
หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  (๓)  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โดยการประสานงาน
รวมกับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองคการเอกชนที่เกี่ยวของตามบทบัญญัติ 
ในมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ตามมาตรา  ๑๑  (๕)  ภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   ฉบับที่  ๒   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  ที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  แผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ใหสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองคการเอกชนที่เกี่ยวของ 
ใชแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้  เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



  

เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  แผนปฏบิัตกิารสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔  

๑. ความนํา 

๑.๑  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 
ของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พ .ศ.  ๒๕๔๓  สํานักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรวมกับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการเอกชน
ท่ีเกี่ยวของ  จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔   ตาม
กรอบแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

๑.๒  แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔   เปน
แผนที่ครอบคลุมงานที่ประสงคจะดําเนินการในระยะเวลา ๕ ป และไดมีการปรับปรุงสาระสําคัญบางสวน 
เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งการปรับปรุงเพื่อให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม    

๑.๓  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม            
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบการจัดทํา
โครงการ กิจกรรมตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือเสนอขอรับความชวยเหลือจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตามมาตรา ๓๔ (๒)  ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางาน การประสานแผนและการ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถบรรลุเปาหมายของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  

 ๒. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  

 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  
ประกอบดวย ๒ สวน สวนแรกเปนภาพรวมของยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ และแผนงานทั้งหมดที่
สมควรปรากฎอยูในแผนปฏิบัติการซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมยของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เพ่ือประกาศใหสาธารณชนไดทราบสําหรับใชเปนกรอบการ
ปฏิบัติงานในเชิงกวางโดยรวมทั้งหมดของประเทศ  สวนที่สองเปนแผนงานที่คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พิจารณาเห็นสมควรใหมีการดําเนินงาน  เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานภายใตการ



  

ใหความชวยเหลือ  อุดหนุนและดําเนินการอ่ืนใดของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
มาตรา ๓๔ (๒) 

 เปาประสงคของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ ๕ ป คือ การสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาสูเศรษฐกิจฐานความรู สรางสังคมผูประกอบการที่มีธรรมาภิบาล  
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ดวยการสรางมูลคาเพิ่มทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ิมความสามารถและเตรียมความพรอมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการในระดับชุมชนหรือ
วิสาหกิจรายยอยใหมีศักยภาพในเชิงธุรกิจท่ีสูงขึ้น ยกระดับจากรายยอยเขาสูการเปนวิสาหกิจระดับกลางและ
ยอม 

 สวนที่ ๑  ยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ และแผนงานโดยรวมของแผนปฎิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔   

(๑)  ยุทธศาสตรที่ ๑   การสรางและพัฒนาผูประกอบการ  โดยการสรางสภาพแวดลอมและ
สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพ เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการเดิมในการผลิตสินคาท่ี
แขงขันได ดวยการใชฐานความรู คุณธรรม ทักษะฝมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   มีเปาหมาย คือ 

๑. เกิดผูประกอบการรายใหมเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง  

๒. จํานวนผูประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นทุกป 

๓. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจดทะเบียน หรือเขาสูระบบมากขึ้น 

โดยดําเนินการ ๖ กลยุทธ ๑๑ แผนงาน ไดแก   

๑. กลยุทธการสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ   มี ๑ แผนงาน คือ แผนงาน
พัฒนาบุคลากรและสรางความเปนผูประกอบการ 

๒. กลยทุธการเพิ่มขีดความสามารถ  ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของ
ธุรกิจในการประกอบกิจการ  มี ๑ แผนงาน คือ แผนงานสรางและพัฒนาศักยภาพหนวยบมเพาะธุรกิจให
เพ่ิมขึ้นอยางเพียงพอ ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 

๓. กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/ นวัตกรรม  มี ๒ แผนงาน คือ 
แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  และแผนงานสนับสนุนการตอยอด
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย 



  

๔.  กลยุทธการยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร    มี ๒ แผนงาน คือ
แผนงานเสริมสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ  และแผนงานสงเสริมสมรรถนะ
ของผูประกอบการ 

๕. กลยุทธการสรางโอกาสในทางธุรกิจ   และการใหบริการองคความรูดานการตลาด  
มี ๒ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมและพัฒนาเครือขายธุรกิจ SMEs  กับ LEs  และแผนงานสรางโอกาสและ
พัฒนาศักยภาพทางการตลาดของผูประกอบการ 

๖. กลยุทธการสรางความตื่นตัว จิตสํานึกและธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ มี   ๓ 
แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมการประกอบการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม  แผนงาน
สงเสริม SMEs ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแผนงานสงเสริมการจัดการธุรกิจดวยระบบธรรมาภิบาล 

(๒) ยุทธศาสตรที่ ๒   การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต มุงเนนการเพิ่มมูลคา เพ่ิมความแตกตาง และความสามารถในการ
แขงขันของสินคาอุตสาหกรรม รวมท้ังพัฒนาโครงสรางการผลิตจากผูรับจางผลิต (OEM) ไปเปนผูสามารถ
ออกแบบ (ODM) เองได และเปนผูสรางตรายี่หอ (OBM) ของตัวเองไดในที่สุด   มีเปาหมาย ไดแก 

๑. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิตมีผลิตภาพรวม (TFP) สูงขึ้นรอยละ  ๓  ตอป 

๒. การสรางตราสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยดําเนินการ ๕ กลยุทธ ใน ๑๘ แผนงาน ไดแก   

๑. กลยุทธการสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (Cluster)  มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมการรวมกลุมเครือขายพันธมิตร  แผนงานสงเสริม
การสรางพันธมิตรและเชื่อมโยงทางการคา  และแผนงานสรางความเขมแข็งของเครือขายธุรกิจเดิม 

๒. กลยุทธการสนับสนุนขีดความสามารถทางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต  มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานการสรางที่ปรึกษาทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  แผนงานเพิ่มศักยภาพของ SMEs ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และแผนงาน
สงเสริมการใชและพัฒนานวัตกรรมของ SMEs 

๓. กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ มี ๕ แผนงาน คือ แผนงานลดตนทุนดาน
การผลิต  แผนงานสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการเพิ่มผลิตภาพ  แผนงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมผลิตภาพ แผนงานสนับสนุนการกระตุนจิตสํานึกดานการเพิ่มผลผลิต  และแผนงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร   

๔. กลยุทธการเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา  มี   ๓ 
แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมศักยภาพ SMEs รองรับระบบการคาเสรี  แผนงานการศึกษาการใชประโยชน
จากขอตกลงจากพันธกรณีการคาระหวางประเทศ  และแผนงานปกปองการนําเขาสินคาดอยคุณภาพ 



  

๕. กลยุทธยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  มี ๔ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ  แผนงานสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ  แผนงานการสนับสนุนศูนยบริการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  และแผนงานการสรางตราสินคา 

(๓)  ยุทธศาสตรที่ ๓   การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมภาคการคา   โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับแนวโนมพฤติกรรม
ผูบริโภคสมัยใหม และลดผลกระทบที่เกิดจากการแขงขันกับธุรกิจการคาสมัยใหมขนาดใหญ  มี ๒ เปาหมาย 
ไดแก 

๑. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคามีผลิตภาพรวม (TFP) เพ่ิมขึ้นรอยละ  ๑  ตอป  

๒. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการแกไขปญหาทางการคาอยางเปนธรรม 

โดยดําเนินการ ๓ กลยุทธ ใน ๑๐ แผนงาน ไดแก   

๑. กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมภาคการคาสง-คาปลีก  มี ๕ แผนงาน คือ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ SMEs ภาคการคา โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)  แผนงานพัฒนาบุคลากรภาคการคา  แผนงานพัฒนาระบบขอมูล SMEs ภาคการคา  
แผนงานลดตนทุนธุรกิจภาคการคา  และแผนงานยกระดับการแขงขันภาคการคา (Branding/ Trading firm/ 
Specialty Store) 

๒. กลยุทธการสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง-คาปลีก  
เพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม  มี ๒ แผนงาน คือ แผนงานแกไขปญหา อุปสรรค SMEs ภาคการคา และ
แผนงานปรับปรุงการออกกฎระเบียบ เพ่ือการแขงขันท่ีเปนธรรม 

๓. กลยุทธการสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาค
วิชาการ และภาคประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก  มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานสรางเครือขายเพื่อ
พัฒนา SMEs ภาคการคา  แผนงานสงเสริมการสรางพันธมิตรและเชื่อมโยงทางการคา และแผนงานสงเสริม
และพัฒนาเครือขายธุรกิจ SMEs  กับ LEs 

(๔)  ยุทธศาสตรที่ ๔   การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการในการ
สรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  โดยการสนับสนุนใหใชองคความรู วัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาไทย  และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการสรางคุณคาและมูลคา รวมทั้งสรางความ
เช่ือมโยงระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการกับธุรกิจขนาดใหญ มี ๒ เปาหมาย ไดแก 

๑. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการมีผลิตภาพรวม (TFP) เพ่ิมขึ้นรอยละ ๒  ตอป 

๒. การสงเสริมใหมีมาตรฐานในสาขาภาคบริการ 



  

โดยดําเนินการ ๔ กลยุทธ ใน ๑๑ แผนงาน ไดแก   

๑. กลยุทธการพัฒนาบุคลากรภาคบริการ   มี ๒ แผนงาน คือ แผนงานเสริมสรางองค
ความรูทางธุรกิจ และแผนงานพัฒนาบุคลากรและสรางความเปนผูประกอบการ 

๒. กลยุทธการเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจ
ของภาคบริการที่มีศักยภาพ  มี ๒ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมการรวมกลุมเครือขายพันธมิตร และ
แผนงานสงเสริมการสรางพันธมิตรและเชื่อมโยงภาคบริการ 

๓. กลยุทธการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  มี ๔ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานภาคบริการ  แผนงานสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในธุรกิจบริการ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาคบริการ  และแผนงานสงเสริมการสราง
ตราสินคา (Brand) ในสาขาบริการที่มีศักยภาพ 

๔. กลยุทธการเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑบริการ  มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานเสริมสรางการเขาสูบริการสาขาเปาหมาย  แผนงานจัดทําและ
ใหบริการดานขอมูลขาวสารภาคบริการ และแผนงานบูรณาการงานสงเสริมภาคบริการ 

(๕)  ยุทธศาสตรที่ ๕   การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น
เพ่ือใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค และพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาไทย สรางคุณคาและยกระดับ
คุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และมี
บทบาทในการสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสงเสริม พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน มี ๓ เปาหมาย ไดแก 

๑. มีการเริ่มตนพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

๒. มีแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระดับพ้ืนท่ีเพ่ือให
หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมเปนเครือขายในการบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

๓. ยอดจําหนายสินคาและบริการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเพิ่มขึ้น 

โดยดําเนินการ ๔ กลยุทธ ใน ๑๕ แผนงาน ไดแก   

๑. กลยุทธการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน มี ๖ แผนงาน คือ แผนงาน
สนับสนุนและสงเสริมการตลาด แผนงานเสริมสรางศักยภาพ ยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐาน คุณภาพ 
และความแตกตางของสินคาและบริการแผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  แผนงานการ
สรางเครือขายผูประกอบการ เสริมสรางองคความรู และความเขมแข็งของชุมชนและทองถ่ิน  แผนงานการ
เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ และแผนงานการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการเตือนภัย และการลงทุน
ในชุมชนและทองถ่ิน 



  

๒. กลยุทธการสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจ เพ่ือเสริมสรางหวงโซมูลคา ใน
สาขาที่มีศักยภาพ  มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมการสรางพันธมิตรและเชื่อมโยงทางธุรกิจ  แผนงาน
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจในสาขาที่มีศักยภาพในภูมิภาค และแผนงานสรางความเขมแข็งของเครือขาย
วิสาหกิจในภูมิภาค 

๓. กลยุทธการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาค มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานการสนับสนุนดานการเพิ่มองคความรู ทักษะในการบริหาร
จัดการธุรกิจและทักษะแรงงาน แผนงานสรางและสนับสนุนบริการที่ปรึกษา พ่ีเล้ียงแกผูประกอบการ  และ
แผนงานสนับสนุนบริการดานเทคโนโลยี 

๔. กลยุทธการบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในภูมิภาค มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานสรางระบบกลไกการสงเสริม SMEs ในสวนภูมิภาค 
แผนงานสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริม SMEs  และแผนงานสรางเครือขายการทํางานในระดับ
พ้ืนท่ี 

(๖) ยุทธศาสตรที่ ๖   การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ  เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการ
พัฒนาสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน องคความรู  บุคลากร  ผลิตภัณฑการเงิน  ชองทางการตลาด   
โลจิสติกส พ้ืนท่ีประกอบการ และกฎระเบียบ เพ่ือมุงยกระดับผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหสูงขึ้น มี ๘ เปาหมาย ไดแก 

๑. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น 

๒. นวัตกรรมที่พัฒนาโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

๓. บุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชฐานความรูพัฒนาทักษะฝมือสูงขึน้ 

๔. มีฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีครบถวน ทันสมัย สมบูรณ 
สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ 

๕. มีชองทางการตลาดรูปแบบใหมๆเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

๖. การบริหารจัดการโลจิสติกสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อมุงสูการ
ยกระดับไปสู World Class 

๗. การทบทวน  ปรับปรุงและออกกฎระเบียบใหมท่ีเอ้ือตอการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



  

๘. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีพ้ืนท่ีสําหรับการประกอบ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อเอื้อใหผูประกอบการสามารถดําเนิน
ธุรกิจได 

โดยดําเนินการ ๙ กลยุทธ ใน ๒๖ แผนงาน ไดแก   

๑. กลยุทธการสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวกในการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานยกระดับและการถายทอดการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แผนงานสนับสนุนการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
สรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 

๒. กลยุทธการยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของ SMEs (ผูประกอบการ/
พนักงาน) มี ๓ แผนงาน คือ แผนงานการพัฒนาบคุลากรใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน แผนงานสงเสริมการ
สรางองคความรูเพ่ือการจัดการธุรกิจ SMEs   และแผนงานสรางและพัฒนาบริกรธุรกิจ(Service Provider) 

๓. กลยุทธการบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  มี 
๓ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมระบบเตือนภัยเพ่ือการลงทุนและ การเตือนภัยลวงหนา สําหรับ SMEs ราย
สาขา  แผนงานสรางระบบและกลไกการเรียนรูทางธุรกิจของผูประกอบการ  และแผนงานพัฒนาฐานขอมูล 

๔. กลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดานการเงิน มี ๕ แผนงาน คือ  
แผนงานสงเสริมและสนับสนุนแหลงทุน SMEs  แผนงานการสรางโอกาสและความพรอมในการเขาถึงแหลง
เงินทุนของ SMEs แผนงานสนับสนุนการลงทุนและเงินรวมลงทุนกับ SMEs แผนงานกองทุนรวมลงทุน
ภาครัฐรวมเอกชน และแผนงานพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

๕. กลยุทธการสงเสริมส่ิงอํานวยความสะดวกและความสามารถดานการตลาด  มี ๓ 
แผนงาน คือ แผนงานเสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถใชประโยชนจากระบบการคาเสรีและขอตกลง
ระหวางประเทศ  แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลตลาดเชิงลึก  และแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สรางโอกาสทางการตลาด รวมทั้งพัฒนาตราสินคาในประเทศและตางประเทศ 

๖. กลยุทธการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส  มี ๓ แผนงาน คือ 
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกสในสถานประกอบการ แผนงานสนับสนุนการสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสและแผนงานสนับสนุนผูผลิต/ ผูใหบริการ / ผูใชบริการดานโลจิสติกส 

๗. กลยุทธการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจ มี ๑ แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาระบบสถาบันและกฎหมายใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ SMEs 

๘. กลยุทธการสงเสริมดานพื้นท่ีประกอบการ  มี ๑ แผนงาน คือ แผนงานสงเสริมการ
พัฒนาพื้นท่ีประกอบการ และปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจในประเทศ และตางประเทศ 



  

๙. กลยุทธการบริหารจัดการงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มี    ๔ 
แผนงาน คือ  แผนงานบูรณาการความรวมมือการสงเสริม SMEs  แผนงานการจัดทําแผนและแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติ  แผนงานการบริหารจัดการองคความรู และแผนงานการสรางระบบกลไกการติดตามประเมินผล 

 

สวนที่ ๒   แผนงานการดําเนินการในระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔   

แผนการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแผนงานที่นําเฉพาะเรื่อง
ท่ีสําคัญและจําเปนเรงดวนท่ีสมควรดําเนินการในระยะเวลา พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ มาแสดงไวเพ่ือใหสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ 
รวมทั้งการใชเงินจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา ๓๔(๒) เพ่ือการ
ดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ    

โดยมีเปาหมายในการดําเนินงาน คือ 

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยอยูรอดและมีการเติบโตอยางแข็งแกรง โดยมี
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงพิจารณาจากมูลคาตลาดของสินคาและบริการภายของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย มีการขยายตัวไมนอยกวารอยละ ๕ หรือคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 
๑.๗  แสนลานบาท   

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยเปนสวนหนึ่งของ Global supply chain โดย
มูลคาการสงออกสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย มีการขยายตัวไมนอยกวารอยละ ๑๐ 

• การสรางรายได  การสรางงาน และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการ
สรางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมใหเกิดขึ้นไมนอยกวา ๖๐,๐๐๐ ราย  

แผนการดําเนินงาน  คือ 
๑.  เสริมสรางความเขมแข็งใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของไทยมีการเติบโตอยางยั่งยืน 

๑.๑  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุน เพ่ิมผลิตภาพการผลิต ผลิตภาพแรงงาน 
และเพิ่มมูลคาใหแกสินคา  รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจท้ังดานการจัดการ 
และการตลาด 

๑.๒  สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

๑.๓   พัฒนาปจจัยเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

๑.๔ สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีกระบวนการ
ผลิตท่ีไดการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือมีการรับรองมาตรฐานสําหรับตัวผลิตภัณฑ/บริการ เพ่ือ



  

ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการของผูประกอบการไทยใหเปนท่ียอมรับจากผูบริโภคท้ังในและ
ตางประเทศ 

๒.  การสรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

๒.๑  สงเสริมการสรางและพัฒนาวิสาหกิจใหมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ
สินคาและบริการที่ใชนวัตกรรม และภูมิปญญา หรือเปนวิสาหกิจท่ีสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนโยบายของรัฐ เพ่ือเปนการสรางรายได สรางงาน และศักยภาพทางเศรษฐกิจใน
ระดับฐานราก รวมถึงการดูดซับแรงงานใหอยูในทองถ่ิน และยังเปนการสรางความหลากหลายใหกับภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  

๒.๒  สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความสอดคลองกับศักยภาพของแต
ละพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางยั่งยืนของชุมชนและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี 

๒.๓  ผลักดันใหผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาขึ้นเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (Upgrading Micro enterprise)  

๒.๔  สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ
และเกิดการทําธุรกิจรวมกันระหวางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนเกิดความ
เช่ือมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญและสรางเครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจท้ังในและตางประเทศ 

๓.  การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค 

๓.๑  พัฒนาชองทางทางการตลาดใหมๆ (Improving access to markets) และสราง
โอกาสทางการตลาดใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย พรอมท้ังสนับสนุนดานการตลาดใน
ตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ 

๓.๒  สนับสนุนโครงการการวิจัยและพัฒนา ท้ังงานวิจัยขั้นพ้ืนฐานและงานวิจัย
ประยุกต เพ่ือนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมทั้งเรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญตอ
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอนาคต 

๓.๓.  การเตรียมความพรอมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือการใชประโยชน
และลดผลกระทบที่เกิดจากขอตกลงเขตการคาเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานการผลิต การคา 
การลงทุน และการบริการ  
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