่นใจจะเป็นผูป้ระกอบกำรใหม่ และ

บคุลำกรทีเ่กีย่วข้องกบักำรส่งเสริม SMEs ด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดพฒันำองค์ควำมรู้ 

ทกัษะ ด้ำนกำรบรหิำรธุรกจิ ทัง้ทีเ่ป็นองค์ควำมรู้ทัว่ไปและองค์ควำมรูเ้ฉพำะด้ำนเฉพำะสำขำ 

ด้วยกำรสมัมนำ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏบัิติกำร โดยมผีูไ้ด้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนนิโครงกำร 

จ�ำนวน 13,806 รำย

การพฒันาระดบัวสิาหกจิ เป็นกำรวิเครำะห์ผลกำรพฒันำทีช่่วยให้วสิำหกจิ หรอืกจิกำร 

SMEs ได้พฒันำศกัยภำพทำงธุรกจิ ด้วยกระบวนกำรให้บริกำรปรกึษำแนะน�ำ รวมไปถงึปรกึษำ

แนะน�ำเชงิลกึในด้ำนกำรด�ำเนนิธรุกจิด้ำนต่ำงๆ ทัง้ภำพรวม และเฉพำะธรุกจิ อำท ิด้ำนกำร

บรหิำรกำรเงนิ กำรจัดท�ำแผนธรุกจิ กำรบัญช ีระบบโลจสิติกส์ เป็นต้น โดยม ีSMEs ได้รบั

ประโยชน์ จ�ำนวน 1,220 กจิกำร รวมทัง้กำรส่งเสริมยังช่วยให้เกดิกำรรวมกลุม่ และกำรเข้ำร่วม

เป็นเครือข่ำยของผู้ประกอบกำร ทั้งในรูปของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 28 กลุ่ม และเครือข่ำย 

ผูป้ระกอบกำร 5 เครอืข่ำย

การพฒันาทางด้านผลติภณัฑ์ นวตักรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา เป็นกำรวเิครำะห์

ผลกำรส่งเสรมิ SMEs ของโครงกำรทีม่ส่ีวนช่วยให้เกดิกำรพฒันำผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ รวม

ไปถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่จนน�ำไปสู่กำรจดทรัพย์สินทำงปัญญำในสินค้ำและบริกำรของ 

ผู้ประกอบกำร โดยกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม SMEs ที่ใช้งบประมำณแผนปฏิบัติกำร 

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2554 ได้มส่ีวนช่วยให้เกดิกำรพฒันำผลติภณัฑ์

และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่มีควำมเหมำะสมต่อควำมต้องกำรของตลำด อำทิเช่น เสื้อผ้ำแฟชั่น  

บรรจุภณัฑ์ส�ำหรบัสนิค้ำ ผกัและผลไม้ ผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ ผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ เป็นต้น  

โดยมีจ�ำนวน 1,147 ผลติภณัฑ์



12-17รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ SMEs เป็นกำรวเิครำะห์ผลกำร

ส่งเสริม SMEs ที่มีส่วนสนับสนุนให้กำรด�ำเนินธุรกิจของ SMEs มีประสิทธิภำพ และเกิด

ประสทิธิผลมำกย่ิงขึน้ โดยกำรพฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้เอือ้อ�ำนวยต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของ SMEs อำท ิกำรจดัต้ังศนูย์บริกำรข้อมลู ศูนย์กำรเรียนรู ้กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลูธรุกจิ 

กำรจดัให้มพ้ืีนทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำมำกขึน้ เป็นต้น ซ่ึงกำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิ SMEs ที่ใช้งบ

ประมำณภำยใต้แผนปฏบัิตกิำรฯ ปี 2554 นี ้ได้มส่ีวนช่วยสนบัสนนุให้ธรุกจิ SMEs สำมำรถ

ด�ำเนนิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

• ด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ SMEs โดยมีรูปแบบแนวทำง 

   ในกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 9 ด้ำน เพือ่ช่วยแก้ปัญหำและส่งเสรมิกำรด�ำเนนิธรุกจิ 

   ของ SMEs พร้อมทั้งท�ำเนียบข้อมูลวิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญ ท่ีปรึกษำ มีจ�ำนวน  

   31 คน รวมทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้กำรประกอบกำรเลี้ยงสัตว์เชิงพำณิชย์  

   จ�ำนวน 12 ศนูย์ในจงัหวัดยะลำ 

• จัดตั้งสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรรับซื้อ และจัดจ�ำหน่ำย เพื่อส่งเสริม และ 

   สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกจิกำรแก่กลุม่วิสำหกจิชมุชนในจงัหวดัยะลำ 1 แห่ง 

• จดัท�ำระบบฐำนข้อมลูของผู้ให้บริกำรโลจสิติกส์ และผูป้ระกอบกำร SMEs ในธรุกจิ 

   ผกัและผลไม้ รวมทัง้ จดัท�ำฐำนข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงเครอืข่ำยภำคบรกิำร ภำคกำรค้ำ  

   ซึง่มส่ีวนช่วยให้ผูบ้ริกำรด้ำนโลจสิติกส์สำมำรถขนส่งสนิค้ำโดยไม่เสยีเทีย่วเปล่ำ ซึง่ 

   ฐำนข้อมลูนีม้จี�ำนวนสมำชกิ 530 รำย

• ด�ำเนนิงำนจดัท�ำแผนธรุกจิชมุชนในจงัหวดัยะลำ จ�ำนวน 8 แผนงำน

• ด�ำเนนิกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำดด้วยกำรจบัคูเ่จรจำกำรค้ำ (Business Matching)  

   และประชมุด้ำนกำรเจรจำกำรค้ำกบัประเทศเพือ่นบ้ำน ม ีSMEs เข้ำร่วม 447 กจิกำร


