
 

 

รายละเอียดโครงการ  

“สร้างเครอืข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

(4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)” 

 
ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ถือเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำท่ีสง่เสริมและ

สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนของ SMEs ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2555-2559) ขึน้  ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของไทยให้เตบิโตอยำ่งต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 

โดยมีแนวคิดในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ SMEs ของไทยให้ด ำเนินธุรกิจบนฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม ด้วยกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรท้ังในระดับสำขำธุรกิจ และระดับกิจกำร  

ซึ่งในพื้นท่ีภำคเหนือ มีสำขำธุรกิจเหล่ำนี้ครบถ้วนกระจำยไปตำมจังหวัดต่ำง ๆ ท้ัง 17 จังหวัด  แต่ SMEs ของ

ภำคเหนือโดยท่ัวไปนั้น ยังขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ และกำรรวมตัวกันเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง และสรำ้งอ ำนำจกำรต่อรองทำงกำรค้ำ ดังนั้น ภำครัฐ โดย สสว.  ได้

เข้ำมำมบีทบำทในกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SMEs เช่น 

กฎหมำย กฎระเบียบ กำรเงิน ข้อมูล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม กำรตลำด เป็นต้น 

โดยปัจจัยแวดล้อมดังกล่ำวพร้อมท่ีจะให้บริกำรแก่ SMEs ทุกกลุ่ม ท่ีผ่ำนมำสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำท่ีบริกำร

วชิำกำรแกชุ่มชนก็ได้เข้ำไปมสี่วนร่วมกับภำครัฐ ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพ SMEs หลำยโครงกำร  ท้ังน้ี ในกำร

พัฒนำและส่งเสริม SMEs ต้องด ำเนินกำรสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SMEs โดยมุ่งเน้น

ปัจจัยพืน้ฐำน 2 ส่วน คือ   

1.  กำรสร้ำงปัจจัยแวดลอ้มเพื่อให้เอื้อตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ SMEs ในทุกระดับกำรเติบโตของธุรกิจให้มี

ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล รวมท้ังพัฒนำเครือข่ำยกำรท ำงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของ

ภำครัฐอยำ่งบูรณำกำร 

2.  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกปัจจัยเสี่ยงท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ กำรฟื้นฟู และบรรเทำผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นกับ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณฉ์ุกเฉินและสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

จังหวัดในเขตภำคเหนือ เป็นฐำนกำรผลิตพืชผัก ผลไม้ และแปรรูปกำรเกษตร รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ธรรมชำติ แหล่งมรดกโลก และเป็นศูนย์กลำงหัตถอุตสำหกรรม โดยมีทุนทำงวัฒนธรรมท่ีส ำคัญ ท้ัง

วัฒนธรรมล้ำนนำ วัฒนธรรมชนเผ่ำ วัฒนธรรมไทยจีน และอุดมด้วยทรัพยำกรธรรมชำติท้ังภูเขำ ป่ำไม้ สำยน้ ำ  

ธุรกิจ SMEs ท่ีมีควำมโดดเด่น ได้แก่ ธุรกิจทอ่งเท่ียวและท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ธุรกิจเกษตร แปรรูปกำรเกษตร อำหำร 

ธุรกิจหัตถอุตสำหกรรม ธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ง ธุรกิจกำรค้ำชำยแดน ธุรกิจอำหำรและของฝำก อุตสำหกรรมกำรผลิต 

โลจิสติกส์ และธุรกิจไลฟ์สไตล์  ผู้คนในท้องถิ่นได้ใช้ควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนกับทรัพย์สินทำงปัญญำและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น มำพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร เชื่อมโยงกับทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม นอกจำก

จะสร้ำงมูลคำ่เพ่ิมให้กับสินค้ำแล้ว ยังเป็นกำรพัฒนำต่อยอดควำมคิด SMEs เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืน   



 

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดโครงกำรนี้ขึ้นภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (สสว.),  วทิยำลัยศลิปะสื่อและเทคโนโลยี มหำวทิยำลัยเชยีงใหม,่ หนว่ยงำนสว่นรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ  

รัฐวิสำหกิจ  และ องค์กรเอกชน  ภำคเหนือ 17 จังหวัด, เครือข่ำยวิสำหกิจภำคเหนือ 17 จังหวัด และหน่วยงำนด้ำน

กฎหมำยและกำรบัญชีท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนประจ ำจังหวัด จำก สสว. เพื่อท่ีจะท ำให้ SMEs มีควำมเข้มแข็ง

และยั่งยืนได้นั้น โดยกำรรวมกันเป็นเครือข่ำย เพื่อช่วยเหลือและด ำเนินธุรกิจร่วมกัน  สอดคล้องกับศักยภำพของแต่

ละพื้นท่ี  รวมท้ังต้องมีควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ส่งเสริม SMEs ของแต่ละจังหวัดในภำคเหนือ   ให้วิสำหกิจท่ีมีศักยภำพของภำคเหนือรวมตัวเป็นเครือข่ำย อันจะ

ส่งผลให้ SMEs ร่วมกันก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และกลยุทธกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร  

ควำมรู้ ตลอดจนจัดกำรทรัพยำกรตำ่ง ๆ ร่วมกัน ระหวำ่งผู้ประกอบธุรกิจต้นน้ ำและปลำยน้ ำ ซึ่งจะส่งผลดีในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรแข่งขันทำงกำรค้ำท้ังในประเทศ  ต่ำงประเทศระดับภูมิภำค และระดับโลก อีกท้ังยังเป็นกำรเตรียม

ควำมพร้อมตอ่กำรเปิดเขตเสรีทำงกำรค้ำและ กำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน ต่อไป   

 

วัตถุประสงค ์

  
 1. เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ในกลุ่มจังหวัด รวมกันเป็นเครือขำ่ยในกำรชว่ยเหลือและด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ

ร่วมกัน สอดคลอ้งกับศักยภำพของแตล่ะพื้นท่ี 

 2. เพื่อพัฒนำกลไกควำมรว่มมือระหว่ำง สสว. กับ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กำร

เอกชน ในกำรส่งเสริม SMEs ในกลุ่มจังหวัดให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกัน 

 3. เพื่อให้หน่วยงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ SMEs ในจังหวัดต่ำงๆ มีแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำนท่ีสอดคล้องกับแผนกำรสง่เสริม SMEs ของ สสว. 

 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  

  

 -  ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองคก์ำรเอกชน ในกลุ่มจังหวัดเป้ำหมำย 

 -  องคก์ำรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และองคก์รอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SMEs ใน4 กลุ่ม

จังหวัดภำคเหนอื 

 -  ผู้ประกอบกำร SMEs ใน 4 กลุ่มจังหวัดภำคเหนอื 

 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง 

  
เครือข่ำยผู้ประกอบกำร SMEs และควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนและแนวทำงกำรพัฒนำ  

SMEs ใน 4 กลุ่มจังหวัดภำคเหนอื  

 

 

 

 



 

ขอบเขตโครงการและกิจกรรม  

 
กิจกรรมท่ี ๑:  กำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรส่งเสริม SMEs ใน  4 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

และกำรแถลงข่ำวระดับภำค 

กิจกรรมท่ี ๒:  กำรประชุมคณะท ำงำนส่งเสริม SMEs ในจังหวัดเพื่อด ำเนินกำรศึกษำและส ำรวจข้อมูล

เกี่ยวกับ SMEs ในพืน้ท่ี   

กิจกรรมท่ี ๓:  กิจกรรมกำรสัมมนำเชงิปฏบัิตกิำรและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำเครือข่ำย SMEs 

กิจกรรมท่ี ๔: กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจ รวมถึงจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมและสนับสนุน 

 

หน่วยร่วมด าเนินการ 

 

 ส ำนักงำนสง่เสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

 มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ (CMU) 

 วทิยำลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ (CAMT) 

 


