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กรอบการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ได้รับการขยายระยะเวลา) 

--------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

การให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ MSME เป็นแนวทางการส่งเสริมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านต่างๆ 
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ อาทิ ด้านการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ด้านการพัฒนา
และบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทาง 
การจ าหน่ายและการตลาด และด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ เป็นต้น 

“โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME” นี้ เป็นโครงการที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือช่วยให้เกิดการจับคู่ระหว่าง MSME และ BDS ในการพัฒนาธุรกิจของ MSME ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในด้านที่ MSME ต้องการ และเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSMEs 
สามารถเลือกใช้บริการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในกิจการของตนเอง 
ผ่านการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากองค์การเอกชน โดยท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการคิดกระบวนการด าเนินงาน ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงไม่เป็นเพียงการช่วยเหลือ 
MSME ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐมีต้นแบบของกระบวนการพัฒนา
และสนับสนุนวิสาหกิจ MSMEs ของประเทศ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดเพ่ือการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของ MSMEs ในประเด็นที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ MSMEs กลุ่มท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานในการให้บริการ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
จังหวัดน าร่องรับท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี (สมุย) 
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5. เป้าหมายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย วิธีการวัด 
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต 
ผู้ประกอบการ MSME ได้รับการ
ช่วยเหลือ อุดหนุน ในการพัฒนาธุรกิจ/
บริการ 

ราย 2,000 การรายงานจ านวนและรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจาก
โครงการ 

5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
(จากการมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน ต้นทุนที่
ลดลง) 

ล้านบาท 145 มูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ โดย
ค านวณจากมูลค่าการขายสินค้า
และต้นทุนที่ลดลง 

6. แนวทาง/แผนการด าเนินงาน 

6.1 จัดท ารายชื่อผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service : BDS) เพ่ิมเติมจาก
รายชื่อที่ สสว. ส่งมอบให้พร้อมรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อทุกรูปแบบ ประเภท การ
ให้บริการ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของแต่ละประเภทการให้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนก
ตามมิติการพัฒนาธุรกิจของ MSMEs ครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ 
2) ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ  
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ  
4) ด้านการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและการตลาด  
5) ด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ 

6.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ MSME ในการเข้าร่วมโครงการ โดยในการสมัคร 
MSME จะต้องมีข้อมูลของผู้ให้บริการทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการ MSMEs ประสงค์จะใช้บริการ พร้อม
ประเภทการบริการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างละเอียดครบถ้วน 

6.3 คัดเลือกผู้ประกอบการ MSMEs เพ่ือเข้ารับการพัฒนาธุรกิจ เตรียมความพร้อมส าหรับการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานในการให้บริการ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ สสว. 
ก าหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานการรับรองสถานะธุรกิจที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ MSME 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

6.3.1 เป็นผู้ประกอบการ MSME ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน 
6.3.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือ

สนับสนุนจากเงินกองทุน 
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6.3.3 เป็นผู้ยื่นช าระภาษีตามกฎหมาย 

6.4 จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ MSMEs ผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ ครอบคลุมมิติการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างน้อย 1 ด้านต่อผู้ประกอบการ MSMEs แต่ละราย ประกอบด้วย ด้านการเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพธุรกิจ ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ  ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
และบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและการตลาด และด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ 

6.5 ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ MSMEs  

6.6 จัดท ารายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ MSMEs แต่ละราย  

7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)  

8. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมด าเนินการ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME) 

นายสุปรีย์ เถระพัฒน์    โทรศัพท์: 0 2298 3097   E-mail: supree@sme.go.th 
นางสาววนินทร หงสกุล   โทรศัพท์: 0 2298 3098   E-mail: vanin@sme.go.th 
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