โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น SMEs
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงได้เห็นชอบให้สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดาเนินยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานส่งเสริม SMEs
ระยะเร่งด่วนปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่มดาเนินการได้ทั นที และให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ งานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ ดาเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และมี
การสร้างกลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้
ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิ ภาพ และต่อมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้
สสว. เป็ นเจ้าภาพหลักฯ ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ง ขัน SMEs โดยส่ ว นของสสว. รั บ ผิ ดชอบ ในเรื่องของการสร้างผู้ ประกอบการใหม่นั้น ได้อนุ มัติให้ สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start up) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังกาหนดให้
สสว. ดาเนินการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จานวน 10,000 ราย ในระยะเวลาปี 2559-2561 โดยมุ่งเน้นการ
สนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบ
ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด (Market Intelligence) และการเข้าถึง
มาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญของการผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอีกด้วย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ Start up เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ทั้ง 4 ภาคข้างต้น ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็ง
มากขึ้น โดยการดาเนิ น การเชื่อมโยงหน่ว ยงานส่งเสริมผู้ ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้ คาปรึกษา
เกี่ ย วกั บ การน างานวิ จั ย นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาดน าการผลิ ต การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวเข้าสู่
สังคมผู้ประกอบการต่อไป
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โครงการดั ง กล่ า ว ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ซึ่งในส่วนของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ในการดาเนินการ อีกหน่วยร่วมหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบ่มเพาะเกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร
2.2 เพื่อบ่มเพาะ SMEs ทั่วไป ประชาชนที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรือต้องการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่
2.3 เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
2.4 เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 SMEs ในภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า 200 ราย
3.2 SMEs ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 200 ราย
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
SMEs ภาคการเกษตร
กลุ่มเป้าหมายต้องอยู่ในภาคการผลิตเกษตร
การค้าด้านธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือเกษตรแปรรูป หรือมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
1. เกษตรกร Smart Farmer วิ ส าหกิ จ ชุ ม ช น/
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการ
ยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร
2. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเกษตรแปรรูป
3. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ
4. ผู้ที่ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

SMEs ภาคทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายต้องเป็น SMEs ทั่วไป จาก
ฐานข้อมูล ของ สสว. และผู้ประกอบการในพื้นที่
เป้าหมาย ภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการ
ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ
2. วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. นักเรียนอาชีวะ/นักศึกษาที่กาลังศึกษา หรือจบ
การศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่
4. ผู้ที่ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย
ร้อยละ 51 ขึ้นไป
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- มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น สั ญ ชาติ ไ ทย
ร้อยละ 51 ขึ้นไป
- ไม่เคยเป็ น บุ คคลล้ มละลายหรื ออยู่ ร ะหว่างถู ก
ดาเนินคดี
- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูก
ดาเนินคดี
- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

4. พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลา เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2560
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