


คํานํา 

นักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) มีภารกิจที่จะต�อง

ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป& 2543  รวมถึงการ

ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของคณะกรรมการส�งเสริม SMEs  ทั้งน้ี สสว. 

ได�รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามการจําแนกได�ดังน้ี 

1.  การดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงานฯ เป:นค�าใช�จ�ายเพ่ือการ

ดําเนินงานของสํานักงานฯ ได�แก� เงินเดือน ค�าเช�าอาคาร ค�าตอบแทน ค�าใช�สอย ค�าวัสดุ ค�า

สาธารณูปโภค ค�าสวัสดิการและค�าใช�จ�ายอื่นๆ  และเป:นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน

ของสํานักงานฯ  

2.  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

โดยเป:นการดําเนินงานร�วมกับส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคBการเอกชน

ต�างๆ 

3.  การดําเนินโครงการภายใต�ยุทธศาสตรBการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม ระยะเร�งด�วน ในป&งบประมาณ 2558 โดยเป:นการดําเนินงานภายใต�ยุทธศาสตรBเร�งด�วน 

และเป:นการดําเนินงานร�วมกับส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคBการเอกชน

ต�างๆ 

ฝFายติดตามและประเมินผล (ฝตป.) มีหน�าที่ในการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการของสํานักงานทั้งในระดับโครงการและภาพรวม จึงได�จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) รายไตรมาส เพ่ือ

รายงานความคืบหน�าการดําเนินงานหรือโครงการต�อคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย�อม (เฉพาะกิจ) และคณะอนุกรรมการบริหารสํานักงานฯผู�บริหารสํานักงาน เพ่ือใช�

ประโยชนBในการบริหารงานและการส�งเสริม SME ต�อไป 

 

ฝFายติดตามและประเมนิผล (ฝตป.) 

                                                                        กันยายน  2560 

สํา  



สารบัญ  

 

บทสรุปผูบริหาร                  

 

 

ภาพรวมงบประมาณและการเบิกจ�ายของสํานกังาน 

ป"งบประมาณ 2558-2560 

 

 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงาน  

ป"งบประมาณ 2558-2560 

 

 

สรุปรายงานการเบิกจ�ายงบประมาณ  และความคืบหนาการ
ดําเนินงาน-โครงการของสํานักงาน  ณ เดือนกันยายน 2560 

 

ภาคผนวก :  

ความเชื่อมโยงการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม     
และแผนยุทธศาสตร3สํานักงาน 

 

 

บ 1-บ 15 

1 - 6 

7 - 15 

16 - 28 

29 - 32 



 

 

 

บ 1 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

บทสรุปผู�บริหาร 

สสว. ได�บูรณาการการทํางานร�วมกับหน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

สถาบันการเงิน พร�อมผลักดันและขับเคลื่อนโครงการ ตามมาตรการต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการส�งเสริม 

SME ท้ังในภาคการผลิต ภาคการค�า ภาคบริการ และภาคธุรกิจเกษตร เพ่ือให�การช�วยเหลือสนับสนุน

สอดคล�องตามความต�องการและสภาพป7ญหาท่ีแตกต�างกันของวิสาหกิจ รวมถึงได�เข�าร�วมเป9นกลไก

ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐ อาทิ การสานพลังประชารัฐ การสร�างผู�ประกอบการใหม�และเสริมสร�าง

ศักยภาพผู�ประกอบการเดิม การสร�างโอกาสทางการตลาดและพันธมิตรทางการค�า ฯลฯ นําไปสู�การ

ประสานความร�วมมือและการใช�ทรัพยากรของหน�วยงาน ให�เกิดประโยชน;แก�ผู�ประกอบการ SME ในกลุ�ม

ธุรกิจต�างๆ อย�างท่ัวถึง สรุปสาระสําคัญการดําเนินงานการส�งเสริม SME ในด�านต�างๆ ของ สสว. ซึ่ง

ดําเนินงานต�อเน่ืองจนถึงป7จจุบัน ณ เดือน ก.ย.60 ดังน้ี   

 

 

การให�ความช�วยเหลือทางการเงิน 

 พลิกฟ@Aนและฟ@Aนฟูกิจการ SME ท่ีธุรกิจประสบป7ญหา หรือประสบกับภัยธรรมชาติต�างๆ ให�

อยู�รอดและสามารถดําเนินกิจการต�อไปได� วงเงินงบประมาณรวม 3,000 ล�านบาท โดยการดําเนินงานถึง 

ณ วันท่ี 13 พ.ย.60 พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก�ผู�ประกอบการแล�ว จํานวน 2,097 ราย วงเงินอนุมัติรวม

ท้ังส้ิน 856.96 ล�านบาท 

ชื่อโครงการ 
การอนุมัติสินเชื่อ การเบิกจ�ายเงิน SME 

SME ท่ีได� 
รับอนุมัติ 

วงเงินท่ีได� 
รับอนุมัติ 

SME ท่ีได� 
รับเงินแล�ว 

วงเงินท่ี 
เบิกจ�ายแล�ว 

อยู�ระหว�าง 
ทําสัญญา 

1. โครงการเงินทุนพลิกฟ01นวิสาหกิจขนาดย�อม วงเงินงบประมาณ 1,000 ลบ.  

 403 ราย 340.37 ลบ. 291 ราย 249.60 ลบ. 112 ราย 

2. มาตรการฟ01นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม วงเงินงบประมาณ  2,000 ลบ.  

� ไม�เกิน 1 ล�านบาท 334 ราย 274.43 ลบ. 265 ราย 228.795 ลบ. 69 ราย 

� ไม�เกิน 2 แสนบาท 1,360 ราย 242.16 ลบ. 281 ราย 53.88 ลบ. 1,079 ราย 

   รวมท้ังส้ิน 2,097  ราย 856.96 ลบ. 837 ราย 532.28 ลบ. 1,260 ราย 

1. ให�ความช�วยเหลือด�านเงินทุนเพ่ือการฟ@Aนฟูกิจการผ�านโครงการเงินทุนพลิกฟ@Aนวิสาหกิจ

ขนาดย�อม วงเงินงบประมาณ 1,000 ล�านบาท ให�แก�ผู�ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจซึ่งมียอดขายในระยะ   



 

 

 

บ 2 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

3 ปKท่ีผ�านมา ลดลงตั้งแต�ร�อยละ 20 หรือผู�ประกอบการท่ีไม�สามารถเข�าถึงแหล�งทุนให�สามารถประกอบ

ธุรกิจต�อไปได� โดยการให�เงินกู�ปลอดดอกเบ้ียจํานวน  1,000 ราย รายละไม�เกิน 1 ล�านบาท ระยะเวลา 7 ปK 

ปลอดเงินต�น 2 ปK และไม�มีหลักทรัพย;คํ้าประกัน ซึ่งตั้งแต�เริ่มดําเนินงานจนถึงวันท่ี  13 พ.ย.60 ได�

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล�ว จํานวน 403 ราย วงเงินท่ีอนุมัติรวมท้ังส้ิน 340.37 ล�านบาท จําแนกเป9นนิติ

บุคคล 237 ราย บุคคลธรรมดา 166 ราย 

2. ให�ความช�วยเหลือตามมาตรการฟ@Aนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม วงเงิน

งบประมาณ 2,000 ล�านบาท แก�ผู�ประกอบการท่ีประสบป7ญหาทางการเงินหรือประสบป7ญหาหน้ีค�างชําระ 

หรือถูกฟLองร�องดําเนินคดี หรืออยู�ระหว�างบังคับคดี หรือผู�ประกอบการท่ีเข�ากระบวนการฟ@Aนฟูกิจการ 

จํานวน 2,000 ราย รายละไม�เกิน 1 ล�านบาท และขยายความช�วยเหลือไปยังกลุ�ม Micro sme รายละไม�

เกิน 2 แสนบาท ในลักษณะการให�กู�ยืมระยะยาว เป9นเวลา 10 ปK ปลอดดอกเบ้ียและปลอดเงินต�นใน 3 ปKแรก  

ซึ่งตั้งแต�เริ่มดําเนินงานจนถึงวันท่ี 13 พ.ย.60  ได�พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล�ว จํานวน 1,694 ราย วงเงิน

อนุมัติรวม 516.59 ล�านบาท จําแนกเป9นนิติบุคคล 178 ราย บุคคลธรรมดาท่ีจดทะเบียนพาณิชย; 1,471 

ราย วิสาหกิจชุมชน 24 ราย และบุคคลท่ัวไป 21 ราย 

 

 

การเสริมสร�างศักยภาพ 

 ดําเนินการควบคู�ไปกับการสนับสนุนด�านการเงินโดยส�งเสริม SME ตามวงจรธุรกิจ มุ�งเน�น

ให� เกิดการปรับปรุงสินค�าและบริการให� เป9นท่ีต�องการของตลาด และนําเทคโนโลยีมาช�วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ รวมท้ังสร�างโอกาสและเพ่ิมช�องทางการตลาด โดยร�วมกับ

มหาวิทยาลัย และองค;กรเอกชนหรือเครือข�ายนักธุรกิจในท�องถ่ินเป9นภาคีสําคัญ มีการดําเนินงานท่ี

สําคัญ ได�แก� 

 บ�มเพาะธุรกิจ เป@นกระบวนการส�งเสริม พัฒนาศักยภาพให�กับนักศึกษาท่ีจบใหม� 

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจหรืออยากจะเริ่มธุรกิจใหม� ผู�ประกอบการท่ีเพ่ิงดําเนินธุรกิจไม�

เกิน 3 ปD และยังไม�เข�าสู�ระบบภาษี และวิสาหกิจชุมชน 

 ในปK 2559 สสว. ดําเนินโครงการพัฒนาผู�ประกอบการใหม� ร�วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลท้ัง 9 แห�ง ซึ่งมีศูนย;บ�มเพาะกระจายอยู�ท่ัวประเทศ มีผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 11,961 ราย 

ได�รับการถ�ายทอดแรงบันดาลใจและองค;ความรู�ในการดําเนินธุรกิจ และผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 5,907 



 

 

 

บ 3 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

ราย สามารถผ�านเข�าถึงกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจท่ีพร�อมสําหรับการยื่นขอกู�เงินจากสถาบันการเงิน 

จํานวน 2,713 ราย เข�าสู�กระบวนการบ�มเพาะเชิงลึก ซึ่งมีนักธุรกิจในพ้ืนท่ีมาเป9นพ่ีเลี้ยงในการให�

คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ และการพัฒนาปรับปรุงโดยการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ;ด�วย

งานวิจัย นวัตกรรม IT การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ;และตราสินค�า นอกจากน้ี สสว. ร�วมกับหอการค�า

ไทย และสมาพันธ;ส�งเสริม SME ไทย จัดงานแสดงและจําหน�ายสินค�าให�กับผู�ท่ีผ�านการบ�มเพาะจํานวน 

2,224 ราย โดยนําสินค�าวางจําหน�ายในห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัล ท่ัวประเทศ เกิดยอดจําหน�ายมูลค�า 

10,010,103 บาท รวมท้ังสนับสนุนโอกาสในการหาแหล�งเงินทุนให�กับผู�ผ�านการบ�มเพาะ จํานวน 563 

ราย ในการเข�าร�วมกิจกรรม Business Matching กับสถาบันการเงิน  ท้ังน้ีการดําเนินโครงการในปK 

2559 สามารถทําให�มีผู�จดทะเบียนเข�าสู�ระบบภาษีท้ังส้ิน 2,713 ราย 

 ในปK 2560 การบ�มเพาะธุรกิจได�มุ�งเน�นกลุ�ม SME ภาคเกษตร และ SME ท่ัวไป โดยมี

ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 11,140 ราย ( SME เกษตร 5,507 ราย  SME ท่ัวไป 5,633 ราย) ได�รับการ

ถ�ายทอดองค;ความรู�ในการดําเนินธุรกิจ และจํานวนน้ีมี 5,205 ราย (SME เกษตร 2,657 ราย  SME 

ท่ัวไป 2,548 ราย) มีแผนธุรกิจของตนเองท่ีพร�อมในการยื่นขอกู�เงินจากสถาบันการเงิน และจํานวน 

3,026 ราย (SME เกษตร 1,513 ราย  SME ท่ัวไป 1,513 ราย) เข�าสู�กระบวนการบ�มเพาะเชิงลึกโดยมี  

พ่ีเลี้ยง/ท่ีปรึกษานักธุรกิจให�คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ และการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ; และผู�

ท่ีผ�านการบ�มเพาะจํานวน 1,506 ราย (SME เกษตร 753 ราย  SME ท่ัวไป 753 ราย) ได�เข�าร�วมงาน

แสดงและจําหน�ายสินค�าใน 4 ภูมิภาค ซึ่งภายในงานมีการจัด Business Matching กับสถาบันการเงิน 

ท้ังน้ีการดําเนินโครงการในปK 2560 สามารถทําให� SME จัดตั้งธุรกิจใหม� ขยายธุรกิจ / เข�าสู�ระบบภาษี

ท้ังส้ิน 3,205 ราย (SME เกษตร 1,603 ราย  SME ท่ัวไป 1,602 ราย) 

 การส�งเสริม SME ในกลุ�ม Regular & Turn Around : มุ�งเน�น SME กลุ�มท่ีมีการดําเนิน

ธุรกิจแล�ว และมียอดขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้น หรือลดลงไม�เกิน 5% ในระยะเวลา 3 ปD สําหรับกลุ�ม Regular 

และ SME กลุ�มท่ีดําเนินธุรกิจต้ังแต� 3 ปDขึ้นไป ท่ีมีปUญหาทางธุรกิจในรอบ 6 เดือนมียอดขายหรือกําไร

ลดลง สําหรับกลุ�ม Turn Around 

 เริ่มดําเนินงานปK 2559 และส�งเสริมอย�างต�อเน่ืองในปK 2560 และได�ขยายกลุ�มเปLาหมายไป

ยังกิจการรายย�อย (Micro enterprise) โดยพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�า ด�วยการส�ง

ผู�เชี่ยวชาญเข�าตรวจประเมินสถานประกอบการ และสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการตรวจวิเคราะห;ผลิตภัณฑ;ให�

ได�มาตรฐานอาหารอาหารและยา จํานวน 2,549 ราย ส�งเสริมการทําบัญชีให�ถูกต�อง 1,000 ราย และให�

ความรู�ด�านการตลาด 2,470 ราย รวมท้ังการขยายช�องทางการตลาด E-commerce โดยมีผลิตภัณฑ;



 

 

 

บ 4 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

ก ว� า  8 5,5 59 ร าย ก าร  ได� ว าง จํ าห น� าย ท าง  e-Marketplace ใน ห ล าก ห ล าย ช� อ ง ท าง  เช� น 

Thailandmall.com, SMESIAM.com, Tarad.com, LAZADA, 11street, weloveshpping, 

LNWmall และ Shopee เป9นต�น โดยมีมูลค�าการซื้อขายแล�วกว�า 200 ล�านบาท การให�องค;ความรู�ด�าน

การตลาดสมัยใหม� และพาเข�าร�วมงานแสดงสินค�าท้ังในประเทศและต�างประเทศ รวมถึงสร�างเครือข�าย

กับตลาดต�างประเทศเพ่ือรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี รวมจํานวน 178,191 ราย เกิดการจับคู�ธุรกิจ 5,168 

คู� เกิดมูลค�าการซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจ 3,087 ล�านบาท นอกจากน้ี ยังให�ความช�วยเหลือฟ@Aนฟูแก� 

SME ให�ดําเนินกิจการต�อไปได�อย�างม่ันคง โดยในปK 2559 SME ได�รับการวิเคราะห;ศักยภาพธุรกิจเพ่ือ

ปรับปรุงกิจการ จํานวนกว�า 25,000 ราย ได�รับคําปรึกษาแนะนําการทําแผนธุรกิจควบคู�ไปกับการปรับ 

Business Model จํานวนกว�า 11,300 ราย ในจํานวนน้ี  มี SME ท่ีได�รับการปรับโครงสร�างหน้ีแล�วบางส�วน 

และมีความต�องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให�สามารถดําเนินธุรกิจต�อไปได� สสว. ได�ให�ความช�วยเหลือ

เพ่ิมเติมผ�านโครงการเงินทุนพลิกฟ@Aนวิสาหกิจขนาดย�อม และโครงการฟ@Aนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อม  รวมถึงได�ช�วยจัดหาพ้ืนท่ีจําหน�ายสินค�าเพ่ือให�มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

 

การพัฒนาเครื่องมือการส�งเสริม SME  

        การดํ าเนินงานศูนยWบริการเบ็ด เสร็จ (One Stop Service: OSS) (SME One-stop 

Service Center) เริ่มดําเนินงานต้ังแต�ปD  2558 และต�อเน่ืองถึงปD 2560 ปUจจุบัน มีศูนย; OSS 

ให�บริการแล�ว จํานวน 69 ศูนย; ซึ่ง ณ เดือน ก.ย.60 มี SMEs เข�ามาขอรับคําปรึกษาจํานวน 82,601 ราย 

ซึ่งแบ�งออกเป9นแต�ละด�าน ได�แก� ด�านบัญชี การเงิน พบว�าผู�ประกอบการ SMEs มีป7ญหาด�านบัญชี

การเงินการหาแหล�งเงินทุน การปรับโครงสร�างหน้ี มากท่ีสุดเป9นอันดับหน่ึง ด�านการตลาดในและ

ต�างประเทศ การค�าชายแดน การวิจัยตลาด พาณิชย;อิเล็กทรอนิกส; มากเป9นอันดับสอง และด�านการ

บริหารจัดการ การเริ่มต�นธุรกิจ การบริหารงานบุคคล แผนธุรกิจ ด�านการผลิต การลดต�นทุน เทคโนโลยี 

นวัตกรรม คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ; บรรจุภัณฑ; ออกแบบ โลโก� ตราสินค�า ด�านกฎหมาย 

กฎระเบียบ สิทธิประโยชน; ตามลําดับ รวมถึงด�านอ่ืนๆ เช�น การส�งต�อให�กับศูนย; Rescue Center และ

การข้ึนทะเบียนสมาชิก สสว. ฯลฯ 

 ศูนย; OSS ท่ัวประเทศ เป9นเสมือนผู�บรรเทาป7ญหาเบ้ืองต�นให�กับผู�ประกอบการ โดยทํางาน

ร�วมกับศูนย;สนับสนุนและช�วยเหลือเอสเอ็มอี ของกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม (SME Support & Rescue 

Center : SSRC) ทําหน�าท่ีรับคําขอกู�เงิน วิเคราะห;ความเหมาะสมของการให�กู�เบ้ืองต�น และส�งต�อไปยัง



 

 

 

บ 5 รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน 

ส านักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

 

ศูนย์ SSRC พิจารณากลั่นกรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอนุมั ิเงินกูปลอ อกเบ้ียของโครงการ

กองทุนฟื้นฟู เพ่ือให SMEs น าเงินไปใชหมุนเวียนในกิจการ อไป 

 

 

บทบาท ามภารกิจพื้นฐานของส านักงาน  

 การ  าเนินงานโครงการภายใ งบประมาณในลักษณะบูรณาการ านการสงเสริม SME 

ประจ าปี 2560 ามพระราชบัญญั ิสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม พ.ศ. 2543 สสว.มี

ภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริม SME และในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลก าหน ให 

สสว.เป็นหนวยงานจั ท างบประมาณแบบบูรณาการ ังนั้น ในฐานะหนวยงานกรรมการและเลขานุการ 

สสว.มีหนาท่ี ิ ามผลการ  าเนินงานของหนวยงาน างๆ โ ยใหความส าคัญกับการประเมินผล

โครงการในระยะ  าเนินการ (On Going Evaluation)  

 การ  าเนินงานสงเสริม SME แบบบูรณาการ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรวม 3,487,340,800 

บาท ผานโครงการหลัก จ านวน 36 โครงการ โ ยมีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 18 หนวยงาน 1 กองทุน 

ลอ ปีงบประมาณ 2560  ้ .ค.59-ก.ย.60) มีผลสรุปไ  ังนี้ 

แผนการ  าเนินงาน / 
แนวทางการ  าเนินงาน 

ผูประกอบการที่ไ รับ 

การสงเสริม 
การใชงบประมาณ ปี 2560 

เป้าหมาย 
(หนวย่ 

ผล 

 (หนวย่ 
กรอบงบประมาณ 

(ลบ.่ 
ผลการเบิกจาย 

(ลบ.่ 
การพัฒนายกระ ับวิสาหกจิขนา กลางและ
ขนา ยอมไทยใหเ ิบโ สามารถสราง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระ ับสูงไ  

162,268 41,139 3,487.3408 2,457.5030 

แนวทางที่ 1 : สรางและพัฒนาผูประกอบการ
ใหมเชิงสรางสรรค์และนวั กรรม ้Startup) 

41,210 41,639 1,673.4297 1,230.3017 

แนวทางที่ 2 :  สงเสริมให SME กลุมทั่วไป 
้Regular) มีศักยภาพและผลิ ภาพมากขึ้น 
และใหความชวยเหลือ SME ทีป่ระสบปัญหา
ทางธุรกิจ ้Turn Around) 

91,058 108,882 1,130.3076 676.7566 

แนวทางที่ 3 : สงเสริมให SME ที่มีศักยภาพ
ใหมีความสามารถในการแขงขันไ มากขึ้น 
้Strong) 

4,000 7,019 355.0970 324.8959 

แนวทางที่ 4 : พัฒนาระบบนเิวศที่เอ้ือ อการ
ประกอบธุรกจิและการสงเสริม SME 
(Ecosystem) 

26,000 29,251 328.5065 225.5488 



 

 

 

บ 6 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

  จากตารางข�างต�น แสดงเปLาหมายผลผลิตตัวชี้วัด จํานวนท้ังส้ิน 162,268 หน�วย จาก

ท้ัง 36 โครงการ ในไตรมาสท่ี 4 เกิดผลผลิตข้ึนจํานวน 186,772 หน�วย คิดเป9นร�อยละ 115.03 และจาก

งบประมาณท้ังส้ิน 3,487,340,800 บาท  มีการใช�จ�ายงบประมาณแล�ว 2,457,503,000 บาท คิดเป9น

ร�อยละ 70.47 ของงบประมาณท้ังหมด  

 ในปD 2561 การดําเนินงานส�งเสริม SME ภายใต�งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตรW ประกอบด�วย 4 แนวทาง มีโครงการหลักจํานวน 40 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 

3,810,413,400 บาท โดยมีหน�วยงานร�วมดําเนินการ 9 กระทรวง 23 หน�วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุน

มีรายละเอียดดังน้ี  

 แผนการดําเนินงาน /  แนวทางการดําเนินงาน กรอบงบประมาณ 
(ลบ.) 

SME ได�รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 3,810.4134 

แนวทางท่ี 1 : สร�างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต�นและผู�ประกอบการรายใหม� (Start up) 1266.5389 

แนวทางท่ี 2 :  ส�งเสริม SME กลุ�มท่ัวไป (Regular) ให�มีศักยภาพมากขึ้น และให�
ความช�วยเหลือ SME ท่ีประสบป7ญหาทางธุรกจิ (Turn Around) 

1086.1651 

แนวทางท่ี 3 : ส�งเสริม SME ท่ีมีศักยภาพ (Strong) ให�มคีวามสามารถในการแข�งขนั
ได�มากขึน้ 

1028.9355 

แนวทางท่ี 4 : พัฒนาป7จจัยแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส�งเสริม 
SME (Ecosystem) 

428.7739 

 การขึ้นทะเบียนสมาชิก SME  มีวัตถุประสงค;เพ่ือรวบรวมข�อมูลผู�ประกอบการ SME เพ่ือ

การติดตามสถานการณ;การเติบโตของธุรกิจ ป7ญหาอุปสรรคหรือความต�องการการสนับสนุนจาก

หน�วยงานภาครัฐ รวมถึงการติดตามการได�รับการส�งเสริมในด�านต�างๆ จากหน�วยงานของรัฐ เพ่ือให�

หน�วยงานต�างๆ สามารถจัดโครงการหรือมาตรการรองรับความต�องการของ SME ในแต�ละกลุ�มได�อย�าง

เหมาะสมและเกิดประโยชน;อย�างท่ัวถึง โดยการให�ผู�ประกอบการ SME แสดงตนเอง ซึ่งจะเป9นประโยชน;ใน

การเข�าถึงช�องทางในการส�งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ  

 (ณ วันท่ี 14 พ.ย.60) มีผู� ข้ึนทะเบียนสมาชิกผู�ประกอบการ SME แล�ว จํานวนท้ังส้ิน 

838,335 ราย จําแนกเป9น  

จําแนกตามการจดทะเบียน จํานวน 
(ราย) 

จําแนกตาม 
ประเภทธุรกิจ 

จํานวน 
(ราย) 

นิติบุคคล 729,701 ภาคการค�า 281,190 

บุคคลธรรมดาท่ีไม�เป9นนิติบุคคล แต�จด
ทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย; 

30,463 ภาคการบริการ 387,144 



 

 

 

บ 7 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

จําแนกตามการจดทะเบียน จํานวน 
(ราย) 

จําแนกตาม 
ประเภทธุรกิจ 

จํานวน 
(ราย) 

บุคคลธรรมดาท่ีไม�จดทะเบียน 14,684 ภาคการผลิตเกษตร 21,362 

สมาคม/กลุ�มวิสาหกิจชุมชน / ผู�ท่ีจดทะเบียน
ตามกําหนดของหน�วยงานราชการอ่ืน 

23,465 ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 109,832 

บุคคลท่ัวไป (ผู�ไม�ประกอบธุรกิจ นิสิต 
นักศึกษา เป9นต�น) 

40,455 ไม�ระบุ 39,240 

รวม 838,768 รวม 838,768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน บ8

รายละเอียผลผลิ  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่ รายละเอียผลลัพธ์  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่
1.โครงการพฒันาผูประกอบการใหม (Start up)

-อบรมเชิงปฏิบิัการ        10,000 ราย         11,140         3,000        3,205 

-อบรมแผนธุรกจิในการประกอบธุรกจิ          5,000 ราย          5,205 

-บมเพาะ ผปก.พรอมเขาสูระบบภาษี          3,000 กจิการ          3,026 

-ทสอบลา          1,500 ราย          1,506 

2.โครงการสงเสริมและพฒันาธุรกจิระับเิบโ (SME Strong / Regular Level)

-วนิจิฉัย Coaching        10,000 ราย/กจิการ          9,662 -สรางมลูคาเพิม่ใหกบัสินคา/

บริการ
             20 รอยละ  รอผล

-เสริมสรางสมรรถนะ ผปก.เชิงลึก          3,000 ราย/กจิการ          3,000 -ลนทุนการประกอบธุรกจิ              20 รอยละ  รอผล
-เพิม่ประสิทธิภาพการผลิ
สินคา/บริการ

             20 รอยละ  รอผล

3.โครงการสนบัสนนุเครือขาย SME

-Cluster Roadmap                20 แผน                34 -เครือขายไรับการพฒันามี
ความเขมแข็ง

             30 เครือขาย              34 

-เครือขาย SME ไรับการพฒันา                30 เครือขาย                34 -SMEในเครือขายมกีาร
ขยายัวทาง ECO

             90 ลานบาท              96 

-ผปก.SME ทีเ่ขารวมไรับการพฒันา          4,000 ราย           4,241 -Service Provider/CDAมี
ศักยภาพเพิม่ขึน้

             80 ราย              91 

-พฒันาService Provider และ CDA                80 ราย                91 -ผปก.ในเครือขายสามารล
นทุนทางธุรกจิ

           100 ลานบาท            102 

-มกีารน านวักรรม/งานวจิัย
มาปรับปรุงผลิภาพและ
ผลิผล

             30 ราย              30 

4.โครงการพฒันาผลิภัณฑ์เพือ่เพิม่ศักยภาพสูลาสากล
-ผปก.ไรับความรู          1,000 ราย          1,020 -กอใหเกิรายไกบั ผปก.            500 ลานบาท  รอผล

-ผลิภัณฑ์นแบบพรอมเขาสูลา          1,000 ผลิภัณฑ์           1,019 -เกิการจางงานเพิม่ขึน้         5,000 อัรา  รอผล
5.โครงการพฒันาสูสุยอเอสเอ็มอีจังหวั (SME Provincial Champions)

-ผูเขารับการอบรม              231 ราย           1,190 

-ผปก.ไรับการพฒันาผลิภัณฑ์              231 ผลิภัณฑ์              231 

-สถานประกอบการไรับการพฒันา              231 สถาน
ประกอบการ

            462 

-ผปก.เขารวมแสงและจ าหนายใน ปท.              231 ราย             462 

-ผปก.มกีารเจรจาธุรกจิ                60 ราย                60 

-รายงานการปชส.และคัเลือกบคุคลเขา
รวม

                 1 ฉบบั                  1 

-รายงานผลการพฒันาสถานประกอบการ              231 ฉบบั             462 

-รายงานผลการพฒันาานการลา                  1 ฉบบั                  1 

-รายงานสรุปผลการประเมนิโครงการ                  1 ฉบบั                  1 

6.โครงการสงเสริมเครือขายวสิาหกจิชุมชนเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน
-อบรมใหความรูทฤษฎีและเชิงปฏิบิั          3,180 ราย  รอผล -ครอบครัวไประโยชนจ์าก

ฝึกอบรมอาชีพ
           250 ครอบครัว  รอผล

-ศูนย์เรียนรูอาชีพเกษรพอเพยีง                  8 ศูนย์  รอผล -มผีูเขาชมศึกษาูงานจาก
ศูนย์ทัง้8ศูนย์

        4,000 ราย  รอผล

-เครือขายวสิาหกจิชุมชน                  3 เครือขาย  รอผล -ครอบครัวไประโยชนจ์าก
ฝึกอบรม8ศูนย์

           210 ครอบครัว  รอผล

-พฒันาคณุภาพสินคาหรือบรรจุภัณฑ์                20 ผลิภัณฑ์  รอผล -มคีวามรูพรอมรวมกลุมเปน็
วสิาหกจิชุมชน

              24 วสิาหกจิ
ชุมชน

 รอผล

-ขยายชองทางลา             400 ราย  รอผล -รวมกลุมเครือขายอาชีพ และ
ไปจทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน

              10 รอยละ  รอผล

ภาพรวมผลส าเร็จงาน-โครงการประจ าปงีบประมาณ 2560 (จ านวน 31 งาน-โครงการ)

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ

-ผูประกอบการทีเ่ขารวม
โครงการ มกีารจั้ังธุรกจิ
ใหม/ขยายธุรกจิ และเขาสู
ระบบภาษี

กจิการ

ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลผลิ ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลลัพธ์

รอยละ
ของปี

ทีผ่านมา

             20              21 -ผปก.SMEทีไ่รับการพฒันา
ปรับปรุงการบริหารจัการมี
ยอขายเพิม่ขึน้

  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน บ9

รายละเอียผลผลิ  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่ รายละเอียผลลัพธ์  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่

ภาพรวมผลส าเร็จงาน-โครงการประจ าปงีบประมาณ 2560 (จ านวน 31 งาน-โครงการ)

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ
ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลผลิ ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลลัพธ์

 รอผล -รายไจากงานแสงและ
จ าหนายสินคา

              10 ลานบาท  รอผล

7.โครงการพฒันาผูประกอบการในงานศิลปาชีพามแนวทางพระราช าริ
-ผปก.+บคุลากรในงานศิลปาชีพไรับ
การพฒันาความรูความสามารถ

         1,000 ราย           1,007 -ผูผานการอบรมน าความรูไป
ประกอบวชิาชีพเปน็ ผปก.ใหม
และขึน้ทะเบยีนสมาชิก สสว.

             50 รอยละ  รอผล

8.โครงการพฒันาผูประกอบการเพือ่สรางความเขมแข็งแกธุรกจิชุมชนามแนวพระราช าริ
-ผูเขาอบรมไรับการพฒันาความรู 
ความสามารถในการเปน็ ผปก.SME

            250 ราย             369 -ผูผานการอบรมน าความรูไป
ประกอบวชิาชีพเปน็ ผปก.ใหม
และขึน้ทะเบยีนสมาชิก สสว.

             50 รอยละ            100 

9.งานพฒันาศูนย์ขอมลู SME Knowledge Center

-คลังขอมลูส าหรับ ผปก.                  1 คลังขอมลู                  1 -เกิการแลกเปลีย่นและไรับ
ความรูเพิม่ขึน้

              75 รอยละ              89 

-Case Study ผปก.ทีป่ระสบความส าเร็จ                15 กรณีศึกษา                15 -ผปก.เขาถงึและใชบริการ
คลังขอมลูฯ

    100,000 คร้ัง/ปี      30,362 

-ผปก.ไรับความรู          2,000 ราย           1,751 -               -   -

10.โครงการประกว SMEs National Awards & Start Up Awards

-SME ไรับการรวจสอบคณุสมบิั
เบือ้งน

         2,000 ราย          2,145 -ผปก.ไความรูมารฐานทาง
ธุรกจิเพิม่ขึน้

              70 รอยละ              90 

-SME ผานเกณฑ์การคัเลือก              130 ราย              136 -ผปก.น าความรูเปน็แนวทาง
ในการท าธุรกจิ

              70 รอยละ            100 

-SME เขารับการพฒันา/ยกระับ
มารฐาน

 300/900 กจิการ/คน  305/915 -ผปก.ทีเ่ขารวมพฒันา/

ยกระับ เขาสมคัร SMEs 

National & Start up 

Awards

             30 รอยละ           92.5 

-ผปก.ทีไ่รางวลัน าความรูไปใช
ในธุรกจิ

              70 รอยละ           89.5 

11.โครงการสงเสริมพฒันาลาอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับ SMEs

-ผปก.SME เขารวมโครงการ        65,000 ราย        66,485 -มสิีนคาขึน้อยูในลา
อิเล็กทรอนกิส์

      75,000 ผลิภัณฑ์      85,559 

       95,000 ผลิภัณฑ์       101,457 -เกิสมาชิกเครือขายพฒันา
โปรแกรมธุรกจิ

             25 ราย              25 

-มยีอขายผานลา
อิเล็กทรอนกิส์

           630 ลานบาท           200 

12.โครงการพฒันาชองทางการลาส าหรับผูประกอบการ SME

-ผปก.SME ไรับความรูานการลา          1,500 ราย           1,773 

-ผปก.ไรับการสนบัสนนุานการลา          1,500 กจิการ          3,348 

-เกิการเจรจาธุรกจิ          1,500 คู          5,168 

13.โครงการชเขยอกเบีย้ในโครงการ SME Power เพือ่วนัใหมแกธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนากลางและขนายอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

-SMEทีไ่รับผลกระทบจาการชุมนมุทาง
การเมอืงไรับสินเชือ่

  7,373.654 ลานบาท   7,373.654 -ผปก.ทีไรับผลกระทบ ไรับ
การชเชยอกเบีย้สินเชือ่

                2 รอยละ                2 

-สินคา/บริการ ไรับการพฒันาความ
พรอมสูลาอิเล็กทรอนกิส์

ลานบาท   1,506.61 -เกิมลูคาการซือ้ขายจากการ
เจรจาธุรกจิของ ผปก.ภายใน 1
 ปี

        1,500 

  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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รายละเอียผลผลิ  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่ รายละเอียผลลัพธ์  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่

ภาพรวมผลส าเร็จงาน-โครงการประจ าปงีบประมาณ 2560 (จ านวน 31 งาน-โครงการ)

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ
ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลผลิ ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลลัพธ์

14.โครงการชเชยอกเบีย้ในโครงการชวยเหลือผูประกอบการ SME ทีไ่รับผลกระทบจากเหุอุทกภัย ป ี2553 แกธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนากลางและ
ขนายอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

-SMEทีไ่รับความเสียหายหรือไรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ป ี2553 ไรับ
การชเชยอกเบีย้ในวงเงนิสินเชือ่

  4,999.970 ลานบาท   4,999.970 -ผปก.ทีไ่รับความเสียหาย/

ไรับผลกระทบ ไรับการ
ชเชยอกเบีย้ในวงเงนิสินเชือ่

                2 รอยละ                2 

15.งานจัท าแผนปฏิบิัการสงเสริมวสิาหกจิขนากลางและขนายอม
-แผนปฏิบิัการ SME ประจ าปี                  1 แผน                  1 -หนวยงานมสีวนรวมในการ

สงเสริมSME

             35 หนวยงาน              57 

16.งานจัท ายุทธศาสร์และแผนปฏิบิัการสงเสริมวสิาหกจิขนากลางและขนายอมรายสาขา/รายพืน้ที่/รายประเ็น
-ยุทธศาสร์และแผนปฏิบิัการราย
สาขาฯ

                 1 แผน                  1              35 หนวยงาน              53 

-ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ                  3 เร่ือง                  3 

17.โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกจิเพือ่สังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษร
-รายงานการจัท ามารการและแผนฯ                  1 รายงาน                  1              20 หนวยงาน              21 

-จ านวนผูเขารวมสัมมนาฯ             200 ราย             209 

18.โครงการศึกษารูปแบบการสงเสริม SME ในานเทคโนโลยีและนวักรรมกรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบาน (Frugal Innovation)

-รายงานผลการศึกษาฯ                  1 รายงาน                  1              20 หนวยงาน              50 

-ผูเขารวมสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาฯ             200 ราย              212  รอผล

19.โครงการศึกษาเพือ่ขับเคลือ่นการอ านวยความสะวกในการประกอบธุรกจิ (Doing Business)

-รายงานขอเสนอแนะการปรับปรุง กม.ฯ                  1 รายงาน                  1               -   -              -   

-รายงานการวเิคราะห์แนวทางการ
ปรับปรุงฯ

                 1 รายงาน                  1 

20.งานจัท าและปรับปรุงฐานขอมลู SME ประเทศไทยประจ าปี
-ฐานขอมลู SME ทีป่รับปรุงใหเปน็
ปจัจุบนัฯ

                 1 ฐานขอมลู                  1 -ความพอใจในการใชขอมลูจาก
การใช ปย.

              70 รอยละ  รอผล

-โครงสรางการค านวณ GDP SME                  1 เร่ือง                  1 -การวเิคราะฆ์ผลมลูคา GDP 

SME

                4 ไรมาส                4 

-เผยแพรขอมลูและการใชขอมลูให ผปก.          1,000 ราย             628 

21.งานจัท ารายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนากลางและขนายอมประจ าปี
-รายงาน White Paper ป ี2560                  1 เร่ือง                  1 -หนวยงานน ารายงานไปใช            500 หนวยงาน            597 

-รายงานสถานการณ์ SME รายเือน                12 ฉบบั                12 -หนวยงาน/ผปก./ผูสนใจ มคี.              80 รอยละ  รอผล
-รายงานการศึกษาสถานการณ์เฉพาะกจิฯ                  1 รายงาน                  1 พงึพอใจขอมลูในรายงานและ

ฐานขอมลู
22.งานจัท าัชนชีีว้ัภาวะเศรษฐกจิส าหรับผูประกอบการวสิาหกจิขนากลางและขนายอม
-ัชนฯี ผปก.รายเือน(Composite 

Index)

               12 ฉบบั                12 -ความพงึพอใจของผูใชขอมลู
ัชนฯี

             80 รอยละ  รอผล

-ัชนฯี ผปก. ภาคการคา/บริการราย
เือน

               12 ฉบบั                12 

-ัชนฯี ผปก.ภาคการผลิSME รายเือน                12 ฉบบั                10 

23.งานิามและประเมนิผลโครงการสงเสริม SME (ขยายระยะเวลาถงึเือน ก.ย.61)

-รายงานผลการิาม และสรุปผล                  5 รายงาน                  5              20 หนวยงาน  รอผล
-รายงาน Cluster รายเือน                12 รายงาน                  5 

-หนวยงานสงเสริมและพฒันา 
SME น าแผนไปใชเปน็กรอบ
แนวทางในการ าเนนิงาน

-หนวยงานสามารถน าขอมลูไป
ใชประโยชนใ์นการก าหน

-หนวยงานทีเ่กีย่วของน า
รายงานไปใชประโยชนใ์นการ
สงเสริม SME ในพืน้ที่

-หนวยงานมแีนวทางในการ
ปรับปรุงกฎระเบยีบ/บริการ
เอ้ืออการประกอบธุรกจิ

-หนวยงานภาครัฐน าขอมลูและ
แผนการสงเสริมไปใชประโยชนฯ์

  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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รายละเอียผลผลิ  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่ รายละเอียผลลัพธ์  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่

ภาพรวมผลส าเร็จงาน-โครงการประจ าปงีบประมาณ 2560 (จ านวน 31 งาน-โครงการ)

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ
ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลผลิ ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลลัพธ์

-รายงาน Cluster รายไรมาส                  4 รายงาน                  3 นโยบายและทิศทางการสงเสริม
 SME

-รายงานภาพรวมของ สสว.รายไรมาส                  4 รายงาน                  4 

-รายงานประเมนิผลการพฒันา Cluster                  1 รายงาน                  1 

-รายงานประเมนิผลภายใงบบรูณาการ
 60

                 1 รายงาน                  2 -หนวยงานระับนโยบายและ              60 หนวยงาน  รอผล

-รายงานประเมนิผลการสงเสริม SME 59                  1 รายงาน                  1 หนวยงานปฏิบิัทีเ่กีย่วของกบั

-รายงานประเมนิผลแผน 3 

(2555-2559)

                 1 รายงาน                  1 การสงเสริมเครือขายวสิาหกจิ
น าขอมลูไปใชประโยชน์

24.โครงการศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS)

-มศูีนย์ใหบริการ SME ครบวงจร                78 ศูนย์ 72 -ความพงึพอใจของผูเขารับ
บริการ OSS

             80 รอยละ

-ผูรับค าปรึกษาแนะน า/บริการสงอ
ภาครัฐ

     150,000 ราย        67,970 

-พฒันาเครือขายบคุลากรสงเสริม SME             200 ราย             203 

25.งาน าเนนิการามกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ
-เปน็ผูแทนไทยในเวทีการประชุมระหวาง
ปท.

               13 เครือขาย                14 -องคค์วามรู/ขอเสนอแนะเพือ่
ยกระับผปก.

              10 เร่ือง              10 

- าเนนิการามกรอบความรวมมอืพหุ
ภาคี

                 4 เร่ือง                  5 -รัฐ/เอกชนรับรูแผน/รายงาน/

ขอเสนอแนะ
              10 หนวยงาน              10 

-ใหบริการขอมลูานองคค์วามรู SME                10 คร้ัง                11 -รัฐ/เอกชน ไรับขอมลู+องค์
ความรู SME

             50 หนวยงาน              51 

26.งานสรางเครือขายความรวมมอืระหวางประเทศ
-เกิเครือขายความรวมมอืระหวาง ผปก.                  8 เครือขาย                14              80 รอยละ              85 

-ผปก.เขารวมกจิกรรมสรางเครือขาย             250 ราย             360 

27.งาน าเนนิกจิกรรมภายใกรอบคณะท างานอาเซียนาน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG)

-กจิกรรมามกรอบ ASEAN SMEWG                  6 เร่ือง                10              40 หนวยงาน              45 

-เครือขายผูใหบริการในางประเทศ                  4 เครือขาย                  4 

-ผปก.ไรับบริการานธุรกจิในอาเซียน+8          3,000 ราย           7,391 

28.งานบริหารจัการกองทุนรวมลงทุน
-รายงานผลการประเมนิมลูคาหุนบริษัทฯ                29 รายงาน  รอผล              39 บริษัท              27 

- าเนนิการาม กม.กบับริษัทรวมลงทุนฯ                39 บริษัท                28 

29.งานพฒันาทรัพยากรมนษุย์
-แผนปฏิบิัการฯทรัพยากรบคุคล ป ี
2560

                 1 แผน                  1              80 รอยละ            100 

-การจัท า Job Description                  1 เลม  รอผล
-เพิม่พนูศักยภาพบคุคล (Hard Skills)              150 ราย             293 จัการพฒันาบคุลากร
-เสริมสรางศักยภาพพนกังาน (Soft 

Skills)

            300 ราย           1,106 

-กจิกรรมแลกเปลีย่นการเรียนรู                  1 กจิกรรม  รอผล
-สนบัสนนุทุนการศึกษาระับปริญญาโท                  4 ทุน  รอผล

 รอผล

-พนกังานไรับความรูและ
ประสบการณ์ทีห่นวยงาน

-ผปก.SME มศัีกยภาพในการ
ประกอบธุรกจิกบัางประเทศ

-หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ไรับประโยชนจ์ากการ าเนนิ
กจิกรรม

-น ารายงานผลประเมนิมลูคา
หุนไปใชในการ าเนนิการาม
กฎหมาย

-ผูบริหารมขีอมลูจากการ
วเิคราะห์และขอเสนอแนะฯ

                1 รายงาน                1 

  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน บ12

รายละเอียผลผลิ  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่ รายละเอียผลลัพธ์  เปา้หมาย หนวยนบั  ผลทีไ่

ภาพรวมผลส าเร็จงาน-โครงการประจ าปงีบประมาณ 2560 (จ านวน 31 งาน-โครงการ)

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ
ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลผลิ ผลส าเร็จามัวชีว้ัผลลัพธ์

30.งานพฒันาศักยภาพานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-แผนปฏิบิัการ IT ป ี2561-2564                  1 แผน  รอผล -น าแผนแมบทฯ ไป าเนนิงาน              80 รอยละ  รอผล
-แนวนโยบายและแนวปฏิบิั (ความ
ปลอภัย)

                 1 ฉบบั                  1 -ระบบเครือขาย IT มคีวาม
อเนือ่งฯ

             99 รอยละ  รอผล

-ระบบเวบ็ไซ์ สสว.                  1 ระบบ                  1 -ผปก./หนวยงานเขาใชเวบ็ไซ์ฯ    300,000 คร้ัง  รอผล
-รายงานการซอมบ ารุงคอมฯ / อพวง                12 ฉบบั                  8 -ความพงึพอใจในการ

ใหบริการซอมคอมฯ
             80 รอยละ  รอผล

-ระบบ IT เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน                30 รอยละ                90 -ความเสถยีรของระบบ IT ใน
การปฏิบิังาน

              75 รอยละ  รอผล

31.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบิังานามภารกจิและนโยบายของรัฐ
-กจิกรรมสงเสริมและสนบัสนนุ ผปก 
SME

               10 คร้ัง                  8 -สรางเครือขาย ค.รวมมอืรัฐ/

เอกชนใหSME

              10 หนวยงาน              11 

-ส่ือในการเผยแพรภาพลักษณ์ของ สสว.              100 คร้ัง              188 -กลุมเปา้หมายรับรูนโยบาย+

บทบาท สสว.

             80 รอยละ        85.56 

-รายงาน Annual Report                  1 เร่ือง                  1 

หมายเหุ : การ าเนินงาน-โครงการเสร็จส้ินแลว โยหนวยงานงานรับผิชอบอยูระหวางการสรุปรายงานผลความส าเร็จามัวชี้วัผลลัพธข์องงาน-โครงการ

  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



 

 

 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

บ 13 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

ล�านบาท 
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฿ งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 

฿ งบประมาณท่ีเบิกจ�าย/ใช�จริง 

฿ งบประมาณผูกพันรอเบิกจ�าย 
 

 

 

ภาพรวมด�านงบประมาณและการเบิกจ�าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 งบประมาณ ท้ังหมด ประกอบด�วย ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน           

การดําเนินงานตามแผนภารกิจพ้ืนฐานสํานักงาน และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปD 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท้ังหมด 

เบิกจ�าย/ 

ใช�ไปจริง 

ผูกพัน 

รอเบิกจ�าย 

ผลการเบิกจ�าย * 

 (ร�อยละ) 

2558 1,338,038,200.00 991,331,771.45 4,708,000.00 74.08 

2559 5,083,433,400.00 2,246,292,964.13 1,780,143,059.95 44.19 

2560 1,256,585,600.00 520,534,994.83 432,525,726.50 34.42 

หมายเหตุ : ผล * หมายถึง สัดส�วนของผลการเบิกจ�ายต�อวงเงินงบประมาณ  

 � ปDงบประมาณ 2558 ได�รับการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน 1,338,038,200 บาท มีการ

เบิกจ�ายเพ่ือใช�ดําเนินงานของสํานักงาน จํานวน 991,331,771.45 บาท คิดเป9นร�อยละ 74.08 ของ

งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร และมีภาระผูกพันรอเบิกจ�าย จํานวน 4,708,000.00 บาท โดยเป9นโครงการซึ่ง



 

 

 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

บ 14 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

อยู�ภายใต�ยุทธศาสตร;ส�งเสริมวิสาหกิจ SME ระยะเร�งด�วน ซึ่งส้ินสุดโครงการ ณ เดือน ส.ค.60 จํานวน 3 

โครงการ ประกอบด�วย 

1) โครงการเตรียมความพร�อมผู�ประกอบการเพ่ือรองรับ AEC งบประมาณ 7.91 ล�านบาท  

2) โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งสําหรับผู�ประกอบการรุ�นใหม� งบประมาณ 12.22 ล�าน

บาท  

3) โครงการ Innovative Packaging for SMEs งบประมาณ 3.41 ล�านบาท   

 � ปDงบประมาณ 2559 ได�รับการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน 5,083,433,400.00 บาท มี

การเบิกจ�ายเพ่ือใช�ดําเนินงานของสํานักงาน จํานวน 2,246,292,964.13บาท คิดเป9นร�อยละ 44.19 ของ

งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร และมีภาระผูกพันรอเบิกจ�าย จํานวน 1,780,143,059.95 บาท โดยเป9น

โครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินงานและโครงการท่ีเพ่ิงส้ินสุดระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนท้ังส้ิน 12 

โครงการ ดังน้ี 

� โครงการฟ@Aนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม งบประมาณ 2,000 ล�านบาท 

ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 ก.ค. 59 เห็นชอบมาตรการการฟ@Aนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม โดยอุดหนุนงบประมาณรายจ�ายประจําปK พ.ศ.2559 งบกลาง และได�รับให�อนุมัติดําเนินงานจนถึง

เดือน ธ.ค.61 

� โครงการท่ีส้ินสุดระยะเวลาถึง เดือน มี.ค.61 ได�แก� โครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

SMEs สู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะต�อเน่ือง งบประมาณ 15 ล�านบาท 

� โครงการท่ีส้ินสุดระยะเวลาถึง เดือน ธ.ค.60 ประกอบด�วย 

1) โครงการเงินทุนพลิกฟ@Aนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม งบประมาณ 1,000 ล�านบาท 

2) โครงการส�งเสริมและพัฒ นาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) 

งบประมาณ 200 ล�านบาท  

3) โครงการประชารัฐเพ่ือวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 100 ล�านบาท (ดําเนินการ 3 ปK) 

4) โครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ SME  (Turn Around) งบประมาณ 

630 ล�านบาท  

� โครงการท่ีส้ินสุดระยะเวลา เดือน ก.ย.60 ประกอบด�วย 

1) โครงการพัฒนาผู�ประกอบการใหม� (Start Up) งบประมาณ 200 ล�านบาท 



 

 

 

สํานักงานส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
 

บ 15 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

2) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ; SME สู�ระดับตลาดโลก (Global Reach) งบประมาณ 85 

ล�านบาท 

3) โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สร�างโอกาส SMEs ไทย เข�าถึงแหล�งทุน 

งบประมาณ 97.31 ล�านบาท 

4) โครงการสนับสนุนการพั ฒ นาเทคโนโลยี ของอุต สาหกรรม ไทย  หรือ  ITAP 

(Industrial Technology Assistance Program) งบประมาณ 80 ล�านบาท 

5) โครงการสร�างผู� ประกอบการภาคธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม�  (Start-up 

Voucher) งบประมาณ 50 ล�านบาท 

6) โครงการแปลงเครื่องจักรเป9นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสําหรับผู�ประกอบการ

เอสเอ็มอี งบประมาณ 15 ล�านบาท 

 � ปDงบประมาณ 2560 ได�รับการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน 1,256,585,600.00 บาท    

มีการเบิกจ�ายเพ่ือใช�ในการดําเนินงานของสํานักงานแล�ว จํานวน 520,534,994.83 บาท คิดเป9นร�อยละ 

34.42 และมีภาระผูกพันรอเบิกจ�าย จํานวน 432,525,726.50 บาท  

 อน่ึง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการส�งเสริมฯ (เฉพาะกิจ) ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 25 ก.ย.

60 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส�งเสริมความรู�ให�กับ SMEs ในการปLองกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยน วงเงินงบประมาณ 500,000,000 บาท โดยให�นําร�องในระยะแรกในวงเงิน 

150,000,000 บาท และมติ ครม.เม่ือวันท่ี 26 ก.ย. 60 เห็นชอบมาตรการดังกล�าว และอนุมัติ โดย

อุดหนุนงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําปKงบประมาณ 2560 โดยให�ดําเนินงานในระยะแรกจนถึงเดือน 

ก.ย.61  

 



ป� 
‘58-‘60 

 

 

 
 

 

ภาพรวมงบประมาณ 
และการเบิกจ�ายของสํานักงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ระหว�างเดือนกรกฎาคม-กนัยายน  2560  

หน�าท่ี | 1  สํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม 

 
ภาพรวมงบประมาณและการเบิกจ�ายของสํานักงาน 

 
 

  ส�วนที่ 1 ภาพรวมงบประมาณของสํานักงาน ที่ได)รบัการจดัสรรงบประมาณป�  2558-2560   

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

ข)อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ภาพรวมงบประมาณสํานักงาน (บาท) 

�ค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบรหิารกองทุน   358,433,400.00 26.79 % 

�แผนภารกิจพ้ืนฐานสํานักงาน                       79,000,000.00 5.90 % 

�แผนปฏิบตัิการส�งเสรมิ SME                        300,940,000.00 22.49% 

�แผนปฏิบตัิการส�งเสรมิ SME  ระยะเร�งด�วน 599,664,800.00 44.82% 

รวมทัง้ส้ิน 1,338,038,200.00 100.00 % 

ป' 2558 

4 

2 

3 

1 
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ภาพรวมงบประมาณการดําเนินงาน-โครงการ ป# 2558 (บาท) 

� แผนภารกิจพ้ืนฐานสํานักงาน                      79,000,000.00   8.06 % 

� แผนปฏิบตัิการส4งเสริม SME                      300,940,000.00 30.72% 

� แผนปฏิบตัิการส4งเสริม SME  ระยะเร4งด4วน 599,664,800.00 61.22% 

รวมทัง้ส้ิน 979,604,800.00 100.00 % 

1 

2 3 

รายละเอียดการเบิกจ4าย การผูกพัน และเงนิคงเหลือ ของงบประมาณ ป# 2558 

� เบิกจ4าย  56,783,855.98      71.88 %  

� ผูกพัน    0.00                       0.00 % 

� คงเหลือ  22,216,144.02     28.12 % 

รวม 79,000,000.00  บาท 

แผนภารกิจพ้ืนฐาน 
สํานักงาน 

71.88 

28.12 

� เบิกจ4าย  414,470,852.28    69.12 %  

� ผูกพัน    4,708,000.00         0.78  % 

� คงเหลือ  180,485,947.72    30.10 % 

รวม 599,664,800.00  บาท 

แผนปฏบิัติการส4งเสริม 
SME ระยะเร4งด4วน 

69.12 

30.10 

0.78 

ค4าใช>จ4ายในการดําเนินงาน
และบริหารกองทุน 

62.68 

37.32 

� เบิกจ4าย  224,673,256.46    62.68 %  

� ผูกพัน    0.00                        0.00 % 

� คงเหลือ  133,760,143.54     37.32 % 

รวม 358,433,400.00  บาท 

� เบิกจ4าย  295,403,806.73    98.16 %  

� ผูกพัน    0.00                       0.00  % 

� คงเหลือ  5,536,193.27          1.84 % 

รวม 300,940,000.00  บาท 

แผนปฏบิัติการ 
ส4งเสริม SME 
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ป' 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข)อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ภาพรวมงบประมาณสํานักงาน ป� 2559 (บาท) 

� ค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบรหิารกองทุน   242,496,000.00 4.77 % 

� แผนภารกิจพ้ืนฐานสํานักงาน                       137,201,400.00 2.70% 

� แผนปฏิบตัิการส�งเสริม SME                        4,703,736,000.00 92.53% 

รวมทัง้ส้ิน 5,083,433,400.00 100.00 % 

ภาพรวมงบประมาณการดําเนินงาน-โครงการ ป� 2559 (บาท) 

� แผนภารกิจพ้ืนฐานสํานักงาน                  137,201,400.00 2.83 % 

� แผนปฏิบตัิการส�งเสริม SME                  4,703,736,000.00 97.17 % 

รวมทัง้ส้ิน 4,840,937,400.00 100 % 

1 

2 3 

1 

2 
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รายละเอียดการเบิกจ�าย การผูกพัน และเงนิคงเหลือ ของงบประมาณ ป� 2559 

แผนปฏิบัติการ
ส�งเสริม SME 

� เบิกจ�าย  1,928,642,422.52  41.00 %  

� ผูกพัน    1,644,941.995.67  34.97 % 

� คงเหลือ  1,130,151,581.81  24.03 % 

รวม 4,703,736,000.00  บาท 

41.00 

34.97 

24.03 

แผนภารกิจพื้นฐาน 
สํานักงาน 

� เบิกจ�าย  98,689,460.82    71.93 %  

� ผูกพัน    843,618.82          0.61  % 

� คงเหลือ  37,668,320.36    27.45 % 

รวม 137,201,400.00  บาท 

71.93 

27.45 

0.61 

ค�าใช)จ�ายในการดําเนนิงาน
และบริหารกองทุน 

� เบิกจ�าย  218,901,080.79    90.27 %  

� ผูกพัน    0.00                      0.00  % 

� คงเหลือ  23,594,919.21      9.73  % 

รวม 242,496,000.00  บาท 

90.27

9.73 
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ป' 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
ข)อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมงบประมาณการดําเนินงานของสํานักงาน ป� 2560 (บาท) 

� ค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบรหิารกองทุน     262,499,000.00 20.89 % 

� การดําเนินงาน  - โครงการ                        994,086,600.00 79.11 % 

รวมทัง้ส้ิน 1,256,585,600.00 100 % 

ภาพรวมค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบรหิารกองทุน  ป� 2560 (บาท) 

�  เบิกจ�าย                       235,120,625.77 89.57 % 

�  ภาระผูกพัน                        26,862,564.42 10.23 % 

�  คงเหลอื 515,809.81 0.20 % 

รวมทัง้ส้ิน 262,499,000.00 100 % 

1 

2 

2 

1 

3 
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ภาพรวมงบประมาณการดําเนินงาน  - โครงการของสํานักงาน  ป� 2560 (บาท) 

�  เบิกจ�าย                       285,414,369.06 28.71 % 

�  ภาระผูกพัน                        405,663,162.08 40.81 % 

�  คงเหลอื 303,009,068.86 30.48 % 

รวมทัง้ส้ิน 994,086,600.00 100 % 

รายละเอียดการเบิกจ�าย การผูกพัน และเงนิคงเหลือ ของงบประมาณ ป� 2560 

ยุทธศาสตรEท่ี 1 
บูรณาการความร�วมมือกับ
หน�วยงานส�งเสริม SME  

� เบิกจ�าย  27,583,545.76      49.83 %  

� ผูกพัน    17,522,318.67      31.65 % 

� คงเหลือ  10,252,735.57      18.52 % 

รวม 55,358,600.00  บาท 

18.52 

31.65 49.83 

ยุทธศาสตรEท่ี 3 
สร)างการเข)าถึง
บริการเพื่อ SME  

� เบิกจ�าย  65,954,102.92       32.34 %  

� ผูกพัน    39,910,788.87       19.57 % 

� คงเหลือ  98,060,108.21       48.09 % 

รวม 203,925,000.00  บาท 

48.09 

32.34 

19.57 

ยุทธศาสตรEท่ี 2 
ผลักดันงาน 

ตามแผนการส�งเสริม SME 

� เบิกจ�าย  179,733,029.28      25.68 %  

� ผูกพัน    333,891,673.35      47.71 % 

� คงเหลือ  186,278,297.37      26.61 % 

รวม 699,903,000.00  บาท 

25.68 

26.61 47.71 

ยุทธศาสตรEท่ี 4 
เพิ่มศักยภาพองคEกร 

� เบิกจ�าย  12,143,691.10       34.80 %  

� ผูกพัน    14,338,381.19       41.08 % 

� คงเหลือ    8,417,927.71       24.12 % 

รวม 34,900,000.00  บาท 

24.12 

41.08 

34.80 

1 

2 
3 



ป� 
‘58-‘60 

 
 
 
  

สรุปภาพรวมความคืบหน�า 
การดําเนินงานของสํานักงาน 
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งาน-โครงการ ป(งบประมาณ 2558 ท่ียังคงเหลืออยู� ได�ดําเนินการเสรจ็ส้ินท้ังหมดแล�ว มีเพียงโครงการลําดับ 4 ท่ีป2ดโครงการและคืนเงินเข�ากองทุน สสว. 
คงเหลือลําดับท่ี 1-3 รออนุมัติป2ดโครงการและสรปุค�าใช�จ�ายงบประมาณ  

ป�งบประมาณ 2558 
การดําเนินงานเม่ือ

ส้ินสุดโครงการ 
การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

ลําดับ งาน-โครงการ หน+วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ส้ินสุด 

สถานะ 
 

สถานะ 
 

1 โครงการเตรียมความพร�อมผู�ประกอบการเพ่ือรองรับ AEC หอการค�าไทย 7,910,000 31 ส.ค.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 

2 โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งสําหรับผู�ประกอบการรุ�นใหม� หอการค�าไทย 12,220,000 31 ส.ค.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 

3 โครงการ Innovative Packaging for SMEs หอการค�าไทย 3,410,000 31 ส.ค.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 

4 โครงการจัดทําฐานข�อมูล SME แห�งชาติ ฝขท.สสว. 40,000000 31 มี.ค.60 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

งาน-โครงการ ป(งบประมาณ 2559 ดําเนินการเสรจ็ส้ินพร�อมท้ังป2ดโครงการและคืนเงินเข�ากองทุน สสว. เรียบร�อยแล�ว  

คงเหลือลําดับท่ี 1-5 รออนุมัติป2ดโครงการและสรปุค�าใช�จ�ายงบประมาณ  

ป�งบประมาณ 2559 
การดําเนินงานเม่ือ

ส้ินสุดโครงการ 
การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

1 งานบริหารจัดการกองทุนร�วมลงทุน ฝสส.(ทป).
สสว. 

2,000,000 30 ก.ย.59 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

2 โครงการพัฒนาผู�ประกอบการใหม� (Start Up)  มทร.9 แห�ง 
ฝปค.สสว. 

200,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 

3 โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สร�างโอกาส SMEs ไทย 
เข�าถึงแหล�งทุน  

พค. 97,310,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 

4 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
หรือ ITAP  (Industrial Technology  Assistance Program)  

สวทช. 80,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 
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ป�งบประมาณ 2559 
การดําเนินงานเม่ือ

ส้ินสุดโครงการ 
การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

5 โครงการแปลงเคร่ืองจักรเปbนทุน และการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
สําหรับผู�ประกอบการเอสเอ็มอี 

กรอ. 15,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

- 

6 งานจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อมประจําป( 

ฝนผ. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

7 งานจัดทํายุทธศาสตรeและแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมรายสาขา/รายพ้ืนท่ี/กําหนดประเภท 

ฝนผ. สสว. 7,260,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

8 งานจัดทํารายงานสถานการณeวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
ประจําป( 

ฝวต. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

9 งานจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู�ประกอบการ SMEs ฝวต. สสว. 4,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

10 งานจัดทําและปรับปรุงฐานข�อมูล SMEs ประเทศไทย ประจําป( ฝขท.สสว. 11,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

11 โครงการจัดทํารายงานการวิเคราะหeผลิตภาพการผลิตของ SMEs ฝขท.สสว. 2,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

12 งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม 

ฝตป.สสว. 6,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการดําเนินงาน
ส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝตป.สสว 1,500,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

14 โครงการประเมินศักยภาพในการแข�งขันของ SMEs (SMEs 
Scoring) 

ฝสส.(อล).
สสว. 

8,000,000 31 มี.ค.60 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

15 โครงการศูนยeบริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) ฝสส.(อล).
สสว. 

3,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

16 โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค�า
และบริการ 

ฝสส.(อล).
สสว. 

5,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

17 โค รงการศูนยe ให�บ ริการ SME ค รบ วงจร (SME One-stop 
Service Center : OSS) 

ฝตป.(คก).
สสว. 

40,475,000 31 ธ.ค.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

18 งานดําเนินการตามกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 
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ป�งบประมาณ 2559 
การดําเนินงานเม่ือ

ส้ินสุดโครงการ 
การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

19 งานสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

20 งานดําเนินกิจกรรมภายใต�กรอบคณะทํางานอาเซียนด�าน SMEs 
(ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN 
SMEWG) 

ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

21 งานพัฒนาศักยภาพด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝขท.สสว. 9,326,400 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

22 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยe ฝทบ.สสว. 5,640,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

23 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบาย
ของรัฐ 

ฝอก.สสว. 10,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

24 งานสนับสนุนการวางแผนองคeกร ฝกก.สสว. 1,000,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

25 โครงการชดเชยดอกเบ้ียในโครงการ SMEs Power เพ่ือวันใหม�แก�
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศ
ไทย ธพว( .) 

ฝสส.(ทป).
สสว. 

77,386,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

26 โครงการชดเชยดอกเบ้ียในโครงการช�วยเหลือผู�ประกอบการ 
SMEs ท่ีได�รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยป( 2553 แก�ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (ธพว.) 

ฝสส.(ทป).
สสว. 

59,180,000 30 ก.ย.59 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

27 โครงการสร�างนักการค�ามืออาชีพ (Trading Entrepreneur) ฝนผ.สสว. 41,130,000 31 มี.ค.60 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 

28 โครงการแฟรนไชสeไทยสู�ตลาดโลก พค. 48,730,000 31 มี.ค.60 ป2ดโครงการ คืนเงินเข�า 
กองทุนแล�ว 
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งาน-โครงการ ป(งบประมาณ 2560 ดําเนินการเสรจ็ส้ินเรียบร�อยแล�ว ท้ังหมดอยู�ระหว�างการสรุปค�าใช�จ�ายงบประมาณและการขออนุมัติป2ดโครงการ 

ป�งบประมาณ 2560 
การดําเนินงานเม่ือ

ส้ินสุดโครงการ 
การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

1 งานจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม 

ฝนผ. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

2 งานจัดทํายุทธศาสตรeและแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมรายสาขา รายพ้ืนท่ี 

ฝนผ. สสว. 7,258,600 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

3 งานดําเนินการตามกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

4 งานสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

5 งานดําเนินกิจกรรมภายใต�กรอบคณะทํางานอาเซียนด�าน SMEs 
(ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN 
SMEWG) 

ฝรท.สสว. 15,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

6 งานจัดทําและปรับปรุงฐานข�อมูล SMEs ประเทศไทย ประจําป( ฝขท.สสว. 11,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

7 งานจัดทํารายงานสถานการณeวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
ประจําป( 

ฝวต. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

8 งานจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู�ประกอบการ SMEs ฝวต. สสว. 6,100,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

9 โครงการพัฒนาผู�ประกอบการใหม� (Start Up) ฝตป(คต).
สสว. 

200,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

10 โค รงก ารส� ง เส ริม แล ะพั ฒ น า  ธุ รกิ จร ะดั บ เติ บ โต  (SME 
Strong/Regular Level) 

ฝสส.(อล).
สสว. 

144,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

11 โครงการสนับสนุนเครือข�าย SME ฝตป(คต).
สสว. 

60,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑeเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู�ตลาดสากล ฝตป(คต).
สสว. 

20,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 
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ป�งบประมาณ 2560 การดําเนินงานเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

13 โครงการพัฒนาสู�สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 
Champion) 

ฝตป(คก)สสว. 46,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

14 โครงการส�งเสริมเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ฝปค.สสว. 79,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

15 โครงการพั ฒ นาผู� ประกอบการในงานศิลปาชีพ ตามแนว
พระราชดําริ 

ฝปค.สสว. 20,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

16 โครงการพัฒนาผู�ประกอบการเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�ธุรกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

ฝปค.สสว. 6,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

17 โครงการพัฒนาช�องทางการตลาดสําหรับผู�ประกอบการ SME ฝสส.(อล).
สสว. 

53,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

18 โครงการชดเชยดอกเบ้ียในโครงการ SMEs Power เพ่ือวันใหม�แก�
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศ
ไทย ธพว( .) 

ฝสส.(ทป).
สสว. 

25,817,800 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

19 โครงการชดเชยดอกเบ้ียในโครงการช�วยเหลือผู�ประกอบการ 
SMEs ท่ีได�รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยป( 2553 แก�ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (ธพว.) 

ฝสส.(ทป).
สสว. 

24,355,200 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

20 โครงการศึกษารูปแบบการส�งเสริม SME กลุ�มธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Business) กรณีศึกษาสหกรณeการเกษตร 

ฝนผ. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

21 โครงการศึกษารูปแบบการส�งเสริม SME ในด�านเทคโนโลยี 
(Frugal Business) กรณีศึกษาสหกรณeการเกษตร 

ฝนผ. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

22 โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ (Doing Business) 

ฝนผ. สสว. 30,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

23 โค รงการศูนยe ให�บ ริการ SME ค รบ วงจร (SME One-stop 
Service Center : OSS) 

ฝตป(คก).สสว. 47,925,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

24 งานพัฒนาศูนยeข�อมูล SME Knowledge Center ฝตป(คก).สสว. 5,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 
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ป�งบประมาณ 2560 การดําเนินงานเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

การเบิกจ+ายเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

25 โครงการประกวด SMEs National & Start up Awards  ฝสส.(อล).
สสว. 

11,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

26 โครงการส�งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสe สําหรับ SME ฝสส.(อล).
สสว. 

140,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

27 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยe ฝทบ.สสว. 10,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

28 งานพัฒนาศักยภาพด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝขท.สสว. 4,900,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

29 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบาย
ของรัฐ 

ฝอก.สสว. 20,000,000 30 ก.ย.60 รออนุมัติ 
ป2ดโครงการ 

อยู�ระหว�าง 
สรุปค�าใช�จ�าย 

 

ป�งบประมาณ 2561 
สถานะการ
ดําเนินงาน 

สถานะการ
เบิกจ+าย 

1 งานจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม 

ฝนผ. สสว. 2,250,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

2 งานจัดทํายุทธศาสตรeและแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมรายสาขา รายพ้ืนท่ี 

ฝนผ. สสว. 6,875,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

3 งานดําเนินการตามกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 
4 งานสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ ฝรท.สสว. 5,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 
5 งานดําเนินกิจกรรมภายใต�กรอบคณะทํางานอาเซียนด�าน SMEs 

(ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN 
SMEWG) 

ฝรท.สสว. 15,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

6 งานจัดทําและปรับปรุงฐานข�อมูล SMEs ประเทศไทย ประจําป( ฝขท.สสว. 11,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 
7 งานจัดทํารายงานสถานการณeวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ประจําป( 
ฝวต. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

8 งานจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู�ประกอบการ SMEs ฝวต. สสว. 6,848,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 
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ป�งบประมาณ 2561 
สถานะการ
ดําเนินงาน 

สถานะการ
เบิกจ+าย 

9 โครงการพัฒนาผู�ประกอบการใหม� (Start Up) ฝตป(คต).
สสว. 

141,510,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

10 โค รงก ารส� ง เส ริม แล ะพั ฒ น า  ธุ รกิ จร ะดั บ เติ บ โต  (SME 
Strong/Regular Level) 

ฝสส.(อล).
สสว. 

144,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

11 โครงการสนับสนุนเครือข�าย SME ฝตป(คต).
สสว. 

60,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑeเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู�ตลาดสากล ฝตป(คต).
สสว. 

20,880,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

13 โครงการพัฒนาสู�สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 
Champions) ในการก�าวสู� Thailand 4.0 

ฝตป(คก).สสว. 50,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

14 โครงการส�งเสริมเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ฝปค.สสว. 79,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 
15 โครงการพั ฒ นาผู� ประกอบการในงานศิลปาชีพ ตามแนว

พระราชดําริ 
ฝปค.สสว. 25,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

16 โครงการพัฒนาผู�ประกอบการเพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก�ธุรกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

ฝปค.สสว. 4,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

17 โครงการพัฒนาช�องทางการตลาดสําหรับผู�ประกอบการ SME ฝสส.(อล).
สสว. 

40,760,900 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

18 โครงการศึกษาการประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝนผ. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

19 โครงการศึกษารูปแบบการส�งเสริม SME กลุ�มธุรกิจการเกษตร: 
กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจเกษตรเพ่ือรองรับเกษตรกรรม 4.0 
(Farming 4.0) 

ฝนผ. สสว. 3,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

20 งานติดตามและประเมินผลโครงการส�งเสริม SME  ฝตป.(ภร) 11,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

21 งานบริหารจัดการกองทุนร�วมลงทุน ฝสส.(ทป) 1,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

22 โค รงการศูนยe ให�บ ริการ SME ค รบ วงจร (SME One-stop 
Service Center: OSS) 

ฝตป(คก).สสว. 89,710,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 



      รายงานผลการดําเนนิงานของสํานักงาน ระหว�างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560             

 

หน�าท่ี | 14  สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ป�งบประมาณ 2561 
สถานะการ
ดําเนินงาน 

สถานะการ
เบิกจ+าย 

23 งานพัฒนาองคeความรู�สําหรับ SME (Knowledge Center) ฝตป(คก).สสว. 5,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

24 โค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด  SME National Awards & Start Up 
Awards 

ฝปค.สสว. 11,000,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

25 โครงการส�งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสe สําหรับ SME ฝสส.(อล).
สสว. 

112000000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

26 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยe ฝทบ.สสว. 6,375,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

27 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝขท.สสว. 6,200,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบาย
ของรัฐ 

ฝอก.สสว. 14,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

29 งานสนับสนุนและวางแผนองคeกร ฝกก.สสว. 1,600,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

30 โครงการเงินทุนพลิกฟyzนวิสาหกิจขนาดย�อม ฝสส.(ทป) 
สสว. 

10,600,000 30 ก.ย.61 ยังไม�เป2ดโครงการ - 

31 โครงการส�งเสริมความรู�ให�กับ SMEs ในการป{องกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ฝวต.สสว. 500,000,000 30 ก.ย.61 เป2ดโครงการแล�ว - 

   
ในป( 2559-2560 คงเหลืองาน/โครงการ ท่ียังดําเนินงานจํานวน 7 งาน/โครงการ  ดังน้ี 

 

ป�งบประมาณ 2559 
การดําเนินงานเม่ือ

เปรียบเทียบกับแผน 
 ณ เดือน ก.ย.60 

การใช�จ+ายเงินเม่ือ
เปรียบเทียบกับแผน 
 ณ เดือน ก.ย.60 

ลําดับ งาน – โครงการ หน�วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ส้ินสุด 

ผล 
(ร�อยละ) 

ผลความ
คืบหน�า 

ผล 
(ร�อยละ) 

ผลความ
คืบหน�า 

1 โครงการส�งเสริมและพัฒ นา  ธุรกิจระดับเติบโต 
(SME Strong/Regular Level) 

มธ. 
ฝสส.(อล).

สสว. 

200,000,000 31 ธ.ค.60 64.19 
� 53.44 

� 
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ป�งบประมาณ 2559 
การดําเนินงานเม่ือ

เปรียบเทียบกับแผน 
 ณ เดือน ก.ย.60 

การใช�จ+ายเงินเม่ือ
เปรียบเทียบกับแผน 
 ณ เดือน ก.ย.60 

ลําดับ งาน – โครงการ หน�วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ส้ินสุด 

ผล 
(ร�อยละ) 

ผลความ
คืบหน�า 

ผล 
(ร�อยละ) 

ผลความ
คืบหน�า 

2 โครงการประชารัฐเพ่ือวิสาหกิจชุมชน พช. 
ททท. 
ปตท. 

ฝสส.(ทป).
สสว. 

100,000,000 31 ธ.ค.60 97.02 
☺ 44.58 

� 

3 โครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ื อพั ฒ นา SMEs สู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะต�อเนื่อง  

สนช. 15,000,000 31 มี.ค.61 82.50 
☺ 100.00 

☺ 
4 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ 

SMEs 
กสอ. 

มทร.(ธญับุรี) 
ธพว. 

ฝสส.(ทป).
สสว. 

630,000,000 31 ธ.ค.60 87.33 
☺ 78.88 

� 

5 โครงการเงินทุนพลิกฟyzนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม 

ฝอก.(พฟ).
สสว. 

1,000,000,000 31 ธ.ค.60 78.68 
� 35.19 

� 
6 โครงการฟyzนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม 
ฝอก.(ฟฟ).

สสว. 
2,000,000,000 31 ธ.ค.61 83.89 

☺ 30.15 
� 

7 งานติดตามและประเมินผลโครงการส�งเสริม SME  ฝตป.(ภร) 
สสว. 

22,235,000 30 ก.ย.61 82.90 
☺ 32.14 

� 
  

หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการบริหารฯ อนุมัติการขยายเวลาการดําเนินโครงการ ดังน้ี  
1) ลําดับที่ 1 ให�ขยายระยะเวลา เปbนส้ินสุด เดือน ธ.ค.60 ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 มิ.ย.60  2) ลําดับที่ 2 ให�ขยายระยะเวลา เปbนส้ินสุด เดือน ธ.ค.60 ในคราวการประชุมครั้งที่ 

3/2560 วันที่ 29 พ.ค.60 3) ลําดับที่ 3 ให�ขยายระยะเวลา เปbนส้ินสุด เดือน มี.ค.61 ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 ม.ค.60  4) ลําดับที่ 4 ให�ขยายระยะเวลา เปbนส้ินสุด เดือน ธ.ค.60 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 ก.ย.60 และ 5) ลําดับที่ 7 ให�ขยายระยะเวลา เปbนส้ินสุด เดือน ก.ย.61 ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 ก.ย.60  

� ล+าช�ากว+าแผนงาน � ใกล�เคียงกับแผนงาน ☺ เป7นไปตามแผนงาน /เกินกว+าแผน 

ร�อยละ 0-59 ร�อยละ 60-79 ร�อยละ 80 -100 
 



สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ
และความคืบหนาการด าเนินงาน - โครงการ
ของส านักงาน

ณ
ก.ย.60



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

 861,950,600.00  132,136,000.00   994,086,600.00   992,823,600.00 99.87  287,414,094.66 28.95 99.35 86.73

   55,358,600.00                        -       55,358,600.00     55,358,600.00 100.00   27,583,546.36 0.00 88.89 85.37

1) งานจดัท าแผนปฏิบั กิารสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

     3,000,000.00                        -        3,000,000.00      3,000,000.00 100.00      1,393,069.47 46.44 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

2) งานจดัท ายุทธศาส ร์ และแผนปฏิบั กิารสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที/่
รายประเด็น

     7,258,600.00                        -         7,258,600.00       7,258,600.00 100.00     4,674,362.58 64.40 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

3) งานด าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ      5,000,000.00                        -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00     2,684,480.91 53.69 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

4) งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ      5,000,000.00                        -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00     3,013,089.50 60.26 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

5) งานด าเนินกิจกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซียนดาน
 SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : 

ASEAN SMEWG)

   15,000,000.00                        -       15,000,000.00     15,000,000.00 100.00      6,717,778.60 44.79 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

6) งานจดัท าและปรับปรุงฐานขอมูล SMEs ประเทศไทย
ประจ าปี

   11,000,000.00                        -       11,000,000.00     11,000,000.00 100.00      3,641,107.40 33.10 100.00 90.87 30 ก.ย.

60

7) งานจดัท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ประจ าปี

     3,000,000.00                        -        3,000,000.00      3,000,000.00 100.00        298,517.90 9.95 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

8) งานจดัท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผปูระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

     6,100,000.00                        -         6,100,000.00       6,100,000.00 100.00      5,161,140.00 84.61 100.00 77.50 30 ก.ย.

60

 633,667,000.00    66,236,000.00  699,903,000.00   698,640,000.00 99.82  181,733,029.28 26.01 98.75 82.27

9) โครงการพฒันาผปูระกอบการใหม (Start Up)  139,000,000.00    10,000,000.00   149,000,000.00   149,000,000.00 100.00   39,652,272.52 0.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

10) โครงการสงเสริมและพฒันาธุรกิจระดับเ บิโ  (SME 

Strong/Regular Level)

 144,000,000.00                        -     144,000,000.00   144,000,000.00 100.00 22367010.00 100.00 98.99 30 ก.ย.

60

11) โครงการสนับสนุนเครือขาย SME    60,000,000.00                        -      60,000,000.00    60,000,000.00 100.00    18,487,919.44 30.81 100.00 99.20 30 ก.ย.

60

12) โครงการพฒันาผลิ ภัณฑ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพสู ลาดสากล    20,000,000.00                        -      20,000,000.00    20,000,000.00 100.00   19,798,355.00 98.99 100.00 99.17 30 ก.ย.

60

13) โครงการพฒันาสูสุดยอดเอสเอ็มอีจงัหวัด (SME 

Provincial Champions)

   46,000,000.00                        -      46,000,000.00    46,000,000.00 100.00   15,075,594.53 32.77 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ เดือน 

ก.ย.60

 รวมทั้งส้ิน

ยุทธศาส ร์ที่ 2 : ผลักดันงาน ามแผนการสงเสริม SME

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ของส านักงาน ปี 2560 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ล าดับ งาน-โครงการ
 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ เดือน ก.ย.60

หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

รวมงาน/โครงการของส านักงาน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
31 โครงการ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ
 กองทุน

สงเสริม SMEs

  เบิกจายจากกองทุนฯ แผนเงนิสะสม
 ส านักงบประมาณ

ยุทธศาส ร์ที่ 1 : บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม 
SME

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 16



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

 861,950,600.00  132,136,000.00   994,086,600.00   992,823,600.00 99.87  287,414,094.66 28.95 99.35 86.73

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ เดือน 

ก.ย.60

 รวมทั้งส้ิน

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ของส านักงาน ปี 2560 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ล าดับ งาน-โครงการ
 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ เดือน ก.ย.60

หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

รวมงาน/โครงการของส านักงาน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
31 โครงการ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ
 กองทุน

สงเสริม SMEs

  เบิกจายจากกองทุนฯ แผนเงนิสะสม
 ส านักงบประมาณ

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

14) โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืน

   79,000,000.00                        -       79,000,000.00     79,000,000.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 30 ก.ย.

60

15) โครงการพฒันาผปูระกอบการในงานศลิปาชีพ ามแนว
พระราชด าริ

   20,000,000.00                        -      20,000,000.00    20,000,000.00 100.00     6,000,000.00 30.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

16) โครงการพฒันาผปูระกอบการเพื่อสรางความเขมแขง็
แกชุมชน ามแนวพระราชด าริ

     6,000,000.00                        -        6,000,000.00       4,737,000.00 78.95     4,200,000.00 88.66 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

17) โครงการพฒันาชองทางการ ลาดส าหรับผปูระกอบการ
 SME

   32,764,000.00    20,236,000.00    53,000,000.00    53,000,000.00 100.00     6,958,962.48 13.13 100.00 99.17 30 ก.ย.

60

18) โครงการชดเชยดอกเบ้ียในโครงการ SMEs Power เพื่อ
วันใหม แกธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

   25,817,800.00                        -       25,817,800.00     25,817,800.00 100.00 0.00 0.00 80.00 0.00 31 ธ.ค.

60

19) โครงการชดเชยดอกเบ้ียในโครงการชวยเหลือ
ผปูระกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากเห อุุทกภัยปี
 2553 แกธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

   24,355,200.00                        -       24,355,200.00     24,355,200.00 100.00     7,085,996.80 29.09 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

20) โครงการศกึษารูปแบบการสงเสริม SME กลุมธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social Business) กรณีศกึษาสหกรณ์
การเกษ ร

                       -        3,000,000.00      3,000,000.00      3,000,000.00 100.00      2,082,791.49 69.43 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

21) โครงการศกึษารูปแบบการสงเสริม SME ในดาน
เทคโนโลยีและนวั กรรมกรณีศกึษาเทคโนโลยีชาวบาน 
(Frugal Innovation)

                       -        3,000,000.00      3,000,000.00      3,000,000.00 100.00      1,902,461.70 63.42 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

22 โครงการศกึษาเพื่อขบัเคลื่อนการอ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ (Doing Business)

                       -      30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00 100.00   30,000,000.00 100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

23) งาน ดิ ามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME    22,350,000.00                        -       22,350,000.00     22,350,000.00 100.00      7,182,770.54 32.14 100.00 82.90 30 ก.ย.

61

24) งานบริหารจดัการกองทุนรวมลงทุน    14,380,000.00                        -       14,380,000.00     14,380,000.00 100.00        938,894.78 6.53 100.00 36.86 30 ก.ย.

60

 172,925,000.00    31,000,000.00  203,925,000.00  203,925,000.00 100.00   65,953,827.92 32.34 100.00 96.83

25) โครงการศนูย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service Center : OSS)

   47,925,000.00                        -       47,925,000.00     47,925,000.00 100.00    21,437,790.13 44.73 100.00 87.30 30 ก.ย.

60

ยุทธศาส ร์ที่ 3 : สรางการเขาถึงบริการเพื่อพฒันา SME
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แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

 861,950,600.00  132,136,000.00   994,086,600.00   992,823,600.00 99.87  287,414,094.66 28.95 99.35 86.73

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ เดือน 

ก.ย.60

 รวมทั้งส้ิน

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ของส านักงาน ปี 2560 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ล าดับ งาน-โครงการ
 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ เดือน ก.ย.60

หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

รวมงาน/โครงการของส านักงาน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
31 โครงการ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ
 กองทุน

สงเสริม SMEs

  เบิกจายจากกองทุนฯ แผนเงนิสะสม
 ส านักงบประมาณ

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

26) งานพฒันาศนูย์ขอมูล SME Knowledge Center      5,000,000.00                        -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00      2,357,763.70 47.16 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

27) โครงการจดังาน SME National Awards & Start up

 Awards

     8,000,000.00      3,000,000.00     11,000,000.00     11,000,000.00 100.00      7,379,657.41 67.09 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

28) โครงการสงเสริมพฒันา ลาดอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ 
SME

 112,000,000.00    28,000,000.00   140,000,000.00   140,000,000.00 100.00    34,778,616.68 24.84 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

                       -      34,900,000.00     34,900,000.00     34,900,000.00 100.00    12,143,691.10 34.80 100.00 72.19

29) งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์                        -      10,000,000.00     10,000,000.00     10,000,000.00 100.00     3,507,640.53 35.08 100.00 60.25 30 ก.ย.

60

30) งานพฒันาศกัยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                        -        4,900,000.00       4,900,000.00       4,900,000.00 100.00     1,433,064.00 29.25 100.00 62.33 30 ก.ย.

60

31) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั งิาน ามภารกิจ
และนโยบายของรัฐ

                       -      20,000,000.00    20,000,000.00    20,000,000.00 100.00      7,202,986.57 36.01 100.00 94.00 30 ก.ย.

60

ยุทธศาส ร์ที่ 4 : เพิ่มศกัยภาพองค์กร

หมายเห  ุ: 1) ที่มาของงบประมาณ จาก ส านักงบประมาณ หมายถึง ไดรับจดัสรรงบประมาณ ามพระราชบัญญั งิบประมาณรายจายประจ าปี
                 2) การเบิกจายที่เกินกวารอยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจายเงนิออกจากกองทุนที่มากกวาแผนการใชจายเงนิในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจายเงนิเป็นงวดๆ าม MOU
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แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

    96,726,400.00     40,475,000.00    137,201,400.00    111,978,786.25 81.62    98,689,460.82 88.13 95.59 95.64

     37,760,000.00                         -        37,760,000.00      37,760,000.00 100.00    27,841,052.50 73.73 90.66 95.09

1) งานจดัท าแผนปฏิบั กิารสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

      3,000,000.00                         -         3,000,000.00       3,000,000.00 100.00      2,628,177.00 87.61 25.26 63.25 30 ก.ย.

59

2) งานจดัท ายุทธศาส ร์ และแผนปฏิบั กิารสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่

      7,260,000.00                         -         7,260,000.00       7,260,000.00 100.00      6,793,925.00 93.58 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

3) งานจดัท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ประจ าปี

      3,000,000.00                         -         3,000,000.00       3,000,000.00 100.00      1,519,838.00 50.66 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

4) งานจดัท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผปูระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

      4,000,000.00                         -         4,000,000.00       4,000,000.00 100.00      3,953,950.00 98.85 100.00 97.50 30 ก.ย.

59

5) งานจดัท าและปรับปรุงฐานขอมูล SMEs ประเทศไทย 
ประจ าปี

    11,000,000.00                         -       11,000,000.00     11,000,000.00 100.00      4,326,706.60 39.33 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

6) โครงการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลิ ภาพการผลิ
ของ SMEs

      2,000,000.00                         -         2,000,000.00       2,000,000.00 100.00       1,711,850.00 85.59 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

7) งาน ดิ ามประเมินผลงบบูรณาการการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

      6,000,000.00                         -         6,000,000.00       6,000,000.00 100.00      5,690,575.90 94.84 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

8) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการ ดิ ามผลการ
ด าเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

      1,500,000.00                         -         1,500,000.00       1,500,000.00 100.00      1,216,030.00 81.07 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

    18,000,000.00     40,475,000.00     58,475,000.00     33,252,386.25 56.87    33,928,589.79 102.03 97.31 90.90

9) งานบริหารจดัการกองทุนรวมลงทุน       2,000,000.00                         -         2,000,000.00       2,000,000.00 100.00      1,985,000.00 99.25 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

10) โครงการประเมินศกัยภาพในการแขงขนั SMEs 

(SMEs Scoring)

      8,000,000.00                         -         8,000,000.00       8,000,000.00 100.00      4,897,760.89 61.22 100.00     88.50 31 มี.ค.

60

11) โครงการศนูย์บริการธุรกิจ SMEs  (Front Service 

SMEs)

      3,000,000.00                         -         3,000,000.00       2,652,200.00 88.41      2,766,380.15 104.31 100.00 91.62 30 ก.ย.

59

12) โครงการจดังาน SMEs National Awards ภาคการ
ผลิ  การคาและบริการ

      5,000,000.00                         -         5,000,000.00       4,000,000.00 80.00      4,699,264.00 117.48 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

13) โครงการศนูย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service Center : OSS)

                        -       40,475,000.00     40,475,000.00      16,600,186.25 41.01    19,580,184.75 117.95 86.55      74.37 31 ธ.ค.

59

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ ส้ินสุด

โครงการ

งาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2559

 จ านวน 20 โครงการ
ยุทธศาส ร์ที่ 1 : วางแผนและจดัท ายุทธศาส ร์การสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ยุทธศาส ร์ที่ 2 : ใหความชวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 กองทุน
สงเสริม SMEs

 ส านักงบประมาณ

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 รวมทั้งส้ิน

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2559 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

 แผนเงนิสะสม   เบิกจายจากกองทุนฯ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
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แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

    96,726,400.00     40,475,000.00    137,201,400.00    111,978,786.25 81.62    98,689,460.82 88.13 95.59 95.64

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ ส้ินสุด

โครงการ

งาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2559

 จ านวน 20 โครงการ

 กองทุน
สงเสริม SMEs

 ส านักงบประมาณ

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 รวมทั้งส้ิน

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2559 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

 แผนเงนิสะสม   เบิกจายจากกองทุนฯ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

    15,000,000.00                         -       15,000,000.00     15,000,000.00 100.00    14,231,093.86 94.87 100.00 100.00

14) งานด าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ       5,000,000.00                         -         5,000,000.00       5,000,000.00 100.00      4,873,564.73 97.47 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

15) งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ       5,000,000.00                         -         5,000,000.00       5,000,000.00 100.00      4,665,215.88 93.30 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

16) งานด าเนินกิจกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซียน
ดาน SMEs (ASEAN SME Agencies Working 

Group : ASEAN SMEWG)

      5,000,000.00                         -         5,000,000.00       5,000,000.00 100.00      4,692,313.25 93.85 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

    25,966,400.00                         -       25,966,400.00     25,966,400.00 100.00    22,688,724.67 87.38 100.00 99.38

17) งานพฒันาศกัยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       9,326,400.00                         -         9,326,400.00       9,326,400.00 100.00      9,261,669.00 99.31 100.00 97.50 30 ก.ย.

59

18) งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์       5,640,000.00                         -         5,640,000.00       5,640,000.00 100.00      2,866,161.10 50.82 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั งิาน ามภารกิจ
และนโยบายของรัฐ

    10,000,000.00                         -       10,000,000.00     10,000,000.00 100.00      9,596,803.85 95.97 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

20) งานสนับสนุนการวางแผนขององค์กร       1,000,000.00                         -         1,000,000.00       1,000,000.00 100.00         964,090.72 96.41 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

หมายเห  ุ: ที่มาของงบประมาณ จาก ส านักงบประมาณ หมายถึง ไดรับจดัสรรงบประมาณ ามพระราชบัญญั งิบประมาณรายจายประจ าปี

ยุทธศาส ร์ที่ 4 : เสริมสรางศกัยภาพการบริหารจดัการ
องค์กร

ยุทธศาส ร์ที่ 3 : เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศ

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 20



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

   79,000,000.00                 -      79,000,000.00    79,000,000.00 100.00    56,783,855.98 71.88 100.00 92.22

   35,000,000.00                 -      35,000,000.00    35,000,000.00 100.00     25,879,246.17 73.94 100.00 92.25

1) งานจดัท ารางแผนปฏิบั กิารสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (พ.ศ. 2560 - 2564)

     3,000,000.00                 -        3,000,000.00      3,000,000.00 100.00         140,664.40 4.69 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

2) งานจดัท ายุทธศาส ร์ และแผนปฏิบั กิารสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา

     2,000,000.00                 -        2,000,000.00      2,000,000.00 100.00      1,900,000.00 95.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

3) งานประสานและก ากับการด าเนินโครงการภายใ แผนปฏิบั ิ
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

        500,000.00                 -           500,000.00         500,000.00 100.00           19,068.10 3.81 100.00 60.00 30 ก.ย.

58

4) โครงการจดัท ามา รการสงเสริมและเพิ่มศกัยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน

     2,000,000.00                 -        2,000,000.00      2,000,000.00 100.00      1,913,866.00 95.69 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

5) โครงการศกึษาและจดัท ามา รการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ามขนาดของธุรกิจ

     2,500,000.00                 -        2,500,000.00      2,500,000.00 100.00      2,290,000.00 91.60 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

6) งานจดัท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ประจ าปี

     3,000,000.00                 -        3,000,000.00      3,000,000.00 100.00      2,578,303.90 85.94 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

7) งานจดัท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผปูระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

     4,000,000.00                 -        4,000,000.00      4,000,000.00 100.00      3,952,706.00 98.82 100.00 93.00 30 ก.ย.

58

8) งานจดัท าและปรับปรุงฐานขอมูล SMEs ประเทศไทย ประจ าปี    10,000,000.00                 -      10,000,000.00    10,000,000.00 100.00       6,785,395.77 67.85 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

9) โครงการจดัท าประกาศกระทรวง ก าหนด "กิจการอ่ืน" าม
มา รา 3 แหงพระราชบัญญั สิงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

     2,000,000.00                 -        2,000,000.00      2,000,000.00 100.00       1,774,808.00 88.74 100.00 90.00 30 ก.ย.

58

10) งาน ดิ ามผลการด าเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

      1,500,000.00                 -        1,500,000.00      1,500,000.00 100.00         463,786.00 30.92 100.00 64.00 30 ก.ย.

58

11) งาน ดิ าม ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

      1,500,000.00                 -        1,500,000.00      1,500,000.00 100.00      1,314,433.00 87.63 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

12) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการ ดิ ามผลการด าเนินงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (งบประมาณใน
และนอกกองทุน)

     3,000,000.00                 -        3,000,000.00      3,000,000.00 100.00      2,746,215.00 91.54 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

   14,000,000.00                 -      14,000,000.00    14,000,000.00 100.00      9,394,605.00 67.10 100.00 89.80

13) งานพฒันาศนูย์ขอมูล SMEs Knowledge Center      2,350,000.00                 -        2,350,000.00      2,350,000.00 100.00      2,075,216.00 88.31 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2558 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ
 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ 
ส้ินสุดโครงการ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

 ส านักงบประมาณ  กองทุน
สงเสริม SMEs

 รวมทั้งส้ิน
 แผนเงนิสะสม   เบิกจายจากกองทุนฯ

รวมงาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2558 

จ านวน 23 โครงการ
ยุทธศาส ร์ที่ 1 : วางแผนและจดัท ายุทธศาส ร์การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

ยุทธศาส ร์ที่ 2 : ใหความชวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 21



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

   79,000,000.00                 -      79,000,000.00    79,000,000.00 100.00    56,783,855.98 71.88 100.00 92.22

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนางาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2558 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ
 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ 
ส้ินสุดโครงการ

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

 ส านักงบประมาณ  กองทุน
สงเสริม SMEs

 รวมทั้งส้ิน
 แผนเงนิสะสม   เบิกจายจากกองทุนฯ

รวมงาน/โครงการ ามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2558 

จ านวน 23 โครงการ

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

14) โครงการจดังาน SMEs National Awards ภาคการผลิ  
การคาและบริการ

     5,000,000.00                 -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00      4,977,020.00 99.54 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

15) โครงการ Front Service สสว.         650,000.00                 -           650,000.00         650,000.00 100.00          578,334.70 88.97 100.00 96.00 30 ก.ย.

58

16) งานบริหารจดัการกองทุนรวมลงทุน      2,000,000.00                 -        2,000,000.00      2,000,000.00 100.00           19,796.00 0.99 100.00 53.00 30 ก.ย.

58

17) โครงการสรางเครือขายผปูระกอบการ SMEs และพฒันา
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

     4,000,000.00                 -        4,000,000.00      4,000,000.00 100.00       1,744,238.30 43.61 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

   15,000,000.00                 -      15,000,000.00    15,000,000.00 100.00    10,814,558.04 72.10 100.00 100.00

18) งานด าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ      5,000,000.00                 -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00      2,028,128.10 40.56 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

19) โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ      5,000,000.00                 -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00      4,248,082.56 84.96 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

20) งานด าเนินกิจกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซียนดาน 
SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : 

ASEAN SMEWG)

     5,000,000.00                 -        5,000,000.00      5,000,000.00 100.00      4,538,347.38 90.77 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

   15,000,000.00                 -      15,000,000.00    15,000,000.00 100.00     10,695,446.77 71.30 100.00 88.33

21) งานพฒันาศกัยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      1,000,000.00                 -        1,000,000.00      1,000,000.00 100.00          676,175.12 67.62 100.00 80.00 30 ก.ย.

58

22) งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์      4,000,000.00                 -        4,000,000.00      4,000,000.00 100.00      1,330,007.28 33.25 100.00 85.00 30 ก.ย.

58

23) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั งิาน ามภารกิจและ
นโยบายของรัฐ

   10,000,000.00                 -      10,000,000.00    10,000,000.00 100.00      8,689,264.37 86.89 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

หมายเห  ุ: ที่มาของงบประมาณ จาก ส านักงบประมาณ หมายถึง ไดรับจดัสรรงบประมาณ ามพระราชบัญญั งิบประมาณรายจายประจ าปี

ยุทธศาส ร์ที่ 4 : เสริมสรางศกัยภาพการบริหารจดัการองค์กร

ยุทธศาส ร์ที่ 3 : เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 22



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท)  (%) (%) (%)

    136,566,000.00    4,567,170,000.00    4,703,736,000.00   2,438,152,550.00 1785.33    1,649,258,077.37      67.64 89.23 74.47

  - ไมมี  -
    136,566,000.00    4,567,170,000.00    4,703,736,000.00   2,438,152,550.00 1785.33    1,649,258,077.37      67.64 89.23 74.47

1) ชดเชยดอกเบ้ียในโครงการ SMEs 

Power เพื่อวันใหม แกธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.)

       77,386,000.00                             -           77,386,000.00         77,386,000.00 100.00        77,386,000.00    100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

2) ชดเชยดอกเบ้ียในโครงการชวยเหลือ
ผปูระกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบ
จากเห อุุทกภัยปี 2553 แกธนาคาร
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

      59,180,000.00                             -           59,180,000.00        59,180,000.00 100.00        59,180,000.00    100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

59

3) โครงการพฒันาผปูระกอบการใหม 
(Start Up)

                          -         200,000,000.00       200,000,000.00      138,600,000.00 69.30        93,448,023.49      67.42 46.71 67.94 30 ก.ย.

60

4) โครงการสงเสริมและพฒันาธุรกิจระดับ
เ บิโ  (SME Strong/Regular Level)

                          -         200,000,000.00       200,000,000.00       148,740,550.00 74.37        57,684,341.63      38.78 100.00 100.00 31 ธ.ค.

60

5) โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน                           -         100,000,000.00       100,000,000.00        23,500,000.00 23.50        25,505,268.41    108.53 90.71 87.46 31 ธ.ค.

60

6) โครงการยกระดับผลิ ภัณฑ์ SME สู
ระดับ ลาดโลก (Global Reach)

                          -           85,000,000.00         85,000,000.00        72,000,000.00 84.71       85,000,000.00    118.06 79.33 51.05 30 ก.ย.

60

7) โครงการสรางนักการคามืออาชีพ 
(Trading Enterpreneur)

                          -           41,130,000.00         41,130,000.00         41,130,000.00 100.00        41,130,000.00    100.00 100.00 100.00 31 มี.ค.

60

รวมโครงการ ามแผนปฏิบั กิารสงเสริม SME

 ปี 2559 จ านวน 17 โครงการ

ยุทธศาส ร์ที่ 1 : วางแผนและจดัท า
ยุทธศาส ร์การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ยุทธศาส ร์ที่ 2 : ใหความชวยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

 ส านักงบประมาณ
 แผนเงนิสะสม

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนาโครงการที่ก าลังด าเนินงาน ามแผนปฎิบั กิารสงเสริม SME ปี 2559 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ เดือน ก.ย.60

หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

 กองทุนสงเสริม SMEs

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน 

ณ เดือน ก.ย.60

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 เบิกจายจากกองทุนฯ
 รวมทั้งส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 23



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท)  (%) (%) (%)

    136,566,000.00    4,567,170,000.00    4,703,736,000.00   2,438,152,550.00 1785.33    1,649,258,077.37      67.64 89.23 74.47รวมโครงการ ามแผนปฏิบั กิารสงเสริม SME

 ปี 2559 จ านวน 17 โครงการ

 ส านักงบประมาณ
 แผนเงนิสะสม

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนาโครงการที่ก าลังด าเนินงาน ามแผนปฎิบั กิารสงเสริม SME ปี 2559 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ เดือน ก.ย.60

หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

 กองทุนสงเสริม SMEs

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน 

ณ เดือน ก.ย.60

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 เบิกจายจากกองทุนฯ
 รวมทั้งส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

8) โครงการกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
 สรางโอกาส SMEs ไทย เขาถึงแหลงทุน

                          -           97,310,000.00         97,310,000.00        97,002,000.00 99.68        97,310,000.00    100.32 100.00 28.76 30 ก.ย.

60

9) โครงการแฟรนไชส์ไทยสู ลาดโลก                           -           48,730,000.00         48,730,000.00        48,730,000.00 100.00        48,730,000.00    100.00 100.00 100.00 31 มี.ค.

60

10) โครงการสนับสนุนการพฒันา
เทคโนโลยีของอุ สาหกรรมไทย หรือ 
ITAP (Industrial Technology 

Assistance Program)

                          -           80,000,000.00         80,000,000.00        80,000,000.00 100.00       80,000,000.00    100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

60

11) โครงการคูปองนวั กรรมเพื่อพฒันา 
SMEs สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระยะ อเนื่อง

                          -           15,000,000.00         15,000,000.00        15,000,000.00 100.00        15,000,000.00    100.00 100.00 68.50 31 มี.ค.

61

12) โครงการสรางผปูระกอบการภาคธุรกิจ
เทคโนโลยีนวั กรรมใหม (Start-up 

Voucher)

                          -           50,000,000.00         50,000,000.00        50,000,000.00 100.00       50,000,000.00    100.00 100.00 70.00 30 ก.ย.

60

13) โครงการขบัเคลื่อนผลงานวิจยัสูเชิง
พาณิชย์

                          -             5,000,000.00           5,000,000.00          5,000,000.00 100.00          5,000,000.00    100.00 100.00 100.00 31 ธ.ค.

59

14) โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขดี
ความสามารถ SMEs

                          -         630,000,000.00       630,000,000.00      623,798,000.00 99.02      596,031,393.50      95.55 99.23 84.33 31 ธ.ค.

60

15) โครงการเงนิทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

                          -      1,000,000,000.00    1,000,000,000.00      411,900,000.00 41.19      169,855,056.85      41.24 60.75 56.72 31 ธ.ค.

60

16) โครงการแปลงเครือ่งจกัรเป็นทุน และ
การปรับเปลี่ยนเครือ่งจกัรส าหรับ
ผปูระกอบการเอสเอ็มอี

                          -           15,000,000.00         15,000,000.00        14,064,000.00 93.76        15,000,000.00    106.66 100.00 39.58 30 ก.ย.

60

17) โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจชนาด 
กลางและขนาดยอม

                          -     2,000,000,000.00   2,000,000,000.00      532,122,000.00 26.61      132,997,993.49      24.99 40.21 11.57 31 ธ.ค.

61

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 24



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท)  (%) (%) (%)

    136,566,000.00    4,567,170,000.00    4,703,736,000.00   2,438,152,550.00 1785.33    1,649,258,077.37      67.64 89.23 74.47รวมโครงการ ามแผนปฏิบั กิารสงเสริม SME

 ปี 2559 จ านวน 17 โครงการ

 ส านักงบประมาณ
 แผนเงนิสะสม

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนาโครงการที่ก าลังด าเนินงาน ามแผนปฎิบั กิารสงเสริม SME ปี 2559 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ เดือน ก.ย.60

หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน

 กองทุนสงเสริม SMEs

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน 

ณ เดือน ก.ย.60

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 เบิกจายจากกองทุนฯ
 รวมทั้งส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

  -ไมมี-

  -ไมมี-

ยุทธศาส ร์ที่ 4 : เสริมสรางศกัยภาพการ
บริหารจดัการองค์กร

ยุทธศาส ร์ที่ 3 : เสริมสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางประเทศ

หมายเห  ุ: 1) ที่มาของงบประมาณ จาก ส านักงบประมาณ หมายถึง ไดรับจดัสรรงบประมาณ ามพระราชบัญญั งิบประมาณรายจายประจ าปี
               2) การเบิกจายที่เกินกวารอยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจายเงนิออกจากกองทุนที่มากกวาแผนการใชจายเงนิในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจายเงนิเป็นงวดๆ าม MOU

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 25



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

                   -        300,940,000.00      300,940,000.00      300,940,000.00 100.00    300,384,187.40 99.82 100.00 99.85

 -ไมมี-
                   -        300,940,000.00      300,940,000.00      300,940,000.00 100.00    300,384,187.40 99.82 100.00 99.85

1) ชดเชยดอกเบ้ียในโครงการ SMEs Power เพื่อ
วันใหม แกธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

                   -          70,944,100.00        70,944,100.00        70,944,100.00 100.00     70,944,100.00    100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

2) ชดเชยดอกเบ้ียในโครงการชวยเหลือ
ผปูระกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากเห ุ
อุทกภัยปี 2553 แกธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.)

                   -          54,995,900.00        54,995,900.00        54,995,900.00 100.00     54,995,900.00    100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

3) สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพฒันา
ที่ยั่งยืน

                   -          60,000,000.00        60,000,000.00        60,000,000.00 100.00      59,444,187.40 99.07 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

4) สงเสริมและพฒันาผลิ ภัณฑ์ศลิปาชีพ าม
แนวพระราชด าริ

                   -          25,000,000.00        25,000,000.00        25,000,000.00 100.00     25,000,000.00 100.00 100.00 100.00 30 ก.ย.

58

5) พฒันาผลิ ภัณฑ์เพื่อใหสอดคลองกับความ
องการของ ลาด

                   -          90,000,000.00        90,000,000.00        90,000,000.00 100.00     90,000,000.00    100.00 100.00 99.26 31 ก.ค.

59

                   -   

 - ไมมี -
                   -   

 - ไมมี -
หมายเห  ุ: 1) ที่มาของงบประมาณ จาก ส านักงบประมาณ หมายถึง ไดรับจดัสรรงบประมาณ ามพระราชบัญญั งิบประมาณรายจายประจ าปี
              2) การเบิกจายที่เกินกวารอยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจายเงนิออกจากกองทุนที่มากกวาแผนการใชจายเงนิในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจายเงนิเป็นงวดๆ าม MOU

ยุทธศาส ร์ที่ 3 :เสริมสรางเครือขายความรวมมือ

ยุทธศาส ร์ที่ 4 :เสริมสรางศกัยภาพการบริหารจดัการ

 รวมทั้งส้ิน
 แผนเงนิสะสม  เบิกจายจากกองทุนฯ

รวมโครงการ ามแผนปฏิบั กิารสงเสริม SME ปี 2558

 จ านวน 5 โครงการ
ยุทธศาส ร์ที่ 1 : วางแผนและจดัท ายุทธศาส ร์การ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ยุทธศาส ร์ที่ 2 :ใหความชวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน
และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ความคืบหนาการ
ด าเนินงาน ณ ส้ินสุด

โครงการ

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนาโครงการที่ก าลังด าเนินงาน ามแผนปฏิบั กิารสงเสริม SME ปี 2558 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ
 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 ความคืบหนาการใชเงนิของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห :ุค านวณ % ใชจายจริง เทียบกับแผน ก าหนด

ส้ินสุด
โครงการ ส านัก

งบประมาณ  กองทุนสงเสริม SMEs

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

  ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 26



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

                        -       599,664,800.00     599,664,800.00     536,133,800.00 89.41    396,631,852.28 73.98 79.82 80.27

                        -         82,400,000.00       82,400,000.00       82,400,000.00 100.00        9,072,563.57 11.01 84.38 90.63

1) จัดท าฐานขอมูล SME แหงชา ิ                         -        40,000,000.00      40,000,000.00      40,000,000.00 100.00        1,982,584.40 4.96 100.00 100.00 31 ม.ีค.

60

2) ขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SME                         -         42,400,000.00       42,400,000.00       42,400,000.00 100.00        7,089,979.17 16.72 68.75 81.25 31 ม.ีค.

59

                        -       517,264,800.00     517,264,800.00     453,733,800.00 87.72    387,559,288.71 85.42 94.96 93.48

3) สนบัสนนุและพัฒนา SME ที่มีศักยภาพสูง 
(SME National Champion)

                        -        60,000,000.00      60,000,000.00                           -   0.00                         -   0.00 0.00 0.00 ยกเลิก
โครงการ

4) ศูนยใ์หบริการ SME ครบวงจร (SME One - 

stop Service Center)

                        -         32,900,000.00       32,900,000.00       32,900,000.00 100.00      26,362,641.10 80.13 100.00 100.00 31 ม.ีค.

59

5) สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 

Champions)

                        -         87,574,400.00       87,574,400.00       87,574,400.00 100.00      71,634,004.76 81.80 100.00 98.18 30 ก.ย.

59

6) เ รียมความพรอมผูประกอบการเพือ่รองรับ 
AEC

                        -           7,910,000.00         7,910,000.00         7,910,000.00 100.00       6,328,000.00 80.00 91.82 91.66 31ส.ค.

60

7) เสริมสรางความเขมแข็งส าหรับผูประกอบการ
รุนใหม

                        -         12,220,000.00       12,220,000.00       12,220,000.00 100.00        9,776,000.00 80.00 80.63 80.00 31ส.ค.

60

8) ลงบัญชสี าหรับธรุกจิ SME                         -           3,531,000.00         3,531,000.00                           -   0.00                         -   0.00 0.00 0.00 ยกเลิก
โครงการ

9) Innovative Packaging for SMEs                         -           3,410,000.00         3,410,000.00         3,410,000.00 100.00        2,728,000.00 80.00 97.33 96.71 31ส.ค.

60

10) สนบัสนนุเครือขาย SME ใน 18 กลุมจังหวัด                         -       309,719,400.00     309,719,400.00     309,719,400.00 100.00    270,730,642.85 87.41 100.00 94.34 30 ก.ย.

59

                        -   

 - ไมมี -

ยทุธศาส ร์ที่ 2 :ใหความชวยเหลือ อุดหนนุ สนบัสนนุ
และสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ยทุธศาส ร์ที่ 3 :เสริมสรางเครือขายความรวมมือ

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนาโครงการที่ก าลังด าเนนิงาน ามยทุธศาส ร์การสงเสริม SME ระยะเรงดวน ปี 2558 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงินของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห ุ:ค านวณ % ใชจายจริง เทียบกบัแผน

ความคืบหนาการ
ด าเนนิงาน 

ณ ส้ินสุดโครงการ

ยทุธศาส ร์ที่ 1 : วางแผนและจัดท ายทุธศาส ร์การ
สงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

 กองทุนสงเสริม 
SMEs

 ส านกังบประมาณ  รวมทั้งส้ิน

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 แผนเงินสะสม  เบิกจายจากกองทุนฯ

รวมโครงการ ามยทุธศาส ร์การสงเสริมวิสาหกจิ 
SME ระยะเรงดวน ปี 2558  

จ านวน 10 โครงการ

รายงานผลการด าเนินงานของส านกังาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

  ส านกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 27



แผน ผล
 (บาท) (%)  (บาท) (%) (%) (%)

                        -       599,664,800.00     599,664,800.00     536,133,800.00 89.41    396,631,852.28 73.98 79.82 80.27

สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณและความคืบหนาโครงการที่ก าลังด าเนนิงาน ามยทุธศาส ร์การสงเสริม SME ระยะเรงดวน ปี 2558 (ขอมูล ณ ส้ินสุดโครงการ)

ล าดับ ชื่อโครงการ

 ความคืบหนาการใชเงินของหนวยงาน ณ ส้ินสุดโครงการ
หมายเห ุ:ค านวณ % ใชจายจริง เทียบกบัแผน

ความคืบหนาการ
ด าเนนิงาน 

ณ ส้ินสุดโครงการ

 กองทุนสงเสริม 
SMEs

 ส านกังบประมาณ  รวมทั้งส้ิน

ก าหนด
ส้ินสุด

โครงการ

 ที่มาของงบประมาณ (บาท)

 แผนเงินสะสม  เบิกจายจากกองทุนฯ

รวมโครงการ ามยทุธศาส ร์การสงเสริมวิสาหกจิ 
SME ระยะเรงดวน ปี 2558  

จ านวน 10 โครงการ                         -   

 - ไมมี -
หมายเห ุ : 1) ที่มาของงบประมาณ จาก ส านกังบประมาณ หมายถึง ไดรับจัดสรรงบประมาณ ามพระราชบัญญั ิงบประมาณรายจายประจ าปี
              2) การเบิกจายที่เกนิกวารอยละ 100 มาจากการที่มีการเบิกจายเงินออกจากกองทุนที่มากกวาแผนการใชจายเงินในเดือนนั้นๆ โดยเป็นการเบิกจายเงินเป็นงวดๆ าม MOU

ยทุธศาส ร์ที่ 4 :เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ

  ส านกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม หนาที่ 28



 



      รายงานผลการดําเนนิงานของสํานักงาน ระหว�างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560             
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สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 

 

การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข$งขันได�อย$างย่ังยืน 

 

(2560-2564) 

ความเชี่อมโยงการส$งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อมกับแผนยุทธศาสตร4 สสว. 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร4 สสว. 
(2560-2564) 

 

� 

 

นโยบายรัฐบาลข�อท่ี 
 

 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 

ยุทธศาสตร4ชาติ 
�� ป9 

 ยุทธศาสตร4ด�านการสร�างความสามารถในการแข$งขัน 
การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พัฒนาทักษะ

ผู�ประกอบการ 

 

� 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SME สู$สากล 

 

 

�� 
 

(2560-2564) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
 

สังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี  

 

� 

 

แผนการส$งเสริม 
SME 
ฉบับท่ี  

ยุทธศาสตร4ที ่3  
พัฒนากลไกเพ่ือ

ขับเคลื่อนการส$งเสริม 
SME อย$างเปCนระบบ 

ยุทธศาสตร4ที ่1  
ส$งเสริมและพัฒนา 
SME รายประเด็น 

ยุทธศาสตร4ที ่2  
เสริมสร�างขีด

ความสามารถ SME 
เฉพาะกลุ$ม 

ยุทธศาสตร4ที ่1 : บูรณาการความร$วมมือ
กับหน$วยงานส$งเสริม SME  

ยุทธศาสตร4ที ่2 : ผลักดันงานตาม
แผนการส$งเสริม SME  

ยุทธศาสตร4ที ่3 : สร�างการเข�าถึงบริการ
เพ่ือ SME  

ยุทธศาสตร4ที ่4 : เพ่ิมศักยภาพองค4กร  
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สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�งเสริมและพัฒนา 
SME รายประเด็น

เสริมสร'างขีด
ความสามารถ SME 
เฉพาะกลุ�ม

พัฒนากลไกเพ่ือ
ขับเคลื่อน SME อย�าง
เป/นระบบ

เป0าหมายของแผนการส�งเสริม SME ฉบับท่ี 4  

 

เป0าหมายสูงสูดของแผนการส�งเสริมฯ อยู�ท่ีการเพ่ิมสัดส�วน SME GDP ต�อ GDP รวมของประเทศ 

ให'สูงขึ้นเป/นร'อยละ 50 ภายในป? 2564  

 

แผนการส$งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทัศน4   ��                      “SME ไทย เติบโต เข�มแข็ง แข$งขันได�ในระดับสากล  
                       เพ่ือเปCนพลังสําคญัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” 

พั ฒ น า ร ะ บ บ
นิเวศน@ให'เอ้ือต�อ
การดําเนินธุรกิจ 
SME  

1 
 

2 
 ยกระดับขดีความ          

สามารถ ในการ
ประกอบธุรกจิของ 
SME ให'มีประสิทธิภาพ
พร'อมเข'าสู�การแข�งขนั
อย�างมืออาชีพ 

3 
 เพ่ิมศักยภาพด'าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของ SME เพ่ือสร'าง
มูลค�า ตอบโจทย@อนาคต
ประเทศไทย 

 พันธกิจ �� 

แบ$งออกเปCน 3 ยุทธศาสตร4 
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สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มิตคิวามเช่ือมโยงของงาน-โครงการงบประมาณ ประจาํป9 2560 กับยุทธศาสตร4สํานักงาน ป9 2560-2564 
    และแผนการส$งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อม ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) 

งาน-โครงการตามยุทธศาสตร4
สํานักงาน ป9 2560-2564 

งาน-โครงการตามแผนการส$งเสริม 
SME ฉบับท่ี 4 

31 
งาน - โครงการ 

31 
งาน -โครงการ 

ยุทธศาสตร@ที่ 3 : สร'างการ
เข'าถึงบริการเพื่อ SME  
 4 งาน-โครงการ 

  ยุทธศาสตร@ที่ 4 : เพิ่มศักยภาพ
องค@กร  

 3 งาน-โครงการ 

ยุทธศาสตร@ที่ 2 : ผลักดันงาน
ตามแผนการส�งเสริม SME 

 16 งาน-โครงการ 

ยุทธศาสตร@ที่ 1 : บูรณาการความ
ร�วมมือกับหน�วยงานส�งเสริม SME  

8 งาน-โครงการ 

ยุทธศาสตร@ที่ 2 : เสริมสร'างขดี
ความสามารถ SME เฉพาะกลุ�ม 

 8 งาน-โครงการ 

ยุทธศาสตร@ที่ 3 : พัฒนากลไก
เพื่อขับเคลื่อน SME อย�างเป/น
ระบบ 

16 งาน-โครงการ 

ยุทธศาสตร@ที่ 1 : ส�งเสริมและพฒันา 
SME รายประเด็น 

7 งาน-โครงการ 
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สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 

 

 

 
 

การจัดสรรงบประมาณป9 2560 ตามยุทธศาสตร4สํานักงาน (ป9 2560-2564) 
ยุทธศาสตร4 ยุทธศาสตร4ที ่1 ยุทธศาสตร4ที ่2 ยุทธศาสตร4ที ่3 ยุทธศาสตร4ที ่4 
งบประมาณ 

(บาท) 
55,358,600 699,903,000 203,925,000 34,900,000 

จํานวนงาน-
โครงการ 

8 16 4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสรรงบประมาณป9 2560 ของสํานักงาน (ป9 2560) 
ภายใต�กรอบแผนการส$งเสริม SME ฉบบัที่ 4 (ป9 2560-2564) 

ยุทธศาสตร4 ยุทธศาสตร4ที ่1 ยุทธศาสตร4ที ่2 ยุทธศาสตร4ที ่3  
งบประมาณ 

(บาท) 
279,173,000 551,925,000 162,988,600  

จํานวนงาน-
โครงการ 

7 8 16  

ในป9 2560 สสว. ได�รับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานภายใต�กรอบแผนการส$งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อม เพ่ือการดําเนินงาน-โครงการ จํานวน 994,086,600 บาท 
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