
สรุปผลการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์  
รื่อง การพัฒนาผูຌประกอบการ ละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสูสากล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 

******************** 
มืไอวันทีไ 4 มกราคม 2562  ฝຆายนยบายละผนสงสริม SMEs (ฝนผ.) เดຌมีการจัดประชุมการจัดท า

งบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ รืไอง การพัฒนาผูຌประกอบการ ละวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมสูสากล ประจ าปีงบประมาณ 2563  ณ หຌองรัชยธิน กรนด์ ชัๅน 20 รงรมดอะบาซาร์ บงคใอก 
รัชดาภิษก กรุงทพฯ ดยมีผูຌอ านวยการส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ป็นประธานการซึไง
มีผูຌขຌารวมประชุมจ านวน 177 คน จาก 60 หนวยงาน ดย สสว. เดຌชีๅจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรวมทัๅง 
สถานการณ์ภาพรวมของการสงสริม SME นวทางการจัดท างบประมาณ฿น 2563 ผลการติดตามละประมินผล
งานบูรณาการทีไผานมา ดยมีประดในส าคัญของการประชุมดังนีๅ 

1. การจัดท าครงการ฿นปี 2563 นีๅป็นการจัดท า฿นลักษณะ ครงการรวม คือ ส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (สสว.) เดຌก าหนดครงการเวຌลຌว฿นตละนวทางการด านินงาน ตละ
ครงการจะมีหลายหนวยงานชวยกันด านินการ พืไอตอบปງาหมายดียวกัน  

2. นวทางการด านินงานป็นการก าหนดนวทางการด านินงานตามขนาดของวิสาหกิจป็นหลัก ซึไงมี 
5 นวทาง  เดຌก 1)พัฒนาวิสาหกิจ฿นระยะริไมตຌน฿หຌสามารถติบตเดຌ (EARLY STAGE) 2) พัฒนาวิสาหกิจราย
ยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ (MICRO) 3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม฿หຌกຌาวสูธุรกิจสมัย฿หม (SMALL) 

4) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละวิสาหกิจทีไมีศักยภาพ฿หຌขຌาสูการขงขันระดับสากล (MEDIUM & HIGH 

POTENTIAL) 5) พัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿นการสงสริม SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ (ECOSYSTEM) ซึไงก าหนด฿หຌป็นเป
฿นทิศทางดียวกับ นิยาม SME ฿หม 

3. การจัดท าครงการ฿หຌมุงนຌนทีไผลลัพธ์ละผลกระทบมากยิไงขึๅน ซึไงป็นสิไงทีไรัฐบาล฿หຌความส าคัญ   
4. ก าหนดการสงครงการภาย฿ตຌงบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 รืไอง ผนงานบูรณาการพัฒนา

ผูຌประกอบการละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสูสากล ภาย฿นวันพฤหัสบดีทีไ 10 มกราคม 2562 ทีไ 
smeplan.osmep@gmail.com พืไอ สสว.พิจารณากลัไนกรองครงการสงส านักงบประมาณตอเป 

   



 

 
 

 



1

การจัดท าแผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สู่สากล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1 สถานการณ์ภาพรวมของ SME

แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 25632

ผลการติดตามและประเมินแผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา3

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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จ านวนวิสาหกิจ SME Share

99.8 %

จ านวนกิจการ
รวม  3,053,471
SME      3,046,793S 99.2%

M 0.6% L 0.2%

การจ้างงาน

S 72.6%

M 9.6%

L 17.8%

SME Share

82.2 %

จ านวนการจ้างงาน
รวม       14,785,172
SME 12,155,647

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2561 (ข้อมูลปี 2560) - ขนาดของวิสาหกิจยังใช้นิยามเดิม

สถานการณ์ภาพรวมของ SME

2557
2558

2559
2560

2,736,744 2,765,986

3,007,620 3,046,793

จ านวนผู้ประกอบการ SME

2557
2558

2559
2560

10,501,171 10,749,735

11,762,963 12,155,647

จ านวนแรงงาน
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ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2561 (ข้อมูลปี 2560) - ขนาดของวิสาหกิจยังใช้นิยามเดิม

2556 2557 2558 2559 2560

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ปี 2556 – 2560 (ณ ราคาประจ าปี)

5,129,152 5,319,388 5,678,957 6,115,402 6,551,718

S

M

39.7
40.2

41.3

42.1 42.4

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน GDP ของ SME หน่วย : ร้อยละ

สถานการณ์ภาพรวมของ SME
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USA

151,532

(7.6%)

China

235,727
(11.8%) Japan

164,446
(8.3%)

Hong Kong

125,995
(6.3%)

ASEAN

576,685
(28.9%)

2556 2557 2558 2559 2560

ส่งออก น าเข้า

การค้าระหว่างประเทศ
ภาพรวมมูลค่า
การส่งออกและน าเข้า
ของประเทศ ปี 2560

ส่งออก น าเข้า

8,006,265 7,587,118.41

หน่วย : ล้านบาท

LE 6,015,845

ME 644,944
SE 1,345,474

LE 5,204,197

ME 639,812

SE 1,743,109

24.9%

SME’s export value

1,990,419

Of the country total 

export

(ล้านบาท) Most important export by products

Gems and Jewelry

Plastic and products

Machinery Hardware Computer

Automotive and Parts

372,817

161,181

127,923

113,321

112,182

Electronics and Parts

สถานการณ์ภาพรวมของ SME

5

1,990,419

2,382,291

2,190,550

2,445,832

1,978,391

2,382,245

1,992,588

2,226,359

1,772,700

2,389,618



ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของ SME

(GDP/ รงงาน)

0.43

1.34

2.5

0

1

2

3

Small

Medium

Large

ล้านบาท
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การจดทะเบียนจัดตั้ง/ยกเลิกกิจการของ SME

7

การจัดตั้ง

การยกเลิก

59,011 59,877
64,009

73,830

18,102
22,733 20,916 21,287

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2557 2558 2559 2560
Newly set-up enterprises Closed enterprises
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จ านวน SME ที่เข้ารับบริการศูนย์ OSS ปี 2561

การให้บริการของศูนย์ OSS จ านวน SME

1. การให้ค าปรึกษาด้านบัญชี/การเงิน 71,765

2. การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 29,811

3. การให้ค าปรึกษาด้านการตลาด 24,167

4. การให้ค าปรึกษาด้านการส่งต่อ 15,253

5. การให้ค าปรึกษาด้านการผลิต 14,821

6. การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 6,569

สถานการณ์ภาพรวมของ SME
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563

S P E E D

SMART

เก่ง รอบรู้

PROACTIVE

เชิงรุก

EFFICIENCY

มีประสิทธิภาพ

EXCLUSIVE

มีความพิเศษ

DIGITALIZATION

ท าธุรกิจด้วยดิจิทัล
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มี 4 ประเภท คือ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการค้าส่ง ภาคการค้าปลีก

ใช้ 2 เกณฑ์ คือ การจ้างงาน และสินทรัพย์ถาวรไมร่วมที่ดิน

ในกรณีที่เมื่อใช้เกณฑ์หนึ่งแล้วเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม แต่เมื่อใชอ้ีกเกณฑ์เป็นวสิาหกิจ
ขนาดกลาง ให้ถือเกณฑ์ที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์







ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงาน ละมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกขินาดกลาง ละขนาดย่อม พ.ศ. 2545

Small

Medium

การผลิต การบริการ การค้าส่ง การค้าปลีก

 รงงาน ≤ 200 คน 
หรือ
สินทรัพย์ ≤ 200 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 200 คน 
หรือ
สินทรัพย์ ≤ 200 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 50 คน 
หรือ
สินทรัพย์ ≤ 100 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 30 คน 
หรือ
สินทรัพย์ ≤ 60 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 50 คน หรือ

สินทรัพย์ ≤ 50 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 50 คน หรือ

สินทรัพย์ ≤ 50 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 25 คน หรือ

สินทรัพย์ ≤ 50 ล้านบาท
ถาวร*                          

 รงงาน ≤ 15 คน หรือ

สินทรัพย์ ≤ 30 ล้านบาท
ถาวร*                          

*สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน

นิยาม SME (เดิม)
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Small

Medium

การผลิต การบริการและการค้า
การจ้างงาน ≤ 200 คน 
หรือ
รายได้ ≤ 500 ล้านบาท

Micro

การจ้างงาน ≤ 100 คน หรือ
รายได้ ≤ 300 ล้านบาท

การจ้างงาน ≤ 50 คน หรือ
รายได้ ≤ 100 ล้านบาท

การจ้างงาน ≤ 30 คน หรือ
รายได้ ≤ 50 ล้านบาท

การจ้างงาน ≤ 5 คน หรือ
รายได้ ≤ 1.8 ล้านบาท

การจ้างงาน ≤ 5 คน หรือ
รายได้ ≤ 1.8 ล้านบาท

เพื่อใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน  ละช่วยเหลือผู้ประกอบการ  ละใช้ในการจัดท าข้อมูลรายงานสถิติ

มี 3 ขนาด คือ รายย่อย (micro) – ขนาดย่อม (small) – ขนาดกลาง (medium)

มี 2 ประเภท คือ ภาคการผลิต และ ภาคการบริการและการค้า

ใช้ 2 เกณฑ์ คือ การจ้างงาน และรายได้

ในกรณีที่เมื่อใช้เกณฑ์หนึ่งแล้วเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม แต่เมื่อใชอ้ีกเกณฑ์เป็นวสิาหกิจขนาดกลาง ให้
ถือเกณฑ์ท่ีมากกว่าเป็นเกณฑ์









ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนการจ้างงานหรือรายได้ของ SME

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี 
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( 1.4% )

( 11.0% )

( 86.9% )



Startup Micro Small Medium

STRONG
Global Player

สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจSMART
มีความเป็นมืออาชีพ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่
รู้ทันการเปลี่ยน ปลง

SUSTAINED
ท าธุรกิจได้ต่อเนื่อง

มีความรู้เพียงพอในการพัฒนาธุรกิจ

SCALE UP
เติบโต ละขยายธุรกิจได้

แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563

17



Startup Small MediumMicro

Entrepreneurship 
สร้างความพร้อมให้เยาวชน
มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
VC / Crowdfunding
Angel Investor

โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การเติบโตของ
ผู้ประกอบการ
Incubator / Accelerator
Mentor เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจ การน างานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์

เข้าถึงสินเชื่อธุรกิจ
ได้มากขึ้น
Financial Literacy
Credit Risk Database
หลักประกันทางธุรกิจ
SME บัญชีเดียว
Transform ธุรกิจ
Digitization
Automation / 
Technology
New Business Model 

การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง
Networking / 
Clustering

การตลาด
Branding

เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
และพอมีความรู้ทางการเงิน
Financial Literacy
การจัดท าบัญชี
Micro Finance

มีความรู้ในการ
บริหารธุรกิจ
Management Skills

เริ่มใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
Frugal Technology

มีมาตรฐานที่จ าเป็น
คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า
เริ่มเข้าสู่การตลาดสมัยใหม่
Online Marketplace

การรวมกลุ่มเพื่อการ
พัฒนา
วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์

เข้าถึงบริการทางการเงิน
สินเชื่อ/การประกันความ
เสี่ยง ตลาดทุน mai

Internationalization
Int’l Trading Literacy
มาตรฐานสากล
GVC Matching
Born Global

เทคโนโลยี
R&D  ละการบริหารจัดการ 
IP

Ecosystem
SME Info & Service Center   
พัฒนา Service Provider

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรค/อ านวยความสะดวก

แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์: ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่

สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ

สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าบริการ
ภาครัฐ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์: การสร้างความเข้ม ข็งทางเศรษฐกิจ ละ
 ข่งขันได้อย่างย่ังยืน (ยุทธฯ ที่ 3)
ตัวชี้วัด: สัดส่วน SME GDP เพิ่มข้ึนเป็น 45% เมื่อสิ้นสุด
 ผนฯ 

 ผนระดับที่ 1

 ผนระดับที่ 2
 ผนระดับที่ 3

แผนฯ SME ฉบับท่ี 4

ยุทธศาสตร์: 
1. ส่งเสริม ละพัฒนา SME รายประเด็น
 ยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม
 การเข้าถึง หล่งเงินทุน
 การเข้าถึงตลาด ละเข้าสู่สากล
 ความเป็นผู้ประกอบการ

2. เสริมสร้างขีคดวามสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม
 ผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
 การรวมกลุ่ม ละเครือข่ายธุรกิจ
 วิสาหกิจฐานราก

3. พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม 
SME อย่างเป็นระบบ
 พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME

 ทบทวนปรับปรุงกฎกมาย กฎ ระเบียบ

 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะการท าธรุกิจ  
 การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  
 ก าหนดหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใน

การศึกษา
 สนับสนุนการเขา้ถึงข้อมูล  หล่งทุน นวัตกรรม 
 ส่งเสริมการใช้ ICT ในการจัดการ ละการตลาด 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ในรปู บบห่วงโซ่มูลค่า 
 สร้างโอกาสในการด าเนนิธรุกิจระหวา่งประเทศ 
 ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา SME

แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563

2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยคุใหมแ่ละวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

1] การจัดหา หล่งเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ละการบริหารความเสี่ยง ระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น
หลักประกัน ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

2] การผลิตโดยใช้ตลาดน า การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ สร้าง ละพัฒนาตลาดในประเทศ
ส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ละสินค้ากลุ่มเฉพาะ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งใน ละต่างประเทศ

3] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัย ละพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด  ละนวัตกรรม การ
พัฒนายกระดับความรู้ผู้ประกอบการในเรื่องระบบฐานข้อมลูของธุรกิจให้เชื่อโยง ละใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ละนวัตกรรม
สมัยใหม่

4] พัฒนากลไกภาครัฐเพื่อการให้บริการ ละอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน การด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  ละสถาบันวิชาการในการพัฒนาผู้ประกอบการ การยกระดับ
บริการ ละโครงสร้างพื้นฐานทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ  ละการท่องเที่ยว การพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุง
กฏหมายระเบียบให้อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ

5] พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะ รงงานด้านเทคโนโลยิดิจิทัล สร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ยกระดับการผลิต ละการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ละนวัตกรรม สร้าง ละพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้
สามารถน าเทคโนโลยี ละนวัตกรรมสร้างธุรกิจ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ละสร้างเครือข่ายในรูป บบห่วงโซ่มูลค่า  ละเขื่อมโยงกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งใน ละต่างประเทศ
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แผนงานบูรณาการที่ผ่านมา

2559 2560 2561 2562 2563

การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

16 หน่วยงาน 
1,526 ล้านบาท

19 หน่วยงาน
3,487 ล้านบาท

25 หน่วยงาน 
3,825 ล้านบาท 

25 หน่วยงาน 
3,328 ล้านบาท 

ก า ร พั ฒ น า
ผู้ประกอบการ 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชุ ม ช น แ ล ะ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมสู่สากล

ก า ร พั ฒ น า
ผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจ
ข น า ด ก ล า ง
และขนาดย่อม
สู่สากล
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บางโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ไม่รู้ว่ากิจกรรมหลักในการพัฒนา 
SME คือเรื่องอะไร และ ไม่รู้ว่าใช้งบประมาณในกิจกรรมหลักมากน้อยแค่ไหน

กิจกรรม

เป้าหมาย

• เป้าหมายที่หน่วยงานระบุในเอกสารงบประมาณ บางครั้งไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ภาพรวมของแผนงานบูรณาการที่ก าหนด ท าให้ยากในการเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ภาพรวม เช่น การก าหนดเป้าหมายเป็น %

• เป้าหมายระดับผลผลิต มักจะใช้จ านวน SME ที่เข้ารับบริการจากกิจกรรมขั้นตน้ๆ
ของโครงการ เช่น ร่วมรับฟังการสัมมนา มาใช้เป็นตัวช้ีวัด ท าให้ไม่ทราบถึงจ านวน SME 

ที่ได้รับการพัฒนาขั้นสูงสุด 
• ขาดเป้าหมายระดับผลลัพธ์

ความเชื่อมโยง

ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการที่เป็นรูปธรรม

ปัญหาที่ผ่านมาในขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอ
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การจัดท าโครงการในลักษณะ Project-based

โครงการจะถูกก าหนดขึ้นเพื่อตอบเป้าหมายของ ผนงานบูรณาการ
โดยที่ใน ต่ละโครงการมีหลายหน่วยงานช่วยกนัด าเนนิการ เพื่อตอบเป้าหมายเดยีวกัน

มาตรการ/โครงการที่เหมาะสมกับแต่ละระดับศักยภาพ : ขนาด / ระดับการเติบโต
การจัดท าโครงการที่ ตกต่างกันตามขนาดของ SME ซึ่งต้องการความช่วยเหลือที่ ตกต่างกัน 
(นโยบายประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ เฉพาะกิจ)

การเชื่อมโยงกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า
 นวทางการด าเนินงานต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)     

ตั้ง ต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า

การก าหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI)
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563

สร้าง
ผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็ง

ต่อยอดและ
ขยายโอกาส

Startup  พัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (3,000 ราย)

การเชื่อมโยง
ตามห่วงโซ่คุณค่า

 สร้างความพร้อม       
ให้เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ   
(50,000 ราย)

 สร้างและพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 
(80 ศูนย์)



SMALL

MEDIUM

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาประสิทธิภาพ ขยายตลาด

MICRO

ECO-
SYSTEM

 พัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือ SME

 ยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูล SME

 พัฒนาระบบการส่งเสริม SME

 ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐฯ
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563
การเชื่อมโยง
ตามห่วงโซ่คุณค่า

 พัฒนาวิสาหกิจสู่การ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 
(8,000 ราย)

 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและ
บริการ (5,000 ราย)

 เพ่ิมประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพการด าเนิน
ธุรกิจ (5,000 ราย)

 เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการตลาด  
(8,000 ราย)

 ยกระดับวิสาหกิจสู่
องค์การระดับสากล  
(100 ราย)

 ขยายการค้า    
การลงทุนสู่สากล  
(1,000 ราย)

 พัฒนารายย่อยสู่การ
เป็นผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (30,000 ราย)

 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและ
บริการ (6,000 ราย)

 ขยายโอกาส     
ทางการตลาด  
(8,000 ราย)

 เชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการรายย่อย  
(1,000 ราย)

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับ
ธุรกิจ  (1,500 ราย)

(100 แห่ง)



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563

เป้าหมาย: SME ไทยเติบโต เข้ม ข็ง  ข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด: SME ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่นอ้ยกว่า 65,000 ล้านบาท 

6,826,890

7,088,113

7,421,252

7,770,049

6,551,718

6,892,408

7,283,511

7,728,124

8,246,897

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

2560 2561 2562 2563 2564

SME GDP (ล้านบาท)

 GDP 306,872 ล้านบาท
 Gross Output 650,568 ล้านบาท

SME GDP เป็น 42.4% ทุกปี

SME GDP เป็น 45% ที่ปี 2564
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เป้าหมาย /
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ย่อย

เป้าหมาย : SME ไทยเติบโต เข้ม ข็ง  ข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : SME ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท

STARTUP

พัฒนาธุรกิจในระยะ
เริ่มต้นให้เติบโตได้

MICRO

พัฒนาวิสาหกิจรายย่อย
ให้ประกอบธุรกิจอย่างมือ

อาชีพ

SMALL

พัฒนาวิสาหกิจขนาด
ย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจ

สมัยใหม่

MEDIUM &
HIGH POTENTIAL
พัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่การ
แข่งขันระดับสากล

ECOSYSTEM

พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ในการส่งเสริม SME 

ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทาง 
การ

ด าเนินงาน

ความช่วยเหลือต้องแตกต่างกันตามศักยภาพที่ต่างกัน 

ผลผลิต
• เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ 
(50,000 ราย)

• ผู้ท่ีอยู่ในระยะเริ่มต้น
ธุรกิจได้รับการพัฒนา
ความรู้ การบ่มเพาะใน
การเริ่ม ละสร้างการ
เติบโตให้กับธุรกิจ 
(3,000 ราย)

ผลลัพธ์
• ผู้ท่ีเริ่มต้นธุรกิจมี
ศักยภาพในการเริ่มท า
ธุรกิจมากขึ้น (30%
ของวิสาหกิจท่ีได้รับ
การพัฒนา)

ผลผลิต
• วิสาหกิจรายย่อยได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจ (45,000 ราย)  

ผลลัพธ์
• วิสาหกิจรายย่อยมีการ
ประกอบธุรกิจที่มีความ
เป็นมืออาชีพ ละมี
ความสามารถในการ
สร้างรายได้มากขึ้น 
(60% ของวิสาหกิจท่ี
ได้รับการพัฒนา)

ผลผลิต
• วิสาหกิจขนาดย่อม
ได้รับการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม่
(26,000 ราย)  

ผลลัพธ์
• วิสาหกิจขนาดย่อมมี
การปรับปรุงธุรกิจเข้าสู่
รูป บบธุรกิจสมัยใหม่
 ละธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
(70% ของวิสาหกิจท่ี
ได้รับการพัฒนา)

ผลผลิต
• วิสาหกิจขนาดกลาง
ได้รับการพัฒนาการท า
ธุรกิจในระดับสากล 
(2,600 ราย)  

ผลลัพธ์
• วิสาหกิจขนาดกลางมี
การขยายการค้า ละ
การลงทุนสู่สากล ละมี
ความสามารถในการ
 ข่งขันมากขึ้น (80% 
ของวิสาหกิจที่ได้รับ
การพัฒนา)

ผลผลิต
• ระบบการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
 ละขนาดย่อมได้รับ
การพัฒนา        
(100 ศูนย์) 

ผลลัพธ์
• SME ที่ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนา
ธุรกิจ ละมีความ
สะดวกในการใช้บริการ 
(80% ของผู้ใช้บริการ)

27

แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการปี 2563

**หลักเกณฑ์ 70/30 ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
(Early Stage)
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
(Early Stage)

29



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

1. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ
 การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กบันักเรียน/นักศึกษาเกี่ยวกบัการ

เป็นผู้ประกอบการ การสร้าง รงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

 การจัดการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
(Early Stage)

30

2. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
 การอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

 การเชื่อมโยงเพ่ือช่วยให้วิสาหกิจในระยะเริ่มต้นเข้าถึง หล่งเงินทุน

 การส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัย ละพัฒนาเพื่อการพัฒนาสินค้าเขา้สู่
เชิงพาณิชย์

 การเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวสิาหกจิในระยะเริ่มต้น เพื่อ
สร้างการเติบโตทางธุรกิจ



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเร่ิมต้นธุรกิจ
 การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์/พื้นที่ส่งเสริม

วิสาหกิจระยะเริ่มต้นรูป บบต่างๆ

 การพัฒนาบุคคลากรสนับสนุนในการพัฒนาวิสาหกจิในระยะเริ่มต้น 
อาทิ พ่ีเลี้ยง นักลงทุน

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งใน
ประเทศ ละต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น

 การจัดกิจกรรมสร้างเวทีการรับรู้  ละกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการ
ริเริ่มธุรกิจยุคใหม่

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
(Early Stage)
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย
(Micro)

1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยสู่การเป็นผู้ประกอบการ
มืออาชีพ
 การสนับสนุนการเข้าถงึ หล่งเงินทุน การจัดท าบัญชีอย่างง่าย

 การเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ

 การสนับสนุนการใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ละนวัตกรรมในการ
ประกอบธุรกิจ
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2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
 การพัฒนาสินค้า ละบริการให้มคีุณภาพมาตรฐาน

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม

 การพัฒนาผู้ให้ค าปรึกษา นะน าการพัฒนาสินค้า ละบริการ



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย
(Micro)

3. โครงการขยายโอกาสทางการตลาด
 การส่งเสริมการตลาดออนไลน์

 การสนับสนุนการสร้างตราสินค้า ละเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการรายย่อย
 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

 การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้ม ขง็
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม
(Small)

1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่การประกอบธุรกิจสมัยใหม่
 การยกระดับองค์ความรู้การบริหารจัดการสมัยใหม่

 การพัฒนาความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy)

 การพัฒนาความรู้ในการฟ้ืนฟูกิจการ

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม
(Small)

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการด าเนินธุรกิจ
 การพัฒนาบุคคลากร ละ รงงานของวิสาหกจิใหม้ีทักษะความสามารถ 

โดยเฉพาะความสามารถในการผลิตสมัยใหม่

 การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี การ
วินิจฉัยปัญหา

 การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้นการบริหารจัดการ

 การพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการ

 การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูป บบคลัสเตอร์
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4. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด
 การพัฒนา ละขยายช่องทางการตลาดทั้งใน ละต่างประเทศ

 การส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการตลาดสมัยใหม่

 การพัฒนา บรนด์



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
(Medium)

1. โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล
 การยกระดับธุรกิจเข้าสู่การบริหารระดับสากล การพัฒนาผู้บริหาร ละ

บุคลากร

 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน mai

36

2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ยกระดับธุรกิจ
 การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ละนวัตกรรมของวิสาหกจิ เชื่อมโยง

งานวิจัย ละพัฒนา เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ

 การสนับสนุนการจดทะเบียนสทิธิบัตร

 การสนับสนุนให้สินค้าเทคโนโลยี/นวัตกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน



แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
(Medium)

3. โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล
 การเสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ

 การสร้างความรู้ด้านการเงิน ละการบริหารความเสีย่งในการท าธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ

 การสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ เช่น การเจรจาการค้า การ
จับคู่ทางธุรกิจ การจัดงาน/กิจกรรม สดงสินค้าในรูป บบต่างๆ

 การเชื่อมโยงเข้าสู่ Global Value Chain

 การสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ

 การสนับสนุนให้สินค้าได้รับมาตรฐานเพื่อการส่งออก
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

ปัจจัยแวดล้อม
(Eco-System)

1. โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME

 การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูล SME / ศูนย์ให้ค าปรึกษา นะน า

 การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 การพัฒนาศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

 การพัฒนาศูนย์บริการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 การพัฒนา SME Portal 

 การพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นการสนับสนุนธรุกิจ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย
 ละพัฒนา ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
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แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ ปี 2563

ปัจจัยแวดล้อม
(Eco-System)

2. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูล SME

 การพัฒนา SME Big Data

 การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ SME / ระบบประเมินความน่าเชื่อถือ
ทางเครดิต / ระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูป บบต่างๆ

3. โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME

 การพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจSME (Service Provider)

 การพัฒนาศักยภาพ ละบทบาทองค์การเอกชน

4. โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐให้
อ านวยความสะดวกแก่ SME

 การปรับปรุงกฎหมาย ละการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
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แนวการวิเคราะห์โครงการเบ้ืองต้น

สอดคล้องกับกรอบ ผนงาน
บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
 ละ SME สู่สากล

โครงการมีความชัดเจน        
ทั้งในเรื่อง นวทาง เป้าหมาย 
กิจกรรม  ละตัวชี้วัด

เน้นโครงการที่มีการส่งเสริม 
 ละพัฒนา SME  บบเชิงลึก / 
เน้นเชิงคุณภาพ /  ละมีความ
เชื่อมโยง ส่งต่อกับโครงการอื่น

เน้นโครงการที่มี High Impact 
ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ เน้นโครงการที่ช่วย 
SME โดยตรง

ตรงกับบทบาทหน้าที่ ละภารกิจ
หลักของหน่วยงาน

01 02 03

04 05 06
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ช่องทางการรับข่าวสารการบูรณาการฯ

เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการ ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ละเอกชน

http://www.smeone.info
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