กรอบการดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG
(BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY)
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจาก รั ฐ บาลให้ ก รอบแผนยุ ท ธศาสตร์ โ มเดลเศรษฐกิ จ BCG พ.ศ. 2564-2569
เป็น "วาระแห่งชาติ" และนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้เป็นกรอบการทางานของงบประมาณปี 2566 BCG
โมเดล เป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ ส อดรั บ กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ อ ย่ า งน้ อ ย
5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความ
หลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้า เป็นต้น ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อย และประเทศไทยยังติดกับดักรายได้
ปานกลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงจาเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมไทยไปสู่ รูป แบบใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy Model ซึ่งจะช่ว ยต่อยอดจุดแข็งของ
ประเทศให้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นความหลากหลายทางชีว ภาพและความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจจาก "ทามากแต่ได้น้อย" ไปสู่ "ทาน้อยแต่ได้มาก" สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน SME ในด้านต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ด้วย BCG (Bio-Circular-Green Economy) โดย BCG ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจ
หลัก คือ B (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C (Circular
Economy) ระบบเศรษฐกิจ หมุน เวีย น ที่คานึงถึงการนาวัส ดุต่างๆ กลั บมาใช้ประโยชน์ให้ มากที่สุ ด และ
ทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G (Green Economy) ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับ
ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามฯ ได้ เ สนอแนะการด าเนิ น งานว่ า ภาครั ฐ ควรสร้ า งความรู้
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวคิด BCG และปรับใช้กับธุรกิจให้ได้และควรมีหน่วยรับรอง (Certification Body)
สร้างเป็นมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขัน ซี่งสสว. ต้องมีบทบาท
และเตรียมการรับมือต่อไป ดังนั้นในปี 2566 สสว. ทาการศึกษาและรวบรวมเครื่องมือวัด BCG โดยบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน BCG และผลักดันการใช้เกณฑ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับนักพัฒนา BCG ในพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาค ในการสร้างการรับรู้
BCG ประกอบด้วย การให้ข้อมูลการปรับใช้ BCG และเกณฑ์มาตรฐาน BCG และในอนาคตการดาเนินการ
ดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสทางการค้าและก้าวข้าม Trade Barrier ในตลาดโลก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการนา BCG ไปปรับใช้ในธุรกิจ
2.2 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดและเกณฑ์ BCG ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ MSME
2.3 เผยแพร่กรณีศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินธุรกิจ BCG
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3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายทางตรง : ผู้ประกอบการ MSMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves)
กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม : หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/หน่วยงานที่ดาเนินการ
ด้าน BCG
4. พื้นที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลผลิต
1 รายงานการศึกษา รวบรวมเครื่ องมือวัด BCG รายงาน
และ Criteria ที่ใช้วัดมิติ BCG
2 ผลักดันให้เกิดเครื่องมือและหน่วยงานให้บริการ หน่วยงาน
ตรวจรับรอง (Certification body)
ราย
3 กลุ่ ม เป้ า หมายเกิ ด การตระหนั ก รู้ แ ละเข้ า ใจ
เรื่ อ ง BCG ทั้ ง 5 ภู มิ ภ าค ผู้ ป ระกอบการและ
นักพัฒนา BCG
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1 กลุ่มเป้าหมายนาแนวทาง BCG ไปปรับใช้ให้เกิด ภูมิภาค
ประโยชน์ในพื้นที่

วิธีการวัด

1

จานวนรายงานการศึกษา

10

จ านวนหน่ ว ยงานบู ร ณาการที่
เกี่ยวข้องกับ BCG ADOPTION

1,000

จ านวนผู้ ป ระกอบการ และ
นั ก พั ฒ นา BCG ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
และการพัฒนาเพื่อต่อยอด

5

จานวนภูมิภาคที่นาแนวทาง
BCG ไปปรับใช้

6. แนวทาง/แผนการดาเนินงาน
1. รายงานการศึกษา รวบรวมเครื่องมือวัด BCG และ Criteria ที่ใช้วัดมิติ BCG
1.1 ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ BCG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 วิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์ในการประเมิน BCG ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.3 เผยแพร่การศึกษารวบรวมเครื่องมือวัด BCG และ Criteria ที่ใช้วัดมิติ BCG
2. ผลักดันให้เกิดเครื่องมือและหน่วยงานให้บริการตรวจรับรอง (Certification body)
2.1 ประชุมแนวทางการส่งเสริม BCG กับหน่วยงานบูรณาการเพื่อหาแนวทางนาเครื่องมือวัด
BCG มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 5 ภูมิภาค
3. เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการและคัดเลือกนักพัฒนา BCG ในกลุ่มเป้าหมายใน 5 ภูมิภาค
4. BCG Knowledge Awareness : ให้ความตระหนักรู้เรื่องแนวคิด BCG เพื่อความยั่งยืนกับ
กลุม่ เป้าหมายใน 5 ภูมิภาค
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4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ ตาม
หลัก BCG สาหรับนักพัฒนา BCG
4.2 นักพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ BCG สู่ผู้ประก อบการตามแนวคิด BCG เพื่อความยั่งยืน
5.ประสานและติดตามการดาเนินงานโครงการ
7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5,723,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมดาเนินการ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs)
นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ โทร. 02-298-3182 Email : suntaree@sme.go.th
นางสาวทัศนีย์ ศรีรักษ์

โทร. 02-298-3255 Email : tassanee@sme.go.th
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