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บคุลากรมคีวาม
เปน็มอือาชีพ 
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ค ำน ำค ำน ำ  
 

ส ำนักงำนสงเสริมวิสำห กิจขนำ กลำงและขนำ ยอม ้สสว .) มีบทบำทหนำที                               

ำมพระรำชบัญญั ิสงเสริมวิสำหกิจขนำ กลำงและขนำ ยอม พ .ศ. 2543 และ ำมที่ไ รับ

มอบหมำยจำกรัฐบำลใหเป็นหนวยงำนหลักในกำรจั ท ำแผนกำรสงเสรมิ SME กำรผลัก ันแผน

ไปสูกำรปฏิบั ิ  กำรสนับสนุนหนวยงำนปฏิบั ิ กำร ิ ำมประเมินผลกำรสงเสริม SME                       

ใหเป็นไป ำมแผนและนโยบำยของรัฐบำล และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหนวยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เพื่อสงเสริมสนับสนุน SME ไทย รวมถึงในฐำนะเจำภำพหลัก

ในกำรจั ท ำงบประมำณลักษณะบูรณำกำร ำนกำรสงเสริม SME นับ ั้งแ ปี 2559 จนถึง

ปัจจุบัน สสว. ไ รวมมือกับหนวยงำน ำงๆ ในกำร  ำเนินงำน ำมแผนกำรสงเสริม SME 4.0 

และผลัก ันกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME ที่สอ คลองกับนโยบำย Thailand 4.0 

ของรัฐบำล  

ังนั้นเพื่อใหกำร  ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล ำมเปำหมำย ัวช้ีวั ของแผน

ที่ก ำหน ไว กำร ิ ำมประเมินผลกำร  ำเนินงำนจึงมีบทบำทส ำคัญที่จะเป็นสวนหนึ่งในกำร

สะทอนภำพกำรท ำงำน สภำพปัญหำ อุปสรรคในแ ละชวงเวลำของกำร  ำเนินงำน ลอ จน

กำรน ำเสนอผลกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME ที่ส ำคัญและโ เ นในหวงระยะเวลำ

นั้นๆ ผำนกำรน ำเสนอเป็นรำยไ รมำส ที่จะเสนอ อคณะกรรมกำรสงเสริมวิสำหกิจขนำ กลำง

และขนำ ยอม ้เฉพำะกิจ) คณะอนุกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนฯ และผูบริหำรส ำนักงำนฯ เพื่อให

ทรำบผลกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME อยำง อเนื่อง และใชประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนและกำรสงเสริม SME อไป 
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SME ในการป้องกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน 

 

สารบัญสารบัญ  

  



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส มกราคม – มีนาคม 2562 

ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ่ปี่2562

 

การใหความชวยเหลือทางทารเงินแก่SME่และมา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริม
ความรูใหกับ่่SME ในการปองกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน 

 

08 

รายงานสถานการณว์ิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

 

07 

การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสริม่SME 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผปูระกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนา กลางและ
ขนา ยอมสูสากล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน/โครงการ่ของส านักงาน่ปี่2562 

 

04 

การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกจิขนา กลาง่่่่่่่่่่่่่่่่่
และขนา ยอม่ประจ าปี่2562 

 

03 

ทิศทางการสงเสรมิ่SME ปี่2562 02 

ความเชื่อมโยงระ ับยุทธศาส ร์จากแผนชา ิสูแผนระ บัองค์กร 01 
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แผ
นร
ะ
ับท

ี่  4
 

 

แผนยุทธศาส ร์่สสว. 

ยทุธศาสรย์กระบัการบรูณาการ  Micro และ SME  ของประเทศ วย BIG  DATA 

ยทุธศาสร์พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ  Micro และ SME  และเศรษฐกจิชมุชน 

ยทุธศาสรส์รางสงัคมผูประกอบการใหเบิโและกาวสูสากล 

ยทุธศาสร์เพิม่ศกัยภาพองคก์รใหมสีมรรถนะสงู ้High  Performance  Agency) 

แผ
นร
ะ
ับท

ี่  3
 

 

แผนการสงเสริมSME ฉบับท่ี่4 

ยทุธศาสรส์งเสรมิและพัฒนา SME รายประเน็ 

- ยกระบัผลิภาพ เทคโนโลย ีนวักรรม  / - การเขาถงึแหลงเงนิทนุ  / - การเขาถงึลาและเขาสูสากล / - ความเปน็ผูประกอบการ 

ยทุธศาสร์เสรมิสรางขีความสามารถ SME เฉพาะกลุม 

- ผูประกอบการใหมทีม่มีลูคาสงู  / - การรวมกลุมและเครอืขายธรุกจิ / - วสิาหกจิฐานราก 

ยทุธศาสร์พัฒนากลไกเพือ่ขบัเคลือ่นการสงเสรมิ SME อยางเปน็ระบบ 

− พัฒนาเครือ่งมอืการสงเสรมิ SME / - ทบทวนปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

แผนปฏบิั กิารสงเสรมิ่SME  /  แผนบรูณาการพฒันาผปูระกอบการ่เศรษฐกจิชมุชน่และวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม่ 
  

แผ
นร
ะ
ับท

ี่  2
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

- การจััง้ Center of Excellence ภาคเกษร สนิคาชมุชน และ E-Commerce Center  

- การปรบัปรงุกฎหมาย  / - National Start up Center / - การจัอนับัความนาเชือ่ถอื SME 

- หลักเกณฑก์ารจัสรรเงนิสนบัสนนุ SME  / - การอบรมความรู และการจััง้วทิยาลยั SME 

แผนพัฒนาฯ่ฉบับท่ี่12 

ยทุธศาสรก์ารสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและแขงขนัไอยางยัง่ยนืวัชีว้ั:  สัสวน SME GDP เพิม่ขึน้เปน็ 45% เมือ่สิน้สุแผนฯ 12 

- สรางผูประกอบการใหมทีม่ทีกัษะการท าธุรกจิ  / - การจััง้วสิาหกจิชมุชน  / - ก าหนหลกัสูรพัฒนาความเปน็ผูประกอบการในการศกึษา 

- สนบัสนนุการเขาถงึขอมลู แหลงทนุ นวักรรม / -สงเสรมิการใช ICT ในการจัการและการลา  / - สงเสรมิการรวมกลุมคลสัเอร์ในรปูแบบ
หวงโซมลูคา  

- สรางโอกาสในการ าเนนิธุรกจิระหวางประเทศ  / - สงเสรมิบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา SME  

01 
ความเชื่อมโยงระ ับยุทธศาส ร์จากแผนชา ิ
สูแผนระ ับองค์กร 

  

  

  

  

แผ
นร
ะ
ับท

ี่  1
 

 

ยุทธศาส ร์ชา ิ่20 ปี 

ยทุธศาสร์านการสรางความสามารถในการแขงขนั 

- สรางความเขมแขง็ผูประกอบการอจัฉรยิะ  / - สรางโอกาสเขาถงึบริการทางการเงิน / - สรางโอกาสเขาถงึลา 

- สรางระบบนเิวศที่เอือ้อการ าเนนิธรุกจิของผูประกอบการและวสิาหกจิขนากลางและขนายอมยคุใหม 
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GENERAL 

กลุมผูประกอบการที่ าเนินธุรกิจวยความแกาง มีความโเน การสรางมูลคาเพิ่ม การก าหนกลยุทธ์
ราคา มีความสรางสรรค์  มีกลุมเปูาหมายชัเจน หรือมีงานวิจัยมาสนับสนุน ซึ่งจะเป็นกลุมหลักในการขับเคลื่อน
ความเขมแข็งของธุรกิจ 

กลุมผูประกอบการที่จะทราบวาสินคานเองเหมาะกับลาไหนในางประเทศ เชน ญี่ปุุน ะวันออกกลาง เอเซียกลาง 
โย สสว. ไวางแพลฟอร์มิจิอล เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไ 

 

กลุมผูประกอบการที่เป็น  e-commerce เพื่อที่จะไหาแนวทางในการยกระับผูประกอบการ ซึ่งขณะนี้ สสว. 
จัท า Application SME  CONNEXT เพื่อใหผูประกอบการรับทราบขาว กิจกรรมางๆ ของ สสว. ที่เป็น
ประโยชน์กับผูประกอบการและเชื่อมโยงกับหนวยงานสงเสริม  SME รวมทั้งจัท าเว็บไซ์  SME ONE  

ผูที่เริ่มนสนใจเป็นผูประกอบการ ซึ่งองเริ่มจากความั้งใจที่จะเรียนรูเป็นผูประกอบการมาสูการเขาใจกลไก โย 
สสว. จะผลักันและคัเลือกใหเขากลุมหลัก 3 กลุมแรกอไป 

 

การสรางผูประกอบการใหมในวัย 50 ขึ้นไป โย สสว. จะชวยวางแผนใหกับคนกลุมังกลาวกอน 10 ปีลวงหนา 
เพื่อใหเขาใจกลไกการ าเนินธุรกิจกอนวัยเกษียณ 

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอ านวยการ สสว. ไแถลงขาวนโยบายการสงเสริม SME ปี 2562 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2561 ภายใ
แนวคิ “SME SPEED” ซึ่งเป็นการ าเนินการอเนื่องจากทิศทางการสงเสริม SME ปี 2561 “REINVENTING SME FUTURE” 
ซึ่งค าวา SPEED มาจากค าวา Smart (ฉลารอบรู๊ Proactive (การท างานเชิงรุก๊ Efficiency (มีประสิทธิภาพ๊ Exclusive                  
(มีความพิเศษ และ Digitalization (ปรับกระบวนการท างานสูระบบิจิทัล๊ เป็นกลไกหลัก โยมีกลุมเปูาหมาย คือ กลุม Micro  SME 

กลุม Small และกลุม Medium รวมทั้งเปลี่ยนค าวา Start up เป็นค าวา Born  โยแบงออกเป็น 5 กลุม ังนี้ 

02 ทิศทางการสงเสริม่SME ปี่2562 

SME SPEED คื อ น โย บ า ย ใ น
ท างานของ สสว.ปี 2562 เพื่ อ
พั ฒ น า  SME ไ ป สู ก า ร เ ป็ น 
Modernization  

 

นโยบายในการขับเคลื่อน่สสว.่ในปี่2562 
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แผนยุทธศาสร์ สสว.  
มีการ าเนินการทบทวน
เป็นประจ าทุกปี 

แผนยุทธศาส ร์่สสว.่ปี่2560 – 2564  (ฉบับทบทวนปี่2562 – 2564่ 

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที่ 5/59  
 วนัที่  3 ส.ค.59 

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที่  7/61 

 วนัที่ 24 ก.ย.61 

 คณะกรรมการสงเสรมิฯ ้เฉพาะกจิ๊ 
ในคราวการประชมุ ครัง้ที่ 2/61  
วนัที่ 12 .ค.61 

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที่  1/61 

 วนัที่ 15 ม.ค.61 

 
ปี 2560-2564 

้ฉบับทบทวนปี 2561-2564๊ 
 

ปี่2560-2564 

(ฉบับทบทวนปี่2562-2564่ 
 

แผนฯ ระยะ 5 ปี 

้ปี 2560-2564๊ 
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แผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม่ประจ าปี่2562 

จากแผนยุทธศาสร์สสว. ปี 2560-2564 ้ฉบับทบทวนปี 2562-2564) น ามาสูการแปลงแผนไปสู
การปฏิบัิ ที่มุงเนนการสงเสริม SME ใหเิบโามแนวทาง Business Life Cycle โยแบงกลุม
การสงเสริม และความหมายในและกลุม ังนี้ 
 

ผูที่สนใจจะเริ่มธุรกิจ 

…………………………… 

ผูเริ่มนธุรกิจมาไมเกิน 
3ปี ้New SME) หรือ  
ไมเกิน 5  ปี ้Startup) 

Early Stage 

 าเนินธุรกิจมาแลว
ไมนอยกวา 3 ปี 
………………………… 

อยูในชวงพัฒนาธุรกิจ 

………………………… 

เนนลาในประเทศ 

………………………… 

องการความ
ชวยเหลือใน
ระับพื้นฐาน 

Regular 

ประสบปัญหาใน
การ าเนินธุรกิจ 

……………………… 

องการความ
ชวยเหลือเพื่อให
สามารถฟื้นฟูธุรกิจไ 
……………………… 

มีผลประกอบการ
ขาทุนอเนื่อง
ในชวง 3 ปีที่ผานมา 

Turn Around 

วิสาหกิจชุมชน 

…………………………… 

ผูประกอบการ OTOP 
…………………………… 

สหกรณ์ 

Community 

กลไก เครื่องมือ และ
ระบบสนับสนุนการ
พัฒนาผูประกอบการ 
SME เชน ระบบพี่เลี้ยง/
ที่ปรึกษา และระบบ
ิามประเมินผล         
เป็นน 
…………………………… 

โครงสรางพื้นฐานและ
ปัจจัยเอื้อางๆ อาทิ 
ศูนย์บริการ SME และ
ฐานขอมูล SME เป็นน 

 

Ecosystem 

 

 าเนินธุรกิจมาแลว
ไมนอยกวา 3 ปี 

………………………… 

มีศักยภาพในการ
เิบโทั้งลาในและ
างประเทศ 

………………………… 

มีการเิบโของ
รายไเฉล่ีย ไมนอย
กวารอยละ 20 อปี 
ในชวง 3 ปีที่ผานมา 

………………………… 

เนนการพัฒนาใน
ระับสูง ้Advance) 

Strong 
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E
cosystem

 

 

(1) งานจัท าแผนปฏบิักิารสงเสรมิ SME  
(2) งานจัท ายทุธศาสร์ และแผนปฏบิักิารสงเสรมิ  

SME รายสาขา รายพ้ืนที่  
(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและขบัเคลือ่น

แผนสงเสรมิ SME 
(4) งานิามและประเมนิผลโครงการสงเสรมิ  SME 
(5) งานบริหารจัการกองทนุรวมลงทนุ 

(6) งาน าเนนิการามกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ  
(7) งานสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางประเทศ 
(8) งาน าเนนิกจิกรรมภายใกรอบคณะท างานอาเซยีน

าน SME (ASEAN SME Agencies Working 
Group : ASEAN  SMEWG) 

(9) งานจัท าและปรบัปรงุฐานขอมลู SME ประเทศไทย
ประจ าป ี

(10) โครงการพัฒนาเครือ่งมอืและัวชีว้ัการประมาณการ
ทางเศรษฐกจิ 

(11) โครงการศกึษาการประเมนิมลูคาทางเศรษฐกจิส าหรบั 
SME 

(12) งานจัท ารายงานสถานการณฯ์ประจ าปี 
(13) งานจัท าชันชีีว้ัภาวะเศรษฐกจิส าหรบัผูประกอบการ 

SME 

1.1  บูรณาแผนและงบประมาณให
ครอบคลุมหนวยงานสงเสริม  
Micro  และ SME ของประเทศ 

 

1.3 พั ฒ น า แ ล ะ เชื่ อ ม โย ง
ฐานขอมลูใหรองรบั  Micro  
และ SME BIG DATA  

 

1.4 พั ฒ น าเค รื่องมือ ใน ก าร
วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจาน Micro  
และ SME 

1.2 สรางค วาม รวม มือ ในก าร
สงเสริม   Micro  และ SME 
ทั้งในและางประเทศ 

 

พัฒนาฐานขอมลู Micro และ SME 
จ านวน 4 าน 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
 มขีอมลู Micro Enterprise ที่

สามารถจัเกบ็และิาม ไมนอยกวา 
100,000 ราย 

 ผลทีไ่ – 
------------------------------------ 
พัฒนาเครือ่งมอืในการวิเคราะห์และ

ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิ            
1  Model 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
รายงานวจิยัและประเมนิผลทาง

เศรษฐกจิของ Micro และ SME 
เผยแพรอสาธารณะไมนอยกวา              
6 เรือ่ง 

 ผลทีไ่ – 
------------------------------------ 

15 เครือขาย 

เครอืขายความรวมมอืในการสงเสรมิ 
Micro และ SME ไมนอยกวา                 
25 เครอืขาย 

 ผลทีไ่  
------------------------------------ 
 

2 หนวยงาน 

หนวยงานทีน่ าแผนการสงเสรมิ  
Microและ SME  ไปใชเพิม่ขึน้            
ไมนอยกวา 3 หนวยงาน 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
หนวยงานที่เขารวมกระบวนการิาม

ประเมนิผล เพิม่ขึน้ไมนอยกวา              
2 หนวยงาน 

 ผลทีไ่  
------------------------------------ 
 

 7 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย    1  ัวชี้วั 

 
         ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่่1่่ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME ของ
ประเทศวย BIG  Data 

สรางโครงการสงเสริม Micro และ SME ที่สงผลกระทบอเศรษฐกิจสูง ้High Impact) รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มสัสวน GDP SME รอยละ 45 ในปี 2564 

 

 

การ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ภายใ แผนยุทธศาส ร์่ปี่2562 

จากการิามผลการ าเนินงานามัวช้ีวัภายใแผนยุทธศาสร์ สสว. ปี 2562 จ านวน 4 ยุทธศาสร์ 31 
ัวช้ีวั พบวา ผลการ าเนินงานสะสม้ังแเือนุลาคม 2561- มีนาคม 2562 บรรลุเปูาหมายทั้งสิ้น 3 ัวช้ีวั โยมี
รายละเอียจ าแนกามยุทธศาสร์ ังนี้ ้รายละเอียเพิ่มเิมที่ภาคผนวก ข) 
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เพื่อเชื่อมโยงมารการภาครัฐแก Micro และSME อยางทั่วถึง 

 11 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย   2  ัวชี้วั 
 

 ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่่2 พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

E
cosystem

 

(14) โครงการศกึษาวจิยักฎหมายทีเ่อือ้และลอปุสรรค
อการประกอบธรุกจิของ SME ในกลุมธุรกจิ
บรกิาร 

(15) โครงการศนูยใ์หบรกิาร SME ครบวงจร ้SME 
One-stop Service Center : OSS) 

(16) งานพัฒนาองคค์วามรูส าหรบั SME (Knowledge 
Center) 

 าเนนิการอเนือ่งามภารกจิปี 2561 

2.1 พัฒนาปจัจยัเอือ้อการเบิโ
ของ Micro และ SME 

2.2 ยกระบัการใหบรกิารของ
ศนูย ์ OSS และเชือ่มโยง
นโยบายของรัฐ 

2.3พัฒนาเครอืขายทีป่รกึษา 

มีการก าหนนยิามวสิาหกจิรายยอย 
้Micro Enterprise) และน ารายไมาใช
เปน็เกณฑ์ 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
มีเกณฑก์ารประเมนิศกัยภาพ

ผูประกอบการ้MicroและSME 
scoring) 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  
-------------------------------------
การศกึษาปรบัปรงุ กฎหมาย ระเบยีบให

งายอการท าธรุกจิไมนอยกวา 3 เรือ่ง 
 ผลทีไ่ – 
------------------------------------ 
 จััง้ศูนย์ OSS ระบัภูมภิาค 1 ศูนย ์
 ผลที่ไ - 
-------------------------------------
มีการพฒันาเครือ่งมือการใหบริการ Micro

และ SME วย ICT, chat bot, SME ONE 
จ านวน 1 ระบบ 

 ผลที่ไ - 
-------------------------------------
จััง้ศูนย์ Center of Excellence              

-กลุมเกษร จ านวน 4 ศูนย ์

 ผลที่ไ – 

     - กลุมผลิภณัฑ์ชุมชน จ านวน 1 ศูนย์ 
้นแบบ๊ 

 ผลที่ไ - 

    - Ecommerce Center จ านวน 18 ศูนย์ 
้กลุมจงัหวั๊ 

 ผลที่ไ - 
-------------------------------------
Micro และ SME ที่เขาถงึแหลงเงินทุนไม

นอยกวา 3,000 ราย 

 ผลที่ไ - 
-------------------------------------
Micro และ SME ไรับองค์ความรและ

ประโยชน์จากมารการสงเสริมการน าเขา-
สงออก จ านวน 5,000 ราย 

 ผลที่ไ  
------------------------------------- 
Micro และ SME ไรับบริการขอมลูองค์

ความรูไมนอยกวา 200,000 ราย 

 ผลที่ไ 
------------------------------------- 

มีฐานขอมลูและระบบขึน้ทะเบยีนที่
ปรกึษา/พ่ีเลีย้ง 1 ระบบ 

 ผลทีไ่  
-------------------------------------
จ านวนทีป่รกึษาในระบบเพิม่ขึน้ไมนอย

กวา 800 ราย 
 ผลทีไ่ 
-------------------------------------

1่เรื่อง 

3,216 ราย 

89,585 ราย 

1 ระบบ 

92่ราย 
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เพิ่มขีความสามารถให Micro และ SME เิบโไามวงจรธุรกิจ ้Business  Life  Cycle) 

  8 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย    -  ัวชี้วั 
 
  ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่่3  สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 

3.1 ส ง เส ริ ม ก าร เริ่ ม  น ธุ ร กิ จ 
้Early Stage/Startup) 

3.2 สงเสริม  Micro และ SME ให
ร ว ม ก ลุ ม แ ล ะก า ว สู ส าก ล
้Internationalization) 

3.3 ส ง เส ริ ม ก าร ใช น วั  ก ร ร ม  /
เท ค โน โล ยี  ิ จิ ทั ล แ ล ะ ก า ร
ป รั บ เป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ
้Business Transformation) 

้17๊ โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม 
้Early Stage) 

้18๊ โครงการยกระบัธรุกจิเริม่น ้Boot Up 

New Entrepreneurs) 

มีการจััง้ SME  National Start up 
Center 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
จ านวน Micro และ SME  ทีม่กีารเขาสู

กระบวนการเริม่นธรุกจิ ไมนอยกวา 
2,000 ราย 

 ผลทีไ่  
-------------------------------------
 
เครอืขายของคลสัเอรท์ี่ไรบัการเพ่ิม

ศกัยภาพ 30 เครอืขาย 
 ผลทีไ่  
-------------------------------------
 Micro และ SME ที่ไรบัการยกระบั

มารฐานไมนอยกวา 1,500 ราย 
 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
Micro และ  SME ที่ไรบัการสงเสรมิ              

สูสากล 3,000 ราย 
 ผลทีไ่  
-------------------------------------
 Micro และ SME มรีายไเฉลีย่เพิม่ขึน้ 

รอยละ 10 
 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
 
 

พัฒนารปูแบบ ้model) การประกอบ
ธุรกจิใหม ใหสอคลองกบัเทคโนโลยแีละ
สภาวการณ์แขงขนัที่เปลีย่นแปลง ไม
นอยกวา 3  Model 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
Micro และ SME ทีม่กีารน านวักรรม /

เทคโนโลยี จิทิลั มาใชในการพัฒนา
ธุรกจิไมนอยกวา 5,000 ราย 

 ผลทีไ่  
-------------------------------------
 
 

35 ราย 

5่เครือขาย 

220 ราย 

289่ราย 

(29) โครงการประชารัฐเพือ่พัฒนาวสิาหกจิชมุชน และ 
SME กาวสูลา 4.0 ้SME & OTOP 

Transformation) 

(30) โครงการสงเสรมิเครอืขายวสิาหกจิชมุชนเพือ่การ
พัฒนาทีย่ัง่ยนื 

(31) โครงการยกระบัผูประกอบการชมุชนนแบบทีม่ี
ศกัยภาพกาวสู SME (Micro to be SMEs) 

(32) โครงการนแบบการแกไขปญัหาความยากจน 
จงัหวัแมฮองสอน 

(33) โครงการพัฒนาผูประกอบการเพือ่สรางความ
เขมแขง็แกธรุกจิชมุชนามแนวพระราช าริ 

(34) โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศลิปาชีพ
ามแนวพระราช าริ* 

*ไรบัความเหน็ชอบใหยกเลกิโครงการในคราวการประชมุ 
คณะอนกุรรมการบริหาร สสว. ครัง้ที่  4/2561 เมือ่วนัที่ 28 มิ.ย.61 
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(19) โครงการสนบัสนนุเครอืขาย  SME 

(20) โครงการประกว  SME  National Award 

(21) โครงการยกระบัมารฐานสนิคา 

(22) โครงการพัฒนาสูสุยอเอสเอม็อจีงัหวั 
้SME Provincial  Champions) 

(23) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ  SME  ในเครอืขาย
ธุรกจิอาหารวยระบบมารฐานสากล 

(24) โครงการยกระบัผูประกอบการวสิาหกจิชมุชน
กลุมอาหารและเครือ่งืม่ 

(25) โครงการพัฒนาผลิภัณฑ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพสู
ลาสากล 

(26) โครงการสงเสรมิและพัฒนาธรุกจิระบัเบิโ 
้SME Regular  Level) 

(27) โครงการสงเสรมิพัฒนาลาอเิล็กทรอนกิส์
ส าหรบั SME 

(28) โครงการพัฒนาชองทางการลาส าหรบั ผปก. 
SME 
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(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

(36) งานพัฒนาศกัยภาพานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(37) โครงการบริหารจัการ อุหนนุและสนบัสนนุ

เงนิทนุใหแก  SME 

(38) งานสนบัสนนุและวางแผนองคก์ร 
(39) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิังิานาม

ภารกจิและนโยบายของรัฐ 

E
cosystem

 

มีการปรบัโครงสรางองคก์รให
สอคลองกบัแผนปฎริปูประเทศ             
1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่ - 
-------------------------------------
รอยละของบคุลากรทีม่ี  Core 

Competency ผานเกณฑม์ารฐาน
เพิ่มขึน้ไมนอยกวา รอยละ 5 

 ผลทีไ่ – 
------------------------------------ 
 

ปรบัปรงุระบบปฏบิังิานภายในองคก์ร
ใหทนัสมยัไมนอยกวา 2 ระบบ 

 ผลทีไ่ 
------------------------------------ 
 

ผลการ าเนนิงานเปน็ไปามเกณฑ์
มารฐาน 3 หนวยงาน 

 ผลทีไ่ 
-------------------------------------
รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการไม

นอยกวารอยละ 80 
 ผลทีไ่ – 
------------------------------------ 
 

1 ระบบ 

1่หนวยงาน 

4.1  ป รับ โค ร ง ส ร าง อ ง ค์ ก ร ให
ส อ  ค ล อ ง กั บ แ ผ น ป ฎิ รู ป
ประเทศ 

4.2 ยกระับการบริหารจัการสู 
Smart Office 

4 .3 ผ ลั ก ั น อ ง ค์ ก ร ให เน น
ประสิทธิผลและมธีรรมาภบิาล 

พัฒนาองค์กรและบุคลากรใหมีมารฐานเป็นที่ยอมรับพรอมอบสนองความองการผูรับบริการ 

 5 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย    -  ัวชี้วั 
 
  ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่่4  เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง                         
้High Performance Agency) 
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965,442,300.00่บาท 

้39 โครงการ๊ 

ยุทธศาสร์ที่ 3 
สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 
 
 

งบประมาณ 744,614,200 บาท ้59.54%) 
จ านวน 18 โครงการ 

ยุทธศาสร์ที่ 2 
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

งบประมาณ 101,255,000 บาท ้8.10%) 
จ านวน 3 โครงการ 

ยุทธศาสร์ที่ 1 
ยกระับการบูรณาการ Micro และ  SME  
ของประเทศ วย BIG  DATA 
 

งบประมาณ 79,973,000 บาท ้6.39%) 
จ านวน 13 โครงการ 

ยุทธศาสร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมี
สมรรถนะสูง ้High  Performance  Agency) 
 

งบประมาณ 39,600,100 บาท ้3.17%) 
จ านวน 5 โครงการ 

การ  าเนินโครงการภายใ แผนยุทธศาส ร์ส านกังานและแผนปฏิบั ิการ่ปี่2562่จ าแนกออกเป็น่4่ยุทธศาส ร์่
(39่งาน่/่โครงการ่วงเงนิงบประมาณ่965,442,300.00่บาท่ 

มิ ิการ  าเนินงานโครงการพิจารณา ามแนวทางการสงเสริม่SME 5่แนวทาง่(ภายใ แผนบูรณาการสงเสริม่SME่ปี่ 2562) 

แนวทางที่่1่สรางความเป็นผูประกอบการและ
พัฒนาธรุกิจในระยะเริ่มน ้ Early Stage) 

แนวทางที่่2 สงเสริมให SME กลุมทั่วไป 
้Regular) มศีักยภาพและมากขึ้น และให
ความชวยเหลือ SME  ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ ้Turn Around) 

แนวทางที่่3่สงเสริม SME ที่มศีักยภาพ 
้Strong) ใหมีความสามารถในการแขงขันใน
ระับสากลไมากขึ้น 

แนวทางที่่4่พฒันาผูประกอบการชุมชน 
้Community based) ใหมีความสามารถใน
การประกอบธรุกิจแบบมืออาชีพ 

แนวทางที่่5่พฒันาปัจจัยแวลอมที่เอ้ืออ
การประกอบธรุกิจเพื่อการสงเสริม SME 

(Ecosystem) 

4.71% งบประมาณ 45,466,000 บาท / 2 โครงการ 

22.87% งบประมาณ 222,128,000 บาท / 21 โครงการ 

15.49% งบประมาณ 149,555,500 บาท / 7 โครงการ 

40.77% งบประมาณ 393,592,700 บาท / 7 โครงการ 

16.16% งบประมาณ 156,000,000 บาท / 2 โครงการ 
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มิ ิความเชื่อมโยงของแผนปฏิบั ิการ่สสว.่ปี่2562่กับแนวทางการสงเสริม่SME 5่แนวทาง 

ภายใ แผนบูรณาการสงเสรมิ่SME ปี่2562 

 

*ไรบัความเหน็ชอบใหยกเลกิโครงการในคราวการประชุม 
คณะอนกุรรมการบริหาร สสว. ครัง้ที่  4/2561 เมือ่วนัที่ 28 มิ.ย.61 
 

ยทุธศาส รท์ี่่ 4 

เพิ่มศกัยภาพองคก์รใหมสีมรรถนะสงู(High Performance Agency) 

(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(36) งานพัฒนาศักยภาพานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(37) โครงการบริหารจัการ อุหนุน และสนับสนุนเงินทุนใหแก SME  

(38) งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 

(39) โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัิงานามภารกจิและนโยบายรัฐ 

(17) โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม ้Early Stage) 

(18) โครงการยกระบัธรุกจิเริม่น ้Boot Up New 
Entrepreneurs) 

(19) โครงการสนบัสนนุเครอืขาย SME 

(20) โครงการประกว SME National Awards 

(21) โครงการยกระบัมารฐานสนิคา 

(22) โครงการพัฒนาสูสุยอเอสเอม็อจีงัหวั ้SME Provincial 
Champions) 

(23) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ SME ในเครอืขายธุรกจิอาหารวย
ระบบมารฐานสากล 

(24) โครงการยกระบัผูประกอบการวสิาหกจิชมุชนกลุมอาหารและเครือ่งืม่ 

(25) โครงการพัฒนาผลิภัณฑ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพสูลาสากล 

(26) โครงการสงเสรมิและพัฒนาธุรกจิระับเิบโ ้ SME Regular 
Level) 

(27) โครงการสงเสรมิพัฒนาลาอเิล็กทรอนกิสส์ าหรบั SME 

(28) โครงการพัฒนาชองทางการลาส าหรบั ผปก. SME 

(29) โครงการประชารัฐเพือ่พัฒนาวสิาหกจิชมุชน และ SME กาวสู
ลา 4.0 ้SME & OTOP Transformation) 

(30) โครงการสงเสรมิเครอืขายวสิาหกจิชมุชนเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

(31) โครงการยกระบัผูประกอบการชมุชนนแบบทีม่ศีกัยภาพกาวสู 
SME (Micro to be SMEs) 

(32) โครงการนแบบการแกไขปญัหาความยากจน จงัหวัแมฮองสอน 

(33) โครงการพัฒนาผูประกอบการเพือ่สรางความเขมแขง็แกธรุกิจ
ชมุชนามแนวพระราช าร ิ

(34) โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพามแนวพระราช าริ* 
 

ยทุธศาส รท์ี่่3 

สรางสังคมผปูระกอบการใหเ บิโ และกาวสูสากล 
ยทุธศาส รท์ี่่1่ 
ยกระ บัการบรูณาการ่Micro และ่SME่ของประเทศ วย่BIG Data 

 

(1) งานจัท าแผนปฏบิักิารสงเสรมิ SME  

(2) งานจัท ายทุธศาสร์ และแผนปฏบิักิารสงเสรมิ  SME รายสาขา              
รายพ้ืนที่  

(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและขบัเคลือ่นแผนสงเสรมิ SME 

(4) งานิามและประเมนิผลโครงการสงเสรมิ  SME 

(5) งานบริหารจัการกองทนุรวมลงทนุ 

(6) งาน าเนนิการามกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ 

(7) งานสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางประเทศ 

(8) งาน าเนนิกจิกรรมภายใกรอบคณะท างานอาเซยีนาน SME 
(ASEAN  SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) 

(9) งานจัท าและปรบัปรงุฐานขอมลู SME ประเทศไทยประจ าป ี

(10) โครงการพัฒนาเครือ่งมอืและัวชีว้ัการประมาณการทางเศรษฐกจิ 

(11) โครงการศกึษาการประเมนิมลูคาทางเศรษฐกจิส าหรบั SME 

(12) งานจัท ารายงานสถานการณฯ์ ประจ าป ี

(13) งานจัท าชันชีีว้ัภาวะเศรษฐกจิส าหรบัผูประกอบการ SME 

 

 

(14) โครงการศกึษาวจิยักฎหมายทีเ่อือ้และลอปุสรรคอการประกอบ
ธุรกจิของ SME ในกลุมธุรกจิบรกิาร 

(15) โครงการศนูยใ์หบรกิาร SME ครบวงจร ้SME One-stop 
Service Center : OSS) 

(16) งานพัฒนาองคค์วามรูส าหรบั SME (Knowledge  Center) 

 

ยทุธศาส รท์ี่่2 

พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ่Micro  และ  SME ่และเศรษฐกจิ
ชุมชน 

E
co

sy
st

em
 

Community- 

based 

Strong 

C
om

m
u

n
ity- b

ase
d

 

Strong 

Early Stage 

R
egu

lar &
                     

T
u

rn
 A

ro
u

n
d

 
R

egu
lar &

              
T

u
rn

 A
rou

n
d

 

Eco
system

 



รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส มกราคม – มีนาคม 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 12 
 

การจั สรรงบประมาณกองทุนสงเสรมิวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม่ประจ าปี่การจั สรรงบประมาณกองทุนสงเสรมิวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม่ประจ าปี่22556622  

คณะกรรมการสงเสริม SME (เฉพาะกิจ๊  ในคราวการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่ อ วันที่  12  ุ ลาค ม  2561 เห็ น ชอบ การจั สรร
เงินกองทุน ามพระราชบัญญัิงบประมาณรายจายประจ าปี
งบ ป ระม าณ   พ .ศ .2 5 6 2  ภ าย ใ แ ผ น บู ร ณ าก ารพั ฒ น า
ผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนากลางและขนา
ยอมสูสากล จ านวน 1,234,707,700 บาท และเห็นชอบการจัสรร
เงินกองทุนเพิ่มเิม เพื่อ าเนินโครงการนแบบการแกไขปัญหา
ความยากจน จังหวัแมฮองสอน จ านวน 16 ลานบาท เพื่อใหการ
 าเนินงานของ สสว. เป็นไปอยางอเนื่ องามเจนารมณ์ และ
วัถุประสงค์ของกองทุน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น่1,250,707,700่่บาท่
เพื่อเป็นคาใชจายในการ าเนินงานและบริหารกองทุน จ านวน 
285,265,400 บ าท  และก ารสง เสริม สนั บ สนุ น  SME จ าน วน 
965,422,300 บาท  ภายใการ าเนินงานใน 4 ยุทธศาสร์ รวม 
39 งาน-โครงการ 

 

 

การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจ่่่่่่่่่่
ขนา กลางและขนา ยอม่ประจ าปี่2562 03 

สสว.่ ไ รับการจั สรรงบประมาณ่่1,250.7077่่ลานบาท 

คาใชจายในการ าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ 

285,265,400.00 ่บาท 

งบประมาณ าเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุ SME  

965,442,300.00 ่บาท 

22.81% 77.19% 

965,442,300.00 บาท 

ยทุธศาส รท์ี่่่2 

พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ่Micro และ่SME และเศรษฐกิจชมุชน 

 

งบประมาณ่่101,255,000่่บาท่(8.10%) 

จ านวน่่3  โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่่่1 

ยกระ บัการบรูณาการ่Micro และ่SME ของประเทศ 

วย่BIG DATA 

 

งบประมาณ่79,973,000่่บาท่(6.39%) 

จ านวน่่13่่โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่่่4 

เพิ่มศกัยภาพองคก์รใหมีสมรรถนะสงู 

 

งบประมาณ่่39,600,100่่บาท่(3.17%) 

จ านวน่ 5่่โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่่่3 

สรางสังคมผปูระกอบการใหเ บิโ และกาวสูสากล 

 

งบประมาณ่ 744,614,200่่บาท่(59.54%) 

จ านวน่่18่่โครงการ 
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ภาพรวมการเบกิจายงบประมาณเพือ่ใชในการ าเนนิงานของส านกังาน ปี 2562 ้หนวย:บาท๊ 
 คชจ.ในการ าเนนิงานและ

บริหารกองทนุ 
งบประมาณสงเสรมิและ

สนบัสนนุ SME 
รวมงบประมาณ 

ทัง้ 2 ประเภท 

รวมยอ 

เบกิจายและผกูพัน 

้%๊ 

เบิกจาย 126,584,554.30 60,478,402.08 187,062,956.38 
1,133,491,691.85 90.63 ผูกพัน 152,747,262.71 793,681,472.76 946,428,735.47 

คงเหลือ 5,933,582.99 111,282,425.16 117,216,008.15 117,216,008.15  9.37 

รวมทั้งสิ้น 285,265,400.00 965,442,300.00 1,250,707,700.00 1,250,707,700.00 100.00 
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.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62

ภาพรวมการเบิกจายและการผูกพันงบประมาณปี่ 2562ภาพรวมการเบิกจายและการผูกพันงบประมาณปี่ 2562 ่่( ุลาคม่25( ุลาคม่256161่่–– ่่3300 ่่มีนาคม่25มีนาคม่2562่62่่่  

2. ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณในมิิการประเมินผลของ 
ส านักงบประมาณ 

(%่การใชจายงบประมาณในแ ละไ รมาส่ 
ามม ิ่ครม.่เรื่องมา รการ านการงบประมาณ 

เพื่อการขบัเคลื่อนยทุธศาส รช์า ิและแผนแมบท่พ.ศ.่2562 

 

     ไรมาส  1     รายจายประจ า เบิกจาย  36%   ของงบประมาณรายจายประจ า 
 

     ไรมาส  2     รายจายประจ า เบิกจาย  57%   ของงบประมาณรายจายประจ า 
 

     ไรมาส  3     รายจายประจ า เบิกจาย  80%   ของงบประมาณรายจายประจ า 
 

     ไรมาส  4     รายจายประจ า เบิกจาย  100%   ของงบประมาณรายจายประจ า 

ภาพรวมรอยละการเบิกจาย
งบประมาณประจ าปี่2562่สะสม

ั้งแ เ ือน่ .ค.61-มี.ค.62 

้% เบิกจาย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ๊ 

้จายจรงิ+ผูกพัน๊ ้จายจรงิ๊ 

(57%) 

เปาหมายไ รมาส่2 

 
(36%) 

เปาหมายไ รมาส่1 

จายจริง จายจริง+ผูกพัน 

14.96% 90.63% 
 

จาก 39 งาน/โครงการ มผีลการเบกิจายงบประมาณรวมภาระผกูพัน                  
คิเปน็ 90.63% และมกีารเบกิจายจรงิ คิเปน็ 14.96% 
 
มงีาน/โครงการ ทีม่ ี% การเบกิจายมากกวา 88% ขึน้ไป 
ทัง้หม 25 งาน/โครงการ เมือ่เทยีบกบังบประมาณที่ไรบั  
 
 
มงีาน/โครงการ ทีม่ ี% การเบกิจาย ่ ากวา 88%   
ทัง้หม 14 งาน/โครงการ เมือ่เทยีบกบังบประมาณที่ไรบั  

1. ประสิทธภิาพการใชจายงบประมาณในมิิการประเมินผลของ กรมบัญชีกลาง 

่่่(%การเบิกจายภาพรวมทีเ่กิ ขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ่ 
่่่ ามม ิ่ครม.่เรื่องมา รการเรงรั การ ิ ามการใชจายเงนิ %การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 88% ขึ้นไป ไคะแนน 1 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 90% ขึ้นไป ไคะแนน 2 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 92% ขึ้นไป ไคะแนน3 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 94% ขึ้นไป ไคะแนน 4 

   %การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 96%  ้าม มิ ครม.๊

ไคะแนน 5

รายละเอียปรากฏาม  
ารางภาพรวมการเบิกจายและการผูกพัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ้ภาคผนวก ง เอกสารแนบ 2๊ 
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* ในปี 2562 สสว.มีการ าเนินงานทั้งภารกิจประจ า และงาน/โครงการสงเสริม SME ทั้งสิ้น 39 งาน / 
โครงการ โยในจ านวนนี้ มี 1 โครงการที่ไมไ าเนินงานและคืนเงินเขากองทุนสงเสริม SME  ไแก  โครงการ
พัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพามแนวพระราช าริ คงเหลือการ าเนินงานทั้งสิ้น 38 งาน / โครงการ 

ส าหรับความคืบหนาผลการ าเนินงาน ณ เือนมีนาคม 2562 สสว. มีผลการ าเนินงานลาชากวาแผน 
22 งาน / โครงการ ใกลเคียงกับแผน 5 งาน / โครงการ และามแผน 11 งาน / โครงการ มีผลการใชจายเงิน
ลาชากวาแผน 35 งาน / โครงการ ใกลเคียงกับแผน 2 งาน / โครงการ และามแผน 1 งาน / โครงการ  

งาน/โครงการ สวนใหญมีผลการ าเนินงานโยเฉลี่ยอยูในชวง 40-60% เมื่อเทียบกับแผนที่้ังไว โย
อยูระหวางการจังานเปิัวโครงการ การ าเนินกิจกรรมในชวงเริ่มน และอยูในกระบวนการจัซ้ือจัจางเพื่อ
 าเนินงานศึกษาวิจัยางๆ จึงยังไมสงผลใหเกิผลผลิและผลลัพธ์ในชวงนของการ าเนินงาน ส าหรับการใช
จายเงินงบประมาณ พบวา การเบิกจายเงินลาชากวาแผนมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการผูกพันงบประมาณาม 
MOU หรือ สัญญาจาง ซ่ึงการเบิกจายงบประมาณจะเริ่มในไรมาสที่สองเป็นนไป ทั้งนี้ผลความคืบหนาการ
 าเนินงาน – การเบิกจายงบประมาณ และผลผลิ / ผลลัพธ์ ของการ าเนินงาน / โครงการ จ าแนกราย
โครงการ ้ขอมูล ณ 5 เม.ย.62๊ มีรายละเอียังเอกสารภาคผนวก ง เอกสารแนบ 1  

สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน่/่โครงการ่ของส านักงาน่ปี 2562  04 

39้ 
 
โครงการ 

 

0-59% 
ลาชากวาแผน 

60-79% 

 ใกลเคียงแผน 
80%่ขึ้นไป 

ามแผน 

11  

3535  

2222  

55  

1111  

22  

ผลการใชจายเงิน 

 

ผลการ  าเนินงาน่ 

จ านวนโครงการ 

40 
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05 

เกิ การสรางรายไ  

375.46 ่ลานบาท 

กจิกรรมงานแสงและ
จ าหนายสนิคา Namaste 
Thailand Festival 2019 
ประเทศอนิเยี 

งานแสงสนิคา Ambient 
Frankfurt  ประเทศเยอรมน ี

ศักยภาพธรุกิจ ขีึ้น 

2,254่ราย่/่84่กิจการ่ 
Self-Assessment  
บมเพาะเชิงลึก  
ยกระับใหเขาสูมารฐาน 
    การบริหารจัการธุรกิจ 

23,802่ผลิ ภัณฑ ์
น าสนิคาขึน้ขายบนลา 
    ออนไลน์  
ถายภาพและจัท าเนือ้หา  
    ผลิภณัฑ์เพือ่เขาสูลา 
    ออนไลน ์

ผลิ ภัณฑ์เขาสู ลา ออนไลน ์เกิ การเจรจาธรุกจิ 

653  คู่ /่117่่กจิการ 
ประเทศอนิเยี 
ประเทศเยอรมน ี 

เปน็น 

พัฒนาโคช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
(Train the Coach) 

2,168่่ราย่* 
Biz Mentor 
Tech Expert 
Biz Transformer 

* นบัรวมโคชที่ไรบัการพัฒนา 
ปี  2561 จ านวน 1,699 ราย 

ปีงบประมาณ  2562 สสว .  าเนินงานภารกิจที่ ส าคัญ  ซ่ึง
สอคลองามวัถุประสงค์ของพระราชบัญญัิสงเสริมวิสาหกิจ
ขนากลางและขนายอม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัิสงเสริม
วิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ้ผอ.สสว.) ไก าหนนโยบายใน
การขับเคลื่อน สสว. เพื่อยกระับองค์กรสูการเป็นผูช้ีน า SME ในเชิง
องค์ความรูและผู วางอนาค โยในปี 2561 มีแนวคิในการ
ขับเคลื่อน SME ไทย คือ “พลิก SME ไทยสูอนาค ้Reinventing 

SME Future๊” แล ะส าห รับ ใน ปี  2 5 6 2  ภ าย ใ แ น วคิ  “SME 

SPEED” พั ฒ นา SME ไปสู การเป็น  Modernization มีผลการ
 าเนินงาน ังนี ้

จ านวน่SME ไ รับการพัฒนาและไ รับ
ประโยชน ์ 107,076่ราย่ 

รายละเอีย ผลการ  าเนนิงานที่ส าคัญ่ปี่2562่้ผลสะสมั้งแ .ค.61-มี.ค.62๊ 

การปรับปรุง่กฎหมาย่กฎระเบียบ่ที่ส าคัญ่: 
พระราชบัญญัิวิสาหกิจเพื่อสังคม  
การก าหนนิยาม SME  ใหม  
รางแผนพัฒนาระบบจายเงินและการรับเงิน 

ของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอมผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Digital Platform 

มีผูใชบริการเฉลี่ยเือนละ                    
10,000 ราย  

มผีูาวนโ์หล ประมาณ 
50,000 ราย 
และสมคัรสมาชกิ 
34,000่ราย  

 

76 ศูนย์ ทั่วประเทศ 

ใหบริการแลวกวา 87,699  ราย 

ศูนย์บริการ OSS 

เพิ่มการเขาถึงบริการ่MSME ปัจจัยเอื้อ อการสงเสรมิและสนบัสนุน่SME 
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ยุทธศาส ร์ที่่1 

ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME  ของประเทศ
วย BIG DATA 

บูรณาการการจัท าแผนการสงเสริม SME 

 

 

บูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

บูรณาการขอมูล SME BIG DATA 

ผลการ  าเนินงาน/โครงการที่ส าคัญ่ภายใ แผนยุทธศาส ร์่สสว.่ปี่2562 

ยุทธศาส ร์ที่่2 

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง  Micro และ SME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

ทบทวนและปรับปรุงนิยาม SME 

 

ศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร 

(SME One-Stop Service 

Center: OSS) และการพัฒนา
เครื่องมือการใหบริการ 

 

พัฒนาองค์ความรูส าหรับ SME 

้Knowledge Center) 

นยิาม 

SME 

ยุทธศาส ร์ที่่3 

สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 

วันของเครือขาย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
หนวยรวม  าเนนิงาน่่่่่่่่่่่่่่่
(วันที่่ 8่เ ือน่8่ 

SME ONE FEST่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
(ก าหน จั ประจ าปี่ ชวงเ ือน่9่ 

เพิ่มขีความสามารถให Micro และ SME เิบโไ
ามวงจรธุรกิจ ผานกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ 

 

ยุทธศาส ร์ที่่4 

เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง 

พัฒนาศักยภาพองค์กร และ
บุคลากรใหมีประสทิธิภาพและ
มารฐาน 

 

ยกระับการบริหารจัการสู 
Smart  Office 

 

 

การประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก และขอเสนอแนะอการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร 
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 ประชุมชี้แจง “แนวทางการิามประเมินผลการ าเนินงาน
โครงการามแผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนากลาง
แล ะข น า ย อ ม ปี  2561 แ ล ะแ ผ น ง าน บู รณ าก ารพั ฒ น า
ผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอมยอมสูสากลปี 2562” ณ  หองราช าเนิน ชั้น 1 
โรงแรมรอยัลปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่ อ วันที่  8 
กุมภาพันธ์ 2562  โยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากั เป็นที่
ปรึกษาในการ าเนินการ เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นอน และวิธีการ
ในการิามและประเมินผลการ าเนินงานภายใแผนบูรณา
การสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอมปี 2561 และปี 
2562 ใหกับผูแทนจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ จ านวน 28 
หนวยงาน จ านวนผูเขารวมประชุม  100  คน โยในการประชุม
ไมีการแลกเปลี่ยนขอคิเห็นหรือขอเสนอแนะางๆ เก่ียวกับ
ิามและประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนา
ยอม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัิงาน
และการสงเสริมที่สอคลองกับความองการของ SME อไป  

ยุทธศาส ร์ที่่ 1่่ 
ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME ของประเทศวย BIG Data 

 

งบประมาณ่79,973,000  บาท่(13่งาน่/่โครงการ่ 
 อยูระหวาง าเนินการ   13  งาน / โครงการ 

 ไมไ าเนินการ     -  งาน / โครงการ 

 การจัประชุมหารือรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
- ประชุม Policy lab รวมกับ สศช.เพื่ อหารือแนวทางการ

พัฒนาสงเสริม SME  

- ประชุมหารือและสถาบันการเงิน เก่ียวกับแนวทางการ
ขับเคล่ือนการสงเสริม MSMEs ามนิยามการสงเสริม SME 

 

งานจัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสร์ 
เรื่อง"การพัฒนาผูประกอบการ่และวิสาหกิจขนา กลางและ
ขนา ยอมสูสากล่ประจ าปีงบประมาณ่2563" 
 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ หองรัชโยธินแกรน์ โรงแรม    
เอะบาซาร์ แบงค็อก รัชาภิเษก กรุงเทพฯ  
สสว. ไจัประชุมการจัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสร์ เรื่อง การพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนากลางและขนายอมสูสากล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โยน าเสนอภาพรวมและสถานการณ์ของวิสาหกิจขนากลาง
และขน า ย อ ม ไท ย ใน ปั จจุ บั น  และแ น วท างก ารพั ฒ น า
ผูประกอบการฯ  

 

านบูรณาการการจัท าแผนการสงเสริม SME 
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  าเนินการามกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 การสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

สสว. ในฐานะัวแทนประเทศไทย าเนินการทั้งในกรอบทวิภาคี 
้Bi-lateral) พหภาคี ้Multi-Lateral) และกรอบอาเซียน 
้ASEAN) ลอจนสงเสริมชองทางการลาและสงเสริม
ผูประกอบการ SME เกิเครือขายความรวมมือทั้งในและ
างประเทศ  15่เครือขายความรวมมือ่ผาน  3  กิจกรรม
หลัก ังนี ้

 สสว.รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและางประเทศ กับเครือขายที่ 
สสว.เป็น Focal Point เพื่อเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือผูประกอบการ SME 

ของไทยและางประเทศ เพื่อชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 
SME ไทยใหสามารถ าเนินธุรกิจไอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมออกสูสากล
โลกไอยางมีศักยภาพ เกิเครือขายผูประกอบการ 8่เครือขาย ผานกิจกรรม
างๆ ังนี้ 

- โ ค ร ง ก า ร  THAI AIM 2018  (Thai Access to International Markets 

Competition) เป็นโครงการที่ สสว.ไใหการสนับสนุนอเนื่องมาแลวเป็นเวลา  4 ปี 
โยรวมกับ HKTDC เปิการแขงขันส าหรับผูประกอบการธุรกิจขนากลางและ
ขนายอมของไทย และกลุมีไซน์เนอร์รุนใหม ในการเขารวมสงประกววีีทัศน์
ผลงานสรางสรรค์ผานแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งผลงานที่ไรับการ
โหวมากที่สุ 40 อันับแรกจะไผานเขารอบ เพื่อใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ัสินคักรองผลงานที่ีที่สุ จ านวน 20 ราย และจะไแสงผลงานในโซน 
Small Order ที่งานจัแสงสินคาที่จัขึ้นโย HKTDC โยไมมีคาใชจาย  

นอกจากนี้ บริษัทที่ไรับการิอจากผูเขาชมงานมากที่สุ 3 ราย จะไรับั๋วเครื่องบินเขารวมงาน Design Inspire in Hong Kong  ใน
เือนธันวาคม 2562  สวนผลงานของกลุมีไซเนอร์รุนใหม ้Young Designer) ที่ไรับการโหวมากที่สุ 10 อันับแรกจะไเขารอบอไป 
เพื่อใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิัสินคักรองผลงานที่ีที่สุ จ านวน  1 ราย ซึ่งจะไรวมงานแสงและจ าหนายสินคาในหางสรรพสินคาเซน 
้ZEN) รวมกับผูที่ผานการคัเลือกแลวจ านวน 20 ราย ปัจจุบันมีผูผานการคั เลือกเพื่อเ รียมความพรอมไปฮองกงเรียบรอยแลว่21 ราย่ 

สสว.  าเนินการเป็นผูแทนไทยในเวทีการประชุมระหวางประเทศ และ
การประชุมกลุมความรวมมือในภูมิภาคามพันธกรณี และเวทีเจรจา/
หารือหนวยงานในประเทศที่เก่ียวของเป็นพันธมิรกับเครือขายการ
สงเสริม SMEs ในกรอบการเจรจาหลัก และกรอบการเจรจารวมกับ
รัฐบาลไทยแลว 7 เครือขายในโอกาสางๆ ังนี้ 
- เข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม  OECD's Working Party on SMEs and 

Entrepreneurship ครั้งที่  55 ้55th OECD WPSMEE) ในฐานะที่
ไทยเป็นประเทศผูสังเกการณ์ เพื่อรับฟังกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยน 
แผน นโยบาย และมารการางๆ จากประเทศสมาชิก OECD และ
ประเทศที่เขารวมการประชุมอื่นๆ เชน อินโนีเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ในการ
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน SMEs จากนานาประเทศ ณ ส านักงาน
ใหญ OECD กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
- เขาพบหารือ รมว. อุสาหกรรม พาณิชย์ และการทองเที่ยวแหง
บาห์เรน ้ICT) ณ ส านักงานรัฐมนรี กระทรวง ICT เพื่อหารือกรอบ
การ าเนินงานเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางธุรกิจการคาและ
การลงทุน   
-  ผอ.สสว. ไประชุมรวมกับ CEO แหง Tamkeen หนวยงานสงเสริม
ผูประกอบการแหงบาห์เรน เพื่อก าหนแนวทางเบ้ืองนในการพัฒนา
ความรวมมือานการสงเสริม SMEs โยมีการกลงเบ้ืองนที่จะ
จัท า MOU และกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจไทย-บาห์เรนในประเทศไทย 
ในชวงวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 โยเป็นกิจกรรมคูขนานกับงาน 
Startup Thailand 2019 

 

านบูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ 
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- โครงการ SME IDOL 2019 จัขึ้นอเนื่องเป็นปีที่สอง โย สสว.
รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนากลางและขนายอมแหงประเทศ
ไทย ้ธพว.๊ กรมการพัฒนาชุมชน ้พช.๊ และ HKTDC เพื่อเสริมสราง
ขีความสามารถของผูประกอบการใหมในานางๆ เชน การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การท าสัญญาคาขายระหวางประเทศ การจัสงสินคา 
การอรองและจ าหนายสินคาในลาจีน การเรียมัวส าหรับงานขาย
สินคา โยจะใหการสนับสนุนผูประกอบการ SME ที่มีศักยภาพและ
ความคิสรางสรรค์  ในสาขาเครื่องใช ในครัวเรือน  หัถกรรม 
ผลิภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จ านวน 20 ราย เพื่อมาเป็น SME นแบบ 
ส าหรับ SME รายอื่นๆ ทั่วประเทศ โยจะเขารวมกิจกรรมจับคูธุรกิจและ
ไรับการสนับสนุนพื้นที่ส าหรับการจัแสงสินคาในโซน Thailand 

Pavilion ภายในงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019  
ในระหวาง วันที่ 20-23 เมษายน 2562 ณ เขปกครองพิเศษฮองกง 
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  

-  

ปัจจุบัน่ไ มีการคั เลือก่SME เรียบรอยแลว่จ านวน่20่รายท่ีจะเขา
รวมงานแส งสินคา่HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019่
ระหวางวันท่ี่20-23 เมษายน่2562 

 

 งาน าเนินกิจกรรมภายใกรอบ
คณะท างานอาเซียนาน SME 

 สสว.ในฐานะผูแทนไทยในเวทีการประชุมานวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอมระหวางประเทศ รวมถึงการประชุมคณะท างานานวิสาหกิจ
ขนากลางและขนายอมอาเซียน ้ASEAN SME Agencies Working 

Group: ASEAN SMEWG) เพื่ อ ร วม กัน  าเนิ น ภ ารกิจ าม ที่ ไ รับ
มอบหมาย และการ าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs อาเซียน โยมี
รายละเอียผลการ าเนินงาน ังนี ้

- จักิจกรรม ASEAN SME Policy Index ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพรผลการศึกษาใน
สวนของไทย โย รอง ผอ.สสว. ้น.ส.วิมลกาน์ โกสุมาศ๊ เป็นประธาน
เปิการประชุมเชิงปฏิบัิการเพื่อเผยแพรผลการประเมินามัวชี้วัเชิง
นโยบายในการพัฒ นา SMEs อาเซียน 2018 ้ASEAN SME Policy 

Index 2018๊ ซึ่งวัความมีประสิทธิภาพในการ าเนินนโยบาย SMEs 

ของไทยในประเ็นางๆ ซึ่งเป็นโครงการความรวมมือระหวาง สสว.  และ
องค์การเพื่อความรวมมือและการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ้OECD) มี
หนวยงานที่ ไ รับประโยชน์จากการเข ารวม กิจกรรม จ านวน  43  
หนวยงาน  

 มีก าหนการจักิจกรรมสรางเครือขายผูใหบริการในประเทศอินเีย 
กัมพูชา จีน และเมียนมา ประมาณเือนพฤษภาคมและมิถุนายน จาก
เปูาหมาย  4 เครือขาย ซึ่งที่ปรึกษาที่ ไรับมอบหมาย าเนินการ คือ 
ศู น ย์ วิ จั ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ อี ส า น  ค ณ ะ เศ ร ษ ฐ ศ า ส  ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สสว. เชิญชวนผูประกอบการไทยเขารวม
เครือขาย SME เชื่อมสูลาอาเซียน +8 พรอมเป็นพี่เลี้ยงน าบุกลา
ขนาใหญที่นาจับาถึง 4 ประเทศ ทั้ง จีน อินเีย พมา และกัมพูชา  
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 ปัจจุบันอยูระหวางการพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล
กับส านักงานประกันสังคม 

 

านบูรณาการขอมูล  SME  BIG  DATA 

 อยูระหวางการศึกษาวิเคราะห์และจัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลิภาพการผลิของ SME (Total 

Factor Productivity:TFP)  

 ประสานงานกับหนวยงานางๆ เพื่ อบูรณ าการ
เชื่อมโยงขอมูลบนระบบ ไแก กรมการปกครอง กรม
พัฒ นาธุรกิจการคา ส านักงานประกันสังคม กรม
สงเสริมอุสาหกรรม  ส านักงานสถิิแหงชาิ ้สสช .)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลิจิทัล ้องค์กรมหาชน๊ ้สพร.)

ส านักงานสงเสริมเศรษฐกิจิจิอล ้DEPA)และบริษัท
ขอมูลเคริแหงชาิ เพื่อใหไขอมูลเพิ่มเิมในาน
างๆ ส าหรับการวิเคราะห์ขอมูลบนฐานขอมูล BIG 

DATA รวมทั้ งจัประชุมระ มความคิ เห็นที่ เป็น
ประโยชน์อการพัฒนาขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ
านการพัฒนาระบบขอมูล  SME Big Data เพื่อล
อุปสรรคในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานางๆ 
ใหรองรับอการพัฒนาระบบฯ  

 พัฒ นาและิั้ งระบบนแบบ และน าขอมูล
ผูประกอบการ SME ในและมิิั้งแปี 2553-
2561 เข า สู  Data Lake ที่ ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะห์
ประมวลผล:  

 ขอมูล Micro SME 

 ขอมูลทิศทางการสงออก-น าเขาของ SME 

 จ านวนการจางงานของ SME และ Micro าม
นิยาม SME ใหม 
 ิามขอมูล SME ผูเขารับบริการจากโครงการ

สงเสริม SME 

 บ ารุงรักษาและพั ฒ นาระบบการขึ้นทะเบียน
สมาชิก SME  ระบบัชนีและขอมูลทางการเงิน
ข อ ง  SME ร ะ บ บ  SME One Stop Service 

Center และเว็บไซ์ SME Portal  

 

 ปรับปรุงฐานขอมูลผูประกอบการ Micro  และ 
SME  ใหเป็นปัจจุบัน  
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นิยาม 

SME 

สงเสริม Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน ผานกลไกางๆ โยออกแบบการ าเนินงานจากคุณคา ้Value Proposition) เพื่อ
อบสนองความคาหวังและปัญหาอุปสรรคของผูรับบริการโยการพัฒนาสภาวะแวลอมที่เอื้ออการเิบโของ Micro และ  SME      

มีการก าหนนิยาม หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพ Micro และ SME ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบใหงายอการท าธุรกิจ พัฒนาการ
สงเสริม Micro และ SME อยางเป็นระบบ ยกระับการใหบริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ ในการสงเสริมให
ผูประกอบการรายยอย ใหเขาถึงแหลงเงินทุน และไรับองค์ความรูและคูปองเพื่อไปใชประโยชน์จากมารการสงเสริมการน าเขา-สงออก 
รวมถึงการพัฒนาเครือขายที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาปัจจัยเอื้อที่จ าเป็นให  Micro และ SME ไรับการบริการอยางทั่วถึง ซึ่ง สสว. เนนกลุม 
Micro Enterprise เป็นกลุมเปูาหมายเพื่อพัฒนากลุมเปูาหมายใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ชวยสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการระับ
ชุมชนและระับภูมิภาค ้Micro และ SME๊ และเศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาส ร์ที่่ 2 

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 

 

งบประมาณ่101,255,000.00่บาท่(3่งาน/โครงการ่ 
 อยูระหวาง าเนินการ   3 งาน / โครงการ 

 ไมไ าเนินการ    -  งาน / โครงการ 

 

 ทบทวนและปรับปรุงนิยามวิสาหกิจขนากลางและขนายอมให ม เพื่อใหสอคลองกับ
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและโครงสรางการ าเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน และสอคลอง
กับนโยบายรัฐบาลที่ใหความส าคัญกับการสงเสริมวิสาหกิจระับฐานรากและรายยอยมาก
ยิ่งขึ้น  
 ศึกษาเปรียบเทียบนิยามางประเทศ ขอีและขอเสีย และจัประชุมระมความคิเห็นจาก

หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 52 หนวยงาน พรอมส ารวจความคิเห็น
ผูประกอบการ SME จ านวน 243 ราย 

 นิยามใหมใชจ านวนการจางงานและรายไของกิจการเป็นเกณฑ์ในการก าหนขนา
กิจการ และแบงประเภทกิจการเป็นภาคการผลิ ภาคการบริการและการคา แบงเป็น          
3 ขนา คือ วิสาหกิจรายยอย ้micro) วิสาหกิจขนายอม ้small) วิสาหกิจขนากลาง 
้medium) 

 ผานความเห็นชอบรางกฎกระทรวงฯ ามมิคณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ๊ ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนรีมีมิอนุมัิหลักการและใหสงคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รวจสอบพิจารณารางกฎกระทรวงฯ กอนน าเสนอนายกรัฐมนรีลงนามประกาศอไป  

โยใชจ านวนการจางงานและรายไ
ของกิจการเป็นเกณฑ์ในการก าหน
ขนากิจการและแบงประเภทกิจการ
เป็นภาคการผลิ ภาคการบริการ
และการคา แบงเป็น 3 ขนา คือ 
วิสาหกิจรายยอย ้micro) วิสาหกิจ
ขนายอม ้small) วิสาหกิจขนา
กลาง ้medium) 

 

พัฒนาปัจจัยเอื้ออการเิบโของ Micro และ SME 

กรณทีีจ่ านวนการจางงานเขาลกัษณะของวสิาหกจิขนาหนึง่ แจ านวนรายไเขาลกัษณะของวสิาหกจิอกีขนาหนึง่ ใหถอืจ านวนการจางงาน
หรอืรายไทีม่ากกวาเปน็เกณฑ์พิจารณา 

ทีม่า: ม ทิีป่ระชมุคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม่(เฉพาะกจิ่่ครั้งที่่ 2/2561่วันศกุรท์ี่่12่ ุลาคม่2561 

 

วิสาหกิจขนากลาง ้medium) 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 

100-500 
ลานบาท 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 

50-300 
ลานบาท 

51-200 
แรงงาน ้คน๊ 

31-100 

แรงงาน ้คน๊ 

รายไของกจิการ 

ไมเกิน 1.8 
ลานบาท 

วิสาหกิจรายยอย ้micro) 

1-5 

แรงงาน ้คน๊ 

วิสาหกิจขนายอม ้small) 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 
1.8-100 
ลานบาท 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 
1.8-50 
ลานบาท 

6-50 
แรงงาน ้คน๊ 

แรงงาน ้คน๊ 

6-30 

วิสาหกิจขนา ยอม 
ประเภท
กิจการ 

กิจการการผลิ 

กิจการบริการ         
และการคา 
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ยกระับการใหบริการของศูนย์  OSS และการพัฒนาเครื่องมือการใหบริการ 

 ศึกษาวิจัย กฎหมายและกฎระเบียบที่ไมเอื้อหรือเป็นอุปสรรคอการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็น
ขอมูลในการเสนอแนะและผลักันใหมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเิมรวมทั้งพัฒนา
กฎหมายที่ลาสมัย เป็นอุปสรรคและไมเอื้ออการประกอบธุรกิจ ใหมีความทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป าเนินการใน
กลุมเปูาหมายที่เป็นกล มธุรกิจบริการ ไแก  

 

กล มธรุกจิบรกิาร
โรงแรมรสีอรท์ และ

หองชุ 

กลุมธรุกจิรบัสงเอกสาร
หรือพัสภุัณฑ ์

 

กลุมธรุกจิการพาณชิย์
อิเลก็ทรอนกิส ์

 

 เปิศูนย์ใหบริการ SME   ครบวงจร ทั่วประเทศ 76 ศูนย์ 
 ใหค าปรึกษาแนะน าแกผูประกอบการหรือบริการสงอหนวยงานภาครัฐ จ านวน 87,699 ราย่่ในานาง ๆ ังนี้ 

   านบัญชี/การเงิน 37,761 ราย 

   านการลา 18,298 ราย 

   านบริหารจัการ 16,191 ราย 

   านการผลิ 9,188 ราย 

   านกฎหมาย 6,538 ราย 

   านอื่นๆ 2,776 ราย 

   บริการสงอหนวยงานภาครัฐ 2,947 ราย 

 

 ขยายขอบเขการ าเนินงานไปสูการพัฒนาเครือขายการใหบริการสงเสริม SME  

วยการรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME ในพื้นที่ และหนวยงานที่มีสมาชิกเป็น 
SME เพื่อสงอ SME ใหไรับบริการและความชวยเหลือรงามความองการ 
โยจักิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัิการใหกับหนวยงานเครือขายภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีเครือขายเขารวมจ านวน 230่ราย  จากหนวยงานางๆ ไแก 

 สถาบันไทย-เยอรมัน 

 ศูนย์สงเสริมอุสาหกรรม 

 ส านักงานอุสาหกรรมจังหวั 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวั 

 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
 ธนาคารพาณิชย์ในพื้นที 

และอื่นๆ 

ศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: 

OSS) 
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 รวมถึงการพัฒนาโคชหรือที่ปรึกษา ้Train the coach) โยเนนการพัฒนาองค์ความรูและการ
ฝึกปฏิบัิทักษะใหกับผูใหค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ ้โคช๊ ที่สามารถจะถายทอและพัฒนา ใหมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจ วยแนวคิ เครื่องมือ และกระบวนการที่น าไปสู Digital 
Transformation สูการเป็นที่ปรึกษาที่ช านาญและเชี่ยวชาญ เพื่อเขาชวย SME ใหมีความพรอม
และสามารถพั ฒ นานเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transforming) ใหทัน กับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มีผู ไรับการพัฒนาแลว จ านวน 2,168 ราย* โยแบงกลุมการให
ค าปรึกษาเป็น 3 กลุม จ าแนกามความเชี่ยวชาญ ังนี้ 
–  

Biz Mentor 

ที่ปรึกษา/พ่ี เลี้ยงธุรกิจทั่ วไป  อาทิ  การ
จัการ, กลยุทธ์ทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งนอกจาก
จะใหค าปรึกษาแนะน าแนวทางการแกไข/
ปรับปรุงการ าเนินธุรกิจานางๆ แลว 
้ Business Process/ Business Unit) 

และยังองมีความสามารถวินิจฉัย/ประเมิน
ศั ก ย ภ าพ ท าง ธุ รกิ จ  ป ร ะเ็ น ส าคั ญ ที่
เพิ่มเิมเขามาคอื เรื่องของการเรยีมความ
พรอม และการพัฒนา/ปรับปรุงที่เกี่ยวของ 
เชื่อมโยงกับบริบทของยุคอุสาหกรรม 4.0 
เพื่อใหผูประกอบการ SMEs ไทยกาวเขาสูยคุ
อุสาหกรรม 4.0 ไอยางราบรื่น ้Smooth 

Transformation) และมีผลสัมฤทธิ์ 

Tech Expert 

นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 
น วั  ก ร ร ม  ห รื อ เท ค นิ ค เฉ พ า ะ า น 
้ Specialist) ที่ จ ะ ม า ช ว ย ห นุ น เส ริ ม
ผูประกอบการ SME ทางานวิทยาศาสร์ 
เทคโนโลยี และนวักรรมที่ เกี่ยวของกับ
ขั้ น  อ น / ก ร ะบ ว น ก า ร  า เนิ น ธุ ร กิ จ 
้Business Process) ในานางๆ เพื่อการ
เขาสูยคุอุสาหกรรม 4.0 หรือในยคุจิทิลัไ
อยางเป็นรูปธรรม ประกอบวย 

  านเทคโนโลยี/วิทยาศาสร์ 
  านความคิสรางสรรค์ที่มีนวักรรม 

เชน นักออกแบบผลิภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
สื่อโฆษณา มัลิมีเีย หรืออื่นๆ 

  านระบบมารฐาน เชน อย., มผช., 
GMP, HACCP, ISO หรืออื่นๆ  

Biz Transformer 

ผูที่สรางแรงบันาลใจ ้Inspiration) และ
แรงกระุน ้Catalyst) ใหผูประกอบการ 
SMEไเห็นภาพทศัน/์ฉากทศันใ์หมๆ  ภายใ
บ ริบ ท ก ารเป ลี่ย น แป ล งขอ งโลก ใน ยุ ค
อุสาหกรรม 4.0 หรือยุคิจิทัล จนเกิการ
ยอมรับ และเห็นถึงความจ าเป็นที่ส าคัญจน
น าไป สูก ารเป ลี่ย น แป ลง ้Disruptive) 

องค์กร/บริษัท ผานการก าหนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสร์ ้Main Strategy) 

ซึ่งจะสงผลเชื่อมโยงอการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกจิ ้ Business Model Change) 

ใหเกิขึ้นกับ SMEs ในทายที่สุ 

ก าหนการจัอบรมเพือ่พัฒนาโคชทีป่รกึษา“SME 
Digital Transformation 4.0 ” 

มี.ค.62 

 “Lanna Spring 
เพิ่มยอขายและ
ลนทุนวย
แนวคิ 4.0” 
เชียงใหม 

 “Culture 
Transformation
” เพิ่มยอขาย ล
นทุนใหอยูหมั 
อุบลฯ 

 “Tourism & 
4.0”

ม.ค.62 

“refresh ปัานี” 
เพิ่มยอขายลนทุน
ใหอยูหมั 

 “Eastern 4.0” ชลบุร ี
 “โคราช 4.0” 
 “SME COACH” และ

กิจกรรม Bangkok 
Disruption 
“Coaching Day” 

 “Indochina”พิษณุโลก 

ก.พ.62 

*นับรวมโคชที่ไรับการพัฒนา       
ปี 2561 จ านวน 1,699 ราย 
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www.sme1.info 

เป็นเว็บไซ์ที่รวบรวมขอมูล ขาวสาร กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให SME ไเขามาสืบคน ลงทะเบียนรับบริการ และ
สมัครเขารวมกิจกรรม 

จากการพัฒนาในเฟสแรก มีการใชงานั้งแเปิใหบริการมีผูเขาเยี่ยมชมเฉลี่ย
เือนละ 10,000 ราย ปัจจุบันอยูระหวางการพัฒนาในเฟสที่ 2 เพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัการระบบและปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย รงามความองการของ SME 
มากยิ่งขึ้น 

เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการเขาถึงขอมูลส าหรับผูประกอบการไทยยุค 4.0 ภายใ
แนวคิ Born Digital โยเฉพาะ ภายใสโลแกน่“ครบในคลิกเ ียวเพื่อ่SME”
และ าเนินการพัฒ นาอยางอเนื้องจาก ปี 2561  โยการรวบรวมขาวสาร 
กิจกรรม หมวหมูธุรกิจางๆ และ Supplier ผูประกอบการไประโยชน์ในการเพิ่ม
ชองทางการขายจากแอพพลิเคชั่น 

ปัจจุบันมีผูาวน์โหลไปใชงานทั้ง iOS และ Android ประมาณ 50,000 ราย และมี
ผูสมัครสมาชิก ประมาณ 34,000 ราย มีการปรับปรุงขอมูลขาวสาร กิจกรรม องค์
ความรู และธุรกิจอยางสม่ าเสมอ 

พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมโยงกับระบบขอมูลของหนวยงานสงเสริมางๆ 

ปัจจุบันมีขอมูล SME ในระบบ 1,029,605 ราย และมี SME เขามาลงทะเบียนหรือ
ปรับปรุงขอมูลผานระบบรวม 262,874 ราย 

มีการปรับปรุงขอมูลขาวสารส าหรับ SME ขอมูลโครงการางๆ องค์ความรูและ
ขอมูลส าหรับ SME ขอมูลและสถานการณ์ SME ส าหรับหนวยงานสงเสริมางๆ 
อยางอเนื่องและสม่ าเสมอ 

รวมทั้งการิอสื่อสารกับ SME ผานทาง Facebook Live ้มีผูิามกวา 
38,000 คน๊ 

การพัฒนา่WEBSITE และ APPICATION  
 

เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารกับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไสวนเสียกับ สสว. ้.ค.61-มี.ค.62๊ 

http://www.sme1.info/
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พัฒนาองค์ความรูส าหรับ่SME (Knowledge Center) 

จากการจัท าคลังขอมูลองค์ความรู  ในรูปแบบ           
E-book, information Clip, Pocketbook เนนองค์
ความรูใหม รวมถึงองค์ความรูที่ไจากการจักิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/หรือใหค าปรึกษา 

มีผูเขาใชบริการแลว่จ านวน่5,038่ราย 

จัท า digital platform www.knowledgecenter.com  เชื่อมอกับเว็บไซ์
ส านักงานฯเพื่อเป็นแหลงจัเก็บองค์ความรู ขอมูล ขาวสารและกิจกรรม มี 
facebook live เพื่อใหผูประกอบการไเรียนรู ไปพรอมๆกัน พรอมจัท า
หลักสูร (Module) จ านวน 8 หลักสูร เพื่อการพัฒนาจัการองค์ความรู 
(Knowledge Management) โยแบงามกลุมผูประกอบการ Micro และ 
SME ที่เขารวมโครงการ ังนี้ 

 กลุม วิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprise) จัท าหลักสูรพื้ นฐานที่
วิสาหกิจชุมชนควรรู สรางแรงจูงใจและสามารถน าไปปฏิบัิไจริง 

 กลุม เริ่มนธุรกิจ (Early Stage/Start Up) จัท าหลักสูรพื้ นฐาน
เฉพาะเรื่อง เนื้อหาเป็นการท า workshop 

 กลุมที่มีศักยภาพ (Regular) เป็นองค์ความรูแยกเฉพาะธุรกิจที่สามารถ
อยอไ 

 กลุมที่มีศักยภาพพรอมเขาสูลาางประเทศ (Strong) เนื้อหาเป็นการ
จัท า workshop เป็นองค์ความรูแยกเฉพาะธุรกิจ โยทุกกลุมมีการ   
แจกแจงหลักสูรพอสังเขป 

มีผูประกอบการและผูท่ีสนใจ  1,886่ราย 

จากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคค์วามรูเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกจิในานางๆ 

 SPEED UP TO THE NEW GAME อ
ยอความเขาใจและใช Knowledge 

Center เพื่อกาวสูความส าเร็จอยาง
รวเร็วในการเปลี่ยนแปลง
ลอเวลาของโลกิจทิัล 

 Marketing MEGA TREND 2019: โอกาส
กาวกระโส าหรับ SME 

 การสรางราสัญลักษณ์และพฒันา
บรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหนาย 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์อยางไรให
โน 

 พลิกความคิ...วัสุเหลือใชสูก าไรที่
มองไมเห็น 

 สรางโอกาสทางการคาในะวันออก
กลาง: ามแบบฉบับ SMEs ไทยในยุค
ิจิทลั 

ม.ค.62 

ก.พ.62 

มี.ค.62 

เม.ย.62 

พ.ค.62 

http://www.knowledgecenter.com/
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ยกระับผูประกอบการใหกาวสูการเป็นผูประกอบการ 4.0 โยการอบรมเชิงปฏิบัิการเก่ียวกับการเป็น
ผูประกอบการ (Entrepreneurship Course) ซ่ึงมุงเนนการเรียนรูการเป็นผูประกอบการใหมีความรู
สมัยใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากนวักรรม และการยกระับธุรกิจ High Value การบริหารจัการ
ธุรกิจทั่วไป การบัญชี การลา กฎหมายธุรกิจ เป็นน 

01 

Entrepreneurship 

Course 

4,698ราย 

SME ไ รั บ ค ว า ม รู
เบื้องนมุ ง เนนการ
เรียนรูการเป็น SME 

ส มั ย ใ ห ม ใ น ก า ร
ยกระับธุรกิจ High 

Value 

ก.พ. – มี.ค.62 

02 

Business Plan 

1,022ราย 

SME มีแผนธุรกิจเพื่อ
เรียมความพรอมใน
การ าเนินธุรกิจ 

มี.ค. – เม.ย.62 

03 

Consult 

35ราย 

SME เขารับการบมเพาะ
การพัฒ นาสินคาหรือ
บริการใหเป็นที่องการ
ของลา 

พ.ค. – มิ.ย.62 

04 

Business 

Matching 

เชื่อม โยงสินค าเขาสู
การสงเสริมลาเพ่ือ
เ รีย ม ค วาม พ รอ ม
ใหแกผูประกอบการ 

ก.ค. – ส.ค.62 

05 

ผลัก ันเขาสูระบบ
ภาษ ี

ผลักันให SME เขาสู
ระบบภาษี 

ก.ย.62 

พันธมิ ร่8 หนวยรวม  าเนินงาน่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี , 
มหาวิทยาลัยแม โจ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สถาบันพัฒ นา
อุสาหกรรมสิ่งทอ , สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย ้สถาบัน
อุสาหกรรมเพ่ือการเกษร๊, มหาวิทยาลัยมหิลวิทยาเขนครสวรรค์ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2่หนวยงานสนับสนุน่ 
ธนาคารเพื่อการเกษรและสหกรณ์การเกษร และธนาคารออมสิน 

 ภาคเกษร 1,709 ราย 

 ทั่วไป 2,989 ราย 

ยุทธศาส ร์ที่่ 3 

สรางสงัคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 
 

งบประมาณ่744,614,200.00่่บาท่(18่งาน่/่โครงการ่ 
 อยูระหวาง าเนินการ   17งาน / โครงการ 

 ไมไ าเนินการ    1 งาน / โครงการ 

โครงการพฒันาผูประกอบการใหม (Early Stage) 
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โครงการยกระ ับธุรกจิระ ับเริม่ น่
(Boost Up New Enterpreneurs) 

1 
Step 

ส ารวจความองการและวิเคราะห์
ศักยภาพ 

293 ราย 

4 

Step 

เขารวมกิจกรรมทสอบลาใน
ประเทศ 

3 

Step 

พัฒนาเชิงลึก เชื่อมโยงงานวิจัย 
และมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญลง
พื้นที่ใหค าแนะน า 

2 
Step 

อยูระหวางอบรมความรูที่
เก่ียวของกับานเทคโนโลยี 
งานวิจัย และนวักรรม 

สสว.รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ร์่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยขอนแกน่  าเนินการ
ยกระ ับผูประกอบการและสราง
คุ ณ ค า ให กั บ ธุ ร กิ จ โ ย ก ารน า
เทคโนโลยี่งานวิจัยหรือนวั กรรมที่
เหมาะสมมาใช 

ผูประกอบการจ านวน 293 ราย ไรับการ

วิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจ และส ารวจ

ความองการทางเทคโนโลยี งานวิจัยหรือ

น วั กรรม  และเข ารับ การอบ รม เพื่ อ

พัฒนาและยกระับศักยภาพในหลักสูร

างๆ โยการ าเนินงานอไปเป็นการ

พัฒนาเชิงลึก โยจะมีผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่

ชวยเหลือใหค าแนะน า และถายทอความรู

ผานงานวิจัย เทคโนโลยี และนวักรรม 

รวมทั้งเรียมเขารวมกิจกรรมทสอบ

ลาในประเทศ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

  - การจัการรานคา POS, นวักรรม IoT, การลา CRM 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
  - สรางความรูความเขาใจ พรอมวิเคราะห์ศกัยภาพทางธรุกจิและความองการเทคโนโลยี งานวจิยั และนวักรรม 

  - จบัคูผูประกอบการและนกัวจิยัหรอืผูเชีย่วชาญเฉพาะาน เพือ่แกไขบญัหา 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสร ์

  - เปิรบัสมคัรผูประกอบการเขารวมโครงการยกระบัศกัยภาพผูประกอบการใหมวยเทคโนโลยแีละนวักรรม 

 มหาวทิยาลยัขอนแกน 

  - Innovative Service ระบบ SOP- Innovative POS ระบบ POS ส าหรบัรานอาหาร 

  - Innovative Menu- Innovative FoodStyling “เทคนคิการกแงอาหารเพิม่มลูคา” 

  - Innovative Pricing and cost control 

   

หลักสูรอบรมการใชเทคโนโลยี งานวิจัย นวักรรม:  

ก
.พ

.-่เม
.ย

.6
2
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และที่ศูนย์ใหบริการ OSS ในพื้นที่  
ณ จ.เชียงใหม และ จ.ขอนแกน 

ภาพกจิกรรมการฝกึอบรมของ
หนวยรวม าเนินงาน  
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โครงการสนับสนุนเครือขาย่SME พัฒนาศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง
ั้งแนน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ทั้งในานการผลิ การบริหารจัการ านมารฐาน 
และานผลิภัณฑ์และบริการ รวมทั้ง าเนินการพัฒนาผูประกอบการ  SME   ใน
เครือขายใหมีศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการจัอบรมใหความรูแกผูน าเครือขายและ
ผูประสานงานเครือขาย (Service  Provider และ CDA๊ ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายปลากั 

5 สถาบันอาหาร 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายสับปะร
และเครือขายกระเทียม 

6 สถาบนัพัฒนาวสิาหกจิ
ขนากลางและขนา

ยอม

กจิกรรมพัฒนาเครอืขาย Creative 

Entertainment และเครอืขาย
นวักรรมธรุกจิอุสาหกรรมฮาลาล 

2 สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายมวยไทย  
และเครือขาย Sport Economy 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายสมุนไพร  
และเครือขายเทคโนโลยีเพื่อการเกษร 

3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิจกรรมพัฒนาเครือขาย 
Digital Content 

ผูประกอบการ่จ านวน่653่ราย่ 
 

ไ รับการพัฒนาศักยภาพในการ  าเนินธุรกิจ 

 
แถลงขาวเปิัวโครงการ 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 
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จัดท ำ
ผนพั
ฒนำ
คลัส
ตอร์

ก.พ.-เม.ย.62 

 พัฒนาสงเสรมิความเขมแขง็ของเครอืขาย  
 1. สนบัสนนุการพัฒนากระบวนการผลิ และบริหารจัการ 

 2. สนบัสนนุการพัฒนาานมารฐาน 

 3. สนบัสนนุการพัฒนาผลิภณัฑแ์ละบรกิาร 

 สนบัสนนุและสงเสรมิการลาเชงิรกุทัง้ในและางประเทศ อาทิ  
งานแสงสนิคา งานแสงนทิรรศการ จั Road Show เปน็น 

 พัฒนา Service Provider และผูประสานงานเครอืขาย ้CDA) 

สสว. รวมกับหนวยงานพันธมิร และสถาบันการศึกษา ไแก สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย ้สอท.๊ สถาบันอาหาร 
สถาบันวิสาหกิจขนากลางและขนายอม (ISMED) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  าเนินการพัฒนาศักยภาพการ าเนินธุรกิจใหแกผูประกอ บการ 

653 ราย ผานกิจกรรมพัฒนาเครือขาย ังนี้ 
 เครือขายมวยไทย ประชุมปรับปรุง Cluster road map เครือขายมวยไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ณ 

โรงแรมเจาพระยาปาร์ค 

 ผูประกอบการจ านวน 573 รายของเครือขายปลากั จากภาคกลาง ภาคใ ภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
และจังหวันครปฐม เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเขารวมงาน “Interpets Asia Pacific 2019” 
ณ กรุงโเกียว ประเทศญี่ปุุน ระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2562  

 ผูประกอบการเครือขายสับปะร จ านวน 80 ราย ไรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2562 

 เครือขาย Digital Content อยูระหวางการอบรมใหความรูในหัวขอ “การพัฒนาผูประกอบการ Character 

เรียมพรอมลุยลาไทยและางประเทศ” 

ส.ค.-ก.ย.62 พ.ค.-ก.ค.62 

พัฒนาสงเสริมความ
เขมแขง็เครือขาย 

พัฒนา Service Provider  และผู
ประสานเครือขาย CDA 

จัท าแผนพฒันา 
คลัสเอร ์

พัฒนาศกัยภาพ
ผูประกอบการ 

 อยูระหวาง าเนินการพฒันา
ศักยภาพเครือขายเปาูหมาย 

 จักิจกรรมประชุมปรบัปรงุ 
Cluster road map 

เครือขายมวยไทย ครัง้ที่  1 

เมื่อ 21 ก.พ.62 

 

 

 เครือขายปลากั 5 เครอืขาย 
เขารวมงานลาสัว์เลีย้ง 
“Interpets Asia Pacific 

2019” ณ  ประเทศญีปุุ่น 
้29-31 มี.ค.62) 

 

 

 อบรมพฒันาศกัยภาพ ครั้ง
ที่ 1 เมือ่วันที่  5 เม.ย.62 
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โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ่SME 

 าเนินการสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการ SME ใหมีโอกาสเขาถึงกลุมลูกคาเปูาหมายไสะวก สราง
ยอขายใหแกผูประกอบการ โยชวยเรียมความพรอมในการน าสินคาเขาสูลาออนไลน์ ใหความรูและ
ใหค าปรึกษาแนะน าในการท าธุรกิจบนลาออนไลน์ จักิจกรรมสนับสนุนการขายบนลาออนไลน์ เชน 
การสงเสริมการขาย การช าระเงิน การสงสินคาใหถึงมือลูกคาอยางเป็นระบบ เพื่อสรางความรูความเขาใจ
อยางเป็นระบบ และยกระับผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจสามารถแขงขันไอยางยั่งยืน 

เปิโครงการสงเสริมพัฒนาลาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME ปี 2562 และจัเสวนาพิเศษ หัวขอ "DigitizingThaiSMEs เชื่อมผูประกอบการไทย
วยปลายนิว้" และเสวนาในหวขอทีเ่กีย่วเนือ่งจาก 14e-marketplace ในหัวขอ "Platformstoglobal รวมลาไทยสูโลกมาไวแคปลายนิ้ว“ ณ หอง
คริสัล บ฿ อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 อาคารเกษร ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

อบรมใหความรูานบริหารจัการลาออนไลน์ ใหค าปรกึษา และ
ยกระบัมารฐาน 

ถายภาพและจัท าเนือ้หาสนิคา พาเขา  E-Market  Place  เชน 
shopee, lazada, smesiam, buzzebees เปน็น 

กจิกรรมสงเสรมิการลา 

ผลักนั SME ทีม่ศีกัยภาพ วยการชวยในเรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยี
างๆ การแปลภาษา พัฒนาบรรจภุณัฑ ์

ผลักนัเขาสูลาสากล เชน Alibaba, Ebay, Amazon ฯลฯ และ
พาเขารวมงานแสงสนิคาางประเทศ  Business  Matching 

2 

3 

4 

1 

5 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

  ภาคเหนืออนบน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาส ร ์

  ภาคเหนืออนลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

  ภาคกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

  ภาคะวันออกเฉียงเหนือและภาคะวนัออก 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

  ภาคใ 

5 หนวยรวม าเนนิงาน 

ประกอบวย 

และ E-Market Place  14 บริษัท 
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 สัมมนาการปรับัวธุรกิจอาหารคาเฟุ เพิ่มยอขาย
วยสื่อออนไลน์ 

 E-san e-commerce 2019  

 การสรางแบรน์และการสื่อสารแบรน์ ้ออกแบบ        
โลโก๊ 

 Digital Storytelling and Content marketing 

 ชองทางการจัจ าหนายสินคาออนไลน์ เพิ่มยอขาย 
(Content Marketing  /Video Marketing / 

Mobile Advertising) 

 Trend  ใหมของลาออนไลน์ 2020 ้รูปแบบลา 
พฤิกรรม ความคาหวัง และความองการของ
ลูกคาออนไลน์ 

 การบริหารจัการรานคาออนไลน์ระับมืออาชีพ 

 การสราง Shop Online ผาน Social Media และ 
Platform เชน Commerce TOGO, Lazada, 

shopee, Wongnai เป็นน 

 เขาสูโลกออนไลน์อยางมั่นใจวยรานคาออนไลน์ั่งใจ
คุณ ้Customizable online shop๊ 

 เชื่อมโยงทุกรานคาที่ เคยมี ้Centralized online 

shop๊ และประสานพลังชองทาง Social Media 

ยอนิยม 

 ใหค าปรึกษาและพัฒนารานคาออนไลน์สูมารฐาน
โลก ้Coach to global๊ 

 และอ่ืนๆ  

หัวขออบรมใหความรูแก่SME (1-2 วัน่่ชวง่ก.พ.-

เม.ย.62 

มีผูประกอบการ 4,950่ราย 

ไรับการสงเสริมการคาลาออนไลน์  

23,802่ผลิ ภณัฑ์ 
ไรับการเรียมความพรอมเขาสูระบบ
ลาอิเล็กทรอนกิส์ โยการถายภาพ
สินคา จัท า/ปรับปรงุเนือ้หาสินคา และ
ไรับค าแนะน าานบรรจภุัณฑ ์
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แถลงขาวโครงการสงเสริม
ธุรกิจระ ับ เ ิบ โ ่(SME่
RegularLevel)่ ปี ่2 5 6 2่
ณ่หองประชุม่1801่เมื่อ
วันท่ี่14 กุมภาพันธ์่2562 

 

 

โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  (SME Regular Level)  มุงอยอให  
SME เขาถึงมารฐานระับสากล รวมทั้งเรียมสนับสนุนคูปองท าฉลากโภชนาการและคูปอง
รวจวิเคราะห์ในหองปฏิบัิการ สนับสนุนกิจกรรมการลาางประเทศ เพื่อยกระับให
ผูประกอบการสามารถแขงขันไในระับสากล โยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวม  11 แหง 
รวม าเนินการ และั้งเปูาสานอการพัฒนาผูประกอบการไปสูอุสาหกรรมแหงอนาค 

 

สถาบันอาหาร 

สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

สมาคมส านักงานบัญชีไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีผูประกอบการ  
เขารวมกิจกรรมการวินิจฉัยและ
ป ร ะ เ มิ น  น เ อ ง  (Self- 

Assessment) แ ล ะอ ยู ร ะห ว าง
ก า ร อ บ ร ม ให ค ว า ม รู  แ ล ะท า 
Workshop เฉพาะานจาก  11 
หนวยรวม าเนินการ 

 

2,254 ราย ส านักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค์   

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนากลางและขนายอม  

สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย   

สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

สถาบันรับรองมารฐานไอเอสโอ 
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สสว.รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวม  11  แหง  าเนินการพัฒนาขีความสามารถในการแขงขัน
ผูประกอบการ รวมทั้งเรียมสนับสนุนคูปอง ท าฉลากโภชนาการและคูปองรวจวิเคราะห์ในหองปฏิบัิการ 
สนับสนุนกิจกรรมการลาางประเทศเพื่อยกระับผูประกอบการใหแขงขันไในระับสากล และั้งเปูา
สานอการพัฒนาผูประกอบการไปสูอุสาหกรรมแหงอนาค โยมีผูประกอบการ จ านวน  2,254  ราย 
เขารวมกิจกรรมการวินิจฉัยและประเมินนเอง ้Self- Assessment) และอยูระหวางการใหค าปรึกษาเชิง
ลึกและจัโปรแกรมการใหความรูผานการอบรม หรือ Workshop ในานาง ๆที่ เหมาะสม และมี
ผูประกอบการ  84 กิจการ ผานเขาสูกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการเชิงลกึเฉพาะาน เชน การ
สรางแบรน์ การสรางภาพลักษณ์ราสินคา การออกแบบและพัฒนาผลิภัณฑ์ การปรับกระบวนการ
ผลิสินคาหรือบริการโยอาศัยเทคโลยีหรือนวักรรม านการบริหารจัการ านการลา ฯลฯ หรือ 
การอยอการใหค าปรึกษาเชิงลึก เพื่อใหผูประกอบการไรับมารฐานในานาง ๆ 

 หัวขอการอบรมใหความรู 

 Creative Design and Trend 2020 
 Creative Spa & Wellness Thailand 

 ยกระับผลิภัณฑ์อาหารสูลาอยางยั่งยืน 

 ฝุาธุรกิจพลิกกลยุทธ์ 360 องศา  
 มารฐานระบบบริหารคุณภาพ ้ISO 9001 : 2015) 

และระบบการจัการนวักรรม ้CEN/TS16555-1) 

 GMP Challenge ยกระับ ปรับและเปลี่ยน 

 เทคโนโลยี Fintech 

 ป ฏิ รู ป ธุ ร กิ จ ใน รู ป แ บ บ ิ จิ ทั ล  Transform or 
Obsolete: Accelerate Innovation to Success 

 SME ออนไลน์สายแข็ง  
 โฆษณ าอยางไรเพื่ อเพิ่มยอขายในยุค Online 

Digital 
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โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ใหกับ่SME  

พัฒนาศักยภาพและยกระับขีความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ SME 
ในลาสากล 

แถลงขาวกิจกรรมพรอมเปิงานพัฒนาชองทางการลาส าหรับผูประกอบการ SME ปี 2562 โยมี
หนวยรวม าเนินงาน ไแก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้ISMED) และสถาบันอาหาร 
พรอมกันนี้ภายในงานมีเสวนาพิ เศษ หัวขอ “Golden Opportunity Export Market 2019” ณ ลง 
1919 เม่ือวันที่  17 มกราคม 2562 

ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

810 ราย 
ไรับความรูาน
การลา 

กิจกรรม
ทสอบ
ลา 

02 

กิจกรรมจบัคู
ธุรกิจ 
Business 
Matching 

03 

กิจกรรม
อบรมให
ความรู
าน
การลา 

01 

SME  

375.46 ลานบาท 
เกิการมูลคาทาง
เศรษฐกจิ และ/หรือ
มูลคาการซือ้ขาย
ลวงหนา 

653 คู 
เกิการเจรจา
ธุรกิจระหวาง 
SME ไทย กับ
างประเทศ 

117 กิจการ 
เขารวมงาน
แสงสินคาใน
และางประเทศ 

พัฒนาศักยภาพและยกระับขีความสามารถ
ทางการแขงขันของผูประกอบการ SME ในลา
สากลโยจัอบรมใหความรูเบื้องนเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ การเรียม
ความพรอมในการเขาสูลาางประเทศจั
กิจกรรมขยายชองทางการลาภายในและระับ
นานาชาิ รวมทั้ง าเนินการเจรจาการคาทั้งใน
และางประเทศ และการสรางชองทางการลา
อยอในมิิางๆ เพ่ือสรางโอกาสทางการคา 
ลอจนสนับสนุนการขยายฐานทางเศรษฐกิจ
ใหกับธุรกิจของผูประกอบการชุมชน และ SME 

 าม ค วาม เหม าะส ม ขอ ง แ ล ะพ้ื น ที่  โ ย มี
ผูประกอบการ SME จ านวน 810 ราย ไรับ
ความรูานการลา จากการจัสัมมนาให
ความรูในหัวขอางๆ ไแก การลาฮาลาล การ
เปิเกมรุก บุกลาอาหารแนมังกร การสราง
โอกาสทางการคาสูลาจีน-ฮองกง และลา
นานาชาิ วยสินคาไลฟ์สไล์ เป็นน  

และไรับการสนบัสนนุานการลาทัง้ในประเทศและางประเทศ  จ านวน  117 กิจการ
จากการเขารวมกิจกรรมงานแสงและจ าหนายสินคา Namaste Thailand Festival 

2019  ณ กรุงนิวเลี สาธารณรัฐอินเีย งานแสงสินคา Ambiente Frankfurt ณ 
สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีสงผลใหเกิการเจรจาจับคูธุรกิจ จ านวน 653 คู เกิมูลคา
การเจรจาการคาทั้งในและางประเทศ  รวม 375.46 ลานบาท 
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ปฏิทินกิจกรรม 

8-12 ก.พ.62 งาน Ambiente Frankfurt 2019 ณ ประเทศเยอรมน ี

14-18 มี.ค.62 งาน Namaste Thailand Festival 2019 ณ ประเทศอนิเยี 

3-8 เม.ย. 62 งาน Mihas Malaysia 2019 

4-7 เม.ย. 62 SME One Fest in Summer @ Central World 

26 เม.ย.-1 พ.ค.62 งาน HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2019 ณ เขบริหารพิเศษฮองกง 

16-20 พ.ค.62 Tokyu-hands ทสอบลา 

ชวง พ.ค., ก.ค., ส.ค.62 งานแสงสนิคา SME ทัว่ไทย SME ONE FEST 2019 

28 เม.ย.-1 พ.ค.62 งาน ThaiFex 2019 

12-16 มิ.ย.62 งาน Ambiente India 2019 ณ ประเทศอนิเยี 

17-23 มิ.ย.62 งาน Taipei International Food Show (FOOD TAIPEI) ประเทศไหวนั 

15-19 ส.ค.62 งาน HKTDC Food Expo 2019 ณ เขบริหารพิเศษฮองกง 

12-18 ก.ย.62 งานทสอบลา Nagasaki 

ชวงเวลา กิจกรรม 

หัวขอการอบรม านการ ลา ่ 
 โอกาสทางการลาส าหรับสินคาไลฟ์สไล์เพื่อการสงออก 

แนวคิเทรน์ของสินคาไลฟ์สไล์ปี 2019 พรอมเทคนิคการ
เรียมัวในการออกงานแสงสินคาางประเทศ 

 สรางโอกาสทางการลาสูลาจีน -ฮองกง และลา
นานาชาิวยสินคาไลฟ์สไล์ 

 รูลึกลาฮาลาละวันออกกลางและเทคนิคการ้ังราคาสินคา 

 เจาะลาแนซามูไร ณ เมืองโอซากา ้ประเภทสินคาของขวัญ 
ของฝาก ของที่ระลึก สินคา D.I.Y. สินคาไลฟ์สไล์ และกลุม
อาหารพรอมรับประทาน๊ 

 Bright & Full of Opportunities in INDIA  

 เจาะลาอาหารเพื่อสุขภาพไหวัน 
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ปี 2562 สสว. เินหนาโครงการ SME Provincial Champions เป็นปีที่ 4 โยมอบหมายให สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้ISMED) เป็นหนวยงาน าเนินโครงการ  โยไแถลงขาวเปิัวโครงการเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2562 พรอมเปิรับสมัครผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2562  

“ผูเขารวมโครงการจะไรบัแนวทางการ
พัฒนาขีความสามารถใหเกิความ
เขมแข็งเพ่ือเป็นนแบบใหกับ SMEs 
ในจังหวัของนเอง นอกจากนี้ ผูผาน
การคัเลือก มีโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมทสอบลาทัง้ในประเทศและ
างประเทศ การไรับค าแนะน าจากที่
ปรึกษาและผู เชี่ยวชาญ เฉพาะาน 
รวม ทั้ งการพั ฒ น าผ ลิ ภัณ ฑ์หรือ
รูปแบบการใหบริการใหมๆ หรือสื่อ
การลาและการประชาสัมพันธ์ผาน
แ พ ล ท ฟ อ ร์ ม  (Platform) ข อ ง
โครงการอยางอเนื่อง” 

น า ย สุ ว ร ร ณ ชั ย  โล ห ะ วั ฒ น กุ ล 
ผูอ านวยการส านกังานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนากลางและขนายอม 

โค รงก าร ่SME Provincial Champion า เนิ น ก าร ป ร ะเมิ น  น เอ ง  ้ Self-

assessment) เพื่อใหทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทั้งทางานการพัฒนาผลิภัณฑ์ การบริหาร
จัการ การผลิ การเขาถึงแหลงเงินทุน การเงิน ระบบบัญชี การลา เพื่อก าหนแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการ าเนินงานในทุกมิิที่จะกาวเขาสู Thailand 4.0 ใหรงกับความองการ
ของผูประกอบการ 
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ลา          
 

 

ผลิ 

พัฒนา
บรรจุ
ภัณฑ ์

378ราย อยูระหวางการจั กิจกรรมใหค าปรึกษา
เชิงลึก 

ผูประกอบการผานเกณฑ์คัเลอืกเขารบัการ
ประเมินนเอง 

ยกระับผูประกอบการ SME ที่มีศักยภาพทั่วประเทศและพัฒนาใหเป็นผูประกอบการที่เป็นสุยอเอสเอ็มอี
จังหวั เพื่อเป็นนแบบของผูประกอบการ SME ในจังหวั น าไปสูการพัฒนาศักยภาพของ SME ไทยใน
การขยายธุรกิจไอยางยั่งยืนสมัครผูประกอบการ SME ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน บุคคล
ทั่วไป นิิบุคคล ทั้งภาคการบริการและภาคการผลิในซัพพลายเชนของธุรกิจการทองเที่ยว เชน โฮมสเย์ 
โรงแรมที่พักขนาเล็ก, รานอาหาร, สถานบริการสุขภาพสปา ฟาร์มสเย์, ศูนย์การเรียนรู ฯลฯ รวมถึง
ธุรกิจผลิของฝาก และของที่ระลึกจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัิและผานเกณฑ์การ
คัเลือก จ านวน 378 ราย เพื่อเขารับการประเมินนเอง (Self-Assessment)  ปัจจุบันอยูระหวางการ
เขารวมกิจกรรมใหค าปรึกษาเชิงลึก 

 

โฮมสเ ย์่,่ฟาร์มสเ ย์  

ธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจของฝาก่
ของท่ีระลึก 

ศูนย์การเรียนรู
ชุมชน 
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โครงการประกว ่SME National Awards  

งานแถลงขาวการประกวรางวัลสุยอ SME แหงชาิ ครั้งที่ 11 และการประกวรางวัล SME Start Up 

ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หอง Conference Hall 3 GLOWFISH SATHORN อาคารสาทร
ธานี 

สสว. รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิแหงชาิ จักิจกรรมการประกวรางวัลสุยอ SME แหงชาิ  
(SME National Awards ครั้งที่  11๊ และการประกวรางวัล SME Start up ครั้งที่  3 เพื่อมอบ
รางวัลใหกับ SME ที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพาม
มารฐานที่ี โปรงใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็น SME นแบบ ที่สามารถสรางแรงบันาลใจและ
กระุนใหทั้งผูประกอบการเิมและผูประกอบการใหมที่เริ่มประกอบธุรกิจเกิแรงจูงใจและมีความ
มุงมั่นในการ าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจใหมีมารฐานมากขึ้นสามารถแขงขันไทั้งระับประเทศ
และระับสากล โยเกณฑ์ในการพิจารณาัสินรางวัลยังคงใชเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหงชาิ 
(Thailand Quality Award – TQA) ซึ่งใชมาอยางอเนื่องยาวนานถึง 10 ปี เป็นแนวทางในการ
พิจารณาัสินธุรกิจที่เขาประกว 

(SME National Awards) 

เปูาหมาย 30 ราย 

(SME Start up) 

เปูาหมาย 50 ราย 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล         
แบงออกเป็น 7 หมว 

 

การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

5 

 

การวางแผนการ
 าเนินธุรกิจ 

2 

 

การจัการ
กระบวนการ 

6 

 

บทบาทของผูบริหาร
ในการน าองค์กร 

1  

การมุงเนนลูกคา  
และลา 

3 

 

การวั วิเคราะห์              
และจัการความรู 

4  

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

7 
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SME กลุมเปูาหมายไแก กลุมผูประกอบการคา ภาคการผลิภาคการคา 
บริการและภาคการเกษร รวม 21 ประเภทธุรกิจ โยในปีนี้ ไเพิ่มเิมหมวที่ 21 
เป็นประเภทธุรกิจอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 20 ธุรกิจเิม 

 

 

รางวัลสุ ยอ ่SME 

แหงชา  ิ

รางวัล่SME Start up 

 

รางวัลสุ ยอ ่SME แหงชา ิ 

รางวัล่SME ีเ น 

รางวัลมา รฐาน่SME  

 

รางวัลสุ ยอ ่SME Start up 

รางวัลมา รฐาน่SME Start up 

 

ประเภทรางวัล 

 

คุณสมบั  ิ

 

เป็น่SME ที่  าเนินธุรกิจ 

 

่่่่่่่่่ปีขึ้นไป 

 

3 

เป็น่SME ที่  าเนินธุรกิจ่่่่่่่่ 
 

ไมเกิน่่่่่่่่่ปี 

 

3 

พัฒนาและยกระ ับสูมา รฐานการบริหาร
จั การธุรกจิโ ยการจั อบรมและการประเมนิ  

นเอง่(self-assessment) และจั ท า 
แผนพัฒนาองค์กร 

จั งานประกาศผล่และมอบ
รางวัล 

 

รวจสอบคุณสมบั ิเบื้อง น 

มี SMEที่สมัครเขารวมโครงการไรับการ
รวจสอบคุณสมบัิเบ้ืองนและ
สัมภาษณ์ เพื่อเขารวมกิจกรรมใน
กระบวนการอไปแลว จ านวน 75่ราย 

รวจประเมนิสถานประกอบการ 

ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ให
ค าแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจ 
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ในปี 2562  สสว.  าเนินการพัฒนาและสงเสริม SME ผานโครงการางๆ รวมถึงการจังาน และ กิจกรรมีๆ โยรวมมือกับหนวยงานสงเสริม 
SME ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ปัจจุบัน ไเริ่ม าเนินการแลวในหลายกิจกรรม และมีโครงการเนๆอยูในระหวางการ
เผยแพรประชาสัมพันธ์ใหผูที่สนใจรับทราบ 

การสงเสริม SME ผานการจังาน  กจิกรรม และโครงการที่ส าคัญ  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME  ในเครือขายธุรกิจอาหารวยระบบ
มารฐานสากล ปี 2562 เปูนการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการใหมีขีความสามารถเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการสงออก
สินคาอาหารและเครื่องื่มไปยังลาสากล อันเป็นชองทางการขยายโอกาส 
ทางการลาและสรางภาพลักษณ์ของการบริโภคอาหารไทยปลอภัยใน
ระับสากล สงผลใหเกิความเชื่อมั่นทางการคาระหวางประเทศ โยเนนการ
พัฒนาระบบมารฐานลอ Supply Chain  

โครงการยกระับมารฐานสินคา สนับสนุนใหผูประกอบการไรับการ
สงเสริมมารฐานสินคา โยการใหความรูเกี่ยวกับมารฐานสินคา สนับสนุน
การการรวจฉลากโภชนาการ Thai RDI การรวจสารพิษกคาง ้Toxic) 
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภค การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 
รวมถึงการรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อเรียมความพรอมในการยื่น
ขอมารฐาน อันจะน าไปสูการยกระับมารฐานสินคาของผูประกอบการใหมี
ศักยภาพสามารถแขงขันในลาระับสากลไอยางยั่งยืน 

สสว. าเนินการรวมกับสถาบันอาหาร รวมพัฒนาผลิภัณฑ์ใหมใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาหารและเครื่องื่มเพื่อเพิ่มมูลคาวัถุิบในทองถิ่น ใหเกิการ
สรางอาชีพ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีรายไ และมีคุณภาพชีวิที่ี โยเรารับ
สมัครผูประกอบการในกลุมอาหารและเครื่องื่ม OTOP ระับ 3-5 าว ที่มี
ความสนใจเขารวมโครงการโยมีเปูาหมายที่ 500 รายจากทั่วประเทศ และท า
การคัเลือกสินคานแบบเป็น สุยอสินคากลุมอาหารและเครื่องื่มประจ า
ท อ ง ถิ่ น  ้Product Champion) เพื่ อ เป็ น โม เ ล ใน ก า ร พั ฒ น าให กั บ
ผูประกอบการหรือชุมชนอื่น ใหเกิแรงผลักันในการพัฒนาผลิภัณฑ์ให
อบสนองความองการในลายุคปัจจุบัน โยทางสสว. และสถาบันอาหาร
คาวาการพัฒนาผลิภัณฑ์ใหมส าหรับโครงการน้ี จะสามารถเพิ่มโอกาสและ
ชองทางการจ าหนาย และขยายัวทางธุรกิจไไมนอยกวา 25 ลานบาท 

โค รง ก ารพั ฒ น าผ ลิ  ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ สู  ล า ส าก ล  ้ าน  Shelf 
life/Design/Packaging)  าเนินงานพัฒนาผูประกอบการในภาคการผลิ ในกลุม
สินคาประเภทอาหารถิ่น ผลิภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส าอาง เนนความส าคัญานความ
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ้Packaging) อายุการเก็บรักษา ้Shelf life) การออกแบบ 
้Design) ใหมีเอกลักษณ์ สามารถผลิขายไในเชิงพานิชย์ ใหมีศักยภาพและไรับ
การสง เสริมไป เปิลาการคาทั้ ง ในและ างประเทศเป็นการเพิ่ ม โอกาสให
ผูประกอบการไมีชองทางลาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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SME ONE FEST่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ้ก าหนจัประจ าปี ชวงเอืน 9๊ เปน็กจิกรรมสงเสรมิานการลา เพือ่สนบัสนนุผูประกอบการ SME 
ในการสรางโอกาสทางการคา โยการน าผูประกอบการเขารวมงานแสงและจ าหนายสนิคา พรอมกบัจั
ใหมกีจิกรรมเจรจาธรุกจิระหวางผูประกอบการไทยและผูประกอบการจากประเทศเพือ่นบาน 

1 ของ่SME่: ่Together we are one่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
้ก าหนจัวันที ่4 เือน 4๊ เปิัวโครงการภายใการสงเสรมิของ สสว.เปน็การเปิโอกาสให SME  ไ
เขาถึงบรกิารจากหนวยงานสงเสรมิ SME ที่เกี่ยวของ รวมถงึการไรบัองคค์วามรูางๆ ที่สามารถน าไป
อยอหรือปรับใชกับการ าเนินธุรกิจ การสรางนแบบเอสเอ็มอี ลอจนการสรางเครือขายสังคม
ผูประกอบการ และชวยใหการสงเสริม SME ไครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 

วันของเครือขาย่่่่
หนวยรวม  าเนินงาน่่่่่่่่่่่่่่่

้ก าหนจัวันที่ 8 เือน 8๊ มีวัถุประสงค์เพื่อน าเสนอนโยบาย ทิศทางการ าเนินงานและโครงการที่
ส าคัญในการสงเสรมิ SME รวมทัง้เปิโอกาสใหหนวยงานทีม่ศีกัยภาพและความพรอม ไเสนอแนวทาง
ใหมๆ ในการพัฒนาและสงเสริม SME  พรอมเขารวมเป็นหนวยงานรวม าเนินการ 
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สสว. เรียมจัการทบทวนแผนยุทธศาสร์านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัิ
การานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 ส าหรับกลุมผูบริหาร บังคับบัญชา และระับปฏิบัิการ 
ซ่ึงจะจัขึ้นภายในเือน เม.ย. 62 เพื่อน าไปสูการจัท าแผนยุทธศาสร์านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 
2563-2565 และแผนปฏิบัิการานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563  

ทบทวนแผนยทุธศาสร์านการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2561-2564 
และแผนปฏบิักิารานการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2561-2562 

เม.ย.62 

การจัท าแผนยุทธศาสร์านการบรหิาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2565 
และแผนปฏบิักิารานการบริหารและ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2563 

พ.ค.62 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การทบทวนแผนยทุธศาสร์านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัิการ
านการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี 2561-2562 

สสว. อยูระหวางการทบทวนแผนยุทธศาสร์องค์กร ้ปี2563-2564๊ โยมี 3 แนวทางเป็นกรอบในการจัท าแผน
ยุทธศาสร์ปี 2563-2564 ไแก SMART OFFICE ,Smart service ,Smart enterprise  โยไจัประชุมเชิงปฏิบัิการ
ในการทบทวนแผนยุทธศาสร์ สสว. ปี 2560 -2564 ้ฉบับทบทวน ปี 2563-2564๊ เพื่อก าหนทิศทางองค์กร 
้Direction๊ และแผนการ าเนินงานในอนาค เพื่อวิเคราะห์บทบาท ทิศทาง สสว. และก าหนกรอบการจัท าแผนบริหาร
ความสัมพันธ์กับผูมีสวนไสวนเสีย ้Voice of Stakeholder : VOS๊  

 

งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 
การทบทวนแผนยุทธศาสร์ สสว. ฉบับ พ.ศ.2563-2564 

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.พ.62 

ครั้งที่ 2-3 วันที่ 11 และ 19 มี.ค.

กลุมผูบริหารวิเคราะห์ขอมลูเชงิลึก 
้ผูบริหารระบัสงูของ สสว.๊  

กลุมผูบริหารวิเคราะห์ขอมลูเชงิลึก                 
้ผูบริหารระบั ผอ.กลุมงานและ ผอ.ฝาุยของ 
สสว.๊  

การประชมุทบทวนแผน
ยทุธศาส ร์องคก์ร่่่่่
(ปี่ 2563-2564) 

ก าหนทิศทางองค์กร ้Direction๊ 
และแผนการ าเนินงานในอนาค 

วิเคราะหบ์ทบาท ทิศทาง สสว. และ
ก าหนกรอบการจัท าแผนบรหิาร
ความสัมพันธก์ับผูมีสวนไสวนเสยี 
้Voice of Stakeholder : VOS๊ 

กลุมผูบริหารประชมุเชงิปฏบิักิารทบทวนแผนยทุธศาสรอ์งคก์ร 
้ปี 2563-2564) ครัง้ที่ 4 ภายในเอืน เม.ย.62 

  SMART OFFICE 

  Smart service 

  Smart enterprise 

ยุทธศาส ร์ที่่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง                                  
้High Performance Agency) 

งบประมาณ่39,600,100 บาท่(5่งาน/โครงการ่ 
อยูระหวาง าเนินการ     5  งาน/โครงการ 

 ไมไ าเนินการ   - งาน/โครงการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏบัิิงานไอยางมีประสทิธิภาพ ผลักันองค์กรใหเนนประสิทธิผลและมธีรรมาภิบาล 
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“พระราชบัญญั ิวสิาหกจิเพื่อสังคม”ผลักันการน าเสนอรางกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ้ามแผนปฏิรูปประเทศ๊ อคณะรัฐมนรี 
และชี้แจงอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พรอมทั้งน าเสนอจัั้งส านักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องค์การมหาชน ปัจจุบันอยูระหวางการพิจารณาราง พ.ร.บ. อคณะกรรมาธิการ ซึ่ง พ.ร.บ. นี้จัท าขึ้นเพ่ือสงเสริมและจูงใจใหภาคธุรกิจสราง
คุณประโยชน์ใหกับสังคมมากขึ้น 

“รางกฎกระทรวงวา วยการก าหน จ านวนการจางงานหรือรายไ ของวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม่พ .ศ. …” าเนินการทบทวนและ
ก าหนนิยามวิสาหกิจขนากลางและขนายอมใหม โยใชเกณฑ์การจางงานหรือรายไกิจการ ท าใหหนวยงานของรัฐอื่นที่มีบทบาทในการสงเสริม
วิสาหกิจขนากลางและขนายอมในและาน ก าหนลักษณะของวิสาหกิจขนากลางและขนายอมใหเป็นหลักเกณฑ์เียวกัน รวมทั้งน าไปใชในการ
ก าหนแผนงานและการ าเนนิการสงเสรมิฯ ไอยางเหมาะสมและสอคลองกนัมากขึน้ ซึ่งมิคณะรัฐมนรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 มีมิอนุมัิ
หลักการและใหสงคณะกรรมการกฤษฎีกา รวจสอบพิจารณารางกฎกระทรวงฯ กอนน าเสนอนายกรัฐมนรีลงนามประกาศอไป  

“รางแผนพัฒนาระบบการจายเงิน่และการรับเงิน่ของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอมผานระบบอิเล็กทรอนิกส์” มิ
คณะรัฐมนรี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58  เรื่องแผนยุทธศาสร์การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แหงชาิ ้National                
e-Payment) และามแผนปฏิรูปประเทศานกฎหมายในประเ็นปฏิรูปที่ 4 มีกลไกใหมีการรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไก าหนกิจกรรมและวิธีการใหมีการก าหนหลักเกณฑ์ในการจัสรรเงินสนับสนุนใหแก SMEs ภาครัฐ  โยพิจารณาจากขอมูลจากการจั
อันับความนาเชื่อถือ โยงบประมาณและการใหเงินสนับสนุนควรจะ าเนินการโยผานระบบพรอมเพย์ ้Prompt Pay) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถงึหลกัเกณฑข์องกรมบญัชกีลางก าหนใหการจาย-รบัเงนิผานระบบอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นวัชีว้ัหนึง่ของการประเมนิผลการ าเนนิงานของกองทุน
หมุนเวียนนบััง้แป ี2561 เป็นนไป สสว.จึงไแกไขเพิ่มเิมขอบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม วา
วยการบัญชีและการเงินของส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม พ.ศ. 2549  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร 
สสว.ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 และคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้เฉพาะกิจ๊ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 12 .ค.61    

สสว.จึงไออกประกาศส านักงานฯ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัิเกี่ยวกับการรับและจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส์   ้KTB Corporate 
Online) และจัท าคูมือการรับเงิน-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหพนักงานในองค์กรไมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัิงานที่เกี่ยวของ
กับการรับและจายเงนิผานระบบฯ มากขึ้น รวมถงึไรางแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสนอ ผอ.สสว.เพื่อบรรจุ
เป็นวาระเพื่อพิจารณาอคณะอนุกรรมการบริหารส านักงานฯ อไป 

 

การ าเนินการ านกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท างานของ สสว. 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัิงานามภารกิจและนโยบายรัฐ 

 เผยแพรนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
บทบาท ภารกิจ กิจกรรมางๆ ของ 
สสว. 

 

 จักิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SME ร ว ม กั บ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

 
 

 จัท าสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ โทรทัศน์ 
วิท ยุ  ห นั งสือพิ ม พ์  นิ ย สาร สื อ 
Online แ ล ะ  Social Media เ ช น 
Facebook หรือ SME CHANNEL 

 

 จั  ท าราย ง าน ป ระจ า ปี  (Annual 
Report) เพื่ อ เผ ย แ พ ร ผ ล ก า ร
 าเนินงานของ สสว. 

www.sme1.info 

ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล  ข า ว ส า ร 
กิจกรรมและโครงการที่ เป็น
ของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน  

แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น  SME 
CONNEXT    กั บ ส โ ล แ ก น 
“ครบในคลิกเียวเพื่อ SME”
เพื่ อการเขาถึงขอมูลส าหรับ 
SME ไ ท ย ยุ ค  4.0 ภ า ย ใ 
แนวคิ Born Digital  

ชองทางการสื่อสารที่เป็นที่นิยม
และใชสื่อสารกับผูประกอบการ 
SME เพื่อใหรับทราบกิจกรรม
 างๆ  ภ าย ใ โค รงก ารขอ ง 
สสว.  

 

เพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึน้ 

http://www.sme1.info/
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วิสัยทัศน์ิจิทัลและพันธกิจจิิทัล 

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

บริหารจัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการสื่อสาร 
วยเทคโนโลยีิจิทัลสูการเป็นส านักงานิจิทัล 

เพิ่มขีความสามารถในการบริหารจัการฐานขอมูล           
โยการบูรณาการ รองรับการเชื่อมโยงการท างานระหวาง
หนวยงาน และการใหบริการไอยางมีประสิทธิภาพ 

สงเสริม SME ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขี
ความสามารถในการแขงขันวยเทคโนโลยีิจิทัล 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีิจิทัล เพื่อการ
ปฏิบัิงานและสนับสนุนสงเสริม SME ไอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิสัยทัศน์ จิิทัล: 

สสว. เป็นหนวยงานสนับสนุนและ
สงเสริม SME โยใชขอมูล 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีิจิทัล ไ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การพัฒนาศักยภาพานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*คณะกรรมการ ICT สสว. = คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

คณ ะท างานจัท าแผนปฏิบัิการ
ิจิทัล ของ สสว. มีก าหนจัประชุม
ประมาณเือน มิถุนายน 2562 เพื่อ
พิ จ ารณ าแ ผ น ป ฏิ บั ิ ก าริ จิ ทั ล
ประจ าปี 2563  และพิจารณาโครงการ
เพื่ อบรรจุภายใแผนปฏิบัิการฯ 
รวม ถึ ง ก าร เพิ่ ม เิ ม ั ว ชี้ วั เชิ ง
ผลลัพธ์  
 

กรอบแผนปฏิบัิการิจิทัล
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

คณะกรรมการ ICT สสว.*ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่7 มีนาคม 
2562มี ม ิ เ ห็ น ช อ บ  อ ก ร อ บ
แผนปฏิบัิการิจิทัลปี พ.ศ. 2563 - 

2565  

คณะกรรมการ ICT สสว*.ไแงั้ง
คณ ะท างานจัท าแผนปฏิบัิการ
ิจิทั ล  ของ สสว. เพื่ อ าเนินการ
เพิ่มเิมัวชี้วัในเชิงผลลัพธ์ และ
จัท าแผนปฏิบัิการิจิทัลประจ าปี  
 

การจัท ากรอบแผนปฏิบัิการิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 
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แผนปฏิบัิการิจิทัลของส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ปี 2562 ประกอบวย 3 ยุทธศาสร์ ังนี ้

พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจ 

พัฒนาฐานขอมลู ใหมีขอมูล สารสนเทศและองค์ความรู 
ที่มีความนาเชือ่ถอึและทนัสมยั มีการบรูณาการขอมลูกบั
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา
ระบบสารสนเทศของส านักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัิงานในองค์กรและให SME สามารถเขาถึง
บริการของส านักงานไอยางสะวกและรวเร็ว 

พัฒนาและยกระ ับโครงสรางพื้นฐาน ิจิทัล 

โครงสรางพ้ืนฐานิจิทัลที่ส าคัญ คือ โครงสรางพ้ืนฐาน
านเทคโนโลยีสารสนเทศ องเนนพัฒนาใหมีความ
ทันสมัย มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอ และสามารถ
ใหบริการไอยางอเนื่อง เพ่ือรองรับการปฏิบัิงาน
ภายในส านักงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ และ
การเขาถึงบริการ SME 

พัฒนาทักษะ านเทคโนโลยี ิจิทัลใหแกบุคลากร
และผูประกอบการ่SME 

เป็นการสรางและพัฒนาบุคลากรของส านักงานใหมี
ความสามารถในการสรางสรรค์และใชงานเทคโนโลยี
ิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและปลอภัยมากขึ้น พัฒนา
ความรูและทักษะานเทคโนโลยีิจิทัลสมัยใหมที่ชวยใน
การประกอบธุรกิจ สอคลองกับความองการของ 
SME 

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่่1 

 พัฒนาและิั้งระบบนแบบ และน าขอมูลผูประกอบการ SME  
ในและมิิั้งแปี 2553-2561 เขาสู  Data Lake ที่สามารถ
วิเคราะห์ประมวลผล:  

 ขอมูล Micro SME 

 ขอมูลทิศทางการสงออกของ SME 

 การจัการขอมลูและวเิคราะห์ขอมลูจ านวนการจางงานของ SME 
และ Micro ามนิยาม SME ใหม 
 ิามขอมูล SME ผูเขารับบริการจากโครงการสงเสริม SME 

 ระบบ SME ONE จากการพัฒนาในเฟสแรกมีการใชงานั้งแเปิ
ใหบริการมีผูเขาเยี่ยมชมเฉลี่ยเือนละ  10,000 ราย ระบบ SME 
Connect มีผูาวน์โหลไปใชทั้ง iOS และ Android ประมาณ 
50,000 ราย และอยูระหวางการ าเนินการจัจางเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงระบบและเนื้อหา ใหสอคลองรงามความองการของ 
SME 

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่่2 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  าเนินการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์และปรับปรุงการบริหารจัการระบบ VLAN เพื่อเป็นการ
 าเนินการามแนวนโยบายและแนวปฏิบัิเพ่ือความมั่นคง
ปลอภัยานสารสนเทศ 

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่่3 

 พัฒนาองค์ความรูใหกับบุคลากราน Big Data 

 

ผ ล ก าร า เนิ น งาน  าม แผ น ป ฏิ บั ิ ก ารฯ                   
ปี 2562 

 

 

ผลการ  าเนินงาน
ระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการ
บริหารจัการ 

----------------- 

“ามนโยบายการ
เพิ่มศักยภาพ
องค์กรใหมี

สมรรถนะสงู 
รวมถึงยกระับ

การบริหารจัการสู 
Smart Office” 

ระบบิามและประเมินผล: 
www.data-sme.com 

ระบบE-HR: านทรัพยากรบุคคล  
https://goess.generaloutsourcing.co.th/osmep/ 

ระบบ e-Certificate 

ระบบ e-Time Attendance 

ระบบ e-Leave 

ระบบ e-Pay Slip 

SME  

BIG DATA 

ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเขารับบริการ 
https://members.sme.go.th/osmep_register
/register_portal.aspx 

ปัจจุบันมีจ านวน SME ที่มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก 
สสว. 1,029,605 ราย และมี SME เขามาลงทะเบียน
ปรับขอมูลผานระบบรวม รวม  262,874 ราย  

WEBSITE / Social Media 

www.sme.go.th 

www.sme1.info รวมกับ 69 หนวยงานรวม 

สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลเพื่อ SME 

้จากการพัฒนาในเฟสแรกมีการใชงานั้งแ
เปิใหบริการมีผู เขาเยี่ยมชมเฉลี่ย เือนละ
10,000 ราย๊ 

OSMEP สสว. Facebook 

้มีผูิาม 8 000คน๊

APPICATION: 

SME CONNEXT 

LINE Group 

ระบบบัญชี-ระบบการเงิน 

ระบบจองรถ 

ระบบหองประชุม 

ระบบ e-office 

http://www.data-sme.com/
https://goess.generaloutsourcing.co.th/osmep/
https://members.sme.go.th/osmep_register/register_portal.aspx
https://members.sme.go.th/osmep_register/register_portal.aspx
http://www.sme.go.th/
http://www.sme1.info/
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การประเมินผลจากหนวยงานภายนอก และขอเสนอแนะ                                                              
อการพัฒนาศักยภาพองค์กร 

 ผลการ าเนินงานของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ประจ าปี 2561 
ามเกณฑ์การประเมินผลการ าเนินงานกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 

“ ค ะแ น น ก าร ป ร ะเมิ น ผ ล ก า ร
 าเนินงานของกองทุนหมุนเวียน
ป ร ะ จ า ปี  2561 อ ยู ที่  4.3235 
คะแนน ้เ็ม 5 คะแนน๊” 

มิ ิที่่1่ านการเงิน 

 
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใน ก าร บ ริ ห า ร
คาใชจายเพื่อบริหารงานกองทุน 

 

5.0000่คะแนน 

 

 

มิ ิที่่3่ านการปฏิบั ิการ 
 

 การ าเนินงานามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

 ความสามารถในการผลักันาม
แผนการสงเสริม SME 

 ก ารสรางเค รือข าย ค วาม รวม มื อ
ระหวางประเทศ 

 ความส าเร็จของการ าเนินการาม
ัวชี้วัรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 การพัฒนากลไกการสงเสริม SME ให
น าไปสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 จ านวน SME ที่ใชบริการที่ศูนย์บริการ 
OSS 
 

4.1381่คะแนน 

 

มิ ิที่่2่การสนองประโยชน์ อผูมี
สวนไ สวนเสีย 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผูมี
สวนไสวนเสีย 

 ร ะั บ ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง ก า ร
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

 SME ที่ ไ รั บ บ ริก าร /เข าร ว ม
โครงการจาก สสว.แลวธุรกิจีขึ้น 

 

4.9490่คะแนน 

 
 

มิ ิที่ ่4่การบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน 
 

 บ ท บ าท ค ณ ะก ร ร ม ก าร ทุ น
หมุนเวียน 

 การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 การรวจสอบภายใน 

 การบริหารจัการสารสนเทศ 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

3.8015่คะแนน 

 

ขอสังเก อกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

จัท าแนวทางการิามและประเมินผลของัวชี้วักองทุนฯ 
รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 

กองทุน อง … 

ก าหนใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการ าเนินงานามัวชี้วั 
โครงการ/กิจกรรม ัวชี้วั เปูาหมาย ผลการ าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข 

ระบุความถ่ีของการรายงานอยางนอยไรมาสละครั้ง 
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ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริแหงรัฐ ้ป.ป.ช.๊ ไมีการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ าเนินงานหนวยงานภาครัฐ ้Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นการ
สรางความระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการ าเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม เริ่ม าเนินงาน้ังแปี 2557 
ซ่ึงเปนเครื่องมือในการยกระับัชนีการรับรูการทุจริ ้Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทย และใชวัความส าเร็จามเปาประสงค์ของยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  โยผลการส ารวจัชนีวัภาพลักษณ์คอรัปช่ัน (CPI) ของประเทศไทย ในปี 2561 พบวา
อยูที่ 36 คะแนน จากคะแนนเ็ม 100 คะแนน ไล าับที่ 99 จาก 180 ประเทศ ลลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ไ             
37 คะแนน อยูอันับ 96 จาก 180 ประเทศ 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ  าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ่( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA)่ในปี่2562 ปปช. ไมีการพัฒนากรอบการประเมิน โยก าหนกรอบ
การประเมินจ าแนกเป็น 10 ัวช้ีวั ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์การประเมินผลที่เป็นเครื่องมือสะทอนความโปรงใสและเพื่อ
ยกระับัชนีการรับรูการทุจริ ้CPI) ของประเทศไทย ใหมีคะแนนที่สูงขึ้น ามเกณฑ์มารฐานสากล  และใชวั
ความส าเร็จามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ้Sustainable Development Goals: SDGs) เปูาประสงค์ที่  16.5 
เรื่อง การลการทุจริใน าแหนงหนาที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ รายละเอียของกรอบการประเมินประจ าปี 
2562 ังนี้  

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ าเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ้Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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ประกาศเจจ านง 

ณ วันที่ 17 พ.ย.60 

แผนยุทธศาสร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริ ปี 2561-2564 และ
แผนปฏิบัิการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ปี 2562 ของ ส านักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้สสว.๊  

 

นโยบายรัฐบาล ้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา๊ เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนินที่มี ธรรมาภิบาลและการปูองกัน

ปราบปรามการทุจริและประพฤิมิชอบในภาครัฐบาลและามยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ 

ระยะที่ 3 ้พ.ศ. 2560–2564๊ ภายใวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอา ไทยทั้งชาิานทุจริ ้Zero Tolerance and Clean 

Thailand๊” มีวัถุประสงค์เพื่อใหสังคมมีพฤิกรรมรวมานการทุจริในวงกวาง การทุจริถูกยับยั้งอยางเทาทันวยนวักรรม

กลไกการบริหารจัการามหลักธรรมาภิบาล  1. เพื่อเป็นทิศทางการบริหารองค์กรใหมีความโปรงใสามหลัก

ธรรมาภิบาลและรวมขับเคลื่อนยุทธศาสรชาิวาวยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่  3 ้พ.ศ. 2560 – 

2564๊ 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสรางการรับรูในการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริภายในองค์กร  

3. เพื่อพัฒนาการ าเนินงานของ สสว. ใหมีมารฐานและสราง

ความระหนักเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริ  

วิสัยทัศน์ยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 3 
้พ.ศ. 2560–2564๊่ 
 

“ประเทศไทยใสสะอา ่ไทยท้ังชา ิ านทุจริ (Zero Tolerance and Clean Thailand่” 
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สสว.จัท าแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัิงานที่อาจเกิการทุจริามมารฐาน  COSO ้The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission๊ เพื่อก าหนมารการส าคัญเรงวนในการปูองกัน

การทุจริ การบริหารงานที่โปรงใส รวจสอบไ การแกไขปัญหาการกระท าผิวินัยของเจาหนาที่ และลมูลเหุของ

โอกาสที่จะท าใหเกิความเสียหายจากการปฏิบัิงานที่อาจเกิความเสี่ยงจากการทุจริ พรอมทั้งสงเสริมการสรางความ

ระหนัก จิส านึกและเสริมสรางจริยธรรมของเจาหนาที่ สสว. ในการท างานเพื่อสวนรวม ยึถือหลักจริยธรรมและ

ผลประโยชน์สวนรวมในการปฏิบัิงานเป็นส าคัญ 

วั ถุประสงค์่:  
1. ก าหนมารการหรือแนวทางปฏิบัิางๆ เพื่อใชในการปูองกัน รวจพบ และ

อบสนองอความเสี่ยงานการทุจริไอยางถูกองและทันทวงที ในกรณีที่มีความสงสัย
หรือพบการกระท า ที่เก่ียวกับการทุจริ 

2. เพื่อแสงความมุงมั่นในการบริหารราชการโยใชหลักธรรมาภิบาล  
3. เพื่อรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัิราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิ

การแสวงหาผลประโยชน์สวนัวใน าแหนงหนาที่อันมิควรไโยชอบามกฎหมาย ใหยึมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยางที่ียืนหยัท าในสิ่งที่ถูกอง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปรงใส และรวจสอบไ  

4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาอการบริหารราชการแผนินใหแกผูรับบริการ ผูมี
สวนไ สวนเสียและประชาชน 

OSMEP 

FRAUD 

RISK 

MANAGEMENT 

 แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริ ของส านักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้สสว.๊ ประจ าปี 2562 

 

 

การวิเคราะห์และจัท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริของ สสว. ประจ าปี 2562 

ระบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ระ
ับ

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิ 

แผนภมูคิวามเสีย่งเพือ่ปอูงกนัการทจุริของ สสว. 
ประจ าปี 2562 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจกอใหเกิการ

ทุจริ พบวามีปัจจัยเสี่ยงอยู 2 ประเ็น ไแก 

 การจัซือ้จัจางและการบรหิารพัสุ ซึ่งปัจจยัเสี่ยงเกิ

จาก พนักงาน สสว. ขาความรู ความเขาใจ/ไม ให

ความส าคัญกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการจัซื้อจั

จาง และการบริหารพัสุ  

 

 

 การ าเนินงานโครงการ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิจากการระบุ

และก าหนปจัจยัทีจ่ะเกิความเสีย่งไมสอคลองกับการ

 าเนินงาน 

ระบัความเสีย่ง 9 ้ ปานกลาง  ๊
 

รหัสปัจจยัเสีย่ง COI 1 

ระบัความเสีย่ง 12 ้สงู๊ 
 
รหัสปัจจยัเสีย่ง COI 2 
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 แนวทางการสงเสริมปี 2562 SME ไรบัการสงเสรมิ  งบประมาณ ้ลานบาท๊ 
  เปูาหมาย ผล ้%) งบประมาณ ผลการใชจาย ้%) คงเหลือ 

 ภาพรวมผล ามแนวทางการสงเสริม่ณ่มี.ค.62 252,578 120,946 47.88 3,328.3689 1,011.0297 30.38 2,317.3391 

แน
วท
าง
ที่่
1  

สรางความเป็นผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะ
เริ่ม น่(Early Stage) 

11,010 4,848 44.03 879.7343 145.3654 16.52 734.3688 

1.1 นักเรยีน/นักศกึษาไรับการเรยีมความพรอมสูการ
เป็นผูประกอบการ ้หนวย: ราย/คน๊ 

8,400 0 0.00 94.9595 31.3087 32.97 63.6507 

1.2 สรางและพฒันาธรุกิจในระยะเริ่มน  
้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

2,500 4,732 189.28 426.8976 72.7666 17.05 354.1309 

1.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานสนับสนุนที่เอือ้อการ
พัฒนาธุรกจิในระยะเริ่มน ้หนวย: ศูนย์/แหง๊ 

110 116 105.45 357.8772 41.2900 11.54 316.5871 

แน
วท
าง
ที่่
2  

สงเสริมให่SME กลุมท่ัวไป่(Regular) มีศักยภาพและ
ผลิ ภาพมากขึ้น่และใหความชวยเหลือ่SME ่ท่ีประสบ
ปัญหาทางธุรกิจ(Turn Around) 

56,538 10,223 18.08 732.4627 145.2596 19.83 587.2030 

2.1  SME ไรบัการพัฒนาผลิภัณฑ์/บรรจภุัณฑใ์หสราง
มูลคาเพิม่ไมารฐาน ้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

1,100 384 34.91 112.8868 47.3967 41.99 65.4900 

2.2 SME ไรับการยกระับผลิภาพ/ประสทิธิภาพและ
มารฐานในการประกอบธรุกิจ ้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

3,300 1,623 49.18 417.7692 87.1556 20.86 330.6135 

2.3 SME ไรับการสงเสริมการรวมกลุมในรปูแบบคลัสเอร์ 
้หนวย: กลุม/คลัสเอร์๊ 

38 5 13.16 76.1211 6.9398 9.12 69.1812 

2.4 SME ไรบัการสงเสริมานการลาในประเทศ 
้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

50,000 7,129 14.26 122.5727 3.2088 2.62 119.3638 

2.5 SME กลุม Turn Around ไรับความชวยเหลือในการ
ฟื้นฟูธุรกิจ ้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

2,100 1,082 51.52 3.1129 0.5584 17.94 2.5544 

สสว. เป็นเจาภาพหลักในการจัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการการสงเสริม SME รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของกับการสงเสริม SME มาั้งแปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2562 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
รวมถึงบทบาทการิามผลการ าเนินงาน 
ปี่2562การ าเนินงานามแผนงานบูรณาการสงเสริม SME มีวัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ

เริ่มนและผูประกอบการวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้SME) รายใหมานเทคโนโลยีและนวักรรม และสรางองค์
ความรูใหกับผูประกอบการ ใหสามารถเิบโและแขงขันไ ในลายุคใหม ้Smart SME) พัฒนา SME กลุมทั่วไป 
้Regular) ใหมีศักยภาพและผลิภาพ โยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิ การพัฒนาผลิภัณฑ์ การจัการ
ธุรกิจ การลาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ้E-Commerce) ลอจนการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุสาหกรรมในรูปแบบคลัส
เอร์ ยกระับ SME กลุมที่มีศักยภาพ ้Strong) านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวักรรม การพัฒนามารฐานสินคาและ
บริการสูระับสากล การสรางและขยายลาในางประเทศ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยแวลอมที่เอื้ออการประกอบธุรกิจของ 
SME และพัฒนาอาชีพใหกับชุมชนามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให SME และเศรษฐกิจชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ  

การ าเนินงานามวัถุประสงค์ขางน เป็นการ าเนินการภายใ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนากลางและขนายอมสูสากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ประกอบวย 5 แนวทาง จ านวน 45 
โครงการหลัก และมีหนวยงานรวม าเนินการ 9 กระทรวง 23 หนวยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุน  

ณ เือนมีนาคม 2562 มีการใชจายแลว 1,011.0297 ลานบาท ของงบประมาณที่ไรับจัสรร 3,328.3689 ลานบาท 
คิเป็นรอยละ 30.38 และเปูาหมายผลผลิ 252,578 หนวย ในไรมาสที่ 2 เกิผลผลิขึ้น จ านวน 120,946 หนวย คิเป็น
รอยละ 47.88  

การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสรมิ่SME  

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนากลางและขนายอมสูสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 แนวทางการสงเสริมปี 2562 SME ไรบัการสงเสรมิ  งบประมาณ ้ลานบาท๊ 
  เปูาหมาย ผล ้%) งบประมาณ ผลการใชจาย ้%) คงเหลือ 

แน
วท
าง
ที่่
3 

สงเสริม่SME ท่ีมีศักยภาพ่(Strong) ใหมีความสามารถ
ในการแขงขันในระ ับสากลไ มากขึ้น 

5,530 3,391 61.32 844.0050 410.8976 48.68 433.1073 

3.1 SME ไรบัการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสงู/นวักรรม 
้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

2,800 1,685 60.18 643.3101 352.7525 55.09 287.5575 

3.2 SME ทีไ่รบัการพฒันามารฐานระบัสากล ้หนวย: 
ราย/กิจการ๊ 

230 222 96.52 80.2545 23.5211 29.31 56.7333 

3.3 SME ไรับการสงเสริมการเขาสูระบัสากล ้หนวย: 

ราย/กิจการ๊ 
2,500 1,484 59.36 123.4404 34.6239 28.05 88.8164 

แน
วท
าง
ที่่
4  

พัฒนาผูประกอบการชุมชน่(Community based) ใหมี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

4,500 1,476 32.80 491.1642 124.8871 25.43 366.2770 

4.1 ผูประกอบการชุมชนไรบัการพฒันาความสามารถใน
การบรหิารธุรกิจ ้หนวย: ราย๊ 

1,800 1,271 70.61 181.0603 25.0922 13.86 155.9680 

4.2 ผูประกอบการชุมชนไรบัการพฒันาผลิภัณฑ์/บรรจุ
ภัณฑแ์ละคุณภาพมารฐาน้หนวย: ราย๊ 

1,600 205 12.81 259.2802 98.9855 38.18 160.2946 

4.3 ผูประกอบการชุมชนไรบัการสงเสรมิานการลา 
้หนวย: ราย๊ 

1,100 0 0.00 50.8237 0.8092 1.59 50.0144 

แน
วท
าง
ที่่

5
 

พัฒนาปัจจัยแว ลอมท่ีเอ้ือ อการประกอบธุรกิจเพ่ือการ
สงเสริม่SME (Ecosystem) 

175,000 101,008 57.72 381.0027 184.6197 48.46 196.3829 

5.1ระบบการใหบริการขอมูลทีส่ าคัญแก SME ไรบัการ
พัฒนา ้หนวย: ราย/กจิการ๊ 

170,000 93,395 54.94 102.9700 37.6921 36.61 65.2778 

5.2 ผูใหบริการ SME ไรบัการพฒันาใหสามารถสนบัสนุน
การพฒันา SME ้หนวย: ราย/กิจการ๊ 

5,000 7,613 152.26 17.9701 7.4123 41.25 10.5577 

5.3 งานบริหารจัการงานสงเสริม SME ใหมีประสิทธภิาพ - - - 260.0626 139.5152 53.65 120.5473 

กระทรวง งบประมาณ ้ลานบาท๊ ผลการเบกิจายสะสม   
้ลานบาท๊ 

ผลการจาย 
้%๊ 

รวม 3,328.3689 1,011.0297 30.38 

1. ส านกันายกรัฐมนรี 56.8000 22.5608 39.72 

2.กระทรวงเกษรและสหกรณ์ 18.1750 3.8240 21.04 

3. กระทรวงพาณิชย์ 213.5087 56.0066 26.23 

4. กระทรวงยุิธรรม 3.1129 0.5584 17.94 

5. กระทรวงแรงงาน 42.9974 14.9034 34.66 

6. กระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี 1,251.8564 470.1512 37.56 

7. กระทรวงศึกษาธิการ 195.0695 54.5343 27.96 

8. กระทรวงสาธารณสุข 4.00000 1.5007 37.52 

9. กระทรวงอุสาหกรรม 534.4443 189.3467 35.43 

10. รัฐวิสาหกิจ 33.6970 15.0192 44.57 

11. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 974.7077 182.6240 18.74 

ผลการเบิกจายงบประมาณ่ณ่เ ือนมีนาคม่2562่(จ าแนกรายกระทรวง่ 



รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส มกราคม – มีนาคม 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 53 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จ านวน SME จ าแนกามประเภทการจัั้งปี 2561 

▶นิิบุคคล มีจ านวน 708,833 ราย คิเป็นสัสวน            
รอยละ 23.03 ของจ านวน SME รวมทั้งประเทศ  
 

▶สวนบุคคล มีจ านวน 2,285,731 ราย คิเป็นสัสวน
รอยละ 74.26 ของจ านวน SME รวมทั้งประเทศ 

 

▶วิสาหกิจชุมชน มีจ านวน  83,208 ราย คิเป็นสัสวน
รอยละ 2.70 ของจ านวน SME รวมทั้งประเทศ   
 

นิิบุคคล
23.03% 

สวนบุคคล
74.26% 

วิสาหกิจชุมชน  
2.70% 

ภาคการคา 2,081,792 ราย 

สัสวน 41.50% 

 

ภาคการบรกิาร 1,912,983่ราย 

สัสวน 38.14% 

 

ภาคการผลิ  1,021,525่ราย 

สัสวน 20.36% 

ภาคการคา 2,356,766 คน 

สัสวน 26.38% 
ขยายัว 0.09% 

ภาคการบรกิาร 4,139,355 คน 

สัสวน 46.33% 
ขยายัว 0.10% 

ภาคการผลิ  2,372,776 คน 

สัสวน 26.56% 
ขยายัว 0.13% 

ภาคธรุกจิเกษ ร 65,044 คน 

สัสวน 0.73% 
ขยายัว 0.05% 

ประมวลผลโย: ส านักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้สสว.๊ 

จ านวนการจางงาน SME จ าแนกามประเภทการจัั้ง ปี 2561 การจางงาน SME ในปี 2561 

มีจ านวนทั้งสิ้น 13,950,241 คน หรือคิเป็นรอยละ 
85.50 ของการจางงานรวม  โยเป็นการจางงานใน
นิิ บุคคล จ านวน 8,933,941 คน และในธุรกิจ               
สวนบุคคล จ านวน 5,016,300 คน 

 

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 07 

สวนบคุคล 
2,285,731 ราย 
(74.26)  

จ านวนวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้SME) ปี 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 
3,077,822 ราย โยแบงเป็นนิิบุคคล จ านวน 708,883 ราย สวนบุคคล 
จ านวน 2,285,731 ราย และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 83,208 ราย ทั้งนี้   
ในปี 2561 มีนิิบุคคลที่จัั้งใหมที่เป็น SME จ านวน 71,815 ราย และมี
การยกเลิกหรือสิ้นสภาพอื่นๆ รวม 38,938 ราย   

การปรับปรุงขอมูลจ านวน และการจางงานของวิสาหกิจขนา
กลางและขนายอม ปี 2561 ้ก าหนขนาามนิยามเมิ๊ 

SME 
3,077,822 ราย 

วิสาหกจิชมุชน  
 83,208 ราย 

(2.70%) 

นิบิคุคล  
708,833 ราย 
้23.03%) 
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GDP SME ปี่2561่ 

ไรมาสสุทาย ของปี 2561 โ 5.0% สัสวนอ GDP รวม สูงที่สุเกือบ 44 % ทั้งปี SME ขยายัว 5.2% 
 

มูลคา GDP SME ไรมาสสุทายของปี 2561 ขยายัวไ 5.0% เรงขึ้นจากไรมาสกอนขยายัว 4.5 % โย
มีมูลคา 1.85 ลานลานบาท คิเป็นสัสวน 43.9% อ GDP ประเทศ ซึ่งนับเป็นสัสวนที่สูงที่สุของ GDP SME  

จากการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาิ ไประกาศัวเลข GDP ไรมาสที่ 4 ปี 2561   
มีอัราการขยายัว 3.7% สงใหทั้งปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายัว 4.1% ทั้งนี้ปัจจัยหลักมาจากการขยายัวของ
ภาคสงออกที่ขยายัวไ 7.7% การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายัว 4.6% ซึ่งสูงที่สุในรอบ 6 ปี การลงทุนรวมและภาค
การเกษรที่ขยายัวอเนื่องจากปีกอน 

คาปลีก-คาสงและซอมแซม่ขยาย ัว ีขึ้น่สวนธุรกิจกอสรางชะลอ ัวลง 
 

สาขาธุรกิจ SME ที่ขยายัวไีกวาไรมาสที่แลว ไแก ธุรกิจคาปลีกคาสงและซอมแซม ที่ขยายัว 7.5% เรงขึ้น
จาก 7.3% ในไรมาสกอน ธุรกิจโรงแรมและภัาคาร ขยายัว 5.3% เรงขึ้นจาก 4.1% ในไรมาสที่แลว มาจากการ
ขยายัวของจ านวนนักทองเที่ยวางชาิในไรมาสสุทายของปี ที่ขยายัวไ 4.3% จากการขยายัวของนักทองเที่ยว
จากเอเชียะวันออก ้ยกเวนจีน๊ และนักทองเที่ยวจากมาเลเซีย รวมทั้งธุรกิจขนสง ไมวาจะเป็นการขนสงผูโยสารและ
การขนสงสินคา ซึ่งเป็นผลมาจากการเิบโของภาคการทองเที่ยวและภาคการคา ขยายัวไ 6.1% เรงขึ้นจาก 5.3% ใน
ไรมาสกอน  ส าหรับธุรกิจ SME สาขาอุสาหกรรมขยายัวไ 3.4% เรงขึ้นจาก 1.7% ในไรมาสกอน ซึ่งมาจากการ
ขยายัวของอุสาหกรรมเบา ไแก การผลิอาหารและเครื่องื่ม การผลิยาสูบ การผลิเครื่องหนังและการผลิ
เฟอร์นิเจอร์ โยขยายัว 7.2% จากที่หัว 3.0% ในไรมาสกอนหนาจากการลลงของการผลิยาสูบที่ ไรับ
ผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิ และปริมาณการผลิส่ิงทอและเครื่องื่มที่ลลง  

สาขาธุรกิจที่ชะลอัวลงจากไรมาสที่แลว ไแก ธุรกิจกอสรางที่ขยายัว 3.4% จากการขยายัว 4.5% ใน           
ไรมาสที่แลว เป็นผลมาจากการชะลอัวของการกอสรางโรงงานอุสาหกรรม และที่พักอาศัยในเขกรุงเทพและ
ปริมณฑล ธุรกิจานอสังหาริมทรัพย์การใหเชาและบริการทางธุรกิจ ที่ขยายัว 3.6% จากการขยายัว 4.2% ในไรมาส
กอน มาจากการชะลอัวของธุรกิจในกิจกรรมใหเชาอสังหาริมทรัพย์ ัวแทนและนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และ
กิจกรรมบริการทางธุรกิจ 

GDP SME ปี 2561 

 

ภาพรวมสถานการณ์ 
ไรมาสที่ 4 ของปี 
2561 ของ SME 

sector ที่ส าคัญ 

เปรียบเทียบกับ
ชวงไรมาสกอน 

ภาคการคาสงและคา
ปลีก และซอมแซม 

ขยาย ัว่7.5% 

ภาคการทองเที่ยวและการคา 

ขยาย ัว่6.2% 

ธุรกิจโรงแรมและภัาคาร 

ขยาย ัว่5.3% 

ธุรกิจกอสราง 

ชะลอ ัว่3.4% 

ภาคอุสาหกรรม 

ขยาย ัว่3.4%  

  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ชะลอ ัว่3.6% 
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อั ราการขยาย ัวของ่GDP SME และ่GDP่ประเทศ่ปี่2557-2561 

ท่ีมา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและ
ขนา ยอม่รายเ ือน่ฝายวิเคราะห์
สถานการณ์และเ ือนภัยทางเศรษฐกิจ่
(สสว.่

ภาพรวมการเิบโของ SME ในปี 2561 แมวา GDP SME จะมีแนวโนมลลงอยางอเนื่องั้งแไรมาสแรก
จนถึงไรมาสที่ 3 แทั้งปียังคงขยายัวไ 5.2% ซึ่งสูงกวาการขยายัว 4.1% ของเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ปัจจัยที่ส าคัญของการเิบโของ SME ประมาณ 67% จะมาจากอุปสงค์ภายในประเทศ ไแกการใชจายของภาค
ครัวเรือน รวมทั้งภารขยายัวของรายไในภาคการเกษร การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การใชจายของ
นักทองเที่ยวทั้งขาวไทยและชาวางประเทศ ซึ่งมีการขยายัวในทุกปัจจัย  

ภาคการสงออกของ SME ซึ่งมีสัสวนอ GDP SME ประมาณ 33% มีมูลคารวม 2,298,181.4 ลานลานบาท
หัว 0.68% แเมื่ออยูในรูปเหรียญสหรัฐอเมริกา จะมีมูลคาเทากับ 71,710.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ขยายัว 
4.88% ซึ่งเป็นผลจากการที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอยางอเนื่องนับั้งแนปี รวมทั้งสินคาสงออกส าคัญของ SME 

ไแกกลุมอัญมณีและเครื่องประับ กลุมยางและผลิภัณฑ์จากยาง และกลุมไมและผลิภัณฑ์จากไม หัวจากปีกอน
เทากับ 9.2% 9.7% และ 8.5% ามล าับ 

แนวโนมเศรษฐกิจ SME ในปี 2562 สสว. คาวาอุปสงค์ภายในประเทศยังคงขยายัวไอเนื่อง มาจากการ
ใชจายของครัวเรือนและภาคเอกชนไทย รวมทั้งการใชจายานการทองเที่ยวของทั้งชาวางชาิและคนไทย การลงทุน
ของภาครัฐและเอกชนมีแนวโนมที่ีขึ้น ในขณะที่กาคการคาระหวางประเทศยังคงขยายัว แอาจจะชะลอัวลงกวาปี 
2561 ังนั้น สสว. จึงประมาณการเิบโทางเศรษฐกิจของ  SME ในปี 2562 อยูระหวาง 4.7%– 5.2% 
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◉ ลาอาเซียนซึ่งเป็นลาส าคัญที่สุของ SME หัวถึง 
8.1% นับเป็นการหัวอเนื่องเป็นเือนที่สาม ในขณะที่ลา
หลักอื่นๆ ของ SME กลับขยายัวไี  แมวาการสงออกใน
ภาพรวมของประเทศจะหัวเกือบทุกลา 

◉  ในขณ ะที่ การส งออกไปจีน  กลับม าขยายั วไ  16.7% 
เชนเียวกับลาญี่ปุุนที่ยังคงขยายัวไอเนื่องที่ 5.0% สวน
ลาสหรัฐอเมริกาขยายัว 11.9% เนื่องจาก SME ไรับผล
ทางบวกจากสงครามการคา จีน – สหรัฐ 

◉ สินคาสงออกที่ส าคัญของ SME 5 ล าับแรก ในเือน มี.ค. มี
การหัวลงจากชวงเียวกันของปีกอนเกือบทุกกลุมสินคา 
ยกเวนกลุมเครื่องจักรกลและสวนประกอบที่ขยายัว สวนสินคา
สงออกส าคัญอื่นๆ ที่ขยายัวไีในเือนนี้ไแก กลุมยางและ
ผลิภัณฑ์ฯ 

◉ การสงออกของ SME ในเือน มี.ค.62 มีมูลคา 197,498.80 ลานบาท หัวจากชวงเียวกันของปีกอน 0.89% และเมื่ออยูใน  

รูปอลลาร์สหรัฐ มีมูลคา 6,384.6 ลานเหรียญสหรัฐ หัวลงเทากับ 0.13% โยสัสวนของมูลคาการสงออกของ SME อ
มูลคาการสงออกรวมเทากับ 29.8% ซึ่งการสงออกในเือนนี้ยังหัวอเนื่องเป็นเือนที่สาม เชนเียวกับสถานการณ์การ
สงออกในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการชะลอัวของเศรษฐกิจโลก และคาเงินบาทที่ยังคงแข็งคาเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลอื่นๆ ในภูมิภาค 

ทีม่า: กรมศลุกากร 

ประมวลผลโย : ส านกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนากลางและ
ขนายอม ้สสว.๊ 

ภาพรวมสถานการณ์การสงออกของ SME ณ เือนมีนาคม 2562  
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Other 

44,306.8 

M.USD 

SME Export in 2019 Jan-Mar 

Total Export 

61,987.8 M.USD 

-1.64% 

- 1.76% 

SME 

17,680.9 

◉มูลคาการสงออกของ SME ไ รมาสแรกของปี  2562 มีมู ลคา
558,283.5 ลานบาท ห ัวจากชวงเ ียวกันของปีกอน 2.22% แ เมื่อ
อยูในรูป อลลาร์สหรัฐจะมีมูลคา 17,680.9 ลานเหรียญสหรัฐห ัวลง
เทากับ 1.76% และหากไมรวมสินคาในหมว ทองค า ้HS7108) จะห ัว 
2.27%  โ ย SME มีสั สวนมลูคาการสงออกรวมเทากับ 28.5% 

ขณะที่การสงออกรวมทั้งหม ของประเทศมีมูลคา 61,987.8  ลานเหรียญ
สหรัฐ ห ัวจากชวงเ ียวกันของปีกอน 1.64% ลา สงออกของ SME 
ที่มีมูลคาสูงที่สุ  ไ แกกลุมประเทศอาเซียน โ ยในไ รมาสแรกของปี 
2562 ห ัวลง 5.2% ในขณะที่การสงออกของ SME  ไปยัง ลา หลัก
อื่นๆ ไ แก จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุมสหภาพยุโรป ยังคงขยาย ัว
ไ  

ภาพรวมสถานการณ์การสงออกของ SME  ไ รมาสแรก ้ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2562  

“ปัจจัยเสี่ยง านการสงออกของ SME ใน ปี  2562          
ท่ีสําคัญท่ีสุ  คือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ ัวท่ีสงผล อ
สินคาสงออกสําคัญหลายกลุม สงครามการคาจีน – 
สหรัฐ  สงครามการคา จีน-สหรัฐ ท่ีสงผลท้ังทางบวกและ
ลบ และคาเงินบาทท่ียังไมมีแนวโนมวาจะออนคาลง โ ย
สสว. คา วามูลคาการสงออกของ SME  ในปี 2562 จะ
ขยาย ัวไ  2.0-3.0%” 

◉ สินคาสงออกที่ส าคัญ 10 อัน ับแรกของ SME พบวา
ในชวงไ รมาสแรก มีการห ัวถึง 7 กลุมสินคามีเพียง
กลุมผลไมที่ ยั งคงขยาย ั วไ ในอั ราที่ สูง อเนื่ อง 
โ ยเฉพาะ ลา จีนและเวีย นามในขณะที่สินคาส าคัญอื่นๆ 
ห ัวลงแทบจะทุกกลุม 

ทีม่า: กรมศลุกากร 

ประมวลผลโ ย : ส านกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนา กลางและขนา ยอม ้สสว.) 
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ัชนีความ
เ ชื่ อ มั่ น
ผูประกอบ
ก า ร ภ า ค
การคาและ
บริการ 

ัชนี่TSSI SME ภาคการคาและบริการเ ือนมีนาคม่2562 

เทากับ 101.4 ปรับ ัวเพิ่มขึ้นจากเ ือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอยูที่
ระ ับ 99.8 ปรับ ัวเพิ่มขึ้นมากกวาคาฐานที่ระ ับ 100 อีกครั้งจาก
องค์ประกอบ านยอ ขายและก าไรที่เพิ่มขึ้น จากการเ ินทางกลับ
ภูมิล าเนาเพื่อเลือก ั้ง และการเ ินทางทองเที่ยวในชวงปิ เทอม 
อยางไรก็ ามภาคเกษ รยังคงชะลอ ัวจากราคาปาล์มน้ ามันและ
ผลผลิ ออย อีกทั้งประชาชนสวนใหญยังคงระมั ระวังการใชจาย 

คา การณ์่3่เ ือนขางหนา่ปรับ ัวล ลงอยูที่ระ ับ 99.8 
ผูประกอบการยังคงกังวลเนื่องจากประชาชนยังคงไมใชจาย
ามปก ิ ก าลังซื้อล ลง ยังรอ ูรัฐบาลใหมที่จะใหความ

ชั เจนของนโยบายกระ ุนเศรษฐกิจส าหรับ ัชนีควมเชื่อมั่น
ไ รมาสที่ 1 ปี 2562 ความเชื่อมั่นปรับ ัวเพิ่มขึ้นอยูที่ระ ับ 
101.6 จากระ ับ 99.6 ในไ รมาสกอน ผูประกอบการ
กลับมามีความเชื่อมั่นอยูในระ ับที่ ีขึ้นในรอบ 12 เ ือน 
จากการใชจายในเทศกาล างๆ ในไ รมาสที่ 1 และความ
คา หวังจากการเลือก ั้ง 

เปรียบเทียบ ัชนีความ
เชื่ อมั่ น ่4 ่ภ าคธุ ร กิ จ
ร ะ ห ว า ง ่TSSI, TISI, 

BSI และ่CCI รายเ ือน 
ค า ั ช นี ค ว าม เชื่ อ มั่ น ใน
ภาพรวมของ ัชนีทั้ง 4 ภาค
ธุ รกิ จ  ไ แก  TSSI TISI BSI 

ปรับ วัเพ่ิมขึ้น สวน CCI อยูใน
ระ ับล ลงจากเ อืนกอน  โ ย
คา ั ชนีทั้ ง  4  ภาคธุรกิ จ ใน
เ ือนมนีาคม 2562 อยูที่ระ ับ 
101.4, 96.3, 102.8 และ 80.6 
ามล า ับ 

 ัชนี่TSSI  

ปรับ ัวเพิ่มขึ้นในเ ือนมีนาคม 2562 
เป็นผลจากปัจจัย านยอ จ าหนายและ
ก าไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งภาคการคาสงและภาค
บริการ เน่ืองจากประชาชนเ ินทาง
กลับไปเลือก ั้ง ประกอบกับเป็นชวงปิ
เทอม สงผลใหมีการเ ินทางทองเที่ยว 
สูงกวาปก ิและเป็นชวงเรงซอมแซม
อาคารและโรงเรือนภาคการเกษ ร 
อยางไรก็ าม ประชาชนยังคงระมั ระวัง
การใชจาย 

ัชนี่TISI  

ปรับ ั ว เพิ่ มขึ้นจากเ ื อนกอน จาก
องค์ประกอบยอ ค าสั่ งซื้ อ โ ยรวม 
ยอ ขายโ ยรวม ปริมาณการผลิ และ
ผลประกอบการ ไ รับแรงหนุนจากการ
บริโภคภาคในประเทศ การจั กิจกรรม 
สงเสริมการขายของ ผปก.ท าใหยอ ขาย
และค าสั่งซื้อปรับ ัวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ผปก.
เรงการผลิ เพื่อช เชยในเ ือนเมษายน
ที่มีวันท างานนอยกวาปก ิเน่ืองจากมี
วันหยุ ในชวงเทศกาลสงกราน ์ 

ัชนี่BSI  

อยู ในระ ับ เพิ่ มขึ้นจากค าสั่งซื้อและ
นทุนเพิ่มขึ้น จากกลุมผลิ ยานยน ์ที่

มีค าสั่งซื้อทั้งในและ างประเทศ าม
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคในประเทศที่ ี
ขึน้ และ ลา สงออกส าคัญยังขยาย ัว
ไ  

ัชนี่CCI  

ปรับ ัวล ลง เน่ืองจากผูบริโภคมี
ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทาง
การเมืองหลังเลือก ั้ง ความกังวล
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้น ัว
ชาและก าลังซื้อของประชาชนยังไมฟื้น
ัวขึ้นมากนัก 
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ขอมูล ณ เ ือนมีนาคม  2562 

 โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนา ยอม  

จากยอ ผทูี่ไ รบัอนมุั  ิ 440 ราย 

จ านวนผทูี่ ิ ามไ  374 ราย 

กจิการ ขีึน้ 99 ราย 

กจิการ  าเนนิการไ ปก ิ  182 ราย 

กจิการ  าเนนิธรุกจิล ลง 93 ราย 

---------------------------------------------------- 

ยอ รายไ รวม 309.957  ลานบาท 

จางงาน / รกัษาการจางงาน 3,505 คน 

  
 

  

 มา รการฟื้นฟูวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

กรณีวงเงนิกูไมเกนิ่2่แสนบาท 

จากยอ ผทูี่ไ รบัอนมุั  ิ 2,441 ราย 

จ านวนผทูี่ ิ ามไ  2,170 ราย 

กจิการ ขีึน้ 815 ราย 

กจิการ  าเนนิการไ ปก ิ  1,068 ราย 

กจิการ  าเนนิธรุกจิล ลง 287 ราย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ยอ รายไ รวม 260.380  ลานบาท 

จางงาน / รกัษาการจางงาน 5,556 คน 

กรณีวงเงนิกูไมเกนิ่1่ลานบาท 

จากยอ ผทูี่ไ รบัอนมุั  ิ 572 ราย 

จ านวนผทูี่ ิ ามไ  499 ราย 

กจิการ ขีึน้ 162 ราย 

กจิการ  าเนนิการไ ปก  ิ 288 ราย 

กจิการ  าเนนิธรุกจิล ลง 49 ราย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยอ รายไ รวม 221.681  ลานบาท 

จางงาน / รกัษาการจางงาน 2,601 คน 

ผลการ ิ ามพัฒนาการผปูระกอบการที่ไ รับการชวยเหลือทางการเงิน 

การอนุมั ิสินเช่ือใหกับผูประกอบการ เริ่ม  าเนินงานในปี 2559  จนถึงปัจจุบัน เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว   โ ยมี
ผูประกอบการไ รับพิจารณาอนุมั ิสินเช่ือรวมจ านวน  3,453 ราย  วงเงินอนุมั ิทั้งสิ้น  1,113.77  ลานบาท 

ใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ SME ในการพลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการ ที่ประสบปัญหา
ทางธุรกิจ หรือประสบกับภัยธรรมชา ิ างๆ ใหอยูรอ และสามารถ  าเนินกิจการ อไปไ   

08
การใหความชวยเหลือทางการเงินแก่SME่และมา รการเพิ่มขี ความสามารถและ
สงเสริมความรูใหกับ่SME ในการปองกันความเส่ียงจากจากอั ราแลกเปลี่ยน 

มีผูยื่นขอสินเชื่อ 37,250 ราย 

ไ รับอนุมั ิสินเชื่อ 3,013 ราย 

วงเงินที่อนุมั ิ 757.96  ลานบาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SME ไ รับเงินแลว 3,013 ราย 

วงเงินที่เบิกจายแลว 757.96 ลานบาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จ าแนก ามวงเงินชวยเหลือ 

วงเงินไมเกิน 2 แสนบาท    

ไ รับอนุมั ิสินเชื่อ 2,441 ราย 

วงเงินที่อนุมั ิ 383.221 ลานบาท 

 วงเงินไมเกิน 1 ลานบาท 

ไ รับอนุมั ิสินเชื่อ 572 ราย 

วงเงินที่อนุมั ิ 374.744 ลานบาท 

จ าแนก ามกลุมการจ ทะเบียนท่ีไ รับอนุมั ิสินเชื่อ 

นิ ิบุคคล  215 ราย 

บุคคลธรรม า 2,715 ราย 
  ที่จ ทะเบียนพาณิชย์ 
วิสาหกิจชุมชน 43 ราย 

บุคคลทั่วไป 40 ราย 
 

มา รการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม                             
้2,000 ลานบาท๊ 

หมายเห ุ่:  
ผูกู องเป็นผูที่ผานการเขารวมโครงการปรับแผน
ธุรกิจและเพิ่มขี ความสามารถของ SME ปี 2559 จึง
จะสามารถขอรับการชวยเหลือจากโครงการเงินทุนพลิก
ฟื้นวิสาหกิจขนา ยอมไ  ซึ่งโครงการปรับแผนธุรกิจฯ 
ไ สิ้นสุ ระยะเวลาการ  าเนินงานแลว จึงสงผลใหการ
พิจารณาผูขอสินเชื่อโครงการพลิกฟื้นฯ ที่มีคุณสมบั ิ
ามเกณฑ์ไมบรรลุเปาหมาย 

มีผูยื่นขอสินเชื่อ 1,623 ราย 

ไ รับอนุมั ิสินเชื่อ 440 ราย 

วงเงินที่อนุมั ิ 355.81    ลานบาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SME ไ รับเงินแลว 440 ราย 

วงเงินที่เบิกจายแลว 355.81   ลานบาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

จ าแนก ามกลุมการจ ทะเบียน 

นิ ิบุคคล 245        ราย 

บุคคลธรรม า 195        ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนา ยอม                                 
้1,000 ลานบาท๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส มกราคม – มีนาคม 2562 

ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มา รการเพ่ิมขี ความสามารถและสงเสรมิความรูใหกบั่่SME ในการปองกันความเสี่ยง
จากอั ราแลกเปลี่ยน 

เพื่อเป็นการสรางความรูความเขาใจและชวยเหลือ SME านการปองกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะชวยให SMEs ที่
ประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีประสบการณ์ สามารถปรับ ัวและรับมือกับสภาวะแว ลอมที่มีความผันผวนสูงขึ้นใน
ระยะยาวไ  โ ย สสว.รวมกับสถาบันการเงินไ แก ธนาคารเพื่อการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย ้ธสน.๊ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ้ธปท.๊ สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 8 แหง* โ ยจั กิจกรรมอบรมใหความรูแก SME ที่เป็นผู
สงออก-น าเขา ในหัวขอเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน และหัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
างจังหวั  เปาหมาย จ านวน 5,000 ราย วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท พรอมกับมอบวงเงินใหแก SME หลังการ

อบรม เพื่อน าไปใชท ลองซ้ือ Fx Options กับธนาคารที่เขารวม  าเนินงาน ามมา รการฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหน  ในวงเงิน
ประกันรายละ 50,000 บาท วงเงินงบประมาณ 250,000,000 บาท 

*ธนาคารพาณชิย ์8 แหง ไ แก ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ,  ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.ยูโอบี และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 

แนวทางการ  าเนินงาน่ระยะท่ี่2่ 
1.ปรับเปลี่ยนแนวทางการ  าเนินโครงการ ามมา รการเพิ่ ม                
ขี ความสามารถและสงเสริมความรู ใหกับ SME ในการปองกัน
ความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน 

2. ไ รับอนุมั ิวงเงินงบประมาณเพิ่มเ ิม 110 ลานบาท จากที่ไ รับ
ความเห็นชอบให  าเนินการในระยะที่ 1 จ านวน 150 ลานบาท รวม
เป็น 260 ลานบาท ในกลุมเปาหมาย 5,000 ราย  

3. ไ รับการขยายระยะเวลาเพื่อให SME ไ รับประโยชน์สูงสุ  จาก
เ ิมเ ือน ก.ย.61 เป็นส้ินสุ  ธ.ค.62 

 

------------------------------------------------------------ 

 SME เขารับการอบรม 3,127 ราย ้59 ครั้ง๊ 
 SME ไ รับสิทธิ์ซื้อ FX Option      

จ านวน 2,673  ราย ้รายละไมเกิน 50,000 บาท๊  
คิ เป็นวงเงิน  133.65 ลานบาท 

 SME ม า ซื้ อ  FX Options จ า น ว น  6 19 ร า ย                       
--------------------------------------------- 

ผลการ  าเนินงานระยะท่ี่1 ้ ั้งแ  พ.ย.60-ธ.ค.61๊ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

- SME มีคุณสมบั ิไม รง ามเงื่อนไขของโครงการ  

- SME ยังไมเขาใจเก่ียวกับการบริการ Options และกังวล
เรื่องการ รวจสอบภาษี  

- SME บางรายยังเห็นวาวงเงินคา Premium นอยเกินไป  

- SME สวนใหญรออั ราแลกเปลี่ยน ้Rate) ที่สามารถ
ยอมรับไ กอนเขาท าธุรกรรม  

- ผูน าเขา/ผูสงออกมักจะรอใหเงินบาทแข็งคามากขึ้น หรือ
รอจังหวะที่เงินบาท Rebound  

- SME ไมมีหลักฐานการสงออกที่จะน ามาแลกซื้อ Options  

- SME ไมสามารถใชวงเงินไ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ใช
บริการซื้อ Options ไมใชธนาคารที่ SME ท าธุรกรรม  

- พนักงานธนาคาร ขา ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ 
ไมสามารถใหค าแนะน าแกลูกคา รวมทั้งการเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ไมครอบคลุม ไมทั่วถึง 

ผลการส ารวจความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอั รา
แลกเปลี่ยน โ ยส ารวจจาก SME ที่เขารวมโครงการ จ านวน กลุม
ัวอยาง  1,949  ราย มีผู อบกลับ 152 ราย ผลการส ารวจ SME 

มีความเขาใจปานกลาง รอยละ 59.2 เขาใจมาก รอยละ 33.6 และ
มีความเขาใจนอย รอยละ 7.2  
SME มีการซื้อหรือวางแผนจะซื้อ FX Options ภายใ โครงการ 
คิ เป็นรอยละ 81 และไมซื้อ คิ เป็นรอยละ 19 ังนั้น จึงควรมี
การสราง Awareness ความรูความเขาใจ และแรงจูงใจใหเกิ
พฤ ิกรรมการปองกันความเสี่ยงใหกับผูประกอบการ SME อยาง
อเนื่อง  

วงเงิน Fx Options                    

เบิกจายแลว 

50 ลานบาท 

 

SME ไ รับสิทธิ์ซื้อ                             
Fx Options 

3,407่ราย 

่

SME ไ รับการอบรม 

3,942่่ราย 

ผลการ  าเนินงานระยะท่ี่2่  ้ณ เ ือน มี.ค.62๊ 

จากการ  าเนินงาน อเนื่องจากระยะแรก โ ยมี เปาหมายให SMEs 

จ านวน 5,000 ราย ไ รับความรูในการปองกันความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของคาเงินบาท  ที่ ประกอบธุ ร กิจการคาระหวางประเทศ  มี
ประสบการณ์และสามารถใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอั ราแลกเปลี่ยน ในวงเงินประกันรายละ 50,000 บาท  



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส มกราคม – มีนาคม 2562 

ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาใชจาย/แหลงที่มา 
 

ปรับเปลี่ยนแนวทางการ  าเนินงาน ระยะที่่2่ 
ามมา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริมความรู

ใหกับ SME ในการปองกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน 

วงเงินงบประมาณ   

260่ลานบาท   
ระยะเวลา  าเนินการถึง  

ธันวาคม่2562 

  เป็นผูสงออก/ผูน าเขา ที่มีรายไ            
ไมเกิน 400 ลานบาท/ปี 

 เป็นสมาชิก สสว. 
 ผูเขาอบรม องเป็นเจาของหรือผูมีอ านาจ

ั สินใจท าธุรกรรมทางการเงิน 

 เป็นผูสงออก/ผูน าเขา ที่มีรายไ ไมเกิน 400 ลาน
บาท/ปี 

 เป็นสมาชิก สสว. 
 ผูเขาอบรม องเป็นเจาของหรือผูมีอ านาจ ั สินใจ

ท าธุรกรรมทางการเงิน 

 ผูประกอบการทุกรายสามารถเขาอบรมไ ่แ ผูท่ี
จะไ รับวงเงิน องเขาเง่ือนไขการไ วงเงิน 

 ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการระยะแรก่สามารถ
มีสิทธิ์ใชวงเงินไ ่แ องเขารับการอบรมและท า
แบบประเมิน่client suitability ใหม 

 

คุณสมบั ิ SME ที่มีสิทธิ์เขารวม 

 

แนวทางเ มิ 

 

แนวทางใหม 

 

  วงเงินคูปอง 30,000 บาท/ราย 

 คูปองไมสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ 
แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินส ไ  

 ใชกับธนาคาพาณิชย์ที่เขารวมโครงการ 

 ใชไ จนครบวงเงิน หรือหม อายุ ้30 มิ.ย.
61๊ 

 วงเงินคูปอง่50,000 บาท/ราย 

 คูปองไมสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยน 
หรือทอนเป็นเงินส ไ  

 ใชกับธนาคารพาญิชย์ที่เขารวมโครงการ 

 ใชไ จนครบวงเงิน หรือหม อายุ 

ลักษณะ/เงื่อนไขการใชคูปอง 

 

  กลุมเปาหมาย 5,000 ราย 

 ระยะเวลา 11 เ ือนนับ ั้งแ วันเปิ ัว 

จนส้ินสุ การ  าเนินงาน ามมา รการ 

 กลุมเปาหมาย 5,000 ราย ้คงเ ิม๊ 
 ขยายระยะเวลาส้ินสุ ถึง่31่ธ.ค.62 

กลุมเปาหมาย/ระยะเวลา 
 

  คาใชจาย 150 ลานบาท ้คาคูปอง 30,000 

บาท/ราย มี SME เปาหมาย 5,000 ราย๊  
 คาใชจาย 150 ลานบาท ไมรวมคาใชจายใน

การจั สัมมนา 

 คาใชจาย่260่ลานบาท่แบงเป็น 

(1) คาคูปอง่250่ลานบาท่(50,000 บาท/ราย่่่่่่่่่่่
มี่SME เปาหมาย่5,000 ราย่ 

(2) คาจั อบรม/ประชาสัมพันธ์่10่ลานบาท 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 - หนา 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559-2562 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559-2562 01 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2562 
02 

03 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2561 

04 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2560 

05 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2559 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 - หนา 64 

 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
วงเงินงบประมาณรวม 5,083,433,400.00 1,756,585,600.00 1,249,433,100.00 1,250,707,700.00

เบิกจายรวมผกูพัน 3,832,506,406.97 1,063,621,151.62 1,042,253,988.32 1,133,491,691.85

คงเหลือ 1,250,926,993.03 692,964,448.38 207,179,111.68 117,216,008.15

 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 
 

 สสว. ไ รับการจั สรรงบประมาณเพื่อ  าเนินการสงเสริมและสนับสนุน SME และเป็นคาใชจายในการ
 าเนินงานและบริหารกองทุน โ ยไ สรุปภาพรวมงบประมาณ ั้งแ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันในปี 2562 ังนี้          

 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คาใชจายในการ  าเนินงาน
และบริหารกองทุน 

242,496,000.00 

้4.77%) 
262,499,000.00 

้14.94%) 
300,535,500.00 

้24.05%) 
285,265,400.00 

้22.81%) 

งบประมาณสงเสริมและ
สนับสนุน SME 

4,840,937,400.00 

้95.23%) 
1,494,086,600.00 

้85.06%) 
948,897,600.00 

้75.95%) 
965,442,300.00 

้77.19%) 

งบประมาณรวม 5,083,433,400.00 1,756,585,600.00 1,249,433,100.00 1,250,707,700.00 

 

 

 

    

ผลการเบกิจายและผกูพัน 

90.63% 

ผลการเบกิจายและผกูพัน 

83.42% 

ผลการเบกิจายและผกูพัน 

60.55% 

ผลการเบกิจายและผกูพัน 

75.39% 

หมายเห ุ: % ผลการเบิกจายและผูกพัน เทียบมาจากเบิกจายและใชจายจริง รวมถึงผูกพัน องบประมาณที่
ไ รับจั สรร ในแ ละปี ทั้งนี้ สามารถ ูรายละเอีย ผลการเบิกจายไ ที่หัวขอถั ไป พรอม ารางการเบิกจาย
งบประมาณประจ าปี                
 

 ภาพรวมการเบิกจายและผูกพัน ณ เ ือนมีนาคม 2562 ส าหรับการ  าเนินโครงการในแ ละป ี



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 - หนา 65 

 

965,442,300.00 บาท 

้39 โครงการ) 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมี
สมรรถนะสูง ้High Performance Agency) 
 

งบประมาณ 39,600,100 บาท ้3.17%) 

จ านวน 5 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  
ยกระ ับการบูรณาการMicro และ SME  
ของประเทศ วย BIG DATA 
 

งบประมาณ 79,973,000 บาท ้6.39%) 

จ านวน  13  โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 2  
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

งบประมาณ 101,255,000 บาท ้8.10%) 

จ านวน  3  โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 3  
สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 
 
 

งบประมาณ 744,614,200 บาท ้59.54%) 

จ านวน 18 โครงการ 

สสว. ไ รับการจั สรรงบประมาณ  1,250.7077  ลานบาท 

22.81% 77.19% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ 

285,265,400.00  บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุ SME  

965,442,300.00  บาท 

▶ ผลการเบิกจายปีงบประมาณ 2562 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะม าณ  จ า น วน 
1,250,707,700.00 บาท  เพื่ อ  าเนินการ
สงเสริมและสนับสนุน SME จ านวน 39 งาน/
โครงการ จ านวน 965,442,300.00 บาท และ
เป็นคาใชจายในการ  าเนินงานและบริหาร
กองทุน จ านวน 285,265,400.00 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 สสว. คณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) มีม ิเห็นชอบการจั สรรงบประมาณกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม ในคราวการประชุมครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 จ านวนทั้งสิ้น 
1,234,707,700.00 บาท พรอมทั้งเห็นชอบการจั สรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเ ิมอีก 16,000,000 บาท เพื่อเป็นคาใชจายใน
การ  าเนินโครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจนจังหวั แมฮองสอน รวมเป็นเงินที่ไ รับจั สรรเพื่อ  าเนินงาน/
โครงการ ในปี 2562 ทั้งสิ้น จ านวน 1,250,707,700.00 บาท  

ณ เ ือนมีนาคม 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงานปี 2562 จ านวน 
1,133,491,691.85  บาท คิ เป็น 90.63 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
117,216,008.15  บาท ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังน้ี  

ผลการเบิกจายเพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงาน จ าแนกการจั สรรงบประมาณปี 2562 ้หนวย:บาท) 
สถานะ คชจ.ในการ  าเนินงาน

และบริหารกองทุน 
งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 126,584,554.30 60,478,402.08 187,062,956.38 
1,133,491,691.85 90.63 ผูกพัน 152,747,262.71 793,681,472.76 946,428,735.47 

คงเหลือ 5,933,582.99 111,282,425.16 117,216,008.15 117,216,008.15  9.37 

รวมทั้งสิ้น 285,265,400.00 965,442,300.00 1,250,707,700.00 1,250,707,700.00 100.00 

ปี 2562 สงเสริมและสนับสนุน SME ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2560-2564 ้ฉบับทบทวน                       
ปี 2562-2564) โ ยมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบั ิ จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์ ้39 งาน/โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 965,442,300.00 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 - หนา 66 

 

การเบิกจายงบประมาณปี 2562  
จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนมีนาคม 2562่ 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 ยกระ ับการบูรณาการ Micro และ SME ของประเทศ วย BIG DATA 

 
         

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 พฒันากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 

 
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง ้High Performance Agency) 

 
 

 

 

 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2562  

เบิกจาย                   60,478,402.08 บาท   ้6.26%) 

ผูกพัน                 793,681,472.76 บาท   ้82.21%) 

คงเหลือ                 111,282,425.16 บาท   (11.53%) 

รวม                 965,442,300.00 บาท   (100.00%)  

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 

-------------------- 

13 โครงการ 

เบิกจาย  11,452,026.20 บาท 

ผูกพัน  51,395,704.23 บาท 

คงเหลือ  17,125,269.57 บาท 

รวม  79,973,000.00 บาท 

14.32% 
 

เบกิจาย 

64.27% 
 

ผกูพัน 

21.41% 
 

คงเหลอื 

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 

-------------------- 

18 โครงการ 

เบิกจาย    26,565,850.30 บาท 

ผูกพัน  669,532,864.70 บาท 

คงเหลือ    48,515,485.00 บาท 

รวม                744,614,200.00 บาท 3.57% 
 

เบกิจาย 

89.92% 
 

ผกูพัน 

6.52% 

คงเหลอื 

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 

-------------------- 

5 โครงการ 

เบิกจาย    1,478,678.03 บาท 

ผูกพัน  26,055,941.00 บาท 

คงเหลือ  12,065,480.97 บาท 

รวม                 39,600,100.00 บาท 

 

3.73% 
 

เบกิจาย 

65.80% 
 

ผกูพัน 

30.47% 

คงเหลอื 

46.12% 

ผกูพัน 

33.16% 
 

คงเหลอื 

20.72% 
 

เบกิจาย 

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 

-------------------- 

2 โครงการ 

เบิกจาย    20,987,847.55 บาท 

ผูกพัน    46,696,962.83 บาท 

คงเหลือ    33,576,189.62 บาท 

รวม                 101,255,000.00 บาท  ไมไ  าเนินการ  
     1 โครงการ ้ยุ ิโครงการ) 
------------------- 

คือ โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ 
โ ยไ รับความเห็นชอบใหยกเลิกโครงการในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 - หนา 67 

 

 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ  2561 

 
 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะม าณ  จ า น ว น 
1,249,433,100.00 บาท เพื่อ  าเนินการสงเสริม
และสนับสนุน SME จ านวน 31 งาน/โครงการ 
จ านวน 948,897,600.00  บาท และเป็นคาใชจาย
ในการ  าเนินงานและบริหารกองทุน จ านวน 
300,535,500.00  บาท 

งบประมาณ  1,249,433,100.00   บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุ SME ้บาท) 

948,897,600.00 บาท 

75.95% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ ้บาท) 

300,535,500.00 บาท 

24.05% 

หมายเห ุ: ม ิคณะกรรมการสงเสรมิ SME (เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ไ ใหความเห็นชอบการจั สรรเงินกองทุน
สงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม ประจ าปี 2561 จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ 1,007,433,100 บาท และใชเงินกองทุนฯ 212,000,000 บาท 
เพื่อเป็นคาใชจายในการ  าเนินงาน/โครงการ ามแผนปฏิบั ิงาน พรอมทั้งเห็นชอบการจั สรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเ ิมอีก 30,000,000 บาท เพื่อเป็น
คาใชจายในการ  าเนินโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอ านวยความสะ วกในการประกอบธุรกิจ ้Doing Business) รวมเป็นเงินที่ไ รับจั สรรเพื่อ
 าเนินงาน/โครงการ ในปี 2561 ทั้งสิ้น 1,249,433,100 บาท 

948,897,600.00 บาท 

้31 โครงการ) 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

งบประมาณ  66,584,700 บาท ้7.02%) 

จ านวน 8 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 3  
สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

งบประมาณ  105,710,000  บาท ้11.14%) 
จ านวน  3  โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

งบประมาณ 51,452,000 บาท 
้5.42%) 
จ านวน 5 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 2  
ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

งบประมาณ  725,150,900 บาท 
้76.42%) 

จ านวน 15 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ เ ือนมีนาคม 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงาน ปี 2561 จ านวน 
1,042,253,988.32  บาท คิ เป็น 83.42 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
207,179,111.68 บาท ซ่ึงในปี 2561 คณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่    
12 ุลาคม 2561 มีม ิเห็นชอบใหขยายระยะเวลาโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอ านวยความสะ วกในการประกอบ
ธุรกิจ ้Doing Business) จากเ ิมสิ้นสุ เ ือนธันวาคม 2561 เป็นสิ้นสุ เ ือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการ
เบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี ้ 

ผลการเบิกจายเพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงาน จ าแนกการจั สรรงบประมาณปี 2561  ้หนวย:บาท) 
สถานะ คชจ.ในการ  าเนินงาน

และบริหารกองทุน 
งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 261,066,400.67 748,591,587.65 1,009,657,988.32 
1,042,253,988.32 83.42 ผูกพัน 0.00 32,596,000.00 32,596,000.00 

คงเหลือ 39,469,099.33 167,710,012.35 207,179,111.68 207,179,111.68 16.58 

รวมทั้งสิ้น 300,535,500.00 948,897,600.00 1,249,433,100.00 1,249,433,100.00 100.00 

ปี 2561 สงเสริมและสนับสนุน SME ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2560-2564 โ ยมีการแปลงแผน 
ไปสูการปฏิบั ิ จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์ ้31 งาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ 948,897,600.00  บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 
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การเบิกจายงบประมาณปี 2561  
จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนมีนาคม 2562่ 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 

 
         

 
 

 
 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 

 
 

 
 

 
 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 

 
 

 
 
 

 
  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2561  

เบิกจาย                 748,591,587.95 บาท   ้78.89%) 

ผูกพัน                   32,596,000.00 บาท   ( 3.44%) 

คงเหลือ                 167,710,012.35 บาท   (17.67%) 

รวม                948,897,600.00 บาท   (100.00%)  

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
-------------------- 

8 โครงการ 

เบิกจาย   56,162,095.73 บาท 

ผูกพัน                                    - บาท 

คงเหลือ   10,422,604.27 บาท 

รวม  66,584,700.00 บาท 

15.65% 
 

คงเหลอื 

7.02% 
 

เบกิจาย 

15.46% 
 

คงเหลอื 4.50% 

ผกูพัน 

80.05% 
 

เบกิจาย 

เบิกจาย  580,461,960.09 บาท 

ผูกพัน    32,596,000.00 บาท 

คงเหลือ  112,092,939.91 บาท 

รวม                725,150,900.00 บาท 

 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมาย  
12 โครงการ 

------------------ 

 ไมไ  าเนินการ  
     2 โครงการ ้ยุ ิโครงการ) 
 

 อยูระหวาง  าเนินการ 

     1 โครงการ โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอ านวยความสะ วกในการประกอบธุรกิจ ้Doing Business) ไ รับ
อนุมั ิขยายระยะเวลาถึง ส.ค.62 ามม ิคณะกรรมการสงเสริมฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 .ค.61 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
------------------- 

3 โครงการ 

เบิกจาย    75,400,358.36 บาท 

ผูกพัน                   - บาท 

คงเหลือ    30,309,641.64 บาท 

รวม                105,710,000.00 บาท 

71.33% 
 

เบกิจาย 

28.67% 

คงเหลอื 

71.07% 
 

เบกิจาย 

28.93% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
------------------- 

4 โครงการ 

เบิกจาย  36,567,173.17 บาท 

ผูกพัน                   - บาท 

คงเหลือ   14,884,826.53 บาท 

รวม                 51,452,000.00 บาท 

 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 โครงการพัมนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้มกราคม – มีนาคม 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 - หนา 69 

 

 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ 2560 

 
 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะม าณ  จ า น ว น 
1,756,585,600.00 บาท เพื่อ  าเนินการสงเสริม
และสนับสนุน SME จ านวน 32 งาน/โครงการ 
จ า น ว น  1,494,086,600.00 บ า ท  แ ล ะ เ ป็ น
คาใชจายในการ  าเนินงานและบริหารกองทุน 
จ านวน 262,499,000.00  บาท 

งบประมาณ   1,756,585,600.00   บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิและ
สนบัสนนุ SME ้บาท) 

1,494,086,600.00 บาท 

85.06% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ ้บาท) 

262,499,000.00 บาท 

14.94% 

ยุทธศาส ร์ที่ 2  
ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

งบประมาณ 1,199,903,000  บาท้80.31%) 
จ านวน  17 โครงการ 

1,494,086,600.00 บาท 

้32 โครงการ) 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

งบประมาณ 34,900,000 บาท ้2.34%) 

จ านวน 3 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

งบประมาณ  55,358,600 บาท ้3.71%) 

จ านวน 8 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 3  
สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

งบประมาณ 203,925,000  บาท ้13.65%) 

จ านวน 4 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ณ  เ ื อนมีนาคม  2562 มี การเบิกจายและผู กพั น  เพื่ อ ใช ในการ  าเนินงานของส านั กงาน  ปี  2560 จ านวน 
1,063,621,151.62 บาท คิ เป็น 60.55 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 692,964,448.38
บาท ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 มีม ิเห็นชอบ
ใหขยายวงเงินชวยเหลืออุ หนุนการ  าเนินงานโครงการสงเสริมความรูใหกับ SME ในการป้องกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน 
เพิ่มเ ิมจ านวน 110,000,000 บาท จากวงเงินที่ไ รับความเห็นชอบให  าเนินการระยะแรกจ านวน 150 ,000,000 บาท รวมเป็น 
260,000,000 บาท พรอมกับขยายระยะเวลาการ  าเนินโครงการจากเ ิมสิ้นสุ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นสิ้นสุ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี้  

ผลการเบิกจายเพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงาน จ าแนกการจั สรรงบประมาณปี 2560  ้หนวย:บาท) 
สถานะ คชจ.ในการ

 าเนินงานและบริหาร
กองทุน 

งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 241,449,889.61 612,966,444.51 1,022,153,735.39 
1,063,621,151.62 60.55 ผูกพัน 0.00 209,204,817.50 209,881,474.50 

คงเหลือ 21,049,110.39 671,915,337.99 524,550,390.11 692,964,448.38 39.45 

รวมทั้งสิ้น 262,499,000.00 1,494,086,600.00 1,756,585,600.00 1,756,585,600.00 100.00 

ปี 2560 สงเสริมและสนับสนุน SME ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2560-2564 โ ยมีการแปลงแผนไปสู           
การปฏิบั ิ จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์ ้32 งาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,494,086,600.00  บาท) 
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การเบิกจายงบประมาณปี 2560  
จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนมีนาคม 2562่ 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 

 
         

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาส ร์ที่ 2 ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 

 
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 

 
 

 
 
 
 
 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2560 

เบิกจาย                612,966,444.51 บาท   ้41.03%) 

ผูกพัน                209,204,817.50 บาท   (14.00%) 

คงเหลือ                671,915,337.99 บาท   (44.97%) 

รวม             1,494,086,600.00 บาท   (100.00%)  

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
----------------- 

8 โครงการ 

เบิกจาย  38,846,935.25 บาท 

ผูกพัน     - บาท 

คงเหลือ  16,511,664.75 บาท 

รวม  55,358,600.00 บาท 

 

70.17% 
 

เบกิจาย 

29.83% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 

16 โครงการ 
------------------ 
อยรูะหวาง  าเนินการ 

1 โครงการ 
 

โครงการสงเสริมความรูใหกับ SME ในการป้องกันความเส่ียงจากอั ราแลกเปลี่ยนฯ ้อนุมั ิให  าเนินการเมื่อ 
ก.ย.60 และไ รับอนุมั ิขยายระยะเวลาถึง ธ.ค.62 ามม ิคณะกรรมการสงเสริมฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 12 .ค.61) 

เบิกจาย  501,127,654.48 บาท 

ผูกพัน  209,204,817.50 บาท 

คงเหลือ  449,297,106.38 บาท 

รวม             1,199,903,000.00 บาท 

 

41.76% 
 

เบกิจาย 

40.80% 
 

คงเหลอื 

17.44% 

ผกูพัน 

23.92% 
 

เบกิจาย 

76.08% 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
----------------- 

4 โครงการ 

เบิกจาย  48,780,259.20 บาท 

ผูกพัน          - บาท 

คงเหลือ  155,144,740.80 บาท 

รวม               203,925,000.00 บาท 

 

69.37% 
 

เบกิจาย 

30.63% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
----------------- 

3 โครงการ 

เบิกจาย  24,211,595.58 บาท 

ผูกพัน    - บาท 

คงเหลือ  10,688,404.42 บาท 

รวม                34,900,000.00 บาท 
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 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ  2559 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะม าณ  จ าน วน 
5,083,433,400.00 บ าท  เพื่ อ  า เนิ น ก า ร
สงเสริมและสนับสนุน SME จ านวน 37 งาน/
โครงการ จ านวน 4,840,937,400.00  บาท และ
เป็นคาใชจายในการ  าเนินงานและบริหาร
กองทุน จ านวน  242,496,000.00 บาท 

งบประมาณ  5,083,433,400.00  บาท 

งบประมาณสงเสรมิและสนบัสนนุ 
SME  ้บาท) 

4,840,937,400.00  บาท 

4.77% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ ้บาท) 

242,496,000.00 บาท 

95.23% 

ยุทธศาส ร์ที่ 1    ยุทธศาส ร์ที่ 2   ยุทธศาส ร์ที่ 3   ยุทธศาส ร์ที่ 4 

วางแผน 
และจั ท า
ยุทธศาส ร์
การสงเสริม 
SME 

ใหความ
ชวยเหลือ 
อุ หนุน 
สนับสนุนและ
สงเสริม SME 

เสริมสราง
ศักยภาพการ
บริหารจั การ
องค์กร 

แผนปฏิบั ิการสงเสริม SME 
 

งบประมาณ 4,703,736,000  บาท ้97.17%) 

จ านวน  17 โครงการ 

4,840,937,400.00 บาท 

้37 โครงการ) 
 

 

ภารกิจพื้นฐานส านักงาน 
 

งบประมาณ  137,201,400  บาท ้2.83%) 
จ านวน  20  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ เ ือนมีนาคม 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงานปี 2559 
จ านวน 3,857,962,300.11  บาท คิ เป็น  75.89% โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ
คงเหลือ จ านวน  1,225,471,099.89  บาท ทั้งนี้ ในปี  2559  มีโครงการที่ไ รับการขยายระยะเวลา การจั สรร
งบประมาณกลางปีให  าเนินการ อเนื่อง 3 ปี จ านวน 4 โครงการ ประกอบ วย ้1) โครงการคูปองนวั กรรม
เพื่อพัฒนา SME สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะ อเนื่อง ้2) โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนา ยอม  
้3) โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน และ ้4) โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 
ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี้  

ผลการเบิกจายเพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงาน จ าแนกการจั สรรงบประมาณปี 2559  ้หนวย:บาท) 
สถานะ คชจ.ในการ

 าเนนิงานและบริหาร
กองทุน 

งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 218,901,080.79 2,833,447,708.22 3,022,634,279.67 
3,857,962,300.11 75.89 ผูกพัน 0.00 780,157,617.96 835,328,020.44 

คงเหลือ 23,594,919.21 1,250,926,993.03 1,225,471,099.89 1,225,471,099.89 24.11 

รวมทั้งสิ้น 242,496,000.00 4,840,937,400.00 5,083,433,400.00 5,083,433,400.00 100.00 

 

ปี 2559 สงเสริมและสนับสนุน SME ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2557-2559 โ ยมีการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบั ิ จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์ ้37 งาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,804,937,400.00 บาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

4,762.211  
ลานบาท 

15.000 
ลานบาท 

25.9664 
ลานบาท 

37.760  
ลานบาท 

เสริมสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 
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การเบิกจายงบประมาณปี 2559 

จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนมีนาคม 2562่ 

 
ยุทธศาส ร์ที่ 1 วางแผนและจั ท ายุทธศาส ร์การสงเสริม SME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ใหความชวยเหลือ อุ หนุน สนับสนุนและสงเสริม SME 

 
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการบริหารจั การองค์กร 

 
 

 
 
 

 

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2559 

เบิกจาย              2,833,447,708.22 บาท   ้58.53%) 

ผูกพัน                 780,157,617.96 บาท   (16.12%) 

คงเหลือ               1,250,926,993.03 บาท   (25.35%) 

รวม              4,840,937,400.00 บาท   (100.00%)  

73.73% 
 

เบกิจาย 

26.27% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
----------------- 

8 โครงการ 

เบิกจาย  27,841,052.50 บาท 

ผูกพัน     - บาท 

คงเหลือ    9,918,947.50 บาท 

รวม  37,760,000.00 บาท 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 

21 โครงการ 
----------------- 
อยรูะหวาง  าเนินการ 

1 โครงการ 

เบิกจาย 2,768,686,837.19 บาท 

ผูกพัน 780,157,617.96 บาท 

คงเหลือ 1,213,366,544.85  บาท 

รวม 4,762,211,000.00  บาท 

58.14% 
 

เบกิจาย 

25.48% 

คงเหลอื 16.38% 

ผกูพัน 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
----------------- 

3 โครงการ 

เบิกจาย    14,231,093.86 บาท 

ผูกพัน            - บาท 

คงเหลือ        768,906.14 บาท 

รวม                 15,000,000.00 บาท 

 

94.87% 
 

เบกิจาย 

5.13% 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 
----------------- 

4 โครงการ 

เบิกจาย  22,688,724.67 บาท 

ผูกพัน         - บาท 

คงเหลือ    3,277,675.33 บาท 

รวม                25,966,400.00 บาท 

 

87.38% 
 

เบกิจาย 

12.62% 
 

คงเหลอื 

 โครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนา ยอม งบประมาณ 1,000 ลานบาท ส้ินสุ การ  าเนินงานเ ือน ธ.ค.62 
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ก - แผนปฏิบั ิการของ สสว. ประจ าปี 2562 

 

ข - ผลการ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ภายใ ้แผนยุทธศาส ร์ สสว. ประจ าปี 2562 

 

ค - ความคืบหน้าการ  าเนินงาน ามผลผลิ  /ผลลัพธ์ของงาน- โครงการ ปี 2562 

 

ง - สถานะความคืบหน้าผลการ  าเนินงาน-ผลการใช้เงินของ สสว.  ปี 2562 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก - แผนปฏิบั ิการของ สสว. ประจ าปี 2562 

 

 



พันธกิจ  บูรณาการ ละผลักดันการสงสรมิ MicroละSME ของหนวยงานภาครฐัละอกชน พืไอ฿หຌ MicroละSME สามารถติบตละขงขันเดຌ฿นระดับสากล


ผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562

วิสัยทัศน์   "ป็นผูຌชีๅน า฿นการขับคลืไอนละพิไมศักยภาพ MicroละSME สูความมัไงคัไงอยางยัไงยืน”

ยุทธศาสตร์ทีไ แ 
ยกระดับการบูรณาการ MicroละSME          

ของประทศ ดຌวย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ทีไ โ 
พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง

MicroละSME ละศรษฐกจิชุมชน

ยุทธศาสตร์ทีไ  3 
สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบต

ละกຌาวสูสากล

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมสีมรรถนะสูง 

ิHigh Performance Agency)

สรຌางครงการสงสริม Microละ SME  ที่
สงผลกระทบตอศรษฐกิจสูง ิHigh 

Impact) รวมกับหนวยงานที่กีย่วขຌอง พื่อ
พิ่มสัดสวน GDP SME รຌอยละ ไ5 ฿นปี 6ไ

 ชื่อมยงมาตรการภาครฐัก Micro

ละ SME อยางทั่วถึง

 พิ่มขีดความสามารถ฿หຌ Micro
ละ SME ติบตเดຌตามวงจรธรุกิจ 

ิBusiness Life Cycle) 

พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมี
มาตรฐานป็นที่ยอมรับพรຌอม

ตอบสนองความตຌองการ
ผูຌรับบริการวัต

ถุป
ระ

สง
ค์/

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ สส
ว.

กล
ยุท

ธ์/
ผน

งา
น

ผ
นง

าน
บูร

ณา
กา

รพ
ัฒน

า
ผูຌป

ระ
กอ

บก
าร

ล
ะศ

รษ
ฐก

ิจ
ชุม

ชน
ล

ะพ
ัฒน

า S
M

E 
สูส

าก
ล นวทางทีไ 5  พัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ

                 ตอการประกอบการธุรกิจ
                 ละการสงสริม SME 

                 (Ecosystem) 

นวทางทีไ 5  พัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไ
                 อืๅอตอการประกอบการ
                 ธุรกิจละการสงสริม SME 

                 (Ecosystem) 

แ.แ บรูณาการผนงบประมาณละตดิตามประมินผล฿หຌ
ครอบคลุมหนวยงานสงสริม MicroละSME  
ของประทศ

แ.โ สรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม Micro ละ
SME ทัๅง฿นละตางประทศ

แ.ใ พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมูล฿หຌรองรับ  Micro ละ
SME BIG DATA

แ.ไ พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห/์ประมินผล
กระทบทาง ศรษฐกิจดຌาน MicroละSME  

โ.แ พัฒนาปัจจัยอืๅอตอการติบตของ Micro

ละ SME  

โ.โ ยกระดับการ฿หຌบรกิารของศนูย์ OSS ละ
ชืไอมยงนยบายของรัฐ

โ.ใ พัฒนาครือขายทีไปรกึษา

ใ.แ สงสริมการริไมตຌนธุรกิจ  
ิEarly Stage/Startup)

ใ.โ สงสริม Micro ละ SME ฿หຌรวมกลุมละ
กຌาวสูสากลิInternationalization)

ใ.ใ สงสรมิการ฿ชຌนวัตกรรม / ทคนลยี ดิจิทัล ละ
การปรบัปลีไยนรูปบบธุรกิจ 
ิBusiness Transformation)

ไ.แ ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌ
สอดคลຌองกับผนปฏิรูปประทศ

ไ.โ ยกระดับการบริหารจัดการสู 
Smart Office

ไ.ใ ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผล
ละมีธรรมาภิบาล

นวทางทีไ แ สรຌางความปน็ผูຌประกอบการละพัฒนา
                ธุรกิจ฿นระยะริไมตຌน ิEarly Stage)
นวทางทีไ โ สงสริม SME กลุมทัไวเป ิRegular) ฿หຌมีศักยภาพมาก
                ขึๅนละ฿หຌความชวยหลือ SME ทีไประสบปัญหาทาง
                ธุรกิจ ิTurn Around) 
นวทางทีไ ใ สงสริม SME ทีไมีศักยภาพ ิStrong) ฿หຌมีความ
               สามารถ฿นการขงขัน฿นระดบัสากลมากขึๅน
นวทางทีไ ไ พัฒนา ผปก.ชุมชน ิCommunity-base) ฿หຌมี                                                       
                ความสามารถ฿นการประกอบธุรกิจบบมืออาชพี

นวทางทีไ 5  พัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ
                 ตอการประกอบการธุรกิจ
                 ละการสงสริม SME 

                 (Ecosystem) 



ยทุธศาสตร ์1 ยกระดับการบูรณาการ MicroละSME ของประทศ ดຌวย BIG DATA

ป้าประสงค์ : สรຌางครงการสงสริม Microละ SME  ทีไสงผลกระทบตอศรษฐกจิสูง (High Impact) รวมกบัหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมสัดสวน GDP SME รຌอยละ 45 ฿นปี 64

กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมทีไ 11 1. งานจดัท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกจิขนาดกลางละ
ขนาดยอม

               2,250,000

2. งานจดัท ายุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมรายสาขา รายพืๅนทีไ

               6,875,000

3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขบัคลืไอนผน
สงสริมSME

               4,000,000

กจิกรรมทีไ 11 4. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME              11,000,000

5. งานบริหารจดัการกองทุนรวมลงทุน                2,000,000

กจิกรรมทีไ 11 6. งานด านินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ                5,000,000

7. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ                5,000,000

8. งานด านินกจิกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะท างานอาซียนดຌาน
 SME (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN 

SMEWG)

             15,000,000

ผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของ สสว.

1) หนวยงานทีไน าผนการ
สงสริม MicroละSME เป฿ชຌ
พิไมขึๅนเมนຌอยกวา 3 หนวยงาน

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

3) ครือขายความรวมมือ฿น
การสงสริม MicroละSME 

เมนຌอยกวา 25 ครือขาย

2) หนวยงานทีไขຌารวม
กระบวนการติดตามประมินผล
 พิไมขึๅนเมนຌอยกวา 2 หนวยงาน

1.2 สรຌางความรวมมือ฿น
การสงสริม MicroละSME

 ทัๅง฿นละตางประทศ

1.1  บูรณาการผน
งบประมาณละติดตาม
ประมินผล฿หຌครอบคลุม
หนวยงานสงสริม Micro

ละSME ของประทศ

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

หนຌาทีไ 1



กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

4) พัฒนาฐานขຌอมูล Micro

ละSME จ านวน 4 ดຌาน
นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 11 9. งานจดัท าละปรับปรุงฐานขຌอมูล SME ประทศเทย
ประจ าปี

             11,000,000

5) มีขຌอมูล Micro Enterprise

 ทีไสามารถจดักใบละติดตาม 
เมนຌอยกวา 100,000 ราย

- - 10. งานจดักใบขຌอมูล Micro Enterprise ฿นพืๅนทีไ                          -   

กจิกรรมทีไ 11 11. ครงการพัฒนาครืไองมือละตัวชีๅวัดการประมาณการ
ทางศรษฐกจิ

               2,000,000

12. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกจิส าหรับ 
SME

               6,000,000

13. งานจดัท ารายงานสถานการณ์ฯประจ าปี                3,000,000

14. งานจดัท าดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกจิส าหรับผูຌประกอบการ
 SME

               6,848,000

- - 15. งานศึกษาวิคราะห์นวนຌมตางประทศ                          -   

16. งานศึกษารายสาขาละรายงานศึกษาวิจยัดຌาน SME

                         -   

1.4 พัฒนาครืไองมือ฿นการ
วิคราะห/์ประมินผล
กระทบทาง ศรษฐกจิดຌาน 
MicroละSME  (ตอ)

6) พัฒนาครืไองมือ฿นการ
วิคราะห์ละประมินผล
กระทบทางศรษฐกจิ 1  

Model

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

1.3 พัฒนาละชืไอมยง
ฐานขຌอมูล฿หຌรองรับ Micro

ละSME BIG DATA

กจิกรรมทีไ 11นวทางทีไ 5 

Ecosystem

7) รายงานวิจยัละ
ประมินผลทางศรษฐกจิของ 
MicroละSME ผยพรตอ
สาธารณะเมนຌอยกวา 6 รืไอง

หนຌาทีไ 2



ยทุธศาสตร ์2 พัฒนากลเกการสงสรมิ฿หຌขຌาถึง MicroละSME ละศรษฐกิจชุมชน
ป้าประสงค์ : ชืไอมยงมาตรการภาครัฐก Microละ SME อยางทัไวถงึ

กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

1)  มีการก าหนดนิยามวิสาหกจิรายยอย 
(Micro Enterprise) ละน ารายเดຌมา฿ชຌป็น
กณฑ์ 1 รืไอง

- - 1. งานก าหนดนิยาม SME ละ Micro Enterprise                      -   

2)  มีกณฑ์การประมินศักยภาพ
ผูຌประกอบการ(MicroละSME scoring) 1 

รืไอง

- - 2. งานพัฒนากณฑ์การประมินศักยภาพ (Microละ
SME scoring)

                     -   

3) การศึกษาปรับปรุง กฎหมาย ระบียบ฿หຌ
งายตอการท าธุรกจิเมนຌอยกวา 3 รืไอง

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 11 3. ครงการศึกษาวิจยักฎหมายทีไอืๅอละลดอปุสรรคตอ
การประกอบธุรกจิของ SME ฿นกลุมธุรกจิบริการ

           2,000,000

4) จดัตัๅงศูนย์ OSS ระดับภูมิภาค 1 ศูนย์  9) 

MicroละSME เดຌรับการบริการขຌอมูลองค์
ความรูຌเมนຌอยกวา 200,000 ราย*

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 10 4. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service Center : OSS)

          94,255,000

5) มีการพัฒนาครืไองมือการ฿หຌบริการ Micro

ละSME ดຌวย ICT, chat bot, SME ONE 

จ านวน 1 ระบบ

- - 5 .งานพัฒนาครืไองมือ฿หຌบริการ SME                      -   

2.1  พัฒนาปัจจยัอืๅอตอ
การติบตของ Micro

ละSME

2.2  ยกระดับการ
฿หຌบริการของศูนย์ OSS 

ละชืไอมยงนยบาย
ของรัฐ

หนຌาทีไ 3



กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

 6) จดัตัๅงศูนย์ Center of Excellence       

6.1 กลุมกษตร จ านวน 4 ศูนย์
- - 6. จดัตัๅงศูนย์ Excellence Center ฿นกลุมกษตร                      -   

   6.2 กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ศูนย์ 
(ตຌนบบ)

- - 7. จดัตัๅงศูนย์ Excellence Center ฿นสินคຌาชุมชน -                    

   6.3 Ecommerce Center จ านวน 18 ศูนย์
 (กลุมจงัหวัด)

- - 8. จดัตัๅงศูนย์ Excellence Center  Ecommerce -                    

7) MicroละSME ทีไขຌาถงึหลงงินทุนเม
นຌอยกวา 3,000 ราย

- - 9. ครงการงินทุนฟื้นฟูกจิการวิสาหกจิขนาดกลางละ
ขนาดยอม

 (ตอนืไองปี 2560)

8) MicroละSMEเดຌรับองค์ความรຌละ
ประยชน์จากมาตรการสงสริมการน าขຌา-
สงออก จ านวน 5,000 ราย

- - 10. ครงการสงสริมความรูຌ฿หຌกบั SMEs ฿นการป้องกนั
ความสีไยงจากอตัราลกปลีไยน ตามมาตรการพิไมขดี
ความสามารถละสงสริมความรูຌ฿หຌกบั SMEs ฿นการ
ป้องกนัความสีไยงจากอตัราลกปลีไยน

 (ตอนืไองปี 2560)

9) MicroละSME เดຌรับการบริการขຌอมูลองค์
ความรูຌเมนຌอยกวา 200,000 ราย*

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 10 11. งานพัฒนาองค์ความรูຌส าหรับ SME (Knowledge 

Center)

5,000,000            

10) มีฐานขຌอมูลละระบบขึๅนทะบียนทีไ
ปรึกษา/พีไลีๅยง 1 ระบบ

- - 12. งานพัฒนาระบบทีไปรึกษา/พีไลีๅยง

11) จ านวนทีไปรึกษา฿นระบบพิไมขึๅนเมนຌอย
กวา 800 ราย

- - 13. งานพัฒนาครือขายละขึๅนทะบียนทีไปรึกษา/พีไลีๅยง

หมายหตุ :* หมายถงึ * ตัวชีๅวัดรวม

-                    2.3  พัฒนาครือขายทีไ
ปรึกษา

2.2  ยกระดับการ
฿หຌบริการของศูนย์ OSS 

ละชืไอมยงนยบาย
ของรัฐ (ตอ)

หนຌาทีไ 4



ยทุธศาสตร ์3 สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล
ป้าประสงค์ : พิไมขดีความสามารถ฿หຌ Microละ SME ติบตเดຌตามวงจรธุรกจิ (Business Life Cycle) 

1) มีการจัดตัๅง SME National Startup Center 1 รืไอง - - 1. งานพัฒนาละการสงสริมการริไมตຌนธุรกิจ (SME National 

Startup Center : NSC)

                           -   

กิจกรรมทีไ 1 2. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม (Early Stage)               135,000,000

กิจกรรมทีไ 1 3. ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน (Boot Up New Entrepreneurs)                21,000,000

3) ครือขายของคลัสตอร์ทีไเดຌรับการพิไม
ศักยภาพ 30 ครือขาย

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

กิจกรรมทีไ 4 4. ครงการสนับสนุนครือขาย SME                60,000,000

กิจกรรมทีไ 3 5. ครงการประกวด SME National Awards                11,000,000

กิจกรรมทีไ 3 6.  ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 5,477,700                 

3.1 สงสริมการ
ริไมตຌนธุรกิจ (Early 

Stage/Startup)

3.2  สงสริม Micro

ละSME ฿หຌ
รวมกลุมละกຌาวสู
สากล
(Internationalization)

นวทางทีไ 1 

Early Stage

2) จ านวน MicroละSME ทีไมีการขຌาสู
กระบวนการริไมตຌนธุรกิจ เมนຌอยกวา 2,000 ราย

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

4) MicroละSME ทีไเดຌรับการยกระดับ
มาตรฐานเมนຌอยกวา 1,500 ราย

งบประมาณ (บาท)กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั งาน/ครงการนวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

หนຌาทีไ 5



งบประมาณ (บาท)กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั งาน/ครงการนวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

กิจกรรมทีไ 3 7. ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด (SME Provincial 

Champions)

               50,000,000

นวทางทีไ  3
Strong

กิจกรรมทีไ 7 8. ครงการพิไมประสิทธิภาพ SME ฿นครือขายธุรกิจอาหารดຌวย
ระบบมาตรฐานสากล

4,705,100                 

นวทางทีไ 4
Community-based

กิจกรรมทีไ 9 9. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละ
ครืไองดืไม

15,000,000                

กิจกรรมทีไ 2 10. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 20,000,000                

กิจกรรมทีไ 3 11.  ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต (SME Regular 

Level)

137,115,000              

กิจกรรมทีไ 5 12. ครงการสงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 110,000,000              

นวทางทีไ  3
Strong

กิจรรมทีไ 6 13.  ครงการพัฒนาชองทางการตลาดส าหรับ ผปก. SME 40,760,900                

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

5) MicroละSME ทีไเดຌรับการสงสริมสูสากล 
3,000 ราย 
6) MicroละSME มีรายเดຌฉลีไยพิไมขึๅน รຌอยละ
 10

3.2  สงสริม Micro

ละSME ฿หຌ
รวมกลุมละกຌาวสู
สากล
(Internationalization) (ตอ)

4) MicroละSME ทีไเดຌรับการยกระดับ
มาตรฐานเมนຌอยกวา 1,500 ราย (ตอ)

หนຌาทีไ 6



งบประมาณ (บาท)กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั งาน/ครงการนวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

7) พัฒนารูปบบ (model) การประกอบธุรกิจ
฿หม ฿หຌสอดคลຌองกับทคนลยีละสภาวการณ์
ขงขันทีไปลีไยนปลง เมนຌอยกวา 3 Model

- - 14.  งานพัฒนารูปบบ฿หมโ ฿นการประกอบธุรกิจ -                          

กิจกรรมทีไ 8 15.  ครงการประชารัฐพืไอพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ละ SME กຌาวสู
ตลาด 4.0 (SME & OTOP Transformation)

7,000,000                 

กิจกรรมทีไ 8 16. ครงการสงสริมครือขายวิสาหกิจชุมชนพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน                79,000,000

กิจกรรมทีไ 8 17. ครงการยกระดับผูຌประกอบการชุมชนตຌนบบทีไมีศักยภาพกຌาวสู
 SME (Micro to be SMEs)

3,555,500                 

กิจกรรมทีไ 8 18. ครงการตຌนบบการกຌเขปัญหาความยากจน จังหวัดมฮองสอน 16,000,000                

กิจกรรมทีไ 8 19. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจ
ชุมชนตามนวพระราชด าริ

4,000,000                 

กิจกรรมทีไ 8 20. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿นงานศิลปาชีพตามนว
พระราชด าริ

25,000,000                

นวทางทีไ 4
Community-based

3.3 สงสริมการ฿ชຌ
นวัตกรรม /
ทคนลยี ดิจิทัล
ละการปรับปลีไยน
รูปบบธุรกิจ
(Business 

Transformation)

8)  MicroละSME ทีไมีการน านวัตกรรม /
ทคนลยี ดิจิทัล มา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจเม
นຌอยกวา 5,000 ราย

หนຌาทีไ 7



ยทุธศาสตร ์4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง(High Performance Agency)

ป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับพรຌอมตอบสนองความตຌองการผูຌรับบริการ

กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

1) มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌอง
กบัผนปฎิรูปประทศ 1 รืไอง

- - 1. งานปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌรองรับการ
ปลีไยนปลง

                       -   

2) รຌอยละของบุคลากรทีไมี Core 

Competency ผานกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน
เมนຌอยกวา รຌอยละ 5

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 11 2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              5,875,000

กจิกรรมทีไ 11 3. งานพัฒนาศักยภาพดຌานทคนลยีสารสนทศ             10,367,800

กจิกรรมทีไ 11 4. ครงการบริหารจดัการ อดุหนุนละสนับสนุน
งินทุน฿หຌก SME

             4,757,300

- 5. งานปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาย฿นองค์กร

                       -   

- 6. งานสนอนะการปรับปรุง ระบียบ ขຌอบังคับ 
พืไออืๅอตอการด านินงานของ สสว.

-                      

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

-

3) ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร฿หຌ
ทันสมัยเมนຌอยกวา 2 ระบบ

4.1 ปรับครงสรຌาง
องค์กร฿หຌสอดคลຌองกบั
ผนปฎิรูปประทศ

4.2 ยกระดับการบริหาร
จดัการสู 
Smart Office

หนຌาทีไ 8



กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมทีไ 11 7. งานสนับนุนละวางผนองค์กร 1,600,000              

กจิกรรมทีไ 11 8. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิละนยบายของรัฐ

17,000,000            

- - 9. งานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร฿หຌมีมาตรฐาน
ละมีธรรมาภิบาล

-                      

5) รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการเม
นຌอยกวารຌอยละ 80

- - 10. งานประมินผลความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ -                      

285,265,400              

1,250,707,700          

กจิกรรมตามผนบูรณาการ ประกอบดຌวย
กิจกรรมทีไ 1 สงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม กิจกรรมทีไ 7 พัฒนาผูຌประกอบการ SME ฿หຌเดຌรับมาตรฐานระดับสากล

กิจกรรมทีไ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ SME ฿หຌสรຌางมูลคาพิไมเดຌ กิจกรรมทีไ 8 พัฒนาผูຌประกอบการชุมชน฿หຌมีความสามารถ฿นการบริหารธุรกิจ

กิจกรรมทีไ 3 สงสริม฿หຌผูຌประกอบการ SME กลุมทัไวเป มีศักยภาพพิไมขึๅน กิจกรรมทีไ 9 พัฒนาผูຌประกอบการชุมชน฿หຌมีผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ทีไเดຌมาตรฐาน

กิจกรรมทีไ 4 พัฒนาการรวมกลุม SME ละชืไอมยง฿นรูปบบคลัสตอร์ กิจกรรมทีไ 10 สนับสนุนขຌอมูลส าหรับการประกอบธุรกิจของ SME

กิจกรรมทีไ 5 สงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME กิจกรรมทีไ 11 จัดท าผน พัฒนาฐานขຌอมูลละสนับสนุนการด านินงานตามผนการสงสริม SME

                

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

งบประมาณ

4)  ผลการด านินงานป็นเปตามกณฑ์
มาตรฐาน 3 หนวยงาน

คา฿ชຌจาย฿นการบริหารกองทุน

กิจกรรมทีไ 6 สงสริมผูຌประกอบการ SME ทีไมีศักยภาพ (Strong) ฿หຌมีความสามารถ฿นการขงขันมากขึๅน

4.3  ผลักดันองค์กร฿หຌ
นຌนประสิทธิผลละมี
ธรรมาภิบาล

หนຌาทีไ 9



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส มกราคม – มีนาคม 2562 
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ภาคผนวก ข – ผลการ  าเนนิงาน าม ัวชี้วั ภายใ ้แผนยทุธศาส ร์ สสว.ปี 2562 หน้า 1 

ภาพรวมความคืบหนຌาผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ สสว. ประจ าปี โ56โ 

 จากการติดตามผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ สสว. ป 2562 ฿น ไ ยุทธศาสตร์ 
รวมทัๅงสิๅน ใแ ตัวชีๅวัด พบวาการด านินงานถึง ณ ดือนมีนาคม 2562 ิขຌอมูล ณ 5 ม.ย.ๆโี มีผลการด านินงาน
บรรลุป้าหมาย ใ ตัวชีๅวัด ดังนีๅ  

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro ละ SME ของประทศดຌวย BIG DATA  

สรຌางครงการสงสริม Micro ละ SME ทีไสงผลกระทบตอศรษฐกิจสูง ิHigh Impactี รวมกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมสัดสวน GDP SME รຌอยละ ไ5 ฿นป โ5ๆไ ประกอบดຌวย ็ ตัวชีๅวัด ดังสดง฿น
ตารางทีไ แ  

ตารางทีไ แ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 1 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

 1.1 บูรณาการผนงบประมาณละตดิตามประมินผล฿หຌครอบคลมุหนวยงานสงสริม Micro ละ SME ของประทศ 

ฝนผ. (1) หนวยงานทีไน าผนการสงสรมิ Micro ละ SME เป฿ชຌพิไมขึๅนเมนຌอยกวา 
ิหนวยงานี 1-3 

ใ เ 

ฝตป.ิภรี ิโี หนวยงานทีไขຌารวมกระบวนการติดตามประมินผลพิไมขึๅนเมนຌอยกวา 
ิหนวยงานีไ 

โ โ 

 1.2 สรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม Micro ละ SME ทัๅง฿นละตางประทศ 

ฝรท. (3) ครือขายความรวมมือ฿นการสงสริม Micro ละ SME เมนຌอยกวา 
ิครือขายี5-็ 

โ5 แ5 

 1.3 พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมลู฿หຌรองรับ Micro ละ SME BIG DATA 

ฝขท. (4) พัฒนาฐานขຌอมูล Micro ละ SME จ านวน ิดຌานี่ ไ เ 

 ิ5ี มีขຌอมูล Micro Enterprise ทีไสามารถจัดกใบละติดตาม เมนຌอยกวา ิรายี้ 100,000 เ 

1.4 พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์/ประมินผลกระทบทางศรษฐกิจดຌาน Micro ละ SME 

ตัวชีๅวัดรวม 

ิฝวต.ุ ฝนผ.ี 
(6) พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์ละประมินผลกระทบทางศรษฐกิจ 
ิModel)1เ-1แ 

1 เ 

ตัวชีๅวัดรวม 

ิฝวต.ุ ฝรท.
ุฝนผ.ี 

ิ็ี รายงานวิจัยละประมินผลทางศรษฐกิจของ Micro ละ SME ผยพรตอ
สาธารณะเมนຌอยกวา ิรืไองีแโ-แ5 

ๆ เ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 1 จ านวน 7 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย       แ 

 

งาน/ครงการ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. งานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม โ,โ5เ,เเเ   

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/รายประดใน 

ๆ,่็5,เเเ 
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งาน/ครงการ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

ใ. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอนผนสงสริม SME ไ,เเเ,เเเ   

ไ. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME แแ,เเเ,เเเ   

5. งานด านินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 5,เเเ,เเเ   

ๆ. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 5,เเเ,เเเ   

็. งานด านินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะท างานอาซียนดຌาน SME (ASEAN 

SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

แ5,000,0เเ 

 

  

่. งานจัดท าละปรับปรุงฐานขຌอมูล SME ประทศเทย  แแ,เเเ,เเเ   

้. งานจัดกใบขຌอมูล Micro Enterprise ฿นพืๅนทีไ -   

1เ. ครงการพัฒนาครืไองมือละตัวชีๅวัดการประมาณการทางศรษฐกิจ 2,เเเ,เเเ   

1แ. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจส าหรับ SME 6,เเเ,เเเ   

1โ. งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  3,เเเ,เเเ   

1ใ. งานจัดท าดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกิจส าหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม 

6,848,000   

แไ. งานศึกษาวิคราะห์นวนຌมตางประทศ -   

แ5. งานศึกษารายสาขาละรายงานศึกษาวิจัยดຌาน SME   -   

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชุมชน  

ชืไอมยงมาตรการภาครัฐก Micro ละ SME อยางทัไวถึง ประกอบดຌวย แแ ตัวชีๅวัด ดังสดง฿นดังตารางทีไ โ 

ตารางทีไ โ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 2 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

 2.1 พัฒนาปัจจัยอืๅอตอการติบตของ Micro ละ SME 

ตัวชีๅวัดรวม 

ฝนผ.ุ ฝกม. 
(1) มีการก าหนดนิยามวสิาหกิจรายยอย ิMicro Enterprise) ละน ารายเดຌมา฿ชຌ
ป็นกณฑ์ ิรืไองี1 

แ เ 

ฝรท. (2) มีกณฑ์การประมินศักยภาพผูຌประกอบการ ิMicro ละ SME Scoring) 
ิรืไองี2 

แ แ 

ฝกม. (3) การศึกษาปรับปรุง กฎหมาย ระบียบ฿หຌงายตอการท าธรุกิจ เมนຌอยกวา 
ิรืไองีใ 

ใ เ 

 2.2 ยกระดับการ฿หຌบริการของศนูย์ OSS ละชืไอมยงนยบายของรัฐ 

ฝตป.ิคกี (4) จัดตัๅงศูนย์ OSS ระดับภูมิภาค ิศูนย์ี4 1 เ 

ตัวชีๅวัดรวม 

ฝตป.ิคกีุ  
ฝนผ.ุ ฝอก. 

(5) มีการพัฒนาครืไองมือการ฿หຌบริการ Micro ละ SME ดຌวย ICT, chat bot, 

SME ONE จ านวน ิระบบี4-5  

(OSS, SME ONE, SME CONNEXT) 

แ เ 

ฝปค. ิๆี จัดตัๅงศูนย์ Center of Excellence ิศูนย์ี6 



ภาคผนวก ข – ผลการ  าเนนิงาน าม ัวชี้วั ภายใ ้แผนยทุธศาส ร์ สสว.ปี 2562 หน้า 3 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

      ิๆ.แี กลุมกษตร ิศูนย์ี ไ เ 

      ิๆ.โี กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน ิตຌนบบี ิศูนย์ี แ เ 

      ิๆ.ใี E Commerce Center ิกลุมจังหวัดี ิศูนย์ี 18 เ 

ฝอก.ิฟฟี ิ็ี Micro ละ SME ทีไขຌาถึงหลงงินทุนเมนຌอยกวา ิรายี็  ใ,เเเ เ 

ฝอก.ิฟฟี ิ่ี Micro ละ SME เดຌรับองค์ความรูຌละประยชน์จากมาตรการสงสริมการ
น าขຌา-สงออก จ านวน ิรายี่ 

5,เเเ ใุโแๆ 

ฝตป.ิคกี ิ้ี Micro ละ SME เดຌรับการบรกิารขຌอมูลองค์ความรูຌเมนຌอยกวา ิรายีๆุ ้ โเเ,เเเ ุ่้5่5 

2.3 พัฒนาครือขายทีไปรึกษา 
ฝตป.ิคกี (10) มีฐานขຌอมูลละระบบขึๅนทะบียนทีไปรึกษา/พีไลีๅยง (ระบบี10 แ แ 

 ิแแี จ านวนทีไปรึกษา฿นระบบพิไมขึๅนเมนຌอยกวา ิรายี10 ่เเ ้โ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 2 จ านวน 11 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย โ 

 

งาน/ครงการ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

แ. งานก าหนดนิยาม SME ละ Micro Enterprise -   

2. งานพัฒนากณฑ์การประมินศักยภาพ ิMicro ละ SME Scoringี -   

3. ครงการศึกษากฎหมายทีไอืๅอละลดอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของ 
MSME ฿นกลุมธุรกิจบริการ 

โุเเเุเเเ   

ไ. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิOne-stop Service Center: OSS) ้ไุโ55ุเเเ   

5. งานพัฒนาครืไองมือ฿หຌบริการ SME -   

ๆ. จัดตัๅงศูนย์ Excellent Center ฿นกลุมกษตรุ สินคຌาชุมชนุ E Commerce -   

7. ครงการงินทุนฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางละยอม อยูระหวางรอ
สนอ ครม.  

  

่. ครงการสงสริมความรูຌ฿หຌกับ SMEs ฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตรา
ลกปลีไยนตามมาตรการพิไมขีดความสามารถละสงสริมความรูຌ฿หຌกับ SMEs 

฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน 

260,000,000 

ิตอนืไองป 
โ5ๆเี 

  

้. งานพัฒนาองค์ความรูຌส าหรับ SME (Knowledge Center) 5ุเเเุเเเ   

10. งานพัฒนาระบบละครือขายละขึๅนทะบียนทีไปรึกษา/พีไลีๅยง -   
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ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล 

พิไมขีดความสามารถ฿หຌ Micro ละ SME ติบตเดຌตามวงจรธุรกิจ ประกอบดຌวย ่ ตัวชีๅวัด ดังสดง฿น
ตารางทีไ ใ 

ตารางทีไ ใ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

3.1 สงสริมการริไมตຌนธรุกิจ ิEarly Stage/Start Upี 
ฝนผ. (1) มีการจัดตัๅง SME Nation Start Up Center ิรืไองี1 แ เ 

ฝสส. (2) จ านวน Micro ละ SME ทีไมกีารขຌาสูกระบวนการริไมตຌนธุรกจิ เมนຌอยกวา 
ิรายีโ-ใ 

โุเเเ ใ5 

3.2 สงสริม Micro ละ SME ฿หຌรวมกลุมละกຌาวสูสากล ิInternationalizationี 
ฝสส. (ใ) ครือขายของคลัสตอร์ทีไเดຌรับการพิไมศักยภาพ ิครือขายี4 ใ0 5 

ตัวชีๅวัดรวม (ไ) Micro ละ SME ทีไเดຌรับการยกระดับมาตรฐาน เมนຌอยกวา ิรายี5-้ 1,500 เ 

ฝปค.ุ ฝสส. (5) Micro ละ SME ทีไเดຌรับการสงสริมสูสากล ิรายี10, 13 ใ,เ00 แแ็ 

 (ๆ) Micro ละ SME มีรายเดຌฉลีไยพิไมขึๅน ิรຌอยละี10-13 แเ เ 

3.3 สงสริมการ฿ชຌนวัตกรรม/ทคนลยี ดิจิทัลละการปรับปลีไยนรูปบบธุรกิจ ิBusiness Transformationี 
ฝรท. (็) พัฒนารูปบบ ิModelี การประกอบธุรกิจ฿หม฿หຌสอดคลຌองกับทคนลยี

ละสภาวการณ์ขงขันทีไปลีไยนปลง เมนຌอยกวา ิModelีแไ 

3 เ 

ฝปค. (8) Micro ละ SME ทีไมีการน านวัตกรรม/ทคนลยี ดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการพัฒนา
ธุรกิจ เมนຌอยกวา ิรายีแ5-โเ 

5ุเเเ โ่้ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 3 จ านวน ่ ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย เ 
 

งาน/ครงการ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. งานพัฒนาละการสงสริมการริไมตຌนธุรกิจ ิSME National Start Up 

Center: NSCี 
-   

2. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) แ35,เเเ,เเเ   

3. ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneursี 21,เเเ,เเเ   

4. ครงการสนับสนุนครือขาย SME 60,000,000   

5. ครงการประกวด SME National Awards 11,000,000   

6. ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 5,ไ็็,็00   

็. ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 5เ,เเเ,เเเ   

่. ครงการพิไมประสิทธิภาพ SME ฿นครือขายธุรกิจอาหารดຌวยระบบ
มาตรฐานสากล 

ไ,็เ5,แ00   

้. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละครืไองดืไม แ5,เเเ,เเเ   

แเ. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล โเ,เเเ,เเเ   

แแ . ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Strong /Regular แใ็,แแ5,เเเ   
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งาน/ครงการ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

Level) 

12. ครงการสงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์ ส าหรับ SME แแเ,เเเ,เเเ   

แ3. ครงการพัฒนาชองทางการตลาดส าหรับผูຌประกอบการ SME 4เ,76เ,9เเ   

14. งานพัฒนารูปบบ฿หมโ ฿นการประกอบธุรกิจ -   

แ5. ครงการประชารัฐพืไอพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ละ SME กຌาวสู ไ.เ ิSME & 

OTOP Transformationี 
7,เเเ,เเเ   

16. ครงการสงสริมครือขายวิสาหกิจชุมชนพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 79,เเเ,เเเ   

17. ครงการยกระดับผูຌประกอบการชุมชนตຌนบบทีไมีศักยภาพกຌาวสู SME 3,555,5เเ   

18. ครงการตຌนบบการกຌเขปัญหาความยากจนจังหวัดมฮองสอน แๆ,เเเ,เเเ   

แ้. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตาม
นวพระราชด าริ 

ไ,เเเ,เเเ   

โเ. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿นงานศิลปาชีพตามนวพระราชด าริ โ5,เเเ,เเเ เดຌรับอนมุัติปຂดครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง ิHigh Performance Agencyี 

พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับพรຌอมตอบสนองความตຌองการผูຌรับบริการ  
ประกอบดຌวย 5 ตัวชีๅวัด ดังสดง฿นตารางทีไ ไ 

ตารางทีไ ไ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

4.1 ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ  

ฝทบ.  (1) มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ ิรืไองี1 แ เ 

ฝทบ. ิโี รຌอยละของบุคลากรทีไมี Core Competency ผานกณฑม์าตรฐานพิไมขึๅน 
เมนຌอยกวา (รຌอยละี1 

5 เ 

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู Smart Office 

 ฝบก. (3) ปรับปรุงระบบปฏิบตัิงานภาย฿นองค์กร฿หຌทันสมัย เมนຌอยกวา ิระบบีใ-5 โ แ 

4.3 ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล 

ตัวชีๅวัดรวม 

ฝตป.ิภรีุ ฝทบ. 
(4) ผลการด านินงานป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน ิหนวยงานี2ุ ๆ 

(กรมบัญชีกลาง, ปปช., ก.พ.ร.) 
ใ แ 

ฝตป.ิภรี (5) รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ เมนຌอยกวา ิรຌอยละีๆ-็ 80 เ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ ไ จ านวน 5 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย เ 
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งาน/ครงการ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. งานปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌรองรับการปลีไยนปลง -   

2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  5,่็5,เเเ   

ใ. ครงการบริหารจัดการ อุดหนุน สนับสนุนงินทุน฿หຌก SME ไ,็5็,ใเเ   

ไ. งานปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร  -   

5. งานสนอนะการปรับปรุง ระบียบ ขຌอบังคับ พืไออืๅอตอการด านินงาน
ของ สสว. 

-   

ๆ. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME แแ,เเเ,เเเ   

็. งานประมินผลความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ -   

 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส มกราคม – มีนาคม 2562 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro ละ SME ของประทศดຌวย BIG DATA 

ฝนผ. 62010010 งานจัดท าผนปฏิบัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม 

ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมราย
ประจ าป 

1   ผน หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม
฿นการบูรณาการการด านินงาน
สงสริม SME 

35   หนวยงาน 

ฝนผ. 62010020 งานจัดท ายุทธศาสตร์ละ
ผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/ราย
พืๅนทีไ/รายประดใน 

ยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/ราย
ประดใน 

1   ผน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมละพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมน า
ผนเป฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿น
การด านินงาน 

30   หนวยงาน 

     ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/ราย
ประดใน 

2   รืไอง         

ฝนผ. 62010030 ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารละขับคลืไอน
ผนสงสริม SME 

รายงานผลการศึกษาการพิไม
ประสิทธิภาพการบริหารละ
ขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

1   รืไอง หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริม SME น ารายงาน
การศึกษา / ขຌอสนอนะชิง
นยบายเปประยุกต์฿ชຌ 

10   หนวยงาน 

     ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพิไม
ประสิทธิภาพการบริหารละ
ขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

1   รืไอง         
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ฝตป.

(ภร) 
62010040 งานติดตามละประมินผล

ครงการสงสริม SME 

รายงานการติดตามผลงานสงสริม 

SME 

1   รืไอง หนวยงานระดับนยบายละ
หนวยงานปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับ
การสงสริม SMEs น าขຌอมูลเป
฿ชຌประยชน์฿นการก าหนด
นยบายละทิศทางการสงสริม 
SMEs 

60   หนวยงาน 

     รายงานการประมินผลการ
ด านินงาน/ครงการ ภาย฿ตຌผน
บูรณาการ ป 2561 

1   รืไอง ผูຌบริหารน าขຌอมูลจากการ
วิคราะห์ละขຌอสนอนะ 

ประกอบการพิจารณาหรือ
พัฒนาการด านินครงการระยะ
ตอเป฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

1   รายงาน 

     รายงานการประมินผลการด านิน
ครงการภาย฿ตຌงบบูรณาการป 2562 

(On-Going) 

1   รืไอง         

     ระบบการติดตามการด านินงาน
ครงการ ละผูຌประกอบการทีไขຌา
รวมครงการ 

1 1 ระบบ         

ฝสส.

(ทป) 

62010050 งานบริหารจัดการกองทุน
รวมลงทุน 

วิสาหกิจรวมลงทุนทีไ สสว. จะ
ด านินการตามกฎหมาย 

7 7 บริษัท ด านินการตามกฎหมาย 7 7 บริษัท 
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ฝรท. 62010060 งานด านินการตามกรอบ
ความรวมมือระหวาง
ประทศ 

การด านินการป็นผูຌทนเทย฿นวที
การประชุมระหวางประทศ ละการ
ประชุมกลุมความรวมมือ฿นภูมิภาค
ตามพันธกรณ ีละวทีจราจา/หารือ
หนวยงาน฿นประทศทีไกีไยวขຌองป็น
พันธมิตรกับครือขายการสงสริม 

SMEs ฿นกรอบการจรจาหลัก ละ
กรอบการจรจารวมกับรัฐบาลเทย 

13 7 ครือขาย ขຌอมูล องค์ความรูຌ ขຌอคิดหใน 
ขຌอสนอนะกีไยวกับมาตรฐาน 
กฎระบียบ ละสิทธิประยชน ์

ละการสงสริม SMEs ภาย฿ตຌ
การด านินการ฿นความรวมมือ
ระหวางประทศ 

10 11 รืไอง 

     ด านินการทีไกีไยวนืไองจากความ
รวมมือดຌานการสงสริม SMEs ฿น
ระดับระหวางประทศ ละระดับ
ภูมิภาค ชน การป็นจຌาภาพรวม 

การสงผูຌทนขຌารวมประชุม/

สัมมนา/ประชุมชิงปฏิบัติการ/งาน
การศึกษา/งานวิจัย การจัดกิจกรรม
สงสริมความรวมมือ (ชน สรຌาง
ครือขายธุรกิจ/สัมมนา/ผยพร
ผลงานการศึกษา ฯลฯ) 

4 1 รืไอง หนวยงานภาครัฐละอกชนทีไ
กีไยวขຌองดຌานการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม รับรูຌขຌอมูล ผนงาน 
รายงาน ขຌอสนอนะ การ
ประมิน/ปัญหา/อุปสรรค การ
สงสริม SMEs เทย/SMEs 

ตางประทศ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง
฿นการปฏิบัติอยางบูรณาการ 

10 6 หนวยงาน 

     การ฿หຌบริการขຌอมูล องค์ความรูຌ ผล
การศึกษา/วิจัย สถานการณ์ละการ
สงสริม SMEs เทย ละ SME ของ
ตางประทศ 

10 12 ครัๅง หนวยงานภาครัฐละอกชน
เดຌรับขຌอมูลละองค์ความรูຌดຌาน 

SMEs เทย/SMEs ตางประทศ 

50 26 หนวยงาน 



 ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ 5 ม.ย.62) 

  

ภาคผนวก ค - ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัผลผลิต/ผลลพัธ ์ประจ าปี 2561 - หนา้ 4 

 

ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ ์ ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ 

ฝรท. 62010070 งานสรຌางครือขายความ
รวมมือระหวางประทศ 

กิดครือขายความรวมมือทางธุรกิจ
พืไอผูຌประกอบการ SMEs เทย 

8 8 ครือขาย ผูຌประกอบการ SMEs มี
ศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ
กับตางประทศ 

80   รຌอยละ 

     ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวม
กิจกรรมสรຌางครือขาย 

250 98 ราย         

ฝรท. 62010080 งานด านินกิจกรรมภาย฿ตຌ
กรอบคณะท างานอาซียน
ดຌาน SME (ASEAN SME 

Agencies Working 

Group: ASEAN SMEWG) 

กิจกรรมตามกรอบ ASEAN 

Strategic Action Plan for the 

SME Development (2016 - 

2025) พืไอพิไมขดีความสามารถ฿น
การขงขันของผูຌประกอบการ 

6 2 รืไอง หนวยงานภาครัฐละอกชน
เดຌรับประยชน์จากการด านิน
กิจกรรม 

40 43 หนวยงาน 

     ครือขายผูຌ฿หຌบริการ฿นตางประทศ 4   ครือขาย         

     ผูຌประกอบการเดຌรับบริการดຌานการ
ด านินธุรกิจ฿นอาซียน+8 

3,000   ราย         

ฝขท. 62010090 งานจัดท าละปรับปรุง
ฐานขຌอมูล SME ประทศ
เทยประจ าป 

ฐานขຌอมูล SME ทีไมีการปรับปรุง฿หຌ
ป็นปัจจุบันละครบถຌวน 

1   ฐานขຌอมูล ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌขຌอมูล ทีไ
หนวยงานตางโ น าเป฿ชຌ
ประยชน์฿นภารกิจ 

70   รຌอยละ 

     รายงานการศึกษาวิคราะห์ขຌอมูล
ฉพาะรืไองทีไนาสน฿จชิงนยบาย 

1   รืไอง         

     ระบบฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ SME 

ทีไเดຌรับการสงสริมหรือสนับสนุน฿น
ดຌานตาง โ 

1   ระบบ         

     ระบบฐานขຌอมูลทีไปรึกษา 1   ระบบ         

     ระบบฐานขຌอมูลทีไเดຌรับการปรับปรุง 4   ฐานขຌอมูล         
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ละบ ารุงรักษา 

ฝวต. 62010100 ครงการพัฒนาครืไองมือ
ละตัวชีๅวัดการประมาณ
การทางศรษฐกิจของ SME 

พัฒนาบบจ าลองศรษฐกิจมหภาค 

(Macroeconomic Model) 

1   บบจ าลอง น าผลวิคราะห์บบจ าลอง
ศรษฐกิจมหภาค (Macro 

Model) 

2   รืไอง 

     ครืไองชีๅวัดศรษฐกิจ SME พืไอ฿ชຌ฿น
การติดตามสถานการณ์ละ
คาดการณ ์

1   ตัวชีๅวัด บทวิคราะห์สถานการณ ์SME 

ทีไส าคัญ฿นรอบป 
2   รืไอง 

ฝนผ. 62010110 ครงการศึกษาการประมิน
มูลคาทางศรษฐกิจส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

รายงานการศึกษาการประมินมูลคา
ทางศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม 

1   รายงาน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมละพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมน าผล
การศึกษาเป฿ชຌ฿นการประมนิ
มูลคาทางศรษฐกิจ 

40   หนวยงาน 

     ผูຌขຌารวมการประชุมผยพรผล
การศึกษาการประมินมูลคาทาง
ศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม เมนຌอยกวา 

200   ราย         
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ฝวต. 62010120 งานจัดท ารายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม 

มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (White Paper) 

ป 2562 ทีไมีรายละอียดละนืๅอหา
ซึไงป็นประยชน์ตอการพัฒนา SME 

ของประทศ 

1   รืไอง หนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถ฿ชຌ
รายงานฯ ป็นขຌอมูลหลกั฿นการ
฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (SME) 

หรือการด านินงานทีไกีไยวขຌอง
กับ SME อีกทัๅงยังป็นการตอ
ยอดนวความคิดละพัฒนา
องค์ความรูຌส าหรับการสงสริม 
SMEs ของประทศตอเป฿น
อนาคต เมนຌอยกวา 

500   หนวยงาน 

     มีรายงานสถานการณ ์SME ราย
ดือน 

12 6 ฉบับ หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ผูຌประกอบการละผูຌทีไสน฿จ มี
ความพึงพอ฿จ฿นขຌอมูลตางโ ฿น
รายงานมีองค์ความรูຌละ
ฐานขຌอมูลทีไทันสมัยถูกตຌอง 
ส าหรับ฿ชຌวางยุทธศาสตร์การ
พัฒนา SME ของประทศ เม
นຌอยกวา 

80   รຌอยละ 

     มีรายงานการศึกษาสถานการณ์
ฉพาะกิจทีไมีผลกระทบตอ SME ป 
2562 

1   รายงาน         

ฝวต. 62010130 งานจัดท าดัชนีชีๅวัดภาวะ
ศรษฐกิจส าหรับผูຌประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลาง

ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ 
SME (SME Composite Index) 

12 3 ดือน ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌขຌอมูล 

ดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกิจส าหรับ
ผูຌประกอบการ SMEs 

80   % 
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ละขนาดยอม 

     ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาค
การคຌาละบริการรายดือน 

12 10 ดือน         

     ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาค
การผลิตของ SME รายดือน 

12 9 ดือน         

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชุมชน   
ฝกม. 62010140 ครงการศึกษากฎหมายทีไ

อืๅอละลดอุปสรรคตอการ
ประกอบธุรกิจของ SME ฿น
กลุมธุรกิจบริการ 

"รายงานผลการศึกษาวิจัยละ
ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุง
กฎหมายทีไอืๅอละลดอุปสรรค฿น
การประกอบธุรกิจของ SME ฿นกลุม
ธุรกิจบริการ" 

1   รายงาน หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองน า
รายงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์฿น
การสงสริม SME 

10   หนวยงาน 

     รายงานการรับฟังความคิดหในพืไอ
ประกอบการยกรางกฎหมายอยาง
นຌอย 3 ฉบับ 

1   รายงาน หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองน า
รายงานการรับฟังความคิดหใน
เป฿ชຌประยชน์฿นการสนอราง
กฎหมาย 

3   ฉบับ 

ฝตป.

(คก) 

62010150 ครงการศูนย์฿หຌบริการ 
SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service 

Center: OSS) 

  

ศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร 77 76 จังหวัด ความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับ
บริการจากศูนย ์

80   % 

   ผูຌรับค าปรึกษานะน า หรือบริการสง
ตอภาครัฐ 

180,000 87,699 ราย         

     หนวยงาน฿นพืๅนทีไทีไประสานความ 200   หนวยงาน         
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รวมมือ฿นการขຌาถึง SME 

     พัฒนาครือขายการ฿หຌบริการ
สงสริม SME 

200 230 ราย         

     พัฒนาคຌช (Train the Coach) 2,200 2,168 ราย         

     ฿หຌความรูຌกสมาชิกสหกรณ ์ 50   สหกรณ ์         

ฝตป.

(คก) 

62010160 งานพัฒนาองค์ความรูຌ
ส าหรับ SME (Knowledge 

Center) 

มีคลังขຌอมูลองค์ความรูຌส าหรับ
ผูຌประกอบการ 

1 1 คลังขຌอมูล ผูຌขຌารวมกิจกรรมลกปลีไยน
รียนรูຌ/หรือ฿หຌค าปรึกษาธุรกิจ
ดຌาน Digital Economy หรือ
ดຌานอืไนโ ทีไมีความตຌองการ 
เดຌรับความรูຌพิไมขึๅน เมนຌอยกวา 

75   รຌอยละ 

     ผูຌทีไเดຌรับความรูຌจากกิจกรรม
ลกปลีไยนรียนรูຌ/หรือ฿หຌค าปรึกษา
ธุรกิจดຌาน Digital Economy หรือ
ดຌานอืไนโ ทีไมีความตຌองการ 

4,000 1,886 ราย ผูຌขຌา฿ชຌบริการคลังขຌอมูลองค์
ความรูຌเมนຌอยกวา (ครัๅง/ป) 

200,000 5,038 ครัๅง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล 
ฝสส. 62010170 ครงการพัฒนา

ผูຌประกอบการ฿หม (Early-

Stage) 

ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌบืๅองตຌน
฿นการยกระดับป็น SME 4.0 

8,800 4,698 ราย กิดผูຌประกอบการทีไสามารถ
ยกระดับ฿นการด านินธุรกิจเดຌ 
เมนຌอยกวา 

2,750   กิจการ 

     ผูຌประกอบการมีผนธุรกิจตรียม
ความพรຌอมน าเปปฏิบัติ฿นการ
ด านินธุรกิจ 

4,400 1,022 ราย กิดมูลคาพิไมจากยอดขาย฿น
การสงสริมดຌานการตลาด เม
นຌอยกวา 

225   ลຌานบาท 
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     ผูຌประกอบการขຌารับการบมพาะ
การพัฒนาสินคຌาหรือบริการ฿หຌป็นทีไ
ตຌองการของตลาดละประกอบธุรกิจ
เดຌ เมนຌอยกวา 

2,750 35 กิจการ         

     ผูຌประกอบการเดຌรับการชืไอมยงขຌา
สูการสงสริมดຌานการตลาด เมนຌอย
กวา 

1,500   ราย         

ฝสส. 62010180 ครงการยกระดับธุรกิจ
ริไมตຌน (Boost Up New 

Entrepreneurs) 

ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนา
ยกระดับความรูຌความสามารถ 

500 293  ราย สามารถลดตຌนทุน หรือ พิไม
ผลผลิต หรือ สรຌางรายเดຌ หรือ 
ขยายการลงทุน เมนຌอยกวา 

51   ลຌานบาท 

     ผูຌประกอบการทีไขຌารับการทดสอบ
ตลาด หรือ ขຌารวมงานสดงสินคຌา 
หรือ จ าหนายสินคຌา หรือ รับการ
สนับสนุนทางการงิน 

170   ราย         

ฝสส. 62010190 ครงการสนับสนุนครือขาย 

SME 

ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพัฒนา
ศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ฿นดຌาน
ตางโ 

30 5  ครือขาย ครือขาย SME ทีไเดຌรับการ
พัฒนาศักยภาพ฿นการด านิน
ธุรกิจ฿นดຌานตาง โ มีความ
ขຌมขใง 

30   ครือขาย 

     ผนพัฒนาคลัสตอร ์ 30   ผน ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขาย
ทีไขຌารวมครงการสามารถลด
ตຌนทุน฿นการด านินธุรกิจ หรือมี
การขยาย ตัวทางศรษฐกิจ เม
นຌอยกวา 

190   ลຌานบาท 
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     ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับการ
พัฒนาศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ
฿นดຌานตาง โ 

4,000 573 ราย ผูຌน าครือขาย ละผูຌ
ประสานงานครือขาย (Service 

Provider ละ CDA) มี
ศักยภาพพิไมขึๅน 

80   ราย 

     ผูຌน าครือขาย ละผูຌประสานงาน
ครือขาย 

80   ราย มีการน านวัตกรรม งานวิจัย กล
ยุทธ์ หรือนวทางการ
ด านินงาน ทีไเดຌรับจากการ
พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเป฿ชຌ
฿นการด านินธุรกิจ 

30   ราย 

ฝปค. 62010200 ครงการประกวด SME 

National Awards 

ผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจ
ปງาหมายเดຌรับการตรวจสอบ
คุณสมบัติบีๅองตຌน เมนຌอยกวา 

2,000 75 ราย มีบบอยางทีไมีมาตรฐาน฿นการ
บริหารจัดการธุรกิจส าหรับ
ผูຌประกอบการ SME เมนຌอย
กวา 

20   ราย 

     ผูຌประกอบการทีไผานกณฑ์การ
พิจารณาคัดลือก SME National 

Awards เมนຌอยกวา 

30   ราย ผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือก
฿นบืๅองตຌนเดຌรับความ รูຌรืไอง
มาตรฐานการบริหารจัด การ
ธุรกิจพิมขึๅน เมนຌอยกวา 

70   รຌอยละ 

     ผูຌประกอบการทีไผานกณฑ์การ
พิจารณาคัดลือก SME Start up 

Awards เมนຌอยกวา 

50   ราย ผูຌประกอบการทีไขຌารวมการ
พัฒนาละยกระดับสูมาตรฐาน
การบริหารจัดการธุรกิจ น า
ความรูຌทีไเดຌรับป็นนวทาง฿นการ
ด านินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวา 

70   รຌอยละ 
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     ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนา
ละยกระดับสูมาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจ เมนຌอยกวา 

300   กิจการ ผูຌประกอบการทีไขຌารวมการ
พัฒนาละยกระดับสูมาตรฐาน
การบริหารจัดการธุรกิจ สมัคร
ขຌารวมครงการประกวด SME 

National Awards 

30   รຌอยละ 

     ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนา
ละยกระดับสูมาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจ เมนຌอยกวา 

900   ราย ผูຌประกอบการทีไเดຌรับรางวัลน า
ความรูຌจากการประกวดมาปรับ
฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจเดຌ เมนຌอย
กวา 

70   รຌอยละ 

     การประกาศผลละมอบรางวัล SME 

National Awards ละ SME Start 

up Awards 

2   งาน         

ฝปค. 62010210 ครงการยกระดับมาตรฐาน
สินคຌา 

ผูຌขຌารวมครงการทีไเดຌรับความรูຌ
กีไยวกับมาตรฐานสินคຌา 

1,000 485 ราย ผูຌประกอบการมีความรูຌกีไยวกับ
มาตรฐานสินคຌาพิไมมากขึๅน 

75 266 รຌอยละ 

     ผูຌประกอบการขຌารับการสงสริม
มาตรฐานสินคຌา 

1,000   ราย สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาทีไขຌา
รับการสงสริมมาตรฐานสินคຌา 

10   ลຌานบาท 

     ผูຌประกอบการขຌารับการตรวจ
ประมินสถานทีไผลิต พืไอตรียม
ความพรຌอม฿นการยืไนขอมาตรฐาน 
อย. 

50   ราย ผูຌประกอบการเดຌรับค าปรึกษา฿น
การตรียมสถานทีไผลิต พืไอ
ตรียมความพรຌอม฿นการยืไนขอ
มาตรฐาน อย. 

50   ราย 
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ฝปค. 62010220 ครงการพัฒนาสูสุดยอด
อสอใมอีจังหวัด (SME 

Provincial Champion) 

ผูຌประกอบการ SME ขຌารับการ
อบรมการด านินธุรกิจอยางป็น
ระบบ 

462 378 ราย ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับ
การพัฒนา มียอดขายพิไมขึๅนเม
นຌอยกวา 

20   % 

     ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ 

462   ผลิตภัณฑ ์ ตຌนบบผูຌประกอบการ SME 

จังหวัด 

77   ราย 

     สถานประกอบการเดຌรับการพัฒนา
฿หຌมีผลิตภาพสูงขึๅนหรือมีรายเดຌ
พิไมขึๅน 

462   ราย         

     ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวมงาน
สดงละจ าหนายสินคຌา/บริการ 

100   ราย         

     ผูຌประกอบการ SMEs มีการจรจา
ธุรกิจ 

100   ราย         

ฝสส. 62010230 ครงการพิไมประสิทธิภาพ 

SME ฿นครือขายธุรกิจ
อาหารดຌวยระบบ
มาตรฐานสากล 

ยกระดับมาตรฐานการผลิต
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
ละอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌอง฿นซ
อุปทานดยการน าระบบการจัดการ
สากลขຌามาประยุกต์฿ชຌ฿นการผลิต
พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค
ทัๅง฿นละตางประทศ 

250   กิจการ พิไมประสิทธิภาพจากการ
ด านินงานของของพนักงานทีไ
ผานการฝຄกอบรมเมนຌอยกวา 

5   % 

     บุคลากร฿นอุตสาหกรรมอาหาร ละ
อุตสาหกรรม ทีไกีไยวขຌองเดຌรับการ
พัฒนาศักยภาพ เมนຌอยกวา 

1,250   คน         
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ฝปค. 62010240 ครงการยกระดับ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาหารละ
ครืไองดืไม 

ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนาองค์
ความรูຌ ดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เม
นຌอยกวา 

500   ราย ผูຌผลิตสินคຌาอาหารละ
ครืไองดืไม฿นทຌองถิไน ทีไเดຌรับการ
ออกบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือบรรจุภัณฑ ์สามารถพิไม
อกาสละชองทางการจ าหนาย 
หรือมีการขยายตัวทางธุรกิจเดຌ
เมนຌอยกวา 

25   ลຌานบาท 

     ผูຌผลิตสินคຌาอาหารละครืไองดืไม฿น
ทຌองถิไน สามารถ ออกบบ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ เมนຌอย
กวา 

50   ราย         

     สินคຌาเดຌรับการสงตรวจวิคราะห์ทาง
หຌองปฏิบัติการดຌานความปลอดภัย
อาหารหรือฉลากภชนาการ 

50   ผลิตภัณฑ ์         

     สินคຌาตຌนบบเดຌรับการคัดลือกป็น 

Product Champion เมนຌอยกวา 
5   ผลิตภัณฑ ์         
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ฝปค. 62010250 ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พืไอพิไมศักยภาพสูตลาด
สากล 

ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนาองค์
ความรูຌยกระดับความรูຌดຌานธุรกิจละ
การตลาดสมัย฿หม (Business) ฿หຌทีไ
มีทักษะ฿นดຌานการออกบบ (Art & 

desgin) ดຌานการสรຌางตຌนบบสินคຌา 
(Pattern) ละดຌานการน าทคนลยี
นวัตกรรม (Technology and 

innovation) ทีไกีไยวขຌองกับ
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอพืๅนมืองขຌามามีสวน
ชวยการพัฒนา฿นขัๅนตอนตางโ ของ
การด านินธุรกิจ 

1,000   คน กอ฿หຌกิดรายเดຌกับ
ผูຌประกอบการเมนຌอยกวา 

100   ลຌานบาท 

     พัฒนาผลิตภัณฑ์ผຌาทอพืๅนมืองป็น
สินคຌาปรรูปทีไทันสมัย เมนຌอยกวา 

1,000   ผลิตภัณฑ ์         

ฝปค. 62010260 ครงการสงสริมละพัฒนา
ธุรกิจระดับติบต (SME 

Regular Level) 

ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรมการ
วินิจฉัยละประมินตนอง (Self 

Assessment) 

9,550 2,254 ราย ผูຌประกอบการมีศักยภาพ฿นการ
ด านินธุรกิจ หรือมีมาตรฐาน฿น
ดຌานตาง โ ดังนีๅ - สรຌาง
มูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาหรือการ
บริการ หรือ - ลดตຌนทุนการ
ประกอบธุรกิจ หรือ - พิไม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา 
หรือการ฿หຌบริการ 

20   % 
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     ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรม
สริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการ
ชิงลึก 

2,850 84 กิจการ         

 62010270 ครงการสงสริมพัฒนา
ตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ 

SME 

สินคຌาละบริการ เดຌรับการพัฒนา
ตรียมความพรຌอมขຌาสูตลาด
อิลใกทรอนิกส์ เมนຌอยกวา 

99,000 23,802 ผลิตภัณฑ ์ มียอดจ าหนายผานตลาด
อิลใกทรอนิกส ์เมนຌอยกวา 

640   ลຌานบาท 

     ผูຌประกอบการเดຌรับการสงสริม
การคຌาตลาดออนเลน ์เมนຌอยกวา 

49,500 4,950 ราย         

ฝปค. 62010280 ครงการพัฒนาชองทาง
การตลาดส าหรับ
ผูຌประกอบการ SME 

ผูຌประกอบการ SME เดຌรับความรูຌ
ดຌานการตลาด 

2,000 810 ราย กิดมูลคาการจรจาการคຌาทัๅง฿น
ละตางประทศ 

2,000 275.46 ลຌานบาท 

     ผูຌประกอบการเดຌรับการสนับสนุน
ดຌานการตลาดทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 

2,000 117 กิจการ         

     การจรจาจับคูธุรกิจ เมนຌอยกวา 2,000 653 คู         

ฝปค. 62010290 ครงการประชารัฐพืไอ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ละ 
SMEs กຌาวสูตลาด 4.0 

(SMEs & OTOP 

Tranformation) 

จ านวนผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

ละSMEs ขຌารวมกิจกรรม 

1,200 1,040 ราย ผูຌประกอบการฯเดຌรับความรูຌ
ดຌานการตลาด การจัดการธุรกิจ 
เมนຌอยกวา 

70   % 

     จ านวนผลิตภัณฑ์฿นการทดสอบ
ตลาด 

500   ผลิตภัณฑ ์ สงตอขຌาสูระบบการสงสริมอืไน 

เมนຌอยกวา 
50   % 

     จ านวนผูຌประกอบการตຌนบบระดับ
จังหวัด 

10   ราย สรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ 

10   ลຌานบาท 
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 62010300 ครงการสงสริมครือขาย
วิสาหกิจชุมชนพืไอการ
พัฒนาทีไยัไงยืน 

อบรม฿หຌความรูຌทฤษฎีละชิง
ปฏิบัติการ 

3,180   ราย มีผูຌเดຌรับความรูຌจากการอบรม
สามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 

70   รຌอยละ 

     ศูนย์รียนรูຌอาชีพ หรือธุรกิจ 8   ศูนย์ คาดวาจะมีผูຌขຌามารับการ
พัฒนายกระดับจากศูนย์ 8 ศูนย์ 
เมนຌอยกวา 

320   ราย 

     ครือขายวิสาหกิจชุมชน 3   ครือขาย คาดวาผูຌขຌารวมอบรมการสรຌาง
ครือขายมีองค์ความรูຌพรຌอม
รวมกลุมกันป็นวิสาหกิจชุมชน 

100   ราย 

     พัฒนาคุณภาพสินคຌาหรือบรรจุภัณฑ ์

หรือบริการ 
20   ผลิตภัณฑ ์ สินคຌาหรือบริการทีไเดຌรับการ

พัฒนา 20 ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ มียอดขายพิไมขึๅน 

10   รຌอยละ 

     ขยายชองทางการตลาด 400   ราย รายเดຌจากการจัดงานสดง
พรຌอมจ าหนายสินคຌาเมนຌอยกวา 

15   ลຌานบาท 

     คาดวาผูຌขຌารวมอบรมการสรຌาง
ครือขายมีองค์ความรูຌพรຌอมรวมกลุม
กันป็นวิสาหกิจชุมชน 

100   ราย         

ฝปค. 62010310 ครงการยกระดับ
ผูຌประกอบการชุมชน
ตຌนบบทีไมีศักยภาพกຌาวสู 
SME (Micro to be SMEs) 

กลุมผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

ขຌารวมครงการ เมนຌอยกวา 
20 20 ชุมชน ตຌนบบกลุมผูຌประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน฿นการประกอบ
ธุรกิจบบมืออาชีพ เมนຌอยกวา 

4   ชุมชน 
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     ผูຌประกอบการชุมชน ขຌารวม
ครงการ เมนຌอยกวา 

100 56 ราย ตຌนบบผูຌประกอบการชุมชน฿น
การประกอบธุรกิจบบมือ
อาชีพ เมนຌอยกวา 

20   ราย 

ฝปค. 62010320 ครงการตຌนบบการกຌเข
ปัญหาความยากจน จังหวัด
มฮองสอน 

1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการ
รวมกลุมวิสาหกิจพืไอการปลูกบุก
ผสมผสานพืชอืไนดยการน างานวิจัย
มา฿ชຌบบครบวงจร กสมาชิก
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ ตาม
พระราชด าริฯ (300 ครัวรือน) ดย 
1 ครัวรือน ฿ชຌพืๅนทีไ 2 เร  
1.1 กิดครือขายวิสาหกิจกษตร
ตຌนบบ฿นการน างานวิจัยมา
ยกระดับพืๅนทีไ 

1   ครือขาย 1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการ
รวมกลุมวิสาหกิจพืไอการปลูก
บุกผสมผสานพืชอืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌ
พืๅนทีไ 2 เร  
1.1 ลดการปลูกพืชชิงดีไยวทีไเม
ป็นมิตรกับปຆา (ชนขຌาวพด) 

ลงเดຌเมนຌอยกวา 

600   เร 

     1.2 มีกษตรกร฿นครือขายเดຌรับการ
สงสริม฿หຌน างานวิจัยมา฿ชຌพืไอ
ยกระดับผลผลิต 

300   ครัวรือน 1.3 ชวยกຌเขปัญหาความ
ยากจน฿หຌกับประชาชน (1 

ครัวรือนมีประมาณ 4 คน รวม 

1,200 คน) 

300   ครัวรืิอน 
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     2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการผลิต
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 ครัวรือน 
ละ ครือขายผลผลิต 200 

ครัวรือน)  

2.1 ศูนย์ปรรูปผลิตภัณฑ์ของ
ส านักงานครงการพระราชด าริละ
กิจการพิศษ ทาปຆงดง เดຌรับการ
พัฒนาละยกระดับจนเดຌรับ
มาตรฐาน อย. ละป็นตຌนบบ฿น
การผลิตละปรรูปผลผลิตทาง
การกษตร ป็นผลิตอบหຌงละ
ครืไองดืไม เดຌครบวงจร 

1   การพัฒนา
ยกระดับ 

2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา
กลุมครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌตามพระราชด าริฯ 

(สมาชิก 15 ครวัรือน ละ 
ครือขายผลผลิต 200 

ครัวรือน)  

2.1 ศูนย์ปรรูปผลิตภัณฑ์ของ
ส านักงานครงการพระราชด าริ 
ทาปຆงดง จะมีรายเดຌ/ดือน 

พืไอ฿ชຌป็นทุนขยายการผลิต
ละชวยรับซืๅอผลผลิตกับ
สมาชิกทีไหลือ อีก 1,000 

ครอบครัว฿นอนาคต 

3   ลຌานบาท/ป 

     2.2 สมาชิก฿นครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ เดຌรับการจຌางงาน 

15   ครัวรือน 2.2 สมาชิกครงการสรຌางปຆา
สรຌางรายเดຌ จะมีรายเดຌจากการ
ท างาน฿หຌศูนย์ ฉลีไยครัวรือน
ละ (15 ครัวรือน หรือ 60 ราย) 

79,200   บาท/ป 



 ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ 5 ม.ย.62) 

  

ภาคผนวก ค - ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัผลผลิต/ผลลพัธ ์ประจ าปี 2561 - หนา้ 19 

 

ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ ์ ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ 

     2.3 สมาชิก฿นครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ มีชองทางประจ า฿นการขาย
ผลผลิต 

200   ครัวรือน 2.3 สมาชิกครงการสรຌางปຆา
สรຌางรายเดຌ จะมีรายเดຌจากการ
จ าหนายผลผลิต฿หຌศูนย์ ฉลีไย/

ครัวรือน (200 ครัวรือน หรือ 
800 ราย) 

3,720   บาท/ป 

     3.กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุมสมาชิก
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดมฮองสอน฿น
พระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอมจัดท าสืไอ
มัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพันธ์ (สมาชิก หงละ 50 

ราย รวม 7 หง 350 ราย จาก
ทัๅงหมด 1,747 ราย)  

3.1 มีสืไอประชาสัมพันธ์ประภท
มัลติมีดียละออนเลน ์ตใมรูปบบ
ส าหรับศูนย์หลัก฿นอ าภอมือง ละ
ศูนย์สาขา฿นอ าภออืไนอีก 3 อ าภอ 

ครอบคลุมสมาชิก 7 อ าภอ ของ
จังหวัดมฮองสอน 

7   สืไอ
มัลติมีดีย
ออนเลน ์

3. กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรม
ราชูปถัมภ ์พรຌอมจัดท าสืไอ
มัลติมีดียออนเลน์พืไอการ
ผยพรประชาสัมพันธ์ (สมาชิก 
หงละ 50 ราย รวม 7 หง 
350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 

ราย)  

3.1 มีผูຌมายีไยมยือนศูนย์
พิไมขึๅนจากดิม 

20   รຌอยละ 

     3.2 ผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์เดຌรับ
การพัฒนา 

14   ผลติภัณฑ ์ 3.2 มีรายเดຌจากการจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์พิไมขึๅน 

15   รຌอยละ 
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     3.3 สมาชิก฿นศูนย์ศิลปาชีพ เดຌรับ
การอบรมพืไอตรียมรับนักทองทีไยว 

350 208 ราย 3.3 ผูຌขຌาอบรมสามารถน าเป฿ชຌ
ประยชน์ 

80   รຌอยละ 

     4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุมผลิตภัณฑ์
จากกะ ตามนวพระราชด าริ (เก
มฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ 20 

ครัวรือน)  

4.1 มีผูຌเดຌรับการอบรมสงสริมการ
พิไมผลผลิตเกมฮองสอน 

39   ครัวรือน 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุม
ผูຌลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน)  

4.1 มีรายเดຌจากการพิไมผลผลิต
เกมฮองสอน /ครัวรือน 

33,600   บาท/ป 

     4.2 พัฒนายกระดับฟาร์มเก
มฮองสอนตัวอยางสูมาตรฐาน
ระบบปງองกันรค GFM ของกรมปศุ
สัตว ์

39   ฟาร์ม 4.2 มีฟาร์มผานการรับรอง
ระบบการปງองกันรคละการ
ลีๅยงทีไหมาะสมจากกรมปศุ
สัตว ์(Good Farming 

Management: GFM) ลด
ความสีไยงของการกิดรค
ระบาด฿นสัตว์ปก ชน รค
เขຌหวัดนก ฯลฯ ละพืไอป็น
การพัฒนาตรียมตัวขຌาสู
มาตรฐานฟาร์ม 

39   ฟาร์ม 
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     4.3 มีครือขายการผลิตอาหารเก
มฮองสอนครบวงจร 

1   ครือขาย 4.3 มีหลงผลิตอาหารสัตว์ดย
วัสดุอาหารสัตว์ทຌองถิไน ตຌนทุน
ตไ า จ าหนายกสมาชิกละ
กษตรกรทัไวเป฿นลักษณะ
กองทุนหมุนวียน 

1   หง 

     4.4 มีกลุมครือขายหลงรวบรวม
ผลผลิตเกมฮองสอนทีไมีมาตรฐาน 

1   ครือขาย 4.4 ครือขายหรือสมาชิก฿น
ครือขาย มีรายเดຌรวม 

410,000   บาท/ป 

     4.5 อบรมพิไมความรูຌ฿นการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกะ฿หຌมีคุณภาพ 

20   ครัวรือน 4.5 สมาชิกผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กะมีศักยภาพผลิตสินคຌาเดຌดี
ขึๅน 

80   รຌอยละ 

     4.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์จากกะ 

5   ผลิตภัณฑ ์ 4.6 สมาชิกผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กะมีรายเดຌพิไม/ป 

15   รຌอยละ 

     4.7 ปรับปรุง Brand & Logo พืไอ
การคຌาส าหรับเกมฮองสอน ละ 
ผลิตภัณฑ์จากกะ 

2   Brand & 

Logo 

4.7 Brand & Logo เดຌรับความ
พึงพอ฿จจากสมาชิกเมนຌอยกวา 

75   รຌอยละ 

     4.8 มีสืไอประชาสัมพันธ์ออนเลน์
กิจกรรมตามนวพระราชด าริของเก
มฮองสอนละผลิตภัณฑ์จากกะ 

2   สืไอออนเลน ์ 4.8 มีผูຌขຌาชมวใบเซต์เมนຌอย
กวา 

1,000   ราย 
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     5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิต
จากวนกษตร (เผ) มาปรรูปพิไม
มูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิงพาณิชย์ 
(สมาชิก 11 ครัวรือน ครือขาย 14 

ครัวรือน)  

5.1 สมาชิกกลุมผูຌปลูกเผเดຌรับอมรม
พิไมทักษะชิงปฏิบัติการ 

11   ครัวรือน 5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มา
ปรรูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์
ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 

ครัวรือน ครือขาย 14 

ครัวรือน)  

5.1 สมาชิกกลุมผูຌปลูกเผเดຌรับ
องค์ความรูຌพิไมละสามารถ
น าเป฿ชຌเดຌ 

11   ครัวรือน 

     5.2 มีผลิตภัณฑ์เดຌรับการพัฒนา 11   ผลิตภัณฑ ์ 5.2 สมาชิกทัๅง 11 ครัวรือน มี
รายเดຌดยฉลีไยพิไมขึๅน 

15   รຌอยละ 

     5.3 ครือขายเดຌรับการ พัฒนา 
Brand & Logo & สืไอสังคมออนเลน ์

1   ครือขาย 5.3 สมาชิกมีความพึงพอ฿จ
ส าหรับ Brand & Logo ละ 

สืไอสังคมออนเลน ์

80   รຌอยละ 

     6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปร
รูปผลผลิตทางการกษตรกลุมกษตร
ปลง฿หญ  
6.1 วิสาหกิจกาฟปลง฿หญ บຌาน
มหาะ เดຌรับการยกระดับกาฟคัไว
จนผานมาตรฐาน อย. 

1   ระบบ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตร
กลุมกษตรปลง฿หญ  
6.1 วิสาหกิจบຌานมหาะ มี
รายเดຌพิไมขึๅน 

15   รຌอยละ 

     6.2 วิสาหกิจกาฟปลง฿หญ บຌาน
สบปຆอง เดຌรับการฝຄกอบรมละ
พัฒนา฿หຌสามารถผลิตกาฟคัไวเดຌ 

1   ระบบ 6.2 วิสาหกิจบຌานสบปຆอง มี
รายเดຌพิไมขึๅน 

15   รຌอยละ 
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     6.3 วิสาหกิจกระทียมปลง฿หญ 
บຌานนาปลาจาดเดຌรับการยกระดับ฿น
การปรรูปผลผลิตกระทียมจนผาน 
อย. 

1   การ
ยกระดับ 

6.3 วิสาหกิจบຌานนาปลาจาดมี
รายเดຌพิไมขึๅน 

15   รຌอยละ 

     6.4 มีวิสาหกิจขຌาวปลง฿หญ บຌาน
ปางหม ูเดຌรับการพิไมประสิทธิภาพ
฿นการลดตຌนทุนการผลิต 

1   การพิไม
ประสิทธิ 

ภาพ 

6.4 วิสาหกิจขຌาวปลง฿หญ 
บຌานปางหมู ลดตຌนทุนเดຌ 

10   รຌอยละ 

     6.5 มีสืไอสังคมออนเลน์พืไอการ
ผยพรละประชาสัมพันธ ์

4   สืไอออนเลน ์ 6.5 มีผูຌรูຌจักผานวใบเซต ์ 1,500   ราย 

     7. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การ
ด านินงานภาพรวม  
7.1 มีผูຌขຌารวมงานรับฟังขຌอมูล
ผยพร 

400   ราย 7. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การ
ด านินงานภาพรวม  
7.1 ผูຌขຌารวมงานสามารถน า
นวทางเป฿ชຌประยชน ์

70   รຌอยละ 

ฝปค. 62010330 ครงการพัฒนา
ผูຌประกอบการพืไอสรຌาง
ความขຌมขใงกธุรกิจ
ชุมชนตามนวพระราชด าร ิ

ผูຌขຌารวมครงการเดຌรับการพัฒนา
ความรูຌความสามารถ฿นการป็น
ผูຌประกอบการ SMEs 

180 25 ราย ผูຌผานการอบรมสามารถน า
ความรูຌเปประกอบวิชาชีพป็น
ผูຌประกอบการ฿หม 

90   ราย 

ฝปค. 62010340 ครงการพัฒนาผูຌประกอบ 
การ฿นงานศิลปาชีพตาม
นวพระราชด าริ  

บุคลากร฿นงานศิลปาชีพเดຌรับการ
พัฒนาความรูຌความสามารถ 

200   ราย ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมวิชาชีพ
สามารถน าความรูຌทีไรยีนเป
ประกอบวิชาชีพ 

50   รຌอยละ 

   (ไดຌรับอนุมัติปิดครงการ
ละน าสงงินคืนกองทุน 
สสว.)  

ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌรับการพัฒนา
ความรูຌความสามารถ 

1,300   ราย         



 ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ 5 ม.ย.62) 
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ ์ ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง (Hign Performance Agency) 

ฝทบ. 62010350 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการ
ดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าป 2563 

1   ผน พนักงานละลูกจຌางเดຌรับ
ความรูຌพิไมพูนทักษะ฿นดຌาน
ตางโ 

70   รຌอยละ 

     รายงานการประมินคางาน 1   รืไอง         

     การพิไมพูนศักยภาพตามต าหนง
งานตละบุคคล (Hard skills) 

200 53 ราย         

     การสริมสรຌางศักยภาพของพนักงาน 

(Soft skills) 

500 389 ราย         

     สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
ท/ทุนฝຄกอบรม 

3   ทุน         

ฝขท. 62010360 งานพัฒนาศักยภาพ
ทคนลยีสารสนทศ 

ผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน 

พ.ศ. 2563 -2565 

1   ผน การน าผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของส านักงาน พ.ศ. 2563 -

2565 เปด านินงาน 

80   รຌอยละ 

     รายงานการบ ารุงรักษาระบบละ
ครืไองคอมพิวตอร์อุปกรณ์ตอพวง
ส านักงานฯ 

12 1 ฉบับ ความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการ
บ ารุงรักษาระบบครืไอง
คอมพิวตอร์อุปกรณ์ตอพวง
ส านักงานฯ 

80 1 รຌอยละ 

     อกสารลิขสิทธิ ์software อนตีๅ
เวรัส อกสารสิทธิ์ระบบปງองกันภัย
คุกคาม Firewall ละ บ ารุงรักษา
ระบบบริหารครืไองคอมพิวตอร์ 
สตาร์คท 2013 

3 1 ฉบับ ความมีสถียรภาพของของ
ระบบปງองกันภัยคุกคามละ
อนตีๅเวรัส 

75 1 รຌอยละ 



 ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ 5 ม.ย.62) 

  

ภาคผนวก ค - ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัผลผลิต/ผลลพัธ ์ประจ าปี 2561 - หนา้ 25 

 

ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ ์ ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ 

     ปรกรมวิคราะห์ขຌอมูลละบรหิาร
จัดการฐานขຌอมูล 

3   ชุด หนวยงานสงสริม SME เดຌรับ
กลุมปງาหมายทีไผานการ
วิคราะห์พืไอตอยอดละสงตอ
การพัฒนา 

20   หนวยงาน 

ฝอก.(บง) 62010370 ครงการบริหารจัดการ 
อุดหนุน ละสนับสนุน
งินทุน฿หຌก SME 

รายงานการติดตามผลการด านิน
ธุรกิจของผูຌประกอบการป็นราย
ดือน 

12 4 รายงาน ผูຌประกอบการมีผลการด านิน
ธุรกิจพิไมขึๅน 

5   % 

     รายงานการติดตามประจ าป 1   รายงาน         

     ระบบบริหารจัดการขຌอมูล 1   ระบบ         

ฝกก. 62010380 งานสนับสนุนละวางผน
องค์กร 

ผนยุทธศาสตร์องค์กร (ป 2563-

2564) 

1   ผน ผูຌบริหารน าผนยุทธศาสตร์
องค์กรเป฿ชຌป็นทิศทาง฿นการ
ด านินงานส านักงาน 

90   รຌอยละ 

     ผนการบริหารความสีไยงละ
ผนการควบคุมภาย฿น 

1   ผน ผูຌบริหารสามารถจัดการละ
บริหารปัจจัยความสีไยง฿น
ระดับองค์กรลดลงเมนຌอยกวา 

50   รຌอยละ 

     ระบบการจัดท างบประมาณ 1   ระบบ ผูຌบริหารสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณป็นเปตาม
มาตรการของรัฐ 

80   รຌอยละ 

     ติดตามรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ 12 6 ครัๅง         

ฝอก. 62010390 ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการตามภารกิจ
ละนยบายของรัฐ 

กิจกรรมพืไอการสงสริมละ
สนับสนุนผูຌประกอบการ 

10 2 ครัๅง สามารถสรຌางครือขายรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐ อกชน ฿น
การสงสริม สนับสนุน 
ผูຌประกอบการ SME 

10   หนวยงาน 
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ ์ ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ 

     สืไอ฿นการผยพรนยบายรัฐบาล 

รวมทัๅงบทบาท ภารกิจ กิจกรรม 
ละภาพลักษณ์ของ สสว. ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

150 3 ครัๅง กลุมปງาหมายรับรูຌนยบาย
รัฐบาล รวมทัๅงบทบาท ภารกิจ
ของ สสว. ฿นการป็นหนวยงาน
สงสริม SME ของประทศ 

80   รຌอยละ 

     รายงานผลการด านินงานประจ าป 
(Annual Report) 

1   รืไอง         

 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส มกราคม – มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  -  สถานะความคืบหน้าผลการ  าเนินงาน-ผลการใช้เงินของ สสว.  ปี 2562 

 

 





 

เอกสารแนบ 1 

  

     

 

 

 

 

  

 

 

ฝ่าย งาน/โครงการปี 2562 
การ  าเนินงาน (%่ การใชเงิน (%่ 

แผน  ผล  ความแ ก าง  ผลเทียบแผน  สถานะ แผน  ผล  ความแ ก าง ผลเทียบแผน  สถานะ  
ฝนผ. 1. งานจั ท าแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 51.00 69.00 +18.00 100.00 ามแผน 59.73 7.26 -52.47 12.16 ลาชา 
ฝนผ. 2. งานจั ท ายุทธศาส ร์และแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและ

ขนา ยอมรายสาขา/รายพื้นท่ี/รายประเ ็น 

72.50 73.00 +0.50 100.00 ามแผน 73.40 14.34 -59.06 19.54 ลาชา 

ฝนผ. 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนสงเสริม SME 58.50 6.00 -52.50 10.26 ลาชา 57.94 2.01 -55.93 3.47 ลาชา 
ฝ ป.้ภร) 4. งาน ิ ามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME 64.58 28.33 -36.25 43.87 ลาชา 69.82 26.30 -43.52 37.66 ลาชา 
ฝสส.้ทป) 5. งานบริหารจั การกองทุนรวมลงทุน 82.14 94.17 +12.03 100.00 ามแผน 82.50 12.82 -69.68 15.54 ลาชา 
ฝรท. 6. งาน  าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 59.15 50.38 -8.77 85.18 ามแผน 60.90 10.02 -50.88 16.45 ลาชา 
ฝรท. 7. งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 56.00 65.60 +9.60 100.00 ามแผน 56.34 48.57 -7.77 86.21 ามแผน 

ฝรท. 8. งาน  าเนินกิจกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซียน าน SME (ASEAN 
SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

55.00 30.00 -25.00 54.55 ลาชา 55.39 15.40 -39.99 27.81 ลาชา 

ฝขท. 9. งานจั ท าและปรับปรุงฐานขอมูล SME ประเทศไทย 58.33 43.33 -15.00 74.29 ใกลเคียง 55.00 0.00 -55.00 0.00 ลาชา 
ฝว . 10. โครงการพัฒนาเครื่องมือและ ัวชี้วั การประมาณการทางเศรษฐกิจของ 

SME 

56.00 56.00 0.00 100.00 ามแผน 56.72 0.00 -56.72 0.00 ลาชา 

ฝนผ. 11. โครงการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนา กลางและขนา
ยอม 

62.50 19.17 -43.33 30.67 ลาชา 61.93 0.00 -61.93 0.00 ลาชา 

ฝว . 12. งานจั ท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 51.24 46.55 -4.69 90.85 ามแผน 52.33 0.44 -51.89 0.84 ลาชา 
ฝว . 13. งานจั ท า ัชนีชี้วั ภาวะเศรษฐกิจส าหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนา

กลางและขนา ยอม 

57.50 77.50 +20.00 100.00 ามแผน 56.25 26.58 -29.67 47.25 ลาชา 

ฝกม. 14. โครงการศึกษากฎหมายท่ีเอื้อและล อุปสรรค อการประกอบธุรกิจของ 
SME ในกลุมธุรกิจบริการ 

50.00 0.00 -50.00 0.00 ลาชา 65.65 0.00 -65.65 0.00 ลาชา 

ผลการใชจายเงนิ   ณ มี.ค.62  ภาพรวมปี 2562 

ความคบืหนาการ  าเนินงาน/โครงการ ปี 2562 ณ เ ือนมีนาคม 2562 
จ านวนโครงการ 

% ความส าเรจ็ 
งานและเงนิ 

ผลการ  าเนนิงาน   ณ มี.ค.62  

39 
งาน/โครงการ  หมายเห ุ:  % การ  าเนนิงาน ้ผลเทยีบแผน) ค านวณจากผลการ  าเนนิงานและการใช

จายเงนิ ณ เ อืนนัน้ เทยีบกบัแผนการ  าเนนิงานและการใชจายเงนิทีก่ าหน ไว  
โ ยแบงสถานะการประเมนิออกเปน็ 3 กลมุคอื ลาชากวาแผน ใกลเคยีงแผน และ ามแผน 
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    0-59%           ลาชากวาแผน      
     

    60-79%         ใกลเคยีงแผน 
 

    80-100%      ามแผน 
4 

1 1 

ัวอยางเชน ณ มี.ค.62 

งานจั ท าแผนปฏบิั กิารสงเสรมิวสิาหกจิขนา กลางและขนา ยอม 

การ  าเนนิงาน :   าเนนิงานไ มากกวาแผนทีก่ าหน ไว 18.00% 
้ผล > แผน) เมือ่เปรยีบเทยีบ % การ  าเนนิงาน ้ผลเทยีบแผน = 
(69.00/51.00)*100 ≥ 100.00%)  ถอืวา  าเนนิงานไ  100.00% 
คอืมสีถานะเปน็ไป ามแผน 

การใชเงนิ :  ใชเงนิ ่ ากวาแผนที่ก าหน ไว 52.47% ้ผล < แผน)  
เมือ่เปรยีบเทยีบ % การใชเงนิ ้ผลเทยีบแผน = (7.26/59.73)*100 
= 12.16%)  ถอืวาใชเงนิไ  12.16% คอืมสีถานะลาชากวาแผน 

 



 

เอกสารแนบ 1 

ฝ่าย งาน/โครงการปี 2562 
การ  าเนินงาน (%่ การใชเงิน (%่ 

แผน  ผล  ความแ ก าง  ผลเทียบแผน  สถานะ แผน  ผล  ความแ ก าง ผลเทียบแผน  สถานะ  
ฝ ป.้คก) 15. โครงการศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร ้SME One-stop Service Center: 

OSS) 
61.83 59.82 -2.01 96.75 ามแผน 51.27 22.26 -29.01 43.42 ลาชา 

ฝ ป.้คก) 16. งานพัฒนาองค์ความรูส าหรับ SME (Knowledge Center) 69.75 65.93 -3.82 94.53 ามแผน 55.19 0.00 -55.19 0.00 ลาชา 
ฝสส. 17. โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early-Stage) 70.68 26.47 -44.21 37.46 ลาชา 70.66 0.04 -70.62 0.05 ลาชา 
ฝสส. 18. โครงการยกระ ับธุรกิจเริ่ม น (Boost Up New Entrepreneurs) 67.00 24.84 -42.16 37.08 ลาชา 60.11 7.92 -52.19 13.17 ลาชา 
ฝสส. 19. โครงการสนับสนุนเครือขาย SME 55.08 19.03 -36.05 34.55 ลาชา 56.95 0.00 -56.95 0.00 ลาชา 
ฝปค. 20. โครงการประกว  SME National Awards 85.00 0.38 -84.62 0.44 ลาชา 75.77 38.07 -37.70 50.24 ลาชา 
ฝปค. 21. โครงการยกระ ับมา รฐานสินคา 55.55 19.46 -36.09 35.03 ลาชา 57.21 0.05 -57.16 0.10 ลาชา 
ฝปค. 22. โครงการพัฒนาสูสุ ยอ เอสเอ็มอีจังหวั  (SME Provincial 

Champion) 

62.00 40.18 -21.82 64.81 ใกลเคียง 63.01 39.83 -23.18 63.21 ใกลเคียง 

ฝสส. 23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือขายธุรกิจอาหาร วยระบบ
มา รฐานสากล 

58.87 1.00 -57.87 1.70 ลาชา 55.94 0.06 -55.88 0.10 ลาชา 

ฝปค. 24. โครงการยกระ ับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารและเครื่อง ืม่ 67.00 5.00 -62.00 7.46 ลาชา 68.78 0.00 -68.78 0.00 ลาชา 
ฝสส. 25. โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู ลา สากล 71.80 11.81 -59.99 16.45 ลาชา 55.29 0.12 -55.17 0.21 ลาชา 
ฝปค. 26. โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  (SME Regular Level) 64.76 13.35 -51.41 20.61 ลาชา 62.31 0.15 -62.16 0.24 ลาชา 
ฝปค. 27. โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 57.42 16.51 -40.91 28.75 ลาชา 56.77 0.11 -56.66 0.19 ลาชา 
ฝปค. 28. โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรับผูประกอบการ SME 58.55 22.88 -35.67 39.07 ลาชา 56.13 0.39 -55.74 0.70 ลาชา 
ฝปค. 29. โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs กาวสู ลา  4.0 

(SMEs & OTOP Transformation) 
63.00 37.17 -25.83 58.99 ลาชา 55.39 0.00 -55.39 0.00 ลาชา 

ฝปค. 30. โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 75.86 0.00 -75.86 0.00 ลาชา 76.55 0.00 -76.55 0.00 ลาชา 
ฝปค. 31. โครงการยกระ ับผูประกอบการชุมชน นแบบท่ีมีศักยภาพกาวสู SME 

(Micro to be SMEs) 
73.00 48.60 -24.40 66.58 ใกลเคียง 74.19 0.00 -74.19 0.00 ลาชา 

ฝปค. 32. โครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจน จังหวั แมฮองสอน 66.73 4.57 -62.16 6.85 ลาชา 64.83 1.54 -63.29 2.37 ลาชา 
ฝปค. 33. โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งแกธุรกิจชุมชน

ามแนวพระราช  าร ิ
67.78 16.11 -51.67 23.77 ลาชา 73.80 0.00 -73.80 0.00 ลาชา 

ฝปค. 34. โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ ไ รับอนุมั ิปิ โครงการ และน าสงเงนิคืนกองทุน สสว. 
ฝทบ. 35. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 82.07 36.42 -45.65 44.38 ลาชา 83.85 14.24 -69.61 16.98 ลาชา 
ฝขท. 36. งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 65.00 2.50 -62.50 3.85 ลาชา 50.11 0.00 -50.11 0.00 ลาชา 

ฝอก.้บง) 37. โครงการบริหารจั การ อุ หนุน และสนับสนุนเงินทุนใหแก SME 70.00 25.00 -45.00 35.71 ลาชา 71.76 0.11 -71.65 0.16 ลาชา 
ฝกก. 38. งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 63.50 45.58 -17.92 71.78 ใกลเคียง 74.59 6.20 -68.39 8.32 ลาชา 
ฝอก. 39. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ิการ ามภารกิจและนโยบายของรัฐ 56.53 1.40 -55.13 2.48 ลาชา 56.99 2.80 -54.19 4.92 ลาชา 

 



เอกสารแนบ 2

ชือ่งาน/โครงการ คงเหลือ วิเคราะห์ยกรายโครงการ
(มิตกิรมบญัชีกลาง)

สรุปยอดภาพรวมการเบกิจ่ายตาม มต ิครม. 1,250,707,700.00      187,062,956.38      14.96% 946,428,735.47     1,133,491,691.85        90.63% 92,216,008.15        << รຌอยละภาพรวมการ
เบกิจ่าย1 ครงการพฒันาครืไองมือละตัวชีๅวดัการประมาณการทางศรษฐกจิของ SME 2,000,000.00              -                       0.00% ฝวต. 2,000,000.00          2,000,000.00               100.00% -                       

2 ครงการพฒันาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธรุกจิชุมชนตามนวพระราชด าริ 4,000,000.00              -                       0.00% ฝปค. 4,000,000.00          4,000,000.00               100.00% -                       

3 ครงการตຌนบบการกຌเขปัญหาความยากจนจงัหวดัมฮองสอน 16,000,000.00            245,792.00             1.54% ฝปค. 15,738,527.00        15,984,319.00             99.90% 15,681.00               

4 ครงการพฒันาผูຌประกอบการ฿หม (Early Stage) 135,000,000.00          49,606.50               0.04% ฝสส. 134,703,243.50       134,752,850.00            99.82% 247,150.00             

5 ครงการยกระดับธรุกจิริไมตຌน (Boost Up New Entrepreneurs) 21,000,000.00            1,662,785.80           7.92% ฝสส. 19,267,414.20        20,930,200.00             99.67% 69,800.00               

6 ครงการพฒันาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 20,000,000.00            23,680.00               0.12% ฝสส. 19,896,990.00        19,920,670.00             99.60% 79,330.00               

7 ครงการพฒันาสูสุดยอดอสอใมอจีงัหวดั (SME Provincial Champion) 50,000,000.00            19,912,642.00         39.83% ฝปค. 29,868,558.00        49,781,200.00             99.56% 218,800.00             

8 ครงการสงสริมครือขายวสิาหกจิชุมชนพืไอการพฒันาทีไยัไงยืน 79,000,000.00            -                       0.00% ฝปค. 78,503,300.00        78,503,300.00             99.37% 496,700.00             

9 ครงการสนับสนุนครือขาย SME 60,000,000.00            350.00                   0.00% ฝสส. 59,581,400.00        59,581,750.00             99.30% 418,250.00             

10 งานจดัท าดัชนีชีๅวดัภาวะศรษฐกจิส าหรับผูຌประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 6,848,000.00              1,820,000.00           26.58% ฝวต. 4,980,000.00          6,800,000.00               99.30% 48,000.00               

11 ครงการสงสริมละพฒันาธรุกจิระดับติบต (SME Regular Level) 137,115,000.00          200,808.00             0.15% ฝสส. 135,819,668.00       136,020,476.00            99.20% 1,094,524.00           

12 ครงการพิไมประสิทธภิาพ SME ฿นครือขายธรุกจิอาหารดຌวยระบบมาตรฐานสากล 4,705,100.00              2,700.00                0.06% ฝสส. 4,655,100.00          4,657,800.00               98.99% 47,300.00               

13 ครงการสงสริมพฒันาตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 110,000,000.00          116,860.00             0.11% ฝสส. 108,356,240.00       108,473,100.00            98.61% 1,526,900.00           

14 ครงการยกระดับผูຌประกอบการวสิาหกจิชุมชนกลุมอาหารละครืไองดืไม 15,000,000.00            -                       0.00% ฝปค. 14,775,400.00        14,775,400.00             98.50% 224,600.00             

15 ครงการพิไมประสิทธภิาพการบริหารละขับคลืไอนผนสงสริม SME 4,000,000.00              80,472.00               2.01% ฝนผ. 3,846,528.00          3,927,000.00               98.18% 73,000.00               

16 งานพฒันาองค์ความรูຌส าหรับ SME (Knowledge Center) 5,000,000.00              -                       0.00% ฝตป.(คก) 4,907,500.00          4,907,500.00               98.15% 92,500.00               

คา฿ชຌจาย฿นการบริหารกองทุน 285,265,400.00          126,584,554.30       44.37% ฝบก. 152,747,262.71       279,331,817.01            97.92% 5,933,582.99           

17 งานจดัท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/รายประดใน 6,875,000.00              986,049.30             14.34% ฝนผ. 5,642,350.70          6,628,400.00               96.41% 246,600.00             

18 ครงการยกระดับผูຌประกอบการชุมชนตຌนบบทีไมีศักยภาพกຌาวสู SME (Micro to be SMEs) 3,555,500.00              -                       0.00% ฝปค. 3,411,800.00          3,411,800.00               95.96% 143,700.00             

19 ครงการประกวด SME National Awards 11,000,000.00            4,187,434.00           38.07% ฝปค. 6,255,166.00          10,442,600.00             94.93% 557,400.00             

20 ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 5,477,700.00              3,000.00                0.05% ฝสส. 5,154,450.00          5,157,450.00               94.15% 320,250.00             

21 ครงการประชารัฐพืไอพฒันาวสิาหกจิชุมชน ละ SMEs กຌาวสูตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Tranformation) 7,000,000.00              -                       0.00% ฝปค. 6,524,950.00          6,524,950.00               93.21% 475,050.00             

22 ครงการศึกษากฎหมายทีไอืๅอละลดอปุสรรคตอการประกอบธรุกจิของ SME ฿นกลุมธรุกจิบริการ 2,000,000.00              -                       0.00% ฝกม. 1,855,000.00          1,855,000.00               92.75% 145,000.00             

23 งานจดัท าผนปฏิบัติการสงสริมวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 2,250,000.00              163,394.30             7.26% ฝนผ. 1,861,590.00          2,024,984.30               90.00% 225,015.70             

24 งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 5,000,000.00              2,428,451.16           48.57% ฝรท. 2,067,067.59          4,495,518.75               89.91% 504,481.25             

25 งานพฒันาศักยภาพทคนลยีสารสนทศ 10,367,800.00            -                       0.00% ฝขท. 9,228,900.00          9,228,900.00               89.02% 1,138,900.00           

26 งานบริหารจดัการกองทุนรวมลงทุน 2,000,000.00              256,343.00             12.82% ฝสส.(ทป) 1,493,657.00          1,750,000.00               87.50% 250,000.00             

27 งานด านินกจิกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะท างานอาซียนดຌาน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 15,000,000.00            2,310,620.00           15.40% ฝรท. 10,783,255.00        13,093,875.00             87.29% 1,906,125.00           

28 ครงการบริหารจดัการ อดุหนุน ละสนับสนุนงินทุน฿หຌก SME 4,757,300.00              66,576.00               1.40% ฝอก.(บง) 3,882,424.00          3,949,000.00               83.01% 808,300.00             

29 งานจดัท าละปรับปรุงฐานขຌอมูล SME ประทศเทยประจ าปี 11,000,000.00            -                       0.00% ฝขท. 8,202,890.00          8,202,890.00               74.57% 2,797,110.00           

30 งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 5,875,000.00              836,641.50             14.24% ฝทบ. 3,241,227.50          4,077,869.00               69.41% 1,797,131.00           

31 ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร (SME Onestop Service Center: OSS) 94,255,000.00            20,981,847.55         22.26% ฝตป.(คก) 39,934,462.83        60,916,310.38             64.63% 33,338,689.62         

32 งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 11,000,000.00            2,892,604.50           26.30% ฝตป.(ภร) 4,182,995.50          7,075,600.00               64.32% 3,924,400.00           

33 ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกจิส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 6,000,000.00              -                       0.00% ฝนผ. 3,774,000.00          3,774,000.00               62.90% 2,226,000.00           

34 ครงการพิไมประสิทธภิาพการปฏิบัติการตามภารกจิละนยบายของรัฐ 17,000,000.00            476,188.75             2.80% ฝอก. 9,343,383.50          9,819,572.25               57.76% 7,180,427.75           

35 ครงการพฒันาชองทางการตลาดส าหรับผูຌประกอบการ SME 40,760,900.00            160,192.00             0.39% ฝสส. 23,020,658.00        23,180,850.00             56.87% 17,580,050.00         

36 งานจดัท ารายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 3,000,000.00              13,218.00               0.44% ฝวต. 1,327,782.00          1,341,000.00               44.70% 1,659,000.00           

37 งานด านินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 5,000,000.00              500,873.94             10.02% ฝรท. 1,233,588.44          1,734,462.38               34.69% 3,265,537.62           

38 งานสนับสนุนละวางผนองค์กร 1,600,000.00              99,271.78               6.20% ฝกก. 360,006.00            459,277.78                 28.70% 1,140,722.22           

39 ครงการพฒันาผูຌประกอบการ฿นงานศิลปาชีพตามนวพระราชด าริ (ไดຌรับอนุมัติปิดครงการละน าสงงินคืนกองทุน สสว.) 25,000,000.00            -                       0.00% ฝปค. -                       -                            0.00% -                       

ด าเนินการประเมินผล฿น 2 มิต ิดงันีๅ
 2. ส านักงบประมาณ รืไองมาตรการดຌานการงบประมาณพืไอการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ

เดຌคะนน 1    % การบิกจายทียบกบังบประมาณทีไเดຌ 88% ขึๅนเป     ละผนมบท พ.ศ. 2562 มิติกรมบญัชีกลาง มิติส านกังบประมาณ
เดຌคะนน 2    % การบิกจายทียบกบังบประมาณทีไเดຌ 90% ขึๅนเป         เตรมาส 1    รายจายประจ า บิกจาย  36%   ของงบประมาณรายจายประจ า ยอดบกิจายจริง: 14.96% - เมบรรลุปา้หมาย
เดຌคะนน 3    % รຌอยละการบิกจายทียบกบังบประมาณทีไเดຌ 92% ขึๅนเป         เตรมาส 2    รายจายประจ า บิกจาย  57%   ของงบประมาณรายจายประจ า      ยอดบกิจาย+ผูกพนั: 90.63% เดຌ 2 คะนน บรรลุปา้หมาย
เดຌคะนน 4    % รຌอยละการบิกจายทียบกบังบประมาณทีไเดຌ 94% ขึๅนเป         เตรมาส 3    รายจายประจ า บิกจาย  80%   ของงบประมาณรายจายประจ า
เดຌคะนน 5    % การบิกจายทียบกบังบประมาณทีไเดຌ 96% (ตาม มติ ครม.)         เตรมาส 4    รายจายประจ า บิกจาย 100%  ของงบประมาณรายจายประจ า

1. กรมบัญชีกลาง รืไองรຌอยละการบิกจายภาพรวมทีไกดิขึๅนจริงทียบกบัผนการบิกจายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ
สรุปผล ณ ม.ีค.62 (ไตรมาส 2)

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินละการผูกพันงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขຌอมูลสะสมตัๅงต ่ต.ค.61-มี.ค.62 

ล าดบั งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานด าเนินการ  ภาระผูกพันรอจ่าย
รวมยอดที่จะตຌอง
เบกิจ่ายทัๅงหมด

คิดเปน็
(%)

ที่ไดຌรับการจัดสรร
จาก คกก.ส่งเสริม

ยอดจ่ายจริง 
ณ ม.ีค.62

คิดเปน็
(%)

25 โครงการ                              
มี % เบิกจ่าย
มากกว่า 88% 

เป็นไปตามเกณฑ์   
ท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด

14 โครงการ                              
มี % เบิกจ่าย                                    
ต่ ากว่า 88% 

ไม่บรรลุตามเกณฑ์
ท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะผูจั ท ำ: 

ฝ่ำย ิ ำมและประเมินผล 

สวน ิ ำมและประเมินผลกำร  ำเนินงำน
ส ำนักงำน 

โทรศัพท์ 02-298-3120, 3159, 3099  
โทรสำร 02-298-3122 

 

   สรุปและเรียบเรียงโ ย: 

นำงสำวบุษกร  เวชเคน 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำ กลำงและขนำ ย่อม 

เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชั้น G, 17, 18, 23 

ถนนวิภำว ีรังสิ  แขวงจอมพล เข จ ุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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