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	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)	 ได้รวบรวมผลกำรด�ำเนนิโครงกำร

และกจิกรรมกำรส่งเสรมิ	SMEs	ของหน่วยงำนต่ำงๆ	ทีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของแผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550	-	2554)	เพือ่เป็นข้อมลูภำพรวมของกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิ	

SMEs	 ตำมแนวทำงของแผนทัง้ในส่วนของกจิกรรมที่ใช้งบประมำณด�ำเนนิกำรจำกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs	

และกจิกรรมที่ใช้งบประมำณของหน่วยงำนเอง	ซึง่สรปุสำระส�ำคญัของผลกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิ	SMEs	ใน

ปีงบประมำณ	2550	ปีงบประมำณ	2551	และปีงบประมำณ	2552	ดงันี้

 

8.1 ภาพรวมกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ�าแนกตามแหล่งทีม่าของงบประมาณ
 

 8.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs) 

	 จำกกำรรวบรวมผลกำรด�ำเนนิกจิกรรมและโครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	ตำมยทุธศำสตร์ของ

แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 ฉบับที่	2	 ในส่วนของงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทุนส่งเสริม	SMEs)	 พบว่ำในระหว่ำง

ปีงบประมำณ	2550-2552	มจี�ำนวนกจิกรรมและโครงกำรรวมทัง้สิน้	238	โครงกำร	ใช้งบประมำณด�ำเนนิกำร

รวมทัง้หมด	3,833.49	ล้ำนบำท	จ�ำแนกเป็นกจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2550	จ�ำนวน	125	โครงกำร	

วงเงนิงบประมำณ	2,156.93	ล้ำนบำท	กจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2551	จ�ำนวน	73	โครงกำร	วงเงนิ

งบประมำณ	1,022.74	ล้ำนบำท	และกจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2552	จ�ำนวน	40	โครงกำร	วงเงนิ

งบประมำณ	653.83	ล้ำนบำท	

	 ในด้ำนจ�ำนวนหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนทีม่บีทบำทในกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำร

ส่งเสรมิ	SMEs	ภำยใต้งบประมำณตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณ

ในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	 ในระหว่ำงปีงบประมำณ	2550-2552	นัน้	พบว่ำมจี�ำนวนหน่วยงำนภำครฐัและ
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เอกชนทีม่กีำรรเิริม่และด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรในกำรส่งเสรมิ	SMEs	รวมทัง้สิน้	88	หน่วยงำน	ซึง่สำมำรถ

จ�ำแนกเป็นในปีงบประมำณ	2550	 มหีน่วยงำนภำครฐัและเอกชนด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	

SMEs	จ�ำนวน	38	หน่วยงำน	ในขณะที่ในปีงบประมำณ	2551	มหีน่วยงำนภำครฐัและเอกชนด�ำเนนิกจิกรรม/

โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	จ�ำนวน	18	หน่วยงำน	และในปีงบประมำณ	2552	มหีน่วยงำนภำครฐัและ

เอกชนด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	จ�ำนวน	32	หน่วยงำน

	 ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนกิจกรรมและโครงกำรภำยใต้กรอบงบประมำณแผนปฏิบัติ

กำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	พบว่ำในปีงบประมำณ	

2550	มรีำยกจิกรรมและโครงกำรมำกทีส่ดุถงึ	125	โครงกำร	ในขณะทีจ่�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	

2551	 มีจ�ำนวนเพียง	73	 โครงกำร	 และลดจ�ำนวนกิจกรรม/โครงกำรลงเป็นเหลือเพียง	40	 โครงกำรใน

ปีงบประมำณ	2552	ทัง้นีส้ำมำรถคดิเป็นสดัส่วนกำรลดลงของจ�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2551	

กว่ำร้อยละ	41.60	จำกจ�ำนวนในปีงบประมำณ	2550	และเป็นสดัส่วนกำรลดลงในท�ำนองเดยีวกนัของจ�ำนวน

กิจกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2552	 ที่ลดลงกว่ำร้อยละ	45.21	 จำกจ�ำนวนกิจกรรม/โครงกำรใน

ปีงบประมำณ	2551	ดงัแสดงตำม	ตำรำงที	่8.1

	 ในส่วนของกำรใช้งบประมำณส�ำหรบักำรด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรตำมกรอบตำมแผนปฏบิตักิำร

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ในระหว่ำงปีงบประมำณ	

2550-2552	ซึง่มวีงเงนิงบประมำณรวมทัง้สิน้	3,833.49	ล้ำนบำทนัน้	พบว่ำในปีงบประมำณ	2550	มวีงเงนิ

งบประมำณด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	ตำมกรอบตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

รวม	2,156.93	 ล้ำนบำท	โดยเป็นวงเงนิงบประมำณทีม่ำกกว่ำงบประมำณรวมในปีงบประมำณ	2551	ซึง่มี

จ�ำนวนเท่ำกบั	1,022.74	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	52.58	ในขณะทีว่งเงนิงบประมำณด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

ในปี	2552	มจี�ำนวนเท่ำกบั	653.83	ล้ำนบำท	โดยคดิเป็นกำรลดลงจำกวงเงนิงบประมำณในปี	2551	คดิเป็น

ร้อยละ	36.07

	 และเมือ่พจิำรณำจ�ำนวนและงบประมำณในกำรด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

จ�ำแนกตำมรำยยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	

ในส่วนที่ใช้งบประมำณตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุ

ส่งเสรมิ	SMEs)	 พบว่ำในช่วงตัง้แตปี่	2550-2552	 มจี�ำนวนกิจกรรม/โครงกำรทีส่อดคล้องกับกำรส่งเสรมิ	

SMEs	ในยทุธศำสตร์ที	่2	กำรพฒันำศกัยภำพและควำมสำมำรถด้ำนนวตักรรมของวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมในภำคกำรผลติมำกทีส่ดุถงึ	90	 โครงกำร	 รองลงมำได้แก่	 กจิกรรม/โครงกำรทีม่คีวำมสอดคล้อง

ตำมยทุธศำสตร์ที	่6	กำรพฒันำปัจจยัเอือ้กำรด�ำเนนิธรุกจิของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(67	โครงกำร)	

ยทุธศำสตร์ที	่5	กำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภมูภิำคและท้องถิน่	(40	โครงกำร)	ยทุธศำสตร์

ที	่1	ด้ำนกำรสร้ำงและพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(22	โครงกำร)	ยทุธศำสตร์ที่	

4	 กำรส่งเสริมภำคบริกำรในกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่ม	(11	 โครงกำร)	 และยุทธศำสตร์ที่	3	 กำรเพิ่ม

ประสทิธภิำพและลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ	(8	โครงกำร)	ตำมล�ำดบั

	 ทัง้นี	้เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ	เมือ่พจิำรณำในส่วนของกรอบวงเงนิงบประมำณด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

ภำยใต้แผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ใน
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ช่วงปี	2550-2552	กลบัพบว่ำมกีำรจดัสรรงบประมำณด้ำนกำรสนบัสนนุ	SMEs	ภำยใต้กลยทุธ์กำรส่งเสรมิ	

SMEs	ตำมยทุธศำสตร์ที	่6	กำรพฒันำปัจจยัเอือ้กำรด�ำเนนิธรุกจิของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็น

มลูค่ำมำกทีส่ดุเป็นจ�ำนวนกว่ำ	1,454.75	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	37.95	ของงบประมำณทัง้หมด	รองลงมำ

ได้แก่	งบประมำณทีม่คีวำมสอดคล้องตำมกรอบยทุธศำสตร์ที	่2	กำรพฒันำศกัยภำพและควำมสำมำรถด้ำน

นวตักรรมของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำคกำรผลติ	(1,087.93	 ล้ำนบำท)	 หรอืคดิเป็นร้อยละ	

28.38	 ยุทธศำสตร์ที่	1	 กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	(734.43	 

ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	19.16	ยทุธศำสตร์ที	่5	กำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภมูภิำค

และท้องถิน่	(398.37	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	10.39	ยทุธศำสตร์ที	่4	กำรส่งเสรมิภำคบรกิำรในกำรสร้ำง

คณุค่ำและมลูค่ำเพิม่	(90.73	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	2.37	และยทุธศำสตร์ที	่3	กำรเพิม่ประสทิธภิำพ

และลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ	(67.28	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	1.75	ตำมล�ำดบั

	 รำยละเอียดข้ำงต้นแสดงไว้ตำมภำพที่	8.1	 กิจกรรม/โครงกำรและสัดส่วนงบประมำณด้ำนกำร 

ส่งเสรมิ	SMEs	ภำยใต้งบประมำณตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณ

ในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ปี	2550-2552
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ภาพที ่8.1 กจิกรรม/โครงการและสดัส่วนงบประมาณด้านการส่งเสรมิ SMEs ภายใต้งบประมาณตามแผน 
 ปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)  
 ปี 2550-2552

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553.
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 8.1.2 งบประมาณตามแผนการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐั 
        และเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)
 

	 จำกกำรรวบรวมผลกำรด�ำเนนิกจิกรรมและโครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	ตำมยทุธศำสตร์ของ

แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	ในส่วนของงบประมำณตำมแผนกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	 โดยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่นๆ	(งบประมำณนอกกองทุนส่งเสริม	SMEs)	 

พบว่ำในระหว่ำงปีงบประมำณ	2550-2552	มจี�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรรวมทัง้สิน้	181	โครงกำร	ใช้งบประมำณ

รวมทัง้หมด	6,030.20	ล้ำนบำท	จ�ำแนกเป็นกจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2550	จ�ำนวน	55	โครงกำร	

วงเงนิงบประมำณ	2,312.78	ล้ำนบำท	กจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2551	จ�ำนวน	76	โครงกำร	วงเงนิ

งบประมำณ	2,131.45	ล้ำนบำท	และกจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2552	จ�ำนวน	50	โครงกำร	วงเงนิ

งบประมำณ	1,585.98	ล้ำนบำท	

	 ในด้ำนจ�ำนวนหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนทีม่บีทบำทในกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำร

ส่งเสรมิ	SMEs	ภำยใต้งบประมำณตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและ

เอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	 ในระหว่ำงปีงบประมำณ	2550-2552	 นัน้	 พบว่ำมี

จ�ำนวนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่มีกำรริเริ่มและด�ำเนินกิจกรรม/โครงกำรในกำรส่งเสริม	SMEs	 

รวมทั้งสิ้น	93	 หน่วยงำน	 ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกเป็นในปีงบประมำณ	2550	 มีหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

ด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	 จ�ำนวน	29	 หน่วยงำน	 ในขณะที่ในปีงบประมำณ	2551	 

มหีน่วยงำนภำครฐัและเอกชนด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	จ�ำนวน	34	หน่วยงำน	และ

ในปีงบประมำณ	2552	มหีน่วยงำนภำครฐัและเอกชนด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	จ�ำนวน	

30	หน่วยงำน

	 ในขณะทีก่ำรเปลีย่นแปลงของจ�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	

SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	พบว่ำในปีงบประมำณ	

2551	 มีรำยกิจกรรมและโครงกำรมำกที่สุดถึง	76	 โครงกำร	 ซึ่งมำกกว่ำจ�ำนวนกิจกรรม/โครงกำรใน

ปีงบประมำณ	2550	ทีม่จี�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรรวม	55	โครงกำร	โดยคดิเป็นสดัส่วนกำรเพิม่ขึน้ของจ�ำนวน

กจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2551	ร้อยละ	38.18	จำกจ�ำนวนในปีงบประมำณ	2550	แต่เมือ่พจิำรณำ

กจิกรรม/โครงกำรในปีงบประมำณ	2552	พบว่ำมกีำรลดจ�ำนวนลงเป็นเหลอืเพยีง	50	โครงกำร	คดิเป็นสดัส่วน

กำรลดลงของกิจกรรม/โครงกำรปีงบประมำณ	2552	 เปรียบเทียบกับจ�ำนวนในปีงบประมำณ	2551	 

ร้อยละ	34.21	

	 ในส่วนของกำรใช้งบประมำณส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำน

กำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ในระหว่ำง

ปีงบประมำณ	2550-2552	ซึง่มวีงเงนิงบประมำณรวมทัง้สิน้	6,030.20	ล้ำนบำทนัน้	พบว่ำในปีงบประมำณ	

2551	มวีงเงนิงบประมำณด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	ทีด่�ำเนนิกจิกรรมตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	

SMEs	 โดยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่นๆ	(งบประมำณนอกกองทุนส่งเสริม	SMEs)	 รวม	2,131.45	 

ล้ำนบำท	 โดยเป็นวงเงินงบประมำณที่น้อยกว่ำงบประมำณรวมในปีงบประมำณ	2550	 ซึ่งมีจ�ำนวนเทำ่กับ	
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2,312.78	 ล้ำนบำท	เป็นสดัส่วนกำรลดลงร้อยละ	7.84	ในขณะทีว่งเงนิงบประมำณด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

ในปี	2552	มจี�ำนวนเท่ำกบั	1,585.98	ล้ำนบำท	ซึง่มสีดัส่วนลดลงจำกวงเงนิงบประมำณกำรส่งเสรมิ	SMEs	

ของปีงบประมำณ	2551	ถงึร้อยละ	25.59

	 และเมือ่พจิำรณำจ�ำนวนและงบประมำณในกำรด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

จ�ำแนกตำมรำยยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	

ในส่วนที่ใช้งบประมำณตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	

(งบประมำณนอกกองทุนส่งเสริม	SMEs)	 พบว่ำในช่วงตั้งแต่ปี	2550-2552	 มีจ�ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่

สอดคล้องกบักำรส่งเสรมิ	SMEs	ในยทุธศำสตร์ที	่1	กำรสร้ำงและพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำง

และขนำดย่อมมำกทีส่ดุถงึ	62	โครงกำร	ใกล้เคยีงกบัจ�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรทีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์ที	่2	

กำรพฒันำศกัยภำพและควำมสำมำรถด้ำนนวตักรรมของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำคกำรผลติ	

ซึง่มจี�ำนวนกจิกรรมรวม	61	โครงกำร	รองลงมำได้แก่	กจิกรรม/โครงกำรทีม่คีวำมสอดคล้องตำมยทุธศำสตร์

ที	่5	กำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภมูภิำคและท้องถิน่	(27	โครงกำร)	ยทุธศำสตร์ที	่6	กำร

พฒันำปัจจยัเอือ้กำรด�ำเนนิธรุกจิของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(14	โครงกำร)	ยทุธศำสตร์ที	่4	กำร

ส่งเสรมิภำคบรกิำรในกำรสร้ำงคณุค่ำและมลูค่ำเพิม่	(12	โครงกำร)	และยทุธศำสตร์ที	่3	กำรเพิม่ประสทิธภิำพ

และลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ	(5	โครงกำร)	ตำมล�ำดบั

	 ทัง้นี	้เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ	เมือ่พจิำรณำในส่วนของกรอบวงเงนิงบประมำณด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	 โดยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่นๆ	(งบประมำณนอก

กองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ในช่วงปี	2550-2552	พบว่ำกำรจดัสรรงบประมำณด้ำนกำรสนบัสนนุ	SMEs	ส่วน

ใหญ่สอดคล้องกบักำรสนบัสนนุภำยใต้กลยทุธ์กำรส่งเสรมิ	SMEs	ในยทุธศำสตร์ที	่2	กำรพฒันำศกัยภำพและ

ควำมสำมำรถด้ำนนวตักรรมของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำคกำรผลติ	(2,517.14	ล้ำนบำท)	หรอื

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	41.74	และยทุธศำสตร์ที	่1	กำรสร้ำงและพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	(2,079.19	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	34.48	ตำมมำด้วยงบประมำณทีม่คีวำมสอดคล้องตำม

กรอบยุทธศำสตร์ที่	5	 กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในภูมิภำคและท้องถิ่น	 (621.82	 

ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	10.31	ยทุธศำสตร์ที	่6	กำรพฒันำปัจจยัเอือ้กำรด�ำเนนิธรุกจิของวสิำหกจิขนำด

กลำงและขนำดย่อม	(617.34	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	10.24	ยทุธศำสตร์ที	่4	กำรส่งเสรมิภำคบรกิำร

ในกำรสร้ำงคณุค่ำและมลูค่ำเพิม่	(191.27	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	3.17	และยทุธศำสตร์ที	่3	กำรเพิม่

ประสทิธภิำพและลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ	(3.44	ล้ำนบำท)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	0.06	ของบบประมำณรวม

ทัง้หมด	ตำมล�ำดบั

	 รำยละเอียดข้ำงต้นแสดงไว้ตำมภำพที่	8.2	 กิจกรรม/โครงกำรและสัดส่วนงบประมำณด้ำนกำร 

ส่งเสริม	SMEs	 ภำยใต้งบประมำณแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	 โดยหน่วยงำนภำครัฐ 

และเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ปี	2550-2552



สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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ภาพที ่8.2 กจิกรรม/โครงการและสดัส่วนงบประมาณด้านการส่งเสรมิ SMEs ภายใต้งบประมาณแผนการด�าเนนิงาน 
 ด้านการส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอืน่  ๆ(งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs) 
  ปี 2550-2552

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553.
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ตารางที ่8.1 ภาพรวมจ�านวนกจิกรรม/โครงการ และงบประมาณตามกรอบแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554)  

   จ�าแนกตามแหล่งงบประมาณตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553.



สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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8.2 ผลการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 
ตามกรอบยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2550-2554)

 จำกกำรรวบรวมกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	ระหว่ำงปีงบประมำณ	2550-2552	ซึง่

ด�ำเนนิกจิกรรมโดยหน่วยงำนต่ำงๆ	 ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน	 พบว่ำมจี�ำนวนกจิกรรม/โครงกำรรวมทัง้สิน้	

419	โครงกำร	ประกอบด้วย	กจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมกรอบแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำด

กลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ในควำมรบัผดิชอบของส�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมรวม	238	โครงกำร	และกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำน

กำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	รวม	181	

โครงกำร	 ทั้งนี้	 สำมำรถจ�ำแนกประเภทและรูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรม/โครงกำรของแต่ละแหล่งที่มำของ 

งบประมำณในกำรด�ำเนินงำน	 ตำมกรอบยุทธศำสตร์และกลยุทธ์แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

ขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	ได้ดงันี้

 

 8.2.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

 1). ยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนด้ำนกำรเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหม่และกำรสนบัสนนุองค์ควำมรูท้ีส่�ำคญัต่อกำร

ประกอบกจิกำร	SMEs	ในด้ำนต่ำงๆ	รวมถงึสร้ำงเครอืข่ำยและสบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของวสิำหกจิ	SMEs	

รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีำรพฒันำทกัษะฝีมอืแรงงำนในสถำนประกอบกำร	SMEs	 แต่ละสำขำธรุกจิให้มคีวำม

ช�ำนำญ

	 ในปี	2552	กจิกรรมและโครงกำรมุง่เน้นทีก่ำรเพิม่ศกัยภำพ	กำรยกระดบัประสทิธภิำพ	และเสรมิ

สร้ำงควำมเข้มแขง็ในสถำนประกอบกำร	SMEs	ให้สำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงมัน่คง	ครอบคลมุพืน้ที	่6	จงัหวดั

ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้แก่	สกลนคร	นครพนม	กำฬสนิธุ	์อดุรธำน	ีหนองคำย	มกุดำหำร

 2). ยทุธศาสตร์ที ่2 การเพิม่ผลติภาพและขดีความสามารถทางนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลาง 

 และขนาดย่อมในภาคการผลติ 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนใน	SMEs	ภำคกำรผลติ	ทัง้กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู	้กำรพฒันำทกัษะฝีมอืและควำมช�ำนำญแรงงำน	กำร

ให้ค�ำปรกึษำเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิำพและกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่กำรผลติในด้ำนกำรบรหิำรจดักำร	กำรวจิยัและ

พฒันำ	มำตรฐำนกำรผลติ	กำรสนบัสนนุด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	รวมถงึกำรเสรมิ

สร้ำงควำมเข้มแขง็เครอืข่ำยวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติ	โดยเฉพำะกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสนิค้ำ

และผลติภณัฑ์ทีม่กีำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่เพือ่ต่อยอดสูก่ำรพฒันำตรำสนิค้ำ	(Branding)
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	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้กบั	SMEs	ในกำรประกอบกำรเพือ่แก้ไข

ปัญหำภำยในของ	SMEs	ในกำรรองรบัผลกระทบจำกวกิฤตเิศรษฐกจิ	รวมถงึกำรเพิม่ศกัยภำพ	SMEs	ผ่ำน

กำรสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำตรำสนิค้ำ	SMEs	สำขำเป้ำหมำย	อำทเิช่น	กลุม่อำหำร	กลุม่ท่องเทีย่วและธรุกจิ

ต่อเนือ่ง	กลุม่สิง่พมิพ์และพมิพ์สกรนี	กลุม่แฟชัน่	และกลุม่เฟอร์นเิจอร์และธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	อนัมวีตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่โอกำสให้กบั	SMEs	ให้สำมำรถเข้ำสูต่ลำดอำเซยีนตำมกรอบควำมร่วมมอื	AEC	นอกจำกนี	้ยงัมกีำร

สนบัสนนุให้น�ำระบบมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ	 มำประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนกำรผลติ	 เช่น	 ระบบ	Q-mark	 เทคนคิ 

เชิงบูรณำกำรแบบ	Lean-Kaizen	(Integrated	Lean-Kaizen)	 และเทคนิคแบบ	Japanese	Advance	 

Production	System	(JAPS)	เป็นต้น	นอกจำกนี	้ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำผลติภณัฑ์	กำรจดักำรระบบ

โลจิสติกส์	 และห่วงโซ่มูลค่ำในอุตสำหกรรมส�ำคัญต่ำงๆ	 เช่น	 เครื่องหนัง	 อำหำรแช่แข็ง	 สิ่งทอและ 

เครือ่งนุง่ห่ม	เป็นต้น

 3). ยทุธศาสตร์ที ่3 การเพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบในภาคการค้า 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนใน	SMEs	 ภำคกำรค้ำ	 ทัง้กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ำรด�ำเนนิธรุกจิแฟรนไชส์	 กำรบรหิำรจดักำรธรุกจิ	

กำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิำพและสร้ำงมลูค่ำเพิม่	 กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของเครอืข่ำย	

และกำรสนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ	

SMEs	ภำคกำรค้ำ

	 ในปี	2552	 กิจกรรม/โครงกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเครือขำ่ยสมำคมผู้คำ้ต่ำงๆ	

เช่น	สมำคมผูค้้ำเครือ่งปรบัอำกำศ	รวมทัง้กำรพฒันำเครอืข่ำยสมำคมกำรค้ำตำมกรอบควำมร่วมมอืประชำคม

เศรษฐกจิอำเซยีน	และในกลุม่ประเทศ	ASEAN+6

 4). ยทุธศาสตร์ที ่4 การส่งเสรมิภาคบรกิารในการสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่ 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนใน	SMEs	ภำคกำรบรกิำร	 ในส่วนของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรประกอบธรุกจิ	 กำรเพิม่ศกัยภำพ

และผลติภำพงำนบรกิำรและกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ส�ำหรบัเครอืข่ำย	SMEs	ภำคกำรบรกิำร	 กำรสนบัสนนุ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	และกำรพฒันำระบบมำตรฐำนงำนบรกิำรส�ำหรบั	SMEs	ภำค

บรกิำร	

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นสร้ำงเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำรในกลุม่ธรุกจิก่อสร้ำงและธรุกจิ

ต่อเนือ่งเพือ่เป็นศนูย์กลำงข้อมลูข่ำวสำร	กำรเชือ่มโยงข้อมลู	กำรแลกเปลีย่นข้อมลูทำงกำรค้ำ	และกำรพฒันำ

ผูป้ระกอบกำรและบคุลำกรในกลุม่ธรุกจิก่อสร้ำงและธรุกจิต่อเนือ่งในด้ำนกำรใช้เทคโนโลย	ีกำรบรหิำรจดักำร	

กำรเชือ่มโยงข้อมลู	และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์สำยโซ่อปุทำนเพือ่เสรมิสร้ำงเครอืข่ำยภำยในประเทศ	นอกจำก

นี	้ ยงัมกีำรพฒันำระบบภมูสิำรสนเทศเพือ่เชือ่มโยงเครอืข่ำยธรุกจิกำรท่องเทีย่วในเส้นทำงเศรษฐกจิส�ำคญั	

คือ	 เส้นทำงสำย	R3	 และเส้นทำงสำยระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก	(East-West	Economic	 

Corridor:	R9)	เป็นต้น

 5). ยทุธศาสตร์ที ่5 การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภมูภิาคและท้องถิน่ 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	 มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อ 

ช่วยเหลือ	SMEs	 ในภูมิภำคและท้องถิ่น	 ในด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำร	 กำรตลำด	 



สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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กำรเงนิ	กำรออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์	รวมทัง้เทคโนโลยเีฉพำะด้ำน	กำรพฒันำหมูบ้่ำนท่องเทีย่ว	

(OTOP	Village	Champion)	และกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ส�ำหรบัเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ใน

ภมูภิำคและท้องถิน่	และกำรพฒันำผูป้ระสำนงำนเครอืข่ำยวสิำหกจิ	SMEs	(Cluster	Development	Agent:	CDA)

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรพฒันำเครอืข่ำยวสิำหกจิ	(Cluster)	ในกำรเป็น	Sourcing	

Hub	 ในสนิค้ำหมวดหตัถกรรม	(ASEAN	DESIGN	&	CRAFTS	SOURCING	HUB)	 กำรพฒันำต้นแบบ

พนัธมติรธรุกจิในสำขำหตัถกรรมกบัประเทศคูค้่ำส�ำคญั	เช่น	จนี	ลำว	รวมถงึสร้ำงต้นแบบควำมส�ำเรจ็ในด้ำน

กำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล	องค์ควำมรู	้สนิค้ำ	และสร้ำงยอดขำยให้กบัสนิค้ำทีม่คีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ในสนิค้ำหตัถกรรม	อนัน�ำมำซึง่กำรเป็นรำกฐำนส�ำหรบักำรเป็นศนูย์กลำงประเทศในกลุม่อำเซยีน	นอกจำก

นี	้ยงัมกีำรพฒันำขดีควำมสำมำรถเชงิพืน้ที	่ของธรุกจิขนำดย่อมและวสิำหกจิชมุชนในธรุกจิท่องเทีย่ว	โดย

ใช้กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วชมุชนบนพืน้ฐำนเศรษฐกจิพอเพยีง	และกำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรตลำดให้กบัวสิำหกจิ

ชมุชนอกีด้วย

 6). ยทุธศาสตร์ที ่6 การพฒันาปัจจยัเอือ้ในการด�าเนนิธรุกจิส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	 มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อกำร

สนบัสนนุด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของ	SMEs	ด้ำนต่ำงๆ	ได้แก่	

พืน้ทีป่ระกอบกจิกำร	ช่องทำงกำรตลำด	ระบบกำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ	และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรด�ำเนนิธรุกจิ	กำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์	และยงัมกีำรสนบัสนนุและผลกัดนัให้	SMEs	ทีม่กีำรวจิยัและ

พฒันำนวตักรรมในกำรคดิค้นผลติภณัฑ์ทีม่คีวำมแปลกใหม่ให้ได้รบักำรจดทะเบยีนทรพัย์สนิทำงปัญญำ

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิแก่ผู้

ประกอบกำร	SMEs	ซึง่ด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยเฉพำะกำรสนบัสนนุเงนิทนุแก่	SMEs	ทีม่ศีกัยภำพ

หรอืต้องกำรขยำยธรุกจิ	 เพือ่ยกระดบัควำมเขม็แขง็และสร้ำงศกัยภำพในกำรแข่งขนัในระดบันำนำชำตแิละ

กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ผ่ำนระบบสนับสนุนทำงกำรเงิน	(Capacity	Building	Fund)	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำร

สนบัสนนุสนิค้ำและบรกิำรประเภทซอฟต์แวร์ทีผ่ลติในประเทศทีม่คีวำมเหมำะสมทัง้รำคำ	คณุภำพ	และกำร

บรกิำร	เป็นทำงเลอืกให้แก่ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ในกำรน�ำมำใช้ในธรุกจิ	เป็นต้น

 8.2.2 งบประมาณตามแผนการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐั 
 และเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

 1). ยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรูส้�ำหรบัผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	รำยใหม่เพือ่เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำร

เป็นผูป้ระกอบกำร	กำรส่งเสรมิสวสัดกิำรของลกูจ้ำงสถำนประกอบกำรทีน่ำยจ้ำงพงึสนบัสนนุนอกเหนอืจำก

ทีก่ฎหมำยก�ำหนด	และกำรพฒันำกำรบรหิำรจดักำรมำตรฐำนแรงงำนไทยเพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติแรงงำน	

และกำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำแก่สถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ในด้ำนกำรด�ำเนนิธรุกจิและกำรขยำยกจิกำร

ผ่ำนระบบบ่มเพำะธุรกิจ	 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนของกิจกำรด้วยกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อมในสถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs
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	 ในปี	2552	 กิจกรรมและโครงกำรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่	 โดยมีกำร 

ฝึกอบรมหลกัสตูรที่ให้ควำมรู้ในกำรประกอบธรุกจิส�ำหรบัผูท้ีจ่ะจดัตัง้ธรุกจิ	และกำรฝึกทกัษะในกำรประกอบ

อำชพีอสิระให้แก่ผูท้ีจ่ะประกอบอำชพีอสิระ	 ในด้ำนกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรรำยเดมิ	 เน้นกำรฝึกอบรมและ

ให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำเฉพำะด้ำน	เช่น	กำรปรบัปรงุกระบวนกำรผลติ	กำรพฒันำผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์	กำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประกอบธุรกิจ	 กำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ	 ภำษีอำกรส�ำหรับผู้ประกอบกำร	

กำรเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรส่งออก	และกำรสร้ำงจติส�ำนกึและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	เช่น	กำรพฒันำ

ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม	(Environmental	Management	System	for	SMEs:	EMS	for	SMEs)	 เพือ่ 

ส่งเสรมิให้โรงงำนมกีำรใช้ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม	เป็นต้น

 2). ยทุธศาสตร์ที ่2 การเพิม่ผลติภาพและขดีความสามารถทางนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลาง 

 และขนาดย่อมในภาคการผลติ 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนใน	SMEs	ภำคกำรผลติ	ในด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ก่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติ

เฉพำะด้ำน	กำรให้ค�ำปรกึษำและกำรวนิจิฉยัธรุกจิเพือ่ปรบัปรงุผลติภำพ	และกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลย	ีรวม

ถงึกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ส�ำหรบัเครอืข่ำยวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติผ่ำนกำรเชือ่มโยงผูป้ระกอบกำร	

ในด้ำนกำรสร้ำงนวตักรรม	 เน้นกำรพฒันำต้นแบบเครือ่งจกัรด้วยแนวคดิสมยัใหม่และกำรต่อยอดงำนวจิยัสู่

กำรพฒันำผลติภณัฑ์	รวมถงึกำรรบัรองมำตรฐำนเฉพำะส�ำหรบัสถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	และกำร

สนบัสนนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยจดัท�ำระบบโครงข่ำยเชือ่มโยงธรุกจิในวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติ

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรพฒันำประสทิธภิำพและเพิม่ผลติภำพของผูป้ระกอบกำร	

SMEs	 ในอุตสำหกรรมส�ำคัญซึ่งเป็นแกนหลักด้ำนกำรผลิตของประเทศโดยรวม	 อำทิ	 อุตสำหกรรมสิ่งทอ	

อตุสำหกรรมยำนยนต์	อตุสำหกรรมอำหำรแปรรปู	อตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์	อตุสำหกรรมเหลก็	

และอตุสำหกรรมแม่พมิพ์	เป็นต้น	ภำยใต้แผนแม่บทกำรเพิม่ประสทิธภิำพและผลติภำพของภำคอตุสำหกรรม	

ซึง่วสิำหกจิ	SMEs	 นบักลุม่เป้ำหมำยในกำรพฒันำทีส่�ำคญั	 โดยได้รบัควำมร่วมมอืจำกสถำบนัอสิระภำยใต้

กำรก�ำกบัของกระทรวงอตุสำหกรรมต่ำงๆ	อำทิ

	 (1)	กำรให้ควำมรูค้�ำปรกึษำแนะน�ำกำรปรบัปรงุกระบวนกำรผลติในกำรน�ำระบบลนีไปใช้ในโรงงำน

อตุสำหกรรมสิง่ทอ	

	 (2)	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำระบบและขั้นตอนในกำรผลิตด้วยเทคนิคแบบ	TPS	 

(Toyota	Production	System)	ในอตุสำหกรรมยำนยนต์

	 (3)	 กำรส่งเสริมให้โรงงำนได้รับควำมรู้และค�ำปรึกษำแนะน�ำกำรน�ำหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำร

ผลติ	(Best	Practice	on	Green	Productivity)	 รวมทัง้กำรยกระดบัควำมปลอดภยัในกำรผลติอำหำรอย่ำง

ปลอดภยัตำมข้อก�ำหนดและกฎระเบยีบทำงกำรค้ำในกำรส่งออกอำหำร	กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิค้ำ

ด้วย	Supply	Chain	Management	 และกำรให้ค�ำปรกึษำในเรือ่งกำรจดัระบบประกนัคณุภำพ	 เตรยีมควำม

พร้อมในกำรขอรบัรองระบบ	และกำรรบัรองระบบ	ได้แก่	ระบบ	HACCP,	ISO22000,	BRC	ในอตุสำหกรรม

อำหำร
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	 (4)	 กำรพัฒนำระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของอุตสำหกรรม	 โดยสร้ำงกำรเชื่อมโยงธุรกิจด้วย

มำตรฐำน	RosettaNet/XML	เพือ่ให้มมีำตรฐำนกลำงสำมำรถแลกเปลีย่นข้อมลู	รวมถงึกำรพฒันำด้ำนกำร

เพิม่ผลผลติและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	 กำรจดัสมัมนำให้ควำมรู	้ และกำรให้ค�ำปรกึษำโรงงำนด้ำน	Green	

Productivity	ในอตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์

	 (5)	 กำรพฒันำทกัษะช่ำงเทคนคิและวศิวกรในอตุสำหกรรมแม่พมิพ์ให้มคีวำมรูแ้ละทกัษะสงูขึน้	

รวมถงึสนบัสนนุสถำบนักำรศกึษำในเรือ่งเครือ่งจกัร	 อปุกรณ์	 และสือ่กำรเรยีนกำรสอนเพือ่ให้สำมำรถผลติ

บคุลำกรเข้ำสูอ่ตุสำหกรรมได้อย่ำงมคีณุภำพมำกขึน้	กำรพฒันำศนูย์เชีย่วชำญเฉพำะด้ำนส�ำหรบัอตุสำหกรรม

แม่พมิพ์ให้สำมำรถช่วยแก้ปัญหำให้กบัผูป้ระกอบกำรได้	และส่งเสรมิให้เกดิกำรลงทนุเชือ่มโยงอตุสำหกรรม

	 นอกจำกนี	้ ยงัรวมถงึกำรพฒันำทกัษะของบคุลำกรในอตุสำหกรรมข้ำงต้นและกำรสร้ำงวทิยำกร

ผู้สอน	(Trainer)	 และผู้ตรวจประเมิน	(Examiner)	 ในหลักสูตรต่ำงๆ	 และกำรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำย 

กำรเชื่อมโยงระหว่ำงผู ้ประกอบกำร	SMEs	 กับวิสำหกิจขนำดใหญ่ในอุตสำหกรรมรับช่วงกำรผลิต	 

และกำรสนบัสนนุองค์ควำมรูแ้ก่ผูป้ระกอบกำรเพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรรองรบัระบบกำรค้ำเสรอีกีด้วย

 3). ยทุธศาสตร์ที ่3 การเพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบในภาคการค้า 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	ไม่พบกจิกรรมและโครงกำรทีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์และกลยทุธ์

ในประเดน็ดงักล่ำว

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพให้แก่ผูป้ระกอบกำร	 โดยกำรอบรม

ให้ควำมรู้ในเรือ่งธรุกจิแฟรนไชส์	ธรุกจิค้ำปลกีค้ำส่ง	และ	E-Commerce	รวมทัง้กำรตดิตำมโครงสร้ำงธรุกจิ

และพฤตกิรรมทำงกำรค้ำเพือ่กำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม	มกีำรอบรมเรือ่งแนวทำงกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยแข่งขนั

ทำงกำรค้ำส�ำหรบัธรุกจิ	SMEs	

 4). ยทุธศาสตร์ที ่4 การส่งเสรมิภาคบรกิารในการสร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่ 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิ

งำนใน	SMEs	ภำคกำรบรกิำร	ในส่วนของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละกำรปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิวสิำหกจิ	SMEs	ภำคบรกิำรในสำขำธรุกจิกำรบรกิำรเฉพำะ	 เช่น	ธรุกจิสปำ	และอตุสำหกรรม	

ซอฟต์แวร์	 รวมถึงกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดแก่ผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจ	SMEs	 ภำคบริกำร	 

ด้วยกำรจดัหำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ในอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์	 ผ่ำนกำรจบัคูธ่รุกจิและกำรจดังำน

แสดงสนิค้ำ

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพกำรแข่งขนัผูป้ระกอบกำร	SMEs	โดย

ให้กำรอบรมให้ควำมรูเ้รือ่งกำรพฒันำธรุกจิบรกิำรส่งออก	กำรพฒันำธรุกจิสปำ	ธรุกจิร้ำนอำหำรและภตัตำคำร	

และกำรประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวผ่ำนหลักสูตรกำรสัมมนำให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรที่พัก	 บริษัท 

น�ำเทีย่ว	สนำมกอล์ฟ	สปำ	สำยกำรบนิ	และสถำบนักำรศกึษำ	เพือ่ให้สำมำรถปรบัปรงุคณุภำพกำรให้บรกิำร

ทีด่ขีึน้

 5). ยทุธศาสตร์ที ่5 การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภมูภิาคและท้องถิน่ 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	 มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อ 

ช่วยเหลอื	SMEs	 ในภมูภิำคและท้องถิน่ในด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำรเชงิธรุกจิ	 กำรให้ 
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ค�ำปรึกษำแนะน�ำด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจแก่วิสำหกิจชุมชน	 รวมทั้งโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็กในพื้นที่	 

กำรรบัรองมำตรฐำนสถำนทีผ่ลติผลติภณัฑ์สขุภำพชมุชน	กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของเครอืข่ำยวสิำหกจิ

ในภมูภิำคและท้องถิน่ด้วยกำรพฒันำกำรรวมกลุม่และเชือ่มโยงอตุสำหกรรม	 และสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด

ในรปูแบบกำรจดังำนแสดงสนิค้ำและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์กลุม่อำชพีและผลติภณัฑ์ชมุชน

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นฝึกกำรให้ควำมรูแ้ละค�ำปรกึษำเพือ่พฒันำประสทิธภิำพกำร

ผลติ	กำรบรหิำรจดักำร	กำรพฒันำรปูแบบผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด	กำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรผลิตให้แก่ผู้ประกอบกำรชุมชน	 อำทิเช่น	 เทคโนโลยีด้ำนวัสดุศำสตร์	 เทคโนโลยีกำรแปรรูป

ผลติผลทำงกำรเกษตร	 เทคโนโลยกีำรผลติและออกแบบเซรำมกิ	 และเทคโนโลยีในอตุสำหกรรมอำหำรและ

กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตของผู้ผลิต

ผลติภณัฑ์สขุภำพ	และกำรเสรมิสร้ำงให้เกดิกำรสร้ำงงำนใน	3	จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	โดยจดัตัง้สถำนประกอบ

กำรธรุกจิต้นแบบ

 6). ยทุธศาสตร์ที ่6 การพฒันาปัจจยัเอือ้ในการด�าเนนิธรุกจิส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 ในช่วงระหว่ำงปี	2550-2551	มุง่เน้นกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยเพือ่กำรกำร

สนบัสนนุด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของ	SMEs	 ด้ำนต่ำงๆ	 ใน

อตุสำหกรรมกำรพมิพ์	กำรสนบัสนนุให้เกดิกำรสร้ำงควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรในด้ำนกำรให้บรกิำรวทิยำศำสตร์

ระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำ	หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	และสถำบนักำรวจิยัและพฒันำ	รวมทัง้กำรส่งเสรมิกำรวจิยั

และพฒันำสิง่ประดษิฐ์ในงำนอำชพีและกำรสร้ำงนวตักรรมส�ำหรบัวสิำหกจิ	SMEs

	 ในปี	2552	กจิกรรม/โครงกำรมุง่เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิแก่ผู้

ประกอบกำร	SMEs	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีโดยมกีำรจดัตัง้อทุยำนวทิยำศำสตร์

ภำคเหนอื	เพือ่เป็นศนูย์รวมกำรวจิยั	พฒันำ	บ่มเพำะ	และถ่ำยทอดองค์ควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เพือ่พฒันำศกัยภำพกำรผลติของภำคธรุกจิและอตุสำหกรรม	โดยมุง่เน้นกำรสร้ำงควำมเชือ่มโยงระหว่ำงภำค

กำรศกึษำ	กำรวจิยัและพฒันำ	ซึง่ให้บรกิำรแก่	SMEs	ในเรือ่งกำรบรกิำรวเิครำะห์	ทดสอบ	และสอบเทยีบ	

กำรอบรมสมัมนำ	ถ่ำยทอดเทคโนโลย	ีบรกิำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์	และกำรบ่มเพำะเทคโนโลยี

	 นอกจำกนี	้ยงัมกีำรสร้ำงและพฒันำบรกิรธรุกจิอตุสำหกรรม	(Service	Provider)	ให้มคีวำมรูค้วำม

สำมำรถในกำรให้บรกิำรแก่	SMEs	ประกอบด้วย	บรกิรธรุกจิด้ำนวนิจิฉยัสถำนประกอบกำร	(SHINDAN	หรอื

นกัวนิจิฉยัสถำนประกอบกำร)	บรกิรธรุกจิด้ำนทีป่รกึษำธรุกจิขนำดเลก็	(APEC-IBIZ)	โดยเป็นกำรพฒันำที่

ปรกึษำระดบัอำชพีตำมแนวทำงกำรพฒันำทีป่รกึษำธรุกจิขนำดเลก็กลุม่ประเทศ	APEC	บรกิรอตุสำหกรรม

แบบครบวงจร	เป็นกำรสร้ำงและพฒันำบรกิรธรุกจิผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมและกำรฝึกปฏบิตั	ิโดยแบ่งเป็น

บรกิรข้อมลูเบือ้งต้น	(Information	Service)	และบรกิรผู้ให้ค�ำแนะน�ำทำงธรุกจิ	(Counselor)	และบรกิรธรุกจิ

ด้ำนออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์	เพือ่เพิม่ศกัยภำพของนกัออกแบบ	ในด้ำนธรุกจิกำรออกแบบ



สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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8.3 สรปุผลการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ยทุธศาสตร์แผนการ
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554)

 8.3.1 มติด้ิานการพฒันาบคุลากร

 1). ภาพรวมด้านการพฒันาบคุลากร

	 จำกกำรรวบรวมผลกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ระหว่ำงปี	2550-2552	ทัง้

ในส่วนทีเ่ป็นเจ้ำของกจิกำรและแรงงำน	พบว่ำมบีคุลำกรทัง้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรและแรงงำนได้รบักำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู	้ทัง้ในรปูแบบของกำรฝึกอบรม	กำรสมัมนำ	และกำรพฒันำทกัษะและควำมเชีย่วชำญรวมทัง้สิน้	

1,429,481	คน	โดยเป็นผลมำจำกกจิกรรมและโครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิบคุลำกรในสถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	

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

สถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ในปี	2551	รวม	621,741	คน	(ร้อยละ	43.59)	และจำกกจิกรรมและโครงกำร

ด้ำนกำรส่งเสรมิบคุลำกรในสถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ในปี	2552	จ�ำนวน	33,081	คน	(ร้อยละ	2.32)	

ของจ�ำนวนบคุลำกรรวมที่ได้รบักำรพฒันำทัง้หมด	ตำมล�ำดบั	

	 และเมือ่พจิำรณำผลกำรส่งเสรมิ	SMEs	 ด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรตำมปีงบประมำณ	2550-2552	

สำมำรถสรปุภำพรวมกำรพฒันำดงักล่ำว	ดงันี้

	 (1).	กำรพฒันำบคุลำกรในปี	2550	มจี�ำนวนบคุลำกร	SMEs	ได้รบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู	้กำร

พฒันำทกัษะ	และควำมช�ำนำญรวมทัง้สิน้	771,659	คน	ในจ�ำนวนนีเ้ป็นผลจำกกจิกรรม/โครงกำรภำยใต้แผน

ปฏบิตักิำรส่งเสรมิ	SMEs	 ปี	2550	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	20,320	คน	และจำก

กิจกรรม/โครงกำรที่ด�ำเนินงำนตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	 โดยหน่วยงำนภำครัฐและ 

เอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	751,339	คน	

	 (2).	กำรพฒันำบคุลำกรในปี	2551	มจี�ำนวนบคุลำกร	SMEs	ได้รบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู	้กำร

พฒันำทกัษะและควำมช�ำนำญรวมทัง้สิน้	621,741	คน	ในจ�ำนวนนีเ้ป็นผลจำกกจิกรรม/โครงกำรภำยใต้แผน

ปฏบิตักิำรส่งเสรมิ	SMEs	ปี	2551	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	2,896	คน	และจำกกจิกรรม/

โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	

(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ในปี	2551	จ�ำนวน	618,845	คน

	 (3).	กำรพฒันำบคุลำกรในปี	2552	มจี�ำนวนบคุลำกร	SMEs	ได้รบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู	้กำร

พฒันำทกัษะและควำมช�ำนำญรวมทัง้สิน้	33,081	คน	 ในจ�ำนวนนีเ้ป็นผลจำกกจิกรรม/โครงกำรภำยใต้แผน

ปฏบิตักิำรส่งเสรมิ	SMEs	ปี	2552	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	4,953	คน	และจำกกจิกรรม/

โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	

(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ในปี	2552	จ�ำนวน	28,128	คน
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 2). ผลการพฒันาบคุลากรตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

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

 และขนาดย่อม (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพจิำรณำบคุลำกร	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำและสนบัสนนุด้ำนองค์ควำมรูแ้ละควำมช�ำนำญ	

ตำมกรอบยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	สำมำรถ

สรปุผลกำรส่งเสรมิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี	ภำยใต้งบประมำณตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ได้ดงันี้

	 (1).	ผลกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในปี	2550	สำมำรถพฒันำบคุลำกรและแรงงำน	SMEs	รวม

ทัง้สิน้	20,320	คน	และหำกพจิำรณำผลผลติของกจิกรรม/โครงกำรตำมรำยยทุธศำสตร์	พบว่ำมกีำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะแก่ผูป้ระกอบกำรและแรงงำนในภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที่	2)	 มำกทีส่ดุรวม	

9,410	คน	รองลงมำได้แก่	กำรสนบัสนนุองค์ควำมรูแ้ก่บคุลำกร	SMEs	ในภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์

ที	่5)	จ�ำนวน	4,915	คน	และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ำรประกอบกำรกจิกำรแก่ผูป้ระกอบกำรและแรงงำนใน

วสิำหกจิ	SMEs	ทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่1)	จ�ำนวน	4,838	คน	ตำมล�ำดบั

	 (2).	ผลกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในปี	2551	สำมำรถพฒันำบคุลำกรและแรงงำน	SMEs	รวม

ทัง้สิน้	2,896	คน	และหำกพจิำรณำผลผลติของกจิกรรม/โครงกำรตำมรำยยทุธศำสตร์	พบว่ำมกีำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะแก่บคุลำกร	SMEs	ในภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์ที	่5)	มำกทีส่ดุถงึ	2,802	

คน	รองลงมำได้แก่	กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูบ้คุลำกรในภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	รวม	51	คน	และกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบกำรกิจกำรแก่ผู้ประกอบกำรและแรงงำนในวิสำหกิจ	SMEs	 ทั่วไป	

(ยทุธศำสตร์ที	่1)	จ�ำนวน	43	คน	ตำมล�ำดบั

	 (3).	ผลกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในปี	2552	สำมำรถพฒันำบคุลำกรและแรงงำน	SMEs	รวม

ทัง้สิน้	4,953	คน	และหำกพจิำรณำผลผลติของกจิกรรม/โครงกำรตำมรำยยทุธศำสตร์	พบว่ำมกีำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะแก่บคุลำกร	SMEs	 เฉพำะบคุลำกรในภำคกำรผลติและ	SMEs	 ในภมูภิำคและ

ท้องถิน่เพยีงสองกลุม่เท่ำนัน้	โดยมผีูป้ระกอบกำร	SMEs	ในภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	ได้รบักำรพฒันำ

ด้ำนองค์ควำมรูแ้ละศกัยภำพมำกทีส่ดุถงึ	2,953	 คน	 รองลงมำได้แก่	 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ก่บคุลำกร	

SMEs	ในภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์ที	่5)	ซึง่มจี�ำนวนรวม	2,000	คน	ตำมล�ำดบั

 3). ผลการพฒันาบคุลากรตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

 ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs  

 โดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพจิำรณำบคุลำกร	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำและสนบัสนนุด้ำนองค์ควำมรูแ้ละควำมช�ำนำญ	

ตำมกรอบยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	สำมำรถ

สรุปผลกำรส่งเสริมที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	 ภำยใต้งบประมำณตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	

โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ได้ดงันี้
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	 (1).	ผลกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในปี	2550	สำมำรถพฒันำบคุลำกรและแรงงำน	SMEs	รวม

ทัง้สิน้	751,339	คน	ในจ�ำนวนนีค้รอบคลมุกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ใน	4	รำยยทุธศำสตร์	ประกอบด้วย	

กำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่1)	ซึง่มจี�ำนวนบคุลำกรใน	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำมำก

ทีส่ดุถงึ	693,198	 คน	 โดยเฉพำะในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบักำรให้ควำมรูแ้ก่แรงงำนและกำรพฒันำฝีมอืแรงงำน	

รองลงมำคอื	กำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์ที	่5)	รวม	38,482	รำย	กำร

สนบัสนนุองค์ควำมรู้ให้แก่บคุลำกรในวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรบรกิำร	(ยทุธศำสตร์ที	่4)	รวม	12,500	คน	และ

กำรพฒันำบคุลำกรใน	SMEs	ภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	รวม	7,159	คน	ตำมล�ำดบั	

	 (2).	ผลกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในปี	2551	สำมำรถพฒันำบคุลำกรและแรงงำน	SMEs	รวม

ทัง้สิน้	618,845	คน	โดยครอบคลมุกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ใน	4	รำยยทุธศำสตร์	ประกอบด้วย	กำรพฒันำ

บคุลำกร	SMEs	ในภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์ที	่5)	ซึง่มจี�ำนวนบคุลำกรใน	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำ

มำกทีส่ดุถงึ	307,789	คน	ใกล้เคยีงกบัจ�ำนวนบคุลำกร	SMEs	ทีด่�ำเนนิกจิกำรโดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่1)	ที่

มบีคุลำกรในวสิำหกจิได้รบักำรพฒันำรวม	302,640	คน	รองลงมำคอื	กำรพฒันำบคุลำกรใน	SMEs	ภำคกำร

ผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	รวม	8,247	คน	และกำรสนบัสนนุองค์ควำมรู้ให้แก่บคุลำกรในวสิำหกจิ	SMEs	ภำค

กำรบรกิำร	(ยทุธศำสตร์ที	่4)	รวม	169	คน	ตำมล�ำดบั

	 (3).	ผลกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ในปี	2552	สำมำรถพฒันำบคุลำกรและแรงงำน	SMEs	รวม

ทัง้สิน้	28,128	คน	ในจ�ำนวนนีค้รอบคลมุกำรพฒันำบคุลำกร	SMEs	ใน	3	รำยยทุธศำสตร์	ประกอบด้วย	กำร

พฒันำบคุลำกร	SMEs	ทีด่�ำเนนิธรุกจิโดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่1)	ซึง่มจี�ำนวน	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำมำก

ทีส่ดุรวม	14,106	คน	และกำรพฒันำบคุลำกรในวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติที่ได้รบักำรพฒันำรวม	12,700	

คน	รองลงมำได้แก่	บคุลำกรในวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรค้ำที่ได้รบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละทกัษะต่ำงๆ	

รวม	1,412	คน	ตำมล�ำดบั

	 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจำกกำรด�ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่	(New	Entrepreneur	

Creation:	NEC)	ซึง่เป็นโครงกำรทีด่�ำเนนิกำรต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2545	ซึง่เป็นกำรจดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะ

ยำวให้กบัผูท้ีต่ัง้ใจจะจดัตัง้ธรุกจิ	ทำยำทธรุกจิ	ผูท้ีป่ระกอบธรุกจิในระยะเริม่ต้น	1-3	ปี	และนกัศกึษำจบใหม่	

เพือ่ให้สำมำรถพฒันำไปเป็นผูป้ระกอบกำรได้	 ทัง้นี	้ จำกผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรดงักล่ำว	 สำมำรถ

สร้ำงผูป้ระกอบกำรใหม่และขยำยธรุกจิได้รวม	1,125	วสิำหกจิ	โดยในจ�ำนวนนี	้สำมำรถสร้ำงมลูค่ำกำรลงทนุ

ในธรุกจิรวม	1,126	ล้ำนบำท	และส่งผลให้เกดิกำรจ้ำงงำนรวม	4,463	คน

 8.3.2 มติด้ิานการพฒันาวสิาหกจิ

 1). ภาพรวมด้านการพฒันาวสิาหกจิ

	 จำกกำรรวบรวมผลกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ระหว่ำงปี	2550-2552	 

พบว่ำมีวิสำหกิจ	SMEs	 ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรด�ำเนินกิจกำรรวม 

ทัง้สิน้	67,463	 วสิำหกจิ	 โดยเป็นผลมำจำกกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรเพิม่ศกัยภำพและควำมสำมำรถของ

วิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2550	 จ�ำนวน	10,557	 วิสำหกิจ	(ร้อยละ	15.65)	 จำกกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำร 
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เพิม่ศกัยภำพและควำมสำมำรถของวสิำหกจิ	SMEs	ในปี	2551	จ�ำนวน	7,211	วสิำหกจิ	(ร้อยละ	10.69)	และ

จำกกจิกรรมและโครงกำรด้ำนกำรเพิม่ศกัยภำพและควำมสำมำรถของวสิำหกจิ	SMEs	 ในปี	2552	 จ�ำนวน	

49,695	วสิำหกจิ	(ร้อยละ	73.66)	ของจ�ำนวนบคุลำกรรวมที่ได้รบักำรพฒันำทัง้หมด	

	 และเมือ่พจิำรณำผลกำรส่งเสรมิ	SMEs	ด้ำนกำรพฒันำวสิำหกจิ	ตำมปีงบประมำณ	2550-2552	

สำมำรถสรปุภำพรวมกำรพฒันำดงักล่ำว	ดงันี้

	 (1).	 กำรพัฒนำวิสำหกิจในปี	2550	 มีจ�ำนวนวิสำหกิจ	SMEs	 ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 

ประสิทธิภำพและศักยภำพรวมทั้งสิ้น	10,557	 วิสำหกิจ	 ในจ�ำนวนนี้เป็นผลจำกกิจกรรม/โครงกำรภำยใต้ 

แผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิ	SMEs	ปี	2550	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	2,053	วสิำหกจิ	และ

จำกกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและ

เอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	8,504	วสิำหกจิ

	 (2).	 กำรพัฒนำวิสำหกิจในปี	2551	 มีจ�ำนวนวิสำหกิจ	SMEs	 ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 

ประสิทธิภำพและศักยภำพรวมทั้งสิ้น	7,211	 วิสำหกิจ	 ในจ�ำนวนนี้เป็นผลจำกกิจกรรม/โครงกำรภำยใต้ 

แผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิ	SMEs	ปี	2551	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	119	วสิำหกจิ	และ

จำกกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและ

เอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	7,092	วสิำหกจิ

	 (3).	 กำรพัฒนำวิสำหกิจในปี	2552	 มีจ�ำนวนวิสำหกิจ	SMEs	 ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 

ประสิทธิภำพและศักยภำพรวมทั้งสิ้น	49,695	 วิสำหกิจ	 ในจ�ำนวนนี้เป็นผลจำกกิจกรรม/โครงกำรภำยใต้ 

แผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิ	SMEs	ปี	2552	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	5,780	วสิำหกจิ	และ

จำกกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิงำนตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและ

เอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	จ�ำนวน	43,915	วสิำหกจิ

 2). ผลการพฒันาวสิาหกจิตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

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

 และขนาดย่อม (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพจิำรณำจ�ำนวนวสิำหกจิ	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำและยกระดบัประสทิธภิำพและศกัยภำพ

ตำมกรอบยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	สำมำรถ

สรปุผลกำรส่งเสรมิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี	ภำยใต้งบประมำณตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ได้ดงันี้

	 (1).	 ผลกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2550	 สำมำรถพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและ

ศกัยภำพของ	SMEs	 รวมทัง้สิน้	2,053	 วสิำหกจิ	 ทัง้นี	้ พบว่ำสถำนประกอบกำร	SMEs	 ในภำคกำรผลติ	

(ยทุธศำสตร์ที	่2)	ได้เข้ำร่วมโครงกำรและได้รบักำรพฒันำศกัยภำพมำกทีส่ดุรวม	1,749	วสิำหกจิ	รองลงมำ

ได้แก่	 สถำนประกอบกำร	SMEs	 ในภำคกำรบริกำร	 (ยุทธศำสตร์ที่	 4)	 จ�ำนวน	115	 วิสำหกิจ	 

สถำนประกอบกำร	SMEs	 ที่ด�ำเนินกิจกำรอยู่โดยทั่วไป	 (ยุทธศำสตร์ที่	 1)	 จ�ำนวน	104	 วิสำหกิจ	 

สถำนประกอบกำร	SMEs	 ในภูมิภำคและท้องถิ่น	 (ยุทธศำสตร์ที่	 5)	 จ�ำนวน	80	 วิสำหกิจ	 และ 

สถำนประกอบกำร	SMEs	ในภำคกำรค้ำ	(ยทุธศำสตร์ที	่3)	จ�ำนวน	5	วสิำหกจิ	ตำมล�ำดบั	
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	 (2).	 ผลกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2551	 สำมำรถพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและ

ศักยภำพของ	SMEs	 รวมทั้งสิ้น	119	 วิสำหกิจ	 โดยพบว่ำวิสำหกิจที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งหมดเป็น 

วสิำหกจิ	SMEs	เฉพำะในภำคกำรผลติ

	 (3).	 ผลกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2552	 สำมำรถพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและ

ศกัยภำพของ	SMEs	 รวมทัง้สิน้	5,780	 วสิำหกจิ	 ทัง้นี	้ พบว่ำสถำนประกอบกำร	SMEs	 ในภำคกำรผลติ	

(ยทุธศำสตร์ที	่2)	ได้เข้ำร่วมโครงกำรและได้รบักำรพฒันำศกัยภำพมำกทีส่ดุรวม	2,659	วสิำหกจิ	รองลงมำ

ได้แก่	 สถำนประกอบกำร	SMEs	 ในภูมิภำคและท้องถิ่น	 (ยุทธศำสตร์ที่	5)	 จ�ำนวน	2,011	 วิสำหกิจ	 

สถำนประกอบกำร	SMEs	ในภำคกำรบรกิำร	(ยทุธศำสตร์ที	่4)	จ�ำนวน	948	วสิำหกจิ	และสถำนประกอบกำร	

SMEs	ทีด่�ำเนนิกจิกำรอยูโ่ดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่1)	จ�ำนวน	162	วสิำหกจิ	ตำมล�ำดบั

 3). ผลการพฒันาวสิาหกจิตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

 ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs  

 โดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพจิำรณำจ�ำนวนวสิำหกจิ	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำและยกระดบัประสทิธภิำพและศกัยภำพ

ตำมกรอบยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	สำมำรถ

สรุปผลกำรส่งเสริมที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	 ภำยใต้งบประมำณตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	

โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ได้ดงันี้

	 (1).	 ผลกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2550	 สำมำรถพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและ 

ศกัยภำพของ	SMEs	รวมทัง้สิน้	8,504	วสิำหกจิ	ทัง้นี	้พบว่ำสถำนประกอบกำร	SMEs	ในภำคกำรบรกิำร	

(ยทุธศำสตร์ที	่4)	ได้เข้ำร่วมโครงกำรและได้รบักำรพฒันำศกัยภำพมำกทีส่ดุรวม	4,417	วสิำหกจิ	รองลงมำ

ได้แก่	สถำนประกอบกำร	SMEs	ทีด่�ำเนนิกจิกำรอยู่ในส่วนภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์ที	่5)	และสถำน

ประกอบกำร	SMEs	ในภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	โดยมจี�ำนวนวสิำหกจิ	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำรวม	

3,323	วสิำหกจิ	และ	681	วสิำหกจิ	ตำมล�ำดบั	

	 (2).	 ผลกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2551	 สำมำรถพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและ 

ศกัยภำพของ	SMEs	รวมทัง้สิน้	รวมทัง้สิน้	7,092	วสิำหกจิ	พบว่ำกว่ำร้อยละ	76.60	หรอื	5,433	วสิำหกจิ

เป็นสถำนประกอบกำร	SMEs	ในภำคกำรบรกิำร	(ยทุธศำสตร์ที	่4)	รองลงมำได้แก่	สถำนประกอบกำร	SMEs	

ในภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	และสถำนประกอบกำร	SMEs	ทีด่�ำเนนิกจิกำรอยูโ่ดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ 

ที	่1)	โดยมจี�ำนวนสถำนประกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำรวม	1,454	วสิำหกจิ	และ	185	วสิำหกจิ	

ตำมล�ำดบั

	 (3).	 ผลกำรพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs	 ในปี	2552	 สำมำรถพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพและ 

ศักยภำพของ	SMEs	 รวมทั้งสิ้น	43,915	 วิสำหกิจ	 ในจ�ำนวนนี้ครอบคลุมกำรพัฒนำประสิทธิภำพและ 

ศกัยภำพของ	SMEs	 ใน	5	 รำยยทุธศำสตร์	 โดยพบว่ำมกีำรพฒันำและยกระดบัประสทิธภิำพและศกัยภำพ

ของ	SMEs	ทีด่�ำเนนิธรุกจิโดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่1)	ซึง่มจี�ำนวน	SMEs	ที่ได้รบักำรพฒันำมำกทีส่ดุรวม	

33,804	 วิสำหกิจ	 รองลงมำได้แก่	 วิสำหกิจ	SMEs	 ในภำคกำรบริกำรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและ 

ควำมสำมำรถในด้ำนกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ในธรุกจิรวม	4,123	วสิำหกจิ	วสิำหกจิ	SMEs	และวสิำหกจิชมุชน
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ในภมูภิำคและท้องถิน่ได้รบักำรพฒันำและยกระดบัประสทิธภิำพรวม	3,577	 วสิำหกจิ	 วสิำหกจิ	SMEs	 ใน

ภำคกำรผลติได้รบักำรพฒันำและยกระดบัศกัยภำพรวม	2,331	 วสิำหกจิ	 ในขณะที	่ วสิำหกจิ	SMEs	 ภำค 

กำรค้ำได้รบักำรพฒันำและยกระดบัศกัยภำพมจี�ำนวนวสิำหกจิที่ได้รบักำรพฒันำน้อยทีส่ดุรวม	80	วสิำหกจิ	

ตำมล�ำดบั

 8.3.3 มติด้ิานการพฒันานวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญา

 1). ภาพรวมด้านการพฒันานวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญา

	 จำกกำรรวบรวมผลกจิกรรม/โครงกำรทีม่วีตัถปุระสงค์ในด้ำนกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลย	ีสำรสนเทศ	

นวตักรรม	และผลงำนวจิยัและพฒันำ	เพือ่พฒันำศกัยภำพ	ประสทิธภิำพ	และผลติภำพในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	

รวมถึงกำรต่อยอดผลงำนวิจัยและกำรคิดค้นมำเป็นนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ของสถำนประกอบกำรวิสำหกิจ	

SMEs	ในแต่ละสำขำธรุกจิระหว่ำงปี	2550-2552	พบว่ำมจี�ำนวนชิน้งำนด้ำนนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิำหกจิ	

SMEs	ในสำขำธรุกจิต่ำงๆ	รวม	133	รำยกำร	จ�ำแนกเป็นชิน้งำนด้ำนนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิำหกจิ	SMEs	

จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมและโครงกำรในปี	2550	รวม	106	รำยกำร	คดิเป็นร้อยละ	79.70	ชิน้งำนด้ำนนวตักรรม

ทีค่ดิค้นโดยวสิำหกจิ	SMEs	จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมและโครงกำรในปี	2551	จ�ำนวน	15	รำยกำร	คดิเป็น 

ร้อยละ	11.28	และชิน้งำนด้ำนนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิำหกจิ	SMEs	จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมและโครงกำร

ในปี	2552	จ�ำนวน	12	รำยกำร	คดิเป็นร้อยละ	9.02	ตำมล�ำดบั	

 2). ผลการพัฒนานวัตกรรมตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

 ขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิ 

 ขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพจิำรณำผลกำรส่งเสรมิ	SMEs	ในด้ำนกำรพฒันำนวตักรรมและทรพัย์สนิทำงปัญญำ	ตำม

กรอบยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	ภำยใต้ 

งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทุนส่งเสริม	

SMEs)	ในระหว่ำงปีงบประมำณ	2550	-	2552	ไม่พบว่ำมกีำรด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสรมิ	SMEs	

ในด้ำนกำรพฒันำด้ำนนวตักรรมและทรพัย์สนิทำงปัญญำ	

 3). ผลการพัฒนานวัตกรรมตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

 ขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้านการ 

 ส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพิจำรณำผลกำรส่งเสริม	SMEs	 ในด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำ	 

ตำมกรอบยุทธศำสตร์แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2550-2554)	 

สำมำรถสรปุผลกำรส่งเสรมิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี	 ภำยใต้งบประมำณตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิ	

SMEs	โดยหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	(งบประมำณนอกกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ได้ดงันี้



สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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	 (1).	 ผลกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำในปี	2550	 พบว่ำมีจ�ำนวนผลงำน

นวตักรรมรวม	106	รำยกำร	ที่ได้รบักำรพฒันำและคดิค้นโดยวสิำหกจิ	SMEs	ในภำคกำรผลติ	ซึง่เกดิจำก

กำรด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรในยทุธศำสตร์กำรเพิม่ผลติภำพและขดีควำมสำมำรถทำงนวตักรรมของวสิำหกจิ	

SMEs	ในภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	กล่ำวคอื	มกีำรส่งเสรมิด้ำนกำรพฒันำนวตักรรมในอตุสำหกรรมชิน้

ส่วนยำนยนต์	 โดยสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้ำนชิ้นส่วนยำนยนตร์รวม	6	 ผลิตภัณฑ์	 และสำมำรถสร้ำง

นวตักรรมในอตุสำหกรรมดงักล่ำวรวมกว่ำ	100	รำยกำร

	 (2).	 ผลกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำในปี	2551	 พบว่ำมีจ�ำนวนผลงำน

นวตักรรมรวม	15	รำยกำร	ที่ได้รบักำรพฒันำขึน้เป็นชิน้งำนด้ำนนวตักรรมทีค่ดิค้นโดยวสิำหกจิ	SMEs	ภำค

กำรผลติ	โดยกำรพฒันำนวตักรรมดงักล่ำวเป็นกำรพฒันำในวสิำหกจิ	SMEs	อตุสำหกรรมสิง่ทอ	ซึง่สำมำรถ

ต่อยอดผลงำนวจิยัสูก่ำรพฒันำเป็นผลติภณัฑ์ประเภท	Functional	Textile	จ�ำนวน	15	รำยกำร

	 (3).	 ผลกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำในปี	2552	 พบว่ำมีจ�ำนวนผลงำน

นวตักรรมรวม	12	 รำยกำร	 โดยเป็นกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพและคณุภำพของกระบวนกำรผลติชิน้ส่วนใน

อุตสำหกรรมเหล็ก	 โดยมีเป้ำประสงค์ที่จะต่อยอดกำรพัฒนำนวัตกรรม	 ในส่วนของกำรพัฒนำวัสดุอุปกรณ์	

เครือ่งมอืตรวจวเิครำะห์ต่ำงๆ	และทดลองกำรผลติ

 8.3.4 มติด้ิานการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั

 1). ภาพรวมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ

	 จำกกำรรวบรวมผลกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยเอื้อในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับ

วิสำหกิจ	SMEs	 ทั้งในเรื่องของกำรส่งเสริมระบบและเครื่องมือให้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้เทคโนโลยีและ

นวตักรรม	กำรยกระดบัควำมรูแ้ละทกัษะบคุลำกร	กำรบรหิำรจดักำรระบบข้อมลู	กำรส่งเสรมิด้ำนกำรเงนิ	กำร

ตลำด	และพืน้ทีป่ระกอบกำร	รวมถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรจดักำรด้ำนโลจสิตกิส์	กำรปรบัปรงุและพฒันำ

กฎระเบยีบ	และกำรบรหิำรจดักำรงำนส่งเสรมิ	SMEs	ระหว่ำงปี	2550-2552	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุปัจจยัเอือ้

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิรวมทัง้สิน้	71	รำยกำร	โดยเป็นผลมำจำกกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิกำรในปี	2550	รวม	

16	รำยกำร	คดิเป็นร้อยละ	22.54	จำกกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิกำรในปี	2551	รวม	14	รำยกำร	คดิเป็น

ร้อยละ	19.72	และจำกกจิกรรม/โครงกำรทีด่�ำเนนิกำรในปี	2552	รวม	41	รำยกำร	คดิเป็นร้อยละ	57.75	

 2). ผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 

 ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร 

 ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพิจำรณำรำยกำรปัจจัยเอื้อและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ในด้ำนส�ำคัญตำ่งๆ	 ตำมกรอบยุทธศำสตร์แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	สำมำรถสรปุผลกำรพฒันำทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี	ภำยใต้งบประมำณ

ตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(งบประมำณในกองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	 ได้

ดงันี้



8-22

	 (1).	ผลกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	ในปี	2550	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุ

ปัจจัยเอื้อในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ	SMEs	 รวม	13	 รำยกำร	 อำทิเช่น	 กำรพัฒนำ 

ฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนองค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรด้ำนกำรออกแบบ 

พฒันำผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์	กำรจดัตัง้ศนูย์บรกิำรร่วมลงทนุในภมูภิำค	กำรจดัตัง้ศนูย์บรกิำรข้อมลูและ

องค์ควำมรูส้�ำหรบัวสิำหกจิ	SMEs	(SMEs	Corner)	 นอกจำกนี	้ ยงัมกีำรสนบัสนนุด้ำนช่องทำงกำรตลำด 

เพือ่รองรบักำรให้บรกิำรแก่วสิำหกจิ	SMEs	 ในรปูแบบกำรจดังำน	 เช่น	 กำรจดังำนแสดงสนิค้ำ	 กำรเจรจำ

ธรุกจิ	กำรเผยแพร่ทำงสือ่วทิย	ุโทรทศัน์	สิง่พมิพ์	สำรคด	ีและกำรจดังำนประกวด	

	 ในส่วนของกำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิแก่ผูป้ระกอบกำร	SMEs	พบว่ำมกีำรพฒันำระบบ

กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพในกำรด�ำเนนิกจิกำรส�ำหรบัวสิำหกจิ	SMEs	ได้แก่	เงนิทนุ

เพือ่กำรปรบัปรงุฟ้ืนฟเูครือ่งจกัร	(Machine	Fund)	และกำรสนบัสนนุเงนิทนุเสรมิสร้ำงศกัยภำพกำรประกอบ

ธรุกจิ	และกำรสนบัสนนุทีป่รกึษำธรุกจิ	(Capacity	Building	Fund)	ประกอบด้วย	 เงนิทนุสนบัสนนุ	SMEs	

เพือ่ขยำยธรุกจิไปยงัต่ำงประเทศ	(Internationalization	Fund)	 และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิด้ำนทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำ	(Intellectual	Property	Fund)	เป็นต้น

	 (2).	ผลกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	ในปี	2551	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุ

ปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิแก่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	 รวม	5	 รำยกำร	 อำทเิช่น	 กำรพฒันำแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยและห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 กำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศอตุสำหกรรมในอตุสำหกรรมแม่พมิพ์และกำรจดัตัง้ศนูย์เชีย่วชำญด้ำนแม่พมิพ์	รวมถงึกำรจดังำน

แสดงสินค้ำและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกลุ่มอำชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกำรให้

บรกิำรด้ำนวทิยำศำสตร์ร่วมกบัสถำบนักำรศกึษำ	 หน่วยงำน	 และสถำบนักำรวจิยัต่ำงๆ	 เพือ่ต่อยอดผลงำน

วจิยัสูเ่ชงิพำณชิย์	เป็นต้น

	 ในด้ำนกำรสนบัสนนุช่องทำงกำรตลำด	พบว่ำมกีำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำดโดยจดักจิกรรม

กำรจบัคูธ่รุกจิ	 และกำรจดังำนแสดงสนิค้ำเพือ่จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ในอตุสำหกรรมซอฟท์แวร์	 และกำรจดัท�ำ

ระบบโครงข่ำยเชือ่มโยงธรุกจิและพฒันำซอฟต์แวร์มำตรฐำนกลำงเชือ่มโยงกำรซือ้ขำย	นอกจำกนี	้ในมติขิอง

พืน้ทีเ่ขตภมูภิำค	ได้ด�ำเนนิกำรพฒันำแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำเครอืข่ำยและห่วงโซ่อปุทำนในอตุสำหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	รวมถงึกำรจดังำนแสดงสนิค้ำและจ�ำหน่วยผลติภณัฑ์ส�ำหรบักลุม่อำชพีและผลติภณัฑ์

ชมุชน

	 (3).	ผลกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	ในปี	2552	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุ

ปัจจัยเอื้อในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ	SMEs	 รวม	12	 รำยกำร	 อำทิเช่น	 กำรพัฒนำ 

ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยวิสำหกิจ	 (Cluster	Development	Agent)	 ในธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสำหกรรม

เฟอร์นเิจอร์	กำรพฒันำฐำนข้อมลูผูป้ระกอบกำร	SMEs	ในธรุกจิส�ำคญัเพือ่รองรบักำรขยำยตลำดไปยงักลุม่

ประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือ	AEC	 กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรองค์ควำมรู้สิ่งทอและแฟชั่น	 เพื่อให้บริกำร 

องค์ควำมรู้และแนวโน้มแฟชั่นและวัสดุสิ่งทอ	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและธุรกิจต่อเนื่อง

เบือ้งต้น



สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2550-2552
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
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	 ในส่วนของกำรสนบัสนนุปัจจยัเอือ้ในด้ำนกำรเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถ	SMEs	 ในกำรส่งออก

ไปยงัประเทศอำเซยีน	โดยเฉพำะในกลุม่ประเทศ	CLMV	พบว่ำมกีำรพฒันำแผนทีก่ำรตลำด	(Market	Map-

ping)	และสร้ำงช่องทำงกำรตลำดในกำรขยำยฐำนกำรค้ำในตลำด	ASEAN+6	รวมถงึกำรพฒันำกำรรวมกลุม่

อุตสำหกรรมภำคเอกชนในกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำร	(SMEs	Cluster)	 และกำร

สนบัสนนุเงนิอดุหนนุส�ำหรบักำรขยำยตลำดไปยงัต่ำงประเทศ	นอกจำกนี	้ยงัมกีำรจดักจิกรรมด้ำนกำรขยำย

ฐำนกำรค้ำโดยกำรจดั	Road	Show	กำรจดังำน	Trade	Fair	และกำรประชมุเจรจำกำรค้ำต่ำงๆ	เป็นต้น

 3). ผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 

 ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการ 

 ด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุ 

 ส่งเสรมิ SMEs)

	 จำกกำรพิจำรณำรำยกำรปัจจัยเอื้อและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

ผู้ประกอบกำร	SMEs	 ในด้ำนส�ำคัญตำ่งๆ	 ตำมกรอบยุทธศำสตร์แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2550-2554)	สำมำรถสรปุผลกำรส่งเสรมิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปี	ภำยใต้งบประมำณ

ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม	SMEs	 โดยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่นๆ	(งบประมำณนอก

กองทนุส่งเสรมิ	SMEs)	ได้ดงันี้

	 (1).	ผลกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	ในปี	2550	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุ

ปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิแก่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	รวม	3	รำยกำร	พบว่ำทัง้หมดเป็นกำรสนบัสนนุ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนแก่กำรด�ำเนนิธรุกจิของ	SMEs	โดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่6)	ประกอบด้วย

	 -	กำรปรบัปรงุแก้ไขพระรำชกฤษฎกีำกำรลดภำษเีงนิได้นติบิคุคลให้แก่บรษิทัในตลำดหลกัทรพัย์	 

	 	 mai	โดยให้ลดอตัรำภำษเีงนิได้ร้อยละ	20	ของก�ำไรสทุธเิฉพำะในส่วนที่ไม่เกนิ	20	ล้ำนบำท

	 -	กำรปรับปรุงโปรแกรมฐำนข้อมูลเพื่อค�ำนวณค่ำดัชนีในระดับอุตสำหกรรม	 กำรพัฒนำระบบ 

	 	 สำรสนเทศอตุสำหกรรมในอตุสำหกรรมแม่พมิพ์	และกำรก่อตัง้ศนูย์เชีย่วชำญด้ำนแม่พมิพ์

	 -	กำรพัฒนำควำมร่วมมือกำรให้บริกำรวิทยำศำสตร์ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ	 หน่วยงำน	 และ 

	 	 สถำบนักำรวจิยัรวม

	 (2).	ผลกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	ในปี	2551	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุ

ปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิแก่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	รวม	13	รำยกำร	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุโครงสร้ำง

พืน้ฐำนแก่กำรด�ำเนนิธรุกจิของ	SMEs	กระจำยไปในผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	ในแต่ละสำขำธรุกจิโดย

ทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่6)	กำรด�ำเนนิงำนของวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	กำรด�ำเนนิงำน

ของวิสำหกิจ	SMEs	 ในภำคกำรบริกำร	(ยุทธศำสตร์ที่	4)	 และกำรสนับสนุนปัจจัยเอื้อในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ส�ำหรบัวสิำหกจิ	SMEs	ในภมูภิำคและท้องถิน่	(ยทุธศำสตร์ที	่5)	อำทิ

	 -	 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนอุตสำหกรรมในอุตสำหกรรมแม่พิมพ์และกำรจัดตั้งศูนย์ 

	 	 เชีย่วชำญด้ำนแม่พมิพ์ในพืน้ทีต่่ำงๆ
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	 -	 กำรจัดท�ำระบบโครงข่ำยเชื่อมโยงธุรกิจและพัฒนำซอฟต์แวร์มำตรฐำนกลำงเชื่อมโยงกำร 

	 	 ซื้อขำยระหว่ำงผู้ผลิต	 และกำรสนับสนุนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรม 

	 	 ซอฟต์แวร์ในส่วนของกจิกรรมกำรจบัคูธ่รุกจิ	และกำรจดังำนแสดงสนิค้ำ

	 -	 กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยและห่วงโซ่อุปทำนในอุตสำหกรรมสิ่งทอและ 

	 	 เครือ่งนุง่ห่ม	และกำรจดังำนแสดงสนิค้ำและจ�ำหน่วยผลติภณัฑ์ส�ำหรบักลุม่อำชพีและผลติภณัฑ์ 

	 	 ชมุชนในพืน้ที่

	 (3).	ผลกำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	ในปี	2552	พบว่ำมกีำรสนบัสนนุ

ปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิแก่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ	SMEs	รวม	29	รำยกำร	ในจ�ำนวนนีพ้บว่ำมรีำยกำร

ในด้ำนสนบัสนนุปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบัวสิำหกจิ	SMEs	ภำคกำรผลติ	(ยทุธศำสตร์ที	่2)	มำก

ที่สุดรวม	25	 รำยกำร	 โดยมุ่งเน้นที่กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และองค์ควำมรู้ด้ำน

วทิยำศำสตร์	ในขณะทีก่ำรสนบัสนนุปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั	SMEs	โดยทัว่ไป	(ยทุธศำสตร์ที	่6)	

มีจ�ำนวนรำยกำรรวม	4	 รำยกำร	 ที่มีควำมส�ำคัญได้แก่	 กำรจัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือและ 

ศนูย์บ่มเพำะและพฒันำผูป้ระกอบกำรในธรุกจิซอฟต์แวร์	

	 ในด้ำนกำรส่งเสรมิและพฒันำผู้ให้บรกิำรอตุสำหกรรม	(Service	Provider)	พบว่ำสำมำรถสร้ำง

บรกิรธรุกจิเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอืแก่	SMEs	 ในสำขำต่ำงๆ	อำท	ิบรกิรธรุกจิด้ำนวนิจิฉยัสถำนประกอบกำร	

(Shindan	หรอืนกัวนิจิฉยัสถำนประกอบกำร)	บรกิรธรุกจิด้ำนทีป่รกึษำธรุกจิขนำดเลก็	(APEC-IBIZ)	เป็นกำร

พฒันำทีป่รกึษำระดบัอำชพี	ตำมแนวทำงกำรพฒันำทีป่รกึษำธรุกจิขนำดเลก็ของกลุม่ประเทศ	APEC	บรกิร

อตุสำหกรรมแบบครบวงจร	เป็นกำรสร้ำงและพฒันำบรกิรธรุกจิผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมและกำรฝึกปฏบิตัิ	

และบรกิรธรุกจิด้ำนออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ในด้ำนธรุกจิกำรออกแบบ

	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับภำษีเงินได้ที่มีผล 

กระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบกำร	SMEs	ประกอบด้วย	พระรำชกฤษฎกีำ	(ฉบบัที	่480)	พ.ศ.	2552	

ยกเว้นภำษเีงนิได้บคุคลธรรมดำ	ส�ำหรบัภำษทีีต้่องเสยีตำมมำตรำ	48(2)	 แห่งประมวลรษัฎำกร	 เฉพำะผูม้ี

เงนิได้ทีต้่องเสยีภำษไีม่เกนิ	5,000	บำท	พระรำชกฤษฎกีำ	(ฉบบัที	่481)	พ.ศ.	2552	แก้ไขเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขกำรยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลของธรุกจิเงนิร่วมลงทนุทีเ่ข้ำไปถอืหุน้ใน	SMEs	พระรำชกฤษฎกีำ	

(ฉบบัที	่487)	พ.ศ.	2552	ยกเว้นภำษเีงนิได้บคุคลธรรมดำและภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัรำยจ่ำยเพือ่กำรได้

มำซึง่ทรพัย์สนิประเภทวสัด	ุอปุกรณ์	หรอืเครือ่งจกัรทีม่ผีลต่อกำรประหยดัพลงังำน	และกฎกระทรวง	ฉบบั

ที	่269	(พ.ศ.	2552)	ยกเว้นภำษเีงนิได้บคุคลธรรมดำให้กบัวสิำหกจิชมุชนทีเ่ป็นห้ำงหุน้ส่วนสำมญัหรอืคณะ

บคุคลที่ไม่ใช่นติบิคุคลทีม่เีงนิได้พงึประเมนิไม่เกนิ	1.8	ล้ำนบำทในปีภำษี
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