
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน             
ของส านักงาน 

ปี ปี 
22556622  

ประจ ำไ รมำส เ ือนกรกฎำคม–กันยำยน 2562  ฝ่ำย ิ ำมและประเมินผล 
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Professional 

บคุลากรมคีวาม
เปน็มอือาชีพ 

Relationship 

มสีมัพันธภาพ 

ที่ ี อ่กนั 

Ownership 

มคีวามรกั 
ในองคก์ร 

Service Mind 

มจีิ บรกิาร 
Merit 

Integrity 

ท างานโปรง่ใส 
มคีณุธรรม 

Excellence 

มุง่ผลสมัฤทธิ์
และความเปน็
เลศิในผลงาน 
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ค ำน ำค ำน ำ  
 

ส ำนักงำนสงเสริมวิสำห กิจขนำ กลำงและขนำ ยอม ้สสว .) มีบทบำทหนำที                               

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

มอบหมำยจำกรัฐบำลใหเป็นหนวยงำนหลักในกำรจั ท ำแผนกำรสงเสริม SMEกำรผลัก ันแผน

ไปสูกำรปฏิบั ิ กำรสนับสนุนหนวยงำนปฏิบั ิ กำร ิ ำมประเมินผลกำรสงเสริม SME ให

เป็นไป 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 สภำพปัญหำอุปสรรคในแ ละชวงเวลำของกำร  ำเนินงำน ลอ จนกำร

น ำเสนอผลกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME ที่ส ำคัญและโ เ นในหวงระยะเวลำนั้นๆ 

ผำนกำรน ำเสนอเป็นรำยไ รมำส ที่จะเสนอ อคณะกรรมกำรสงเสริมวิสำหกิจขนำ กลำงและ

ขนำ ยอม ้เฉพำะกิจ) คณะอนุกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนฯ และผูบริหำรส ำนักงำนฯ เพื่อให

ทรำบผลกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME อยำง อเนื่อง และใชประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนและกำรสงเสริม SME อไป 

 

สวน ิ ำมและประเมินผลกำร  ำเนินงำนส ำนักงำน 

ฝำย ิ ำมและประเมินผล 

ณ เ ือนพฤศจิกำยน 2562 

 

 





 

 

หน้า 52 ภาพรวมงบประมาณ ปี 2559 - 2562 

01 - ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559-2562 

02 - ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2562 

03 - ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2561 

04 - ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2560 

05 - ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2559 

สารบัญสารบัญ  

  หน้า 1 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ปี 2562 

01 - ความเช่ือมโยงระ ับยุทธศาส ร์จากแผนชา ิสูแผนระ ับองค์กร 

02 - ทิศทางการสงเสริม SME ปี 2562 

03 - การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม
ประจ าปี 2562 

04 - สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน/โครงการ ของส านักงาน ปี 2562 

05 - รายละเอีย ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562 

06 - การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสริม SME 

07 - มา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ SME ในการป้องกันความเสี่ยงจากอั รา
แลกเปลี่ยน 

 

 

ภาคผนวก ก - แผนปฏิบั ิการของ สสว. ประจ าปี 2562 

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

ภาคผนวก ค - ความคืบหนาการ  าเนินงาน ามผลผลิ /ผลลัพธ์ของงาน-โครงการ ประจ าปี 2562 

ภาคผนวก ง - สถานะความคืบหนาผลการ  าเนินงาน-ผลการใชเงินของ สสว.  ปี 2562 

หน้า 62 ภาคผนวก 





รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส กรกฎาคม – กันยายน 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562 

มา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ  SME ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอั ราแลกเปลี่ยน 

 

07 

การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสริม SME 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนากลางและ
ขนายอมสูสากล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

 

06 

รายละเอีย ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562้ผลสะสมั้งแ .ค.61- ก.ย.62) 
 

05 

สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน/โครงการ ของส านักงาน ปี 2562 

 

04 

การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกจิขนา กลาง
และขนา ยอมประจ าปี 2562 

 

03 

ทิศทางการสงเสรมิ SME ปี 2562 02 

ความเชื่อมโยงระ ับยุทธศาส ร์จากแผนชา ิสูแผนระ บัองค์กร 01 



รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส กรกฎาคม – กันยายน 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผ
นร
ะ
ับท
ี่ 4

 

 

แผนยุทธศาส ร์ สสว. 

ยทุธศาสรแยกระบัการบรูณาการ MicroและSMEของประเทศ วย BIG DATA 

ยทุธศาสรแพัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึMicroและSME และเศรษฐกจิชมุชน 

ยทุธศาสรแสรางสงัคมผูประกอบการใหเบิโและกาวสูสากล 

ยทุธศาสรแเพิม่ศกัยภาพองคแกรใหมสีมรรถนะสงู ้High Performance Agency) 

แผ
นร
ะ
ับท
ี่ 3

 

 

แผนการสงเสริมSME ฉบับท่ี 4 

ยทุธศาสรแสงเสรมิและพัฒนา SME รายประเน็ 

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

ยทุธศาสรแเสรมิสรางขีความสามารถ SME เฉพาะกลุม 

- ผูประกอบการใหมทีม่มีลูคาสงู / - การรวมกลุมและเครอืขายธรุกจิ/ - วสิาหกจิฐานราก 

ยทุธศาสรแพัฒนากลไกเพ่ือขบัเคลือ่นการสงเสรมิ SME อยางเปน็ระบบ 

− พัฒนาเครือ่งมอืการสงเสรมิ SME / - ทบทวนปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

แผนปฏบิั กิารสงเสรมิ SME /แผนบรูณาการพฒันาผปูระกอบการ เศรษฐกจิชุมชน และวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม  
 

แผ
นร
ะ
ับท
ี่ 2

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

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

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

- หลักเกณฑแการจัสรรเงนิสนบัสนนุ SME  / - การอบรมความรู และการจััง้วทิยาลยั SME 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยทุธศาสรแการสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและแขงขนัไอยางยัง่ยนืวัชีว้ั:  สัสวน SME GDP เพิม่ขึน้เปน็ 45% เมือ่สิน้สุแผนฯ 12 

- สรางผูประกอบการใหมทีม่ทีกัษะการท าธุรกจิ  / - การจััง้วสิาหกจิชมุชน  / - ก าหนหลกัสูรพัฒนาความเปน็ผูประกอบการในการศกึษา 

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

- สรางโอกาสในการ าเนนิธุรกจิระหวางประเทศ  / - สงเสรมิบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา SME  

ยุทธศาส ร์ชา ิ 20 ปี 

ยทุธศาสรแานการสรางความสามารถในการแขงขนั 

- สรางความเขมแขง็ผูประกอบการอจัฉรยิะ  / - สรางโอกาสเขาถงึบริการทางการเงิน / - สรางโอกาสเขาถงึลา 

- สรางระบบนเิวศที่เอือ้อการ าเนนิธรุกจิของผูประกอบการและวสิาหกจิขนากลางและขนายอมยคุใหม 

  

  

  

  

แผ
นร
ะ
ับท
ี่ 1

 

 

01 ความเช่ือมโยงระ บัยุทธศาส ร์จากแผนชา ิสูแผนระ ับองค์กร 



รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส กรกฎาคม – กันยายน 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GENERAL 

กลุมผูประกอบการที่ าเนินธุรกิจวยความแกาง มีความโเน การสรางมูลคาเพิ่ม การก าหนกลยุทธแ
ราคา มีความสรางสรรคแ  มีกลุมเปูาหมายชัเจน หรือมีงานวิจัยมาสนับสนุน ซึ่งจะเป็นกลุมหลักในการขับเคลื่อน
ความเขมแข็งของธุรกิจ 

กลุมผูประกอบการที่จะทราบวาสินคานเองเหมาะกับลาไหนในางประเทศ เชน ญี่ปุุน ะวันออกกลาง เอเซียกลาง 
โย สสว. ไวางแพลฟอรแมิจิอล เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไ 

 

กลุมผูประกอบการที่เป็น  e-commerce เพื่อที่จะไหาแนวทางในการยกระับผูประกอบการ ซึ่งขณะน้ี สสว. 
จัท า Application SME  CONNEXT เพื่อใหผูประกอบการรับทราบขาว กิจกรรมางๆ ของ สสว. ที่เป็น
ประโยชนแกับผูประกอบการและเชื่อมโยงกับหนวยงานสงเสริม  SME รวมทั้งจัท าเว็บไซแ  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” ซึ่ง
ค าวา SPEED มาจากค าวา Smart ้ฉลารอบรู) Proactive ้การท างานเชิงรุก) Efficiency ้มีประสิทธิภาพ) Exclusive ้มีความ
พิเศษ และ Digitalization ้ปรับกระบวนการท างานสูระบบิจิทัล) เป็นกลไกหลัก โยมีกลุมเปูาหมาย คือ กลุม Micro SME กลุม 
Small และกลุม Mediumรวมทั้งเปลี่ยนค าวา Start up เป็นค าวา Born โยแบงออกเป็น 5 กลุม ังนี้ 

02 ทิศทางการสงเสริม SME ปี 2562 

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

 

นโยบายในการขับเคลื่อน สสว. ในปี 2562 



รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส กรกฎาคม – กันยายน 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2560 – 2564  (ฉบับทบทวนปี 2562 – 2564่ 

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

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที่  7/61 
 วนัที่ 24 ก.ย.61 
 คณะกรรมการสงเสรมิฯ ้เฉพาะกจิ) 
ในคราวการประชมุ ครัง้ที่ 2/61  
วนัที่ 12 .ค.61 

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที1่/61 

 วนัที่ 15 ม.ค.61 

 
ปี 2560-2564 

้ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 
 

ปี 2560-2564 

(ฉบับทบทวนปี 2562-2564่ 
 

แผนฯ ระยะ 5 ปี 

้ปี 2560-2564) 

แผนยุทธศาสรแ สสว.  
มีการ าเนินการทบทวน
เป็นประจ าทุกปี 
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แผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม ประจ าปี 2562 

จากแผนยุทธศาสรแสสว. 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 
…………………………… 

สหกรณแ 

Community 

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

โครงสรางพื้นฐานและ
ปัจจัยเอื้อางๆ อาทิ 
ศูนยแบริการ 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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การ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ภายใ แผนยุทธศาส ร์ ปี 2562 

จากการิามผลการ าเนินงานามัวช้ีวัภายใแผนยุทธศาสรแ สสว. ปี 2562 จ านวน 4 ยุทธศาสรแ 31 
ัวช้ีวั พบวา ผลการ าเนินงานสะสม้ังแเือนุลาคม 2561- กันยายน 2562 บรรลุเปูาหมายแลว 29 ัวช้ีวั  

โยมีรายละเอียจ าแนกามยุทธศาสรแ ังนี้ ้รายละเอียเพิ่มเิมที่ภาคผนวก ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย 7 ัวชี้วั 

 
        ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME ของ
ประเทศวย BIG Data 

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

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

SME รายสาขา รายพ้ืนที่  
(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและขบัเคลือ่น

แผนสงเสรมิSME 
(4) งานิามและประเมนิผลโครงการสงเสรมิ SME 
(5) งานบริหารจัการกองทนุรวมลงทนุ 

หนวยงานทีน่ าแผนการสงเสรมิ Micro
และ SME  ไปใชเพิม่ขึน้ไมนอยกวา 3 
หนวยงาน 

 ผลทีไ่  3 หนวยงาน 

------------------------------------- 
หนวยงานที่เขารวมกระบวนการิาม
ประเมนิผล เพ่ิมขึน้ไมนอยกวา 2 
หนวยงาน 

 ผลทีไ่  2 หนวยงาน 

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

1.1 บูรณาแผนและงบประมาณให
ครอบคลุมหนวยงานสงเสริม  
Micro  และ SME ของประเทศ 

 

(9) งานจัท าและปรบัปรงุฐานขอมลู SME ประเทศไทย
ประจ าป ี

พัฒนาฐานขอมลู MicroและSME 
จ านวน 4 าน 

 ผลทีไ่  4 าน 

------------------------------------- 
 มขีอมลู Micro Enterprise ที่
สามารถจัเกบ็และิาม ไมนอยกวา 
100,000 ราย 

 ผลทีไ่  288,367 ราย 
------------------------------------ 

1. 3 พัฒ น า แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานขอมลูใหรองรบั  Micro  
และ SME BIG DATA  

 

(10) โครงการพัฒนาเครือ่งมอืและัวชีว้ัการประมาณการ
ทางเศรษฐกจิ 

(11) โครงการศกึษาการประเมนิมลูคาทางเศรษฐกจิส าหรบั 
SME 

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

SME 

พัฒนาเครือ่งมอืในการวิเคราะหแและ
ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิ  1  
Model 

 ผลทีไ่  2 Model 
------------------------------------- 
รายงานวจิยัและประเมนิผลทาง
เศรษฐกจิของ Micro และ SME 
เผยแพรอสาธารณะไมนอยกวา 6 
เรือ่ง 

 ผลทีไ่  6 เรื่อง 
------------------------------------ 

1.4 พัฒนาเครื่องมือ ในการ
วิเคราะหแ/ประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจาน Micro  
และ SME 

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

าน SME ้ASEAN SME Agencies Working 
Group : ASEAN  SMEWG) 

เครอืขายความรวมมอืในการสงเสรมิ 
MicroและSME ไมนอยกวา 25 
เครอืขาย 

 ผลทีไ่  49 เครือขาย 

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

1.2 สรางความรวมมือ ในการ
สงเสริม  Micro  และ SME 
ทั้งในและางประเทศ 

 

E
co

system
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เพื่อเชื่อมโยงมารการภาครัฐแก Micro และ SME อยางทั่วถึง 

 11 ัวชี้วั   บรรลุเปูาหมาย   9 ัวชี้วั 
 

   ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

E
co

system
 

มีการก าหนนยิามวสิาหกจิรายยอย 
้Micro Enterprise) และน ารายไมาใช
เปน็เกณฑแ 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  1 เรื่อง 
------------------------------------- 
มีเกณฑแการประเมนิศกัยภาพ
ผูประกอบการ้Micro และ SME 
scoring) 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  1 เรื่อง 
------------------------------------- 
การศกึษาปรบัปรงุ กฎหมาย ระเบยีบให
งายอการท าธรุกจิไมนอยกวา 3 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  3 เรื่อง 
------------------------------------ 

2.1 พัฒนาปจัจยัเอือ้อการเบิโ
ของ Micro และ SME 

(14) โครงการศกึษาวจิยักฎหมายทีเ่อือ้และลอปุสรรค
อการประกอบธรุกจิของ SME ในกลุมธุรกจิ
บรกิาร 

จััง้ศูนยแ OSS ระบัภูมภิาค 1 ศูนยแ 
 ผลที่ไ  5 ศูนย์ 
------------------------------------- 
มีการพฒันาเครือ่งมือการใหบริการ Micro
และ SME วย ICT, chat bot, SME ONE 
จ านวน 1 ระบบ 

 ผลที่ไ  3 ระบบ 
------------------------------------- 
จััง้ศูนยแ Center of Excellence              
-กลุมเกษร จ านวน 4 ศูนยแ 

       ผลที่ไ  8 ศูนย์ 

     - กลุมผลิภณัฑแชุมชน จ านวน 1 ศูนยแ 
้นแบบ) 

       ผลที่ไ   1 ศูนย์ 

     - Ecommerce Center จ านวน 18 ศูนยแ 
้กลุมจงัหวั) 

       ผลที่ไ  18 ศูนย์ 

------------------------------------- 
Micro และ SME ที่เขาถงึแหลงเงินทุนไม
นอยกวา 3,000 ราย 

 ผลที่ไ ้ 
------------------------------------- 
Micro และ SME ไรับองคแความรและ
ประโยชนแจากมารการสงเสริมการน าเขา-
สงออก จ านวน 5,000 ราย 

 ผลที่ไ  4,312 ราย้้ 
------------------------------------- 
Micro และ SME  ไรับบริการขอมลูองคแ
ความรูไมนอยกวา 200,000 ราย 

 ผลที่ไ  218,668 ราย 
-------------------------------------

2.2 ยกระบัการใหบรกิารของ
ศนูยแ OSS และเชือ่มโยง
นโยบายของรัฐ 

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

(16) งานพัฒนาองคแความรูส าหรบั SME ้Knowledge 
Center) 

มีฐานขอมลูและระบบขึน้ทะเบยีนที่
ปรกึษา/พ่ีเลีย้ง 1 ระบบ 

 ผลทีไ่ 1 ระบบ 
------------------------------------- 
จ านวนทีป่รกึษาในระบบเพิม่ขึน้ไมนอย
กวา 800 ราย 

 ผลทีไ่ 1,340 ราย 
------------------------------------- 

2.3 พัฒนาเครอืขายทีป่รกึษา  าเนนิการอเนือ่งามภารกจิปี 2561 

๋ อยุระหวางเสนอ ครม.เพือ่พิจารณาจัสรรงบประมาณ 

๋๋ อยุระหวาง าเนินงาน 
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  8 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย 8 ัวชี้วั 
 
  ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่ 3สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 

เพิ่มขีความสามารถให Microและ SME เิบโไามวงจรธุรกิจ ้Business Life Cycle) 

้17) โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม 
้Early Stage) 

้18) โครงการยกระบัธรุกจิเริม่น ้Boot Up 

New Entrepreneurs) 

มีการจััง้ SME National Startup 
Center 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  1 เรื่อง 
------------------------------------- 
จ านวน Micro และ SME ทีม่กีารเขาสู
กระบวนการเริม่นธรุกจิ ไมนอยกวา 
2,000 ราย 

 ผลทีไ่  3,460 ราย 
------------------------------------- 

3.1 ส ง เส ริ มก าร เริ่ มนธุ รกิ จ 
้Early Stage/Startup) 

(19) โครงการสนบัสนนุเครอืขาย SME 

(20) โครงการประกวSME  National Award 

(21) โครงการยกระบัมารฐานสนิคา 
(22) โครงการพัฒนาสูสุยอเอสเอม็อจีงัหวั 

้SME Provincial  Champions) 
(23) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ  SME  ในเครอืขาย

ธุรกจิอาหารวยระบบมารฐานสากล 

(24) โครงการยกระบัผูประกอบการวสิาหกจิชมุชน
กลุมอาหารและเครือ่งืม่ 

(25) โครงการพัฒนาผลิภัณฑแเพือ่เพิม่ศกัยภาพสู
ลาสากล 

(26) โครงการสงเสรมิและพัฒนาธรุกจิระบัเบิโ 
้SME Regular  Level) 

(27) โครงการสงเสรมิพัฒนาลาอเิล็กทรอนกิสแ
ส าหรบั SME 

(28) โครงการพัฒนาชองทางการลาส าหรบั ผปก. 
SME 

เครอืขายของคลสัเอรแที่ไรบัการเพ่ิม
ศกัยภาพ 30 เครอืขาย 

 ผลทีไ่  33 เครือขาย 

------------------------------------- 
 Micro และ SME ที่ไรบัการยกระบั
มารฐานไมนอยกวา 1,500 ราย 

 ผลทีไ่  2,395 ราย 
------------------------------------- 
Micro และSME ที่ไรบัการสงเสรมิสู
สากล 3,000 ราย 

 ผลทีไ่  3,101 ราย 
------------------------------------- 
 Micro และ SME มรีายไเฉลีย่เพิม่ขึน้ 
รอยละ 10 

 ผลทีไ่  38.37 
------------------------------------- 

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

พัฒนารปูแบบ ้model) การประกอบ
ธุรกจิใหม ใหสอคลองกบัเทคโนโลยแีละ
สภาวการณแแขงขนัที่เปลีย่นแปลง ไม
นอยกวา 3 Model 

 ผลทีไ่   3 Model 
------------------------------------- 
Micro และ SME ทีม่กีารน านวักรรม /
เทคโนโลยี จิทิลั มาใชในการพัฒนา
ธุรกจิไมนอยกวา 5,000 ราย 

 ผลทีไ่  5,290 ราย 
------------------------------------- 
 

3.3 สงเสรมิการใชนวักรรม/เทคโนโลยี
จิทิัลและการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ธุรกจิ้Business 

Transformation) 

(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 าร ิ

(34) โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศลิปาชีพ
ามแนวพระราช าริ๋ 

๋ไรบัความเหน็ชอบใหยกเลกิโครงการในคราวการประชมุ 
คณะอนกุรรมการบริหาร สสว. ครัง้ที่  4/2561 เมือ่วนัที่ 28 มิ.ย.61 
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พัฒนาองคแกรและบุคลากรใหมีมารฐานเป็นที่ยอมรับพรอมอบสนองความองการผูรับบริการ 

 5 ัวชี้วั  บรรลุเปูาหมาย    5 ัวชี้วั 
 
  ไมบรรลุเปูาหมาย - ัวชี้วั 

ยุทธศาส ร์ที่ 4เพิ่มศักยภาพองคแกรใหมีสมรรถนะสูง้High 
Performance Agency) 

E
co

system
 

(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนษุยแ มีการปรบัโครงสรางองคแกรให
สอคลองกบัแผนปฎริปูประเทศ        
1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  1 เรื่อง 
------------------------------------- 
รอยละของบคุลากรทีม่ีCore 

Competency ผานเกณฑแมารฐาน
เพิ่มขึน้ไมนอยกวา รอยละ 5 

 ผลทีไ่   รอยละ 5 
------------------------------------ 
 

4 .1  ป รับ โครงสร างองคแกร ให
ส อคล อ งกั บ แผนปฎิ รู ป
ประเทศ 

(36) งานพัฒนาศกัยภาพานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(37) โครงการบริหารจัการ อุหนนุและสนบัสนนุ

เงนิทนุใหแก SME 

ปรบัปรงุระบบปฏบิังิานภายในองคแกร
ใหทนัสมยัไมนอยกวา 2 ระบบ 

 ผลทีไ่  2 ระบบ 
------------------------------------ 
 

4.2 ยกระับการบริหารจัการสู 
Smart Office 

(38) งานสนบัสนนุและวางแผนองคแกร 
(39) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิังิานาม

ภารกจิและนโยบายของรัฐ 

ผลการ าเนนิงานเปน็ไปามเกณฑแ
มารฐาน 3 หนวยงาน 

 ผลทีไ่  3 หนวยงาน 

------------------------------------- 
รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการไม
นอยกวารอยละ 80 

 ผลทีไ่  รอยละ 80 
------------------------------------ 
 

4 . 3 ผ ลั ก ั น อ ง คแ ก ร ใ ห เ น น
ประสิทธิผลและมธีรรมาภบิาล 
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965,442,300.00บาท 

้39 โครงการ) 

ยุทธศาสรแที่ 3 
สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 
 
 

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

ยุทธศาสรแที่ 2 
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

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

ยุทธศาสรแที่ 1 
ยกระับการบูรณาการMicro และ SME  
ของประเทศ วย BIG DATA 
 

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

ยุทธศาสรแที่ 4 เพิ่มศักยภาพองคแกรใหมี
สมรรถนะสูง ้High Performance Agency) 
 

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

การ  าเนินโครงการภายใ แผนยุทธศาส ร์ส านกังานและแผนปฏิบั ิการ ปี 2562 จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์
(39 งาน/โครงการ วงเงนิงบประมาณ 965,442,300.00 บาท่ 

มิ ิการ  าเนินงานโครงการพิจารณา ามแนวทางการสงเสริม SME 5แนวทาง(ภายใ แผนบรูณาการสงเสริม SME ปี 2562่ 

แนวทางที่ 1 สรางความเป็นผูประกอบการและ
พัฒนาธรุกิจในระยะเริ่มน ้ Early Stage) 

แนวทางที่ 2 สงเสริม SME กลุมทั่วไป 
้Regular) ใหมศีักยภาพมากขึน้ และให
ความชวยเหลือ SME  ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ ้Turn Around) 

แนวทางที่ 3 สงเสริม SME ที่มศีักยภาพ 
้Strong) ใหมีความสามารถในการแขงขันใน
ระับสากลไมากขึ้น 

แนวทางที่ 4 พฒันาผูประกอบการชุมชน 
้Community - based) ใหมีความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

แนวทางที่ 5 พฒันาปัจจัยแวลอมที่เอื้ออ
การประกอบธรุกิจเพื่อการสงเสริม SME 

้Ecosystem) 

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

22.87% งบประมาณ 222,128,000บาท / 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 ิการ สสว. ปี 2562 กับแนวทางการสงเสริม SME 5 แนวทาง 

ภายใ แผนบูรณาการสงเสรมิ SME ปี 2562 

 

ยทุธศาส รท์ี่ 2 

พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ Microและ SME และเศรษฐกจิ
ชุมชน 

(14) โครงการศกึษาวจิยักฎหมายทีเ่อือ้และลอปุสรรคอการประกอบ
ธุรกจิของ SME ในกลุมธุรกจิบรกิาร 

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

(16) งานพัฒนาองคแความรูส าหรบั SME ้Knowledge Center) 
 

ยทุธศาส รท์ี่ 1  
ยกระ บัการบรูณาการ Micro และ SME ของประเทศ วย BIG Data 

(1) งานจัท าแผนปฏบิักิารสงเสรมิ SME  

(2) งานจัท ายทุธศาสรแ และแผนปฏบิักิารสงเสรมิ SME รายสาขา ราย
พ้ืนที่  

(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและขบัเคลือ่นแผนสงเสรมิSME 

(4) งานิามและประเมนิผลโครงการสงเสรมิSME 

(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 ารายงานสถานการณแฯประจ าปี 

(13) งานจัท าชันชีีว้ัภาวะเศรษฐกจิส าหรบัผูประกอบการ SME 

 

 

E
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ยทุธศาส รท์ี ่4 

เพิ่มศกัยภาพองคก์รใหมสีมรรถนะสงู(High Performance Agency  ่

(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ 
(36) งานพัฒนาศักยภาพานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(37) โครงการบริหารจัการ อุหนุน และสนับสนุนเงินทุนใหแก SME  

(38) งานสนับสนุนและวางแผนองคแกร 

(39) โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัิงานามภารกจิและนโยบายรัฐ 

ยทุธศาส รท์ี่ 3  
สรางสังคมผปูระกอบการใหเ บิโ และกาวสูสากล  

(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) โครงการพัฒนาผลิภัณฑแเพือ่เพิม่ศกัยภาพสูลาสากล 

(26) โครงการสงเสรมิและพัฒนาธุรกจิระับเิบโ ้ SME Regular 
Level) 

(27) โครงการสงเสรมิพัฒนาลาอเิล็กทรอนกิสแส 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) โครงการพัฒนาผูประกอบการเพือ่สรางความเขมแขง็แกธรุกจิ
ชมุชนามแนวพระราช าร ิ

(34) โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพามแนวพระราช าริ้ 
 

้ไรบัความเหน็ชอบใหยกเลกิโครงการในคราวการประชมุ 
คณะอนกุรรมการบริหาร สสว. ครัง้ที่  4/2561 เมือ่วนัที่ 28 มิ.ย.61 
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การจั สรรงบประมาณกองทุนสงเสรมิวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการสงเสริม SME ้เฉพาะกิจ)  ในคราวการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 เห็นชอบการจัสรรเงินกองทุน 
ามพระราชบัญญัิงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 ภายใแผนบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน 
แล ะ วิ ส าห กิจขนากลางแ ล ะ ขน าย อ มสู ส า กล  จ านวน 
1,234,707,700 บาท และเห็นชอบการจัสรรเงินกองทุนเพิ่มเิม 
เพื่อ าเนินโครงการนแบบการแกไขปัญหาความยากจน จังหวั
แมฮองสอน จ านวน 16 ลานบาท เพื่อใหการ าเนินงานของ สสว. 
เป็นไปอยางอเนื่องามเจนารมณแและวัถุประสงคแของกองทุน รวม
เป็นเงินท้ังสิ้น 1,250,707,700  บาท เพื่อเป็นคาใชจายในการ
 าเนินงานและบริหารกองทุน จ านวน 285,265,400บาท และการ
สงเสริมสนับสนุน SME จ านวน 965,422,300บาท  ภายใการ
 าเนินงานใน 4 ยุทธศาสรแ รวม 39 งาน-โครงการ 
 

 

 

การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนา
กลางและขนา ยอม ประจ าปี 2562 03 

สสว. ไ รับการจั สรรงบประมาณ 1,250.7077 ลานบาท 

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 รท์ี่ 2 

พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ Micro และ SME และเศรษฐกิจชมุชน 

 

งบประมาณ101,255,000บาท (8.10%่ 
จ านวน 3  โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่ 1 

ยกระ บัการบรูณาการ Micro และ SME ของประเทศ 

วย BIG DATA 

 

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

ยทุธศาส รท์ี่ 4 

เพิ่มศกัยภาพองคก์รใหมีสมรรถนะสงู 

 

งบประมาณ39,600,100 บาท (3.17%่ 
จ านวน  5 โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่ 3 

สรางสังคมผปูระกอบการใหเ บิโ และกาวสูสากล 

 

งบประมาณ 744,614,200บาท (59.54%่ 
จ านวน 18 โครงการ 
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ภาพรวมการเบกิจายงบประมาณเพือ่ใชในการ าเนนิงานของส านกังาน ปี 2562 ้หนวย:บาท) 
 คชจ.ในการ าเนนิงานและ

บริหารกองทนุ 
งบประมาณสงเสรมิและ

สนบัสนนุ SME 
รวมงบประมาณ 

ทัง้ 2 ประเภท 

รวมยอ 

เบกิจายและผกูพัน 

้%) 

เบิกจาย 248,141,605.78 498,826,090.98 742,967,696.76 
1,195,161,622.67 95.56 ผูกพัน 34,043,570.13 418,150,355.78 452,193,925.91 

คงเหลือ 3,080,224.09 52,465,853.24๋ 55,546,077.33๋ - 4.44๋ 
รวมทั้งสิ้น 285,265,400.00 912,976,446.76้ 1,250,707,700.00 1,250,707,700.00 100.00 
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ภาพรวมการเบิกจายและการผูกพันงบประมาณป ี2562 ( ุลาคม 2561–30 กนัยายน 2562 ่ 

หมายเหุ :๋ โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศลิปาชีพามแนวพระราช าริ ไรบัอนมุัปิิโครงการและน าสงเงนิคนืกองทนุของ สสว. 
จ านวน 25,000,000 บาท ้2%) 

จายจริง จายจริง+ผูกพัน 

59.40% 95.56% 
 

จาก 39 งาน/โครงการ มผีลการเบกิจายงบประมาณรวมภาระผกูพัน                  
คิเปน็ 95.56% และมกีารเบกิจายจรงิ คิเปน็ 59.40% 
 
งาน/โครงการ ทีม่ี % การเบกิจายมากกวา 92% ขึน้ไปเมือ่เทยีบกบั
งบประมาณที่ไรบั 
มทีัง้หม 31 งาน/โครงการ ์ คาใชจายในการบริหารกองทนุ                          
 
 
งาน/โครงการ ทีม่ี % การเบกิจาย ่ ากวา 92% เมือ่เทยีบกบังบประมาณที่
ไรบั  
มทีัง้หม 7 งาน/โครงการ  

1. ประสิทธภิาพการใชจายงบประมาณในมิิการประเมินผลของกรมบัญชีกลาง 

(%การเบิกจายภาพรวมที่เกิ ขึน้จริงเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวมประจ าปงีบประมาณ่ 
ามม ิ ครม. เรื่องมา รการเรงรั การ ิ ามการใชจายเงิน %การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 92% ข้ึนไป ไคะแนน 1 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 94% ข้ึนไป ไคะแนน 2 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 96% ข้ึนไป ไคะแนน3 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 98% ข้ึนไป ไคะแนน 4 

   %การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่รบั 100%    ไคะแนน 5 

รายละเอียปรากฏาม  
ารางภาพรวมการเบิกจายและการผูกพัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ้ภาคผนวก ง เอกสารแนบ 2) 

2. ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณในมิิการประเมินผลของ
ส านักงบประมาณ 

(% การใชจายงบประมาณในแ ละไ รมาส่ 
ามม ิ ครม. เรื่องมา รการ านการงบประมาณ 

เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาส ร์ชา ิและแผนแมบท พ.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 

ภาพรวมรอยละการเบกิจายงบประมาณ
ประจ าป ี2562 สะสม ั้งแ               
เ ือน .ค.61-ก.ย.62 

้% เบกิจาย มแีนวโนมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ) 

้จายจรงิ์ผูกพัน) ้จายจรงิ) 

(100%่ 
เป้าหมายไ รมาส 4 

(80%่ 
เป้าหมายไ รมาส 3 
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ผลการ าเนินงาน ผลการใชจายเงิน

จ านวนโครงการ 

สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน / โครงการ ของส านักงาน ป ี2562  04 

39้ 
 
โครงการ 

 

0-59% 

ลาชากวาแผน 
60-79% 

 ใกลเคียงแผน 

 

80% ขึ้นไป 
ามแผน 

๋ ในปี 2562 สสว.มีการ าเนินงานทั้งภารกิจประจ า และงาน/โครงการสงเสริม SME ทั้งสิ้น 39 งาน/
โครงการโยในจ านวนนี้ มี 1 โครงการที่ไมไ าเนินงานและคืนเงินเขากองทุนสงเสริม SME  ไแก  โครงการ
พัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพามแนวพระราช าริ คงเหลือการ าเนินงานทั้งสิ้น 38 งาน/โครงการ 

ส าหรับความคืบหนาผลการ าเนินงาน ณ เือนกันยายน 2562 สสว. มีผลการ าเนินงานเป็นไปาม
แผนและเปูาหมายที่้ังไวทั้งสิ้น 38 งาน/โครงการ มีผลการใชจายเงินลาชากวาแผน 23 งาน/โครงการ ใกลเคียง
กับแผน 12 งาน/โครงการ และามแผน 3 งาน/โครงการ 

งาน/โครงการทั้งหมมีผลการ าเนินงานเป็นไปามแผนที่้ังไว  ในขณะที่การใชจายเงินงบประมาณ 
กลับมีการเบิกจายเงินลาชากวาแผนมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการ าเนินงาน/โครงการสวนใหญเป็นลักษณะการ
ผูกพันงบประมาณาม MOU สัญญารวม าเนินการ หรือ สัญญาจาง ซ่ึงการเบิกจายงบประมาณจะสามารถ
เบิกจายไครบถวนเมื่อผลการ าเนินงานเสร็จสิ้นและรวจรับแลวเสร็จ ทั้งนี้ผลความคืบหนาการ าเนินงาน – 
การเบิกจายงบประมาณ และผลผลิ/ผลลัพธแ ของการ าเนินงาน/โครงการ จ าแนกรายโครงการมีรายละเอียงั
เอกสารภาคผนวก ง เอกสารแนบ 1 
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ปีงบประมาณ 2562 สสว.  าเนินงานภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งสอคลองามวัถุประสงคแของ
พระราชบัญญัิสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัิสงเสริม
วิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ้ผอ.สสว.) ไก าหนนโยบายในการขับเคลื่อน สสว. เพื่อยกระับ
องคแกรสูการเป็นผูช้ีน า SME ในเชิงองคแความรูและผูวางอนาค โยในปี 2561 มีแนวคิในการขับเคลื่อน 
SME ไทย คือ“พลิก SME ไทยสูอนาค ้Reinventing SME Future)” และส าหรับในปี 2562 ภายใ
แนวคิ“SME SPEED” พัฒนา SME ไปสูการเป็น Modernization มีผลการ าเนินงาน ังนี ้

05 รายละเอีย ผลการ  าเนนิงานที่ส าคัญ ปี 2562 ้ผลสะสมั้งแ .ค.61-ก.ย.62) 

 SME มีศกัยภาพธรุกิจ ขีึ้น 

11,662 ราย / 6,828 กิจการ 
สามารถอยอไปสูการไรบัรอง
มารฐาน อาท ิ

 มารฐาน ISO GMP HACCP มอก. 
 มารฐานแรงงานไทย 

 มารฐานส านักงานบญัชีคณุภาพ 

 มารฐานบริหารจัการธุรกิจ  
 มารฐานฟารแมปลอภัย ้Good 

Fariming Management :GFM) 

พัฒนาผลิ ภัณฑ์
นแบบ 

1,000 ผลิ ภัณฑ ์
 กอใหเกิรายไจากการ
พัฒนาผลิภัณฑแ 100 
ลานบาท สามารถอยอ
สูลาเชงิพาณิชยแ 

ผลิ ภัณฑ์เขาสู ลา
ออนไลน์ 

102,078 ผลิ ภัณฑ ์
 เกิรายไจากการจ าหนาย
สินคา 360 ลานบาท 

เกิ การเจรจาธรุกจิ 

3,824 คู/2,000 กิจการ 
 เกิรายไจากการเจรจา
ธุรกิจ 3,516.23 ลานบาท 

เกิ มูลคาเศรษฐกจิโ ยรวม 

10,679.49 ลานบาท   
 เพิ่มรายไและลนทุนใหแก
ทั้งชุมชนและ SME ที่มี
ศักยภาพ 

เชื่อมโยง นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  

10  Cluster 33 กลุมเครือขาย 

นแบบแกไขปัญหาความยากจน 

6 นแบบ (วนเกษ ร (ไผ่, บุก, แกะ-ไก, 

กาแฟ, กระเทียม, ขาว่ 

สรางความเขมแข็งในพื้นท่ี 

เกิ ธุรกิจชุมชนใหม 

239 ราย 

ชุมชนไ รับการพัฒนา 

20 ชุมชน  

สรางงาน สรางอาชีพในฟื้นท่ี จ.แมฮองสอน 

780 ครัวเรือน 

 บญัชี/การเงนิ 54,746 ราย 

 การลา  41,828 ราย 

 บริหารจัการ 31,953 ราย 

 การผลิ 20,030 ราย 

 กฎหมาย  12,204 ราย 

 านอืน่ๆ 5,970 ราย 

 บรกิารสงอ  8,404 ราย 

ใหค าปรึกษาในานางๆ ไแก 

ศูนยแบริการ OSS 
76 ศูนยแ ทั่วประเทศ ใหบริการแลว 
175,135 ราย    

เพิ่มการเขาถึงบริการ วย  Digital Platform 

มีผูสมัครสมาชิก 
 
91,587 ราย 

 

มีผูเขาใชบริการ 

 61,433 ราย / 178,086 ครั้ง 

สั สวนจ านวนผูประกอบการ จ าแนก ามกลุมธุรกิจ 

15%

33%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ภาคการบริการ

ภาคการคา

ภาคการผลิ

จ านวน SME ไ รบัการพัฒนา
และไ รบัประโยชน ์

277,759 ราย  

การสงเสริม  SME  ครอบคลุมพื้นที่สอคลอง
ามประชากร  SME  ทั้งหม 

------------------------------------
ขอมูลจ านวน SME ทั้งหมในภูมิภาค 

ภาคกลาง 39%  

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 23%  

ภาคใ 13 %  

ภาคเหนือ 11%  

ภาคะวันออก 8%  

ภาคะวันก 4% 

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

ที่มา: รายงานสถานการณแวิสาหกิจขนา
กลางและขนายอม ปี 2562 

สั สวนจ านวนผูประกอบการท่ีไ รับการพัฒนาสงเสริมในปี 2562 

สูงสุ  3 จังหวั แรก จ าแนก ามภูมิภาค 

1. เชียงใหม 
2. เชียงราย 
3. แพร 

1. นครราชสีมา 
2. มหาสารคาม 

3. อุรธานี 

1. ชลบุรี 
2. จันทบุรี 
3. สระแกว 

1. สงขลา 
2. สุราษฎรแธานี 
3. นครศรีธรรมราช 

1. กาญจนบุรี 
2. ราชบุรี 
3. าก 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. นนทบุร ี
3. พระนครศรีอยุธยา 
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ผลการ  าเนินงาน/โครงการที่ส าคัญ ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2562 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 

ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME  ของประเทศ
วย BIG DATA 

บูรณาการการจัท าแผนการสงเสริม SME 

 

 

บูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

บูรณาการขอมูล SME BIG DATA 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

ทบทวนและปรับปรุงนิยาม SME 

 

ศูนยแใหบริการ SME ครบวงจร 
้SME One-Stop Service 

Center: OSS)และการพัฒนา
เครื่องมือการใหบริการ 
 

พัฒนาองคแความรูส าหรับ SME 

้Knowledge Center) 

นยิาม 

SME 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 

เพิ่มศักยภาพองคแกรใหมีสมรรถนะสูง 

พัฒนาศักยภาพองคแกร และ
บุคลากรใหมีประสทิธิภาพและ
มารฐาน 

 

ยกระับการบริหารจัการสู 
Smart Office 

 

 

การประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก และขอเสนอแนะอการ
พัฒนาศักยภาพองคแกร 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 

สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 

เพิ่มขีความสามารถให Micro และ SME เิบโไ
ามวงจรธุรกิจ ผานกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ 
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ยุทธศาส ร์ที ่1   
ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME ของประเทศวย BIG Data 

 

งบประมาณ 79,973,000 บาท (13 งาน / โครงการ่ 
  าเนินการเสร็จสิ้น   13 งาน /โครงการ 

 ไมไ าเนินการ     -  งาน / โครงการ 

 

านบูรณาการการจัท าแผนการสงเสริม SME 

 จัท าแผนบูรณาการานการสงเสริม SME และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานางๆ  

- ประชุมเรียมจัท าแผนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 
รวมกับสมาพันธแเอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนแ เมอรแเคียว ฟอรแจุน 
กรุงเทพ 

- จังานสัมมนา  Localize Character x Supply Chain Integrated Cooperation ความรวมมืออยาง
ยั่งยืนเพ่ือ SMEs  เพ่ือสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการเอสเอ็มอี และใหระหนักถึงความส าคัญ
ของอุสาหกรรมสรางสรรคแ ้Creative Industry) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาอุสาหกรรมส าคัญภายใแผน
ยุทธศาสรแการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 อีกทั้งมพิีธีลงนามบนัทึกขอกลงความรวมมอืระหวาง 
สสว. และ 6 หนวยงานพันธมิร ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

- งานแถลงขาวและพิธีลงนามบันทึกขอกลงความรวมมอืโครงการน าสมุนไพรไทย
คุณภาพสูลาโลก (Thailand KISS the World) ระหวาง สสว. และกระทรวง
สาธารณสุข ณ กรมการแพทยแแผนไทยและการแพทยแทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข จ. นนทบุรี  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

- การประชุมเชิงปฏิบัิการแนวทางการบูรณาการงานจัท ายุทธศาสรแและแผนปฏบิัิการสงเสริม 
SME : อุสาหกรรมเกษรและเกี่ยวเนื่อง โยประชุมกับหนวยงานภาครฐัที่เกี่ยวของ ณ หองชิลม 
1 โรงแรมแกรนแ  เซ็นเอรแพอยทแ เพลินจิ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

- ร.วิมลกานแ  โกสุมาศ รอง ผอ.
สสว.เป็นผูแทน สสว.และเป็นประธาน
อนรับคณะทูพาณิชยแมาเลเซีย 
(MATRADE) และผูแทนจากสมาคม
ผูประกอบการ SME ของมาเลเซีย 
(SAMENTA) ในโอกาสขอเขาเยี่ยม
คารวะพรอมทั้งขอรับทราบขอมูลการ
ท างานของ สสว.และหารือเรื่องแนว
ทางการท างานรวมกันในอนาค ณ 
หองประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2562 

- การสัมมนาหัวขอ “รุกลาใกล 
บุกลาใหญ : ประเทศจีนและ
กัมพูชา” เพื่อเผยแพรเคล็ลับ
โอกาสทางการคาการลงทุน และ
พฤิกรรมผูบริ โภคของสอง
ประเทศภายใการ าเนินงาน
เชื่อมโยงเครือขายผู ใหบริการ 
SMEs สูอาเซียน (ASEAN SME  

Service Provider Network) ณ 
โรงแรมคุมภูค า จ.เชียงใหม เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 

 

านบูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ 

 สรางความรวมมือระหวางประเทศ ภายใการ าเนินงาน 3 กรอบความรวมมือหลัก  
การ าเนินการามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ภายใกรอบทวิภาคี  ้Bi - Lateral) การสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศ ภายใกรอบพหุภาคี ้Multi - Lateral) งาน าเนินกิจกรรมภายใกรอบคณะท างานอาเซียน ้ASEAN) าน SME พรอม
เชื่อมโยงลาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสรางโอกาสในการแขงขันแก  SME เกิความรวมมือทั้งในและางประเทศ  36 เครือขาย 
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- สสว.น าคณะผูแทนไทยใน “การประชุมคณะท างานเอเปควิสาหกิจขนา
กลางและขนายอมครั้งที่ 49” ระหวางวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ เมือง
กอนเซ็ปซิออน สาธารณรัฐชิลี  

- การประชุมแลกเปลี่ยนองคแความรูและประสบการณแานการสงเสริมและ
พัฒนาวาหกิจขนากลางและขนายอมในภาคอุสาหกรรมใหแกคณะผูแทน
จากกรมสงเสริมอุสาหกรรมขนากลางขนายอม และประเภทางๆ 
(Directorate General Small, Medium and Multifarious Industries 

หรือ IKMA) หนวยงานในสังกักระทรวงอุสาหกรรม ซึ่งเป็นหนวยานที่
 าเนินงานคูขนานกับกระทรวงสหกรณแและวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 
ในสาธารณรัฐอินโนีเซีย ณ หอง 1801 สสว. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

 

านบูรณาการขอมูล SME BIG DATA  

 จัท าแผนบูรณาการานการสงเสริม SME และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานางๆ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัการฐานขอมูลผูประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัการองคแกรในการ าเนินงานการสงเสริม 
SME ใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น  

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Workshop on MSME Data and Statistics : Strengthening the Evidence Base to Support SME  

Policymaking in  ASEAN ระหวางวันที่ 18-19 กันยายน 2562 ณ The Asean Secretarist กรุงจารแกาา ประเทศอินโนีเซีย 

- สสว. รวมกับ S Tellinence จัอบรมใหความรูและการเรียมความพรอมในการ
จัการฐานขอมูล Big Data เพ่ือธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
เจาพระยาปารแค  
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 ทบทวนและปรับปรุงนิยามวิสาหกิจขนากลางและขนายอมใหมเพื่อใหสอคลองกับ
สถานการณแ ทางเศรษฐกิจและโครงสรางการ าเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน และสอคลองกับ
นโยบายรัฐบาลที่ใหความส าคัญกับการสงเสริมวิสาหกิจระับฐานรากและรายยอยมากยิ่งขึ้น  
 ศึกษาเปรียบเทียบนิยามางประเทศ ขอีและขอเสีย และจัประชุมระมความคิเห็นจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 52 หนวยงาน พรอมส ารวจความคิเห็น
ผูประกอบการ SME จ านวน 243 ราย 

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

 ผานความเห็นชอบรางกฎกระทรวงฯ ามมิคณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) 
ในคราวการประชุมครั ้งที ่ 2/2561 เมื ่อวันที ่ 12 ุลาคม 2561 และเมื ่อวันที ่ 22 
มกราคม 2561 ที ่ประชุมคณะรัฐมนรีมีมิอนุมัิหลักการและมอบหมายให
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวจสอบพิจารณารางกฎกระทรวงฯ กอน าเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอไป 

นิยาม 

SME 

สงเสริม Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน ผานกลไกางๆ โยออกแบบการ าเนินงานจากคุณคา ้Value Proposition) เพื่อ
อบสนองความคาหวังและปัญหาอุปสรรคของผูรับบริการโยการพัฒนาสภาวะแวลอมที่เอื้ออการเิบโของ MicroและSME มี
การก าหนนิยาม หลักเกณฑแการประเมินศักยภาพ MicroและSME ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบใหงายอการท าธุรกิจ พัฒนาการ
สงเสริม MicroและSME อยางเป็นระบบ ยกระับการใหบริการของศูนยแ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ ในการสงเสริมให
ผูประกอบการรายยอย ใหเขาถึงแหลงเงินทุน และไรับองคแความรูและคูปองเพื่อไปใชประโยชนแจากมารการสงเสริมการน าเขา-สงออก 
รวมถึงการพัฒนาเครือขายที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาปัจจัยเอื้อที่จ าเป็นให MicroและSME ไรับการบริการอยางทั่วถึง ซึ่ง สสว. เนนกลุม 
Micro Enterprise เป็นกลุมเปูาหมายเพื่อพัฒนากลุมเปูาหมายใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ชวยสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการระับ
ชุมชนและระับภูมิภาค้MicroและSME)และเศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาส ร์ที ่2 

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 

 

งบประมาณ 101,255,000.00 บาท (3 งาน/โครงการ่ 
  าเนินการเสร็จสิ้น   3 งาน/โครงการ 

 ไมไ าเนินการ    -  งาน / โครงการ 

 

โยใชจ านวนการจางงานและรายไ
ของกิจการเป็นเกณฑแในการก 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
หรอืรายไทีม่ากกวาเปน็เกณฑแพิจารณา 
ทีม่า: ม ทิีป่ระชมุคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม (เฉพาะกจิ่ ครั้งที ่2/2561 วันศุกรท์ี่ 12 ุลาคม 2561 

 

วิสาหกิจขนากลาง ้medium) 

รายไของ
กจิการ 
≤ 500 
ลานบาท 

รายไของ
กจิการ 
≤ 300 
ลานบาท 

51-200 
แรงงาน ้คน) 

31-100 

แรงงาน ้คน) 

รายไของกจิการ 

≤ 1.8 
ลานบาท 

วิสาหกิจรายยอย ้micro) 

1-5 

แรงงาน ้คน) 

วิสาหกิจขนายอม ้small) 

รายไของ
กจิการ 
≤ 100 
ลานบาท 

รายไของ
กจิการ 

≤ 50 ลานบาท 

6-50 
แรงงาน ้คน) 

แรงงาน ้คน) 

6-30 

วิสาหกิจขนา ยอม ประเภท
กิจการ 

กิจการการผลิ 

กิจการบริการ         
และการคา 
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 ศึกษาวิจัย กฎหมายและกฎระเบียบที่ไมเอื้อหรือเป็นอุปสรรคอการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็น
ขอมูลในการเสนอแนะและผลักันใหมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเิมรวมทั้งพัฒนา
กฎหมายที่ลาสมัย เป็นอุปสรรคและไมเอื้ออการประกอบธุรกิจ ใหมีความทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพการณแทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป าเนินการใน
กลุมเปูาหมายที่เป็นกล มธุรกิจบริการ ไแก  

 

กล มธรุกจิบรกิาร
โรงแรมรสีอรแท และ

หองชุ 

กลุมธรุกจิรบัสงเอกสาร
หรือพัสภุัณฑแ 

 

กลุมธรุกจิการพาณชิยแ
อิเลก็ทรอนกิสแ 

 

 

ยกระับการใหบริการของศูนยแ OSS และการพัฒนาเครื่องมือการใหบริการ 
ศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: 
OSS่ 

 เปิศูนยแใหบริการ SME   ครบวงจร ทั่วประเทศ 76 ศูนยแ 
 ใหค าปรึกษาแนะน าแกผูประกอบการหรือบริการสงอหนวยงานภาครัฐ จ านวน 175,135 ราย ในานาง ๆ ังนี้ 

   านบัญชี/การเงิน 54,746 ราย 

   านการลา 41,828 ราย 

   านบริหารจัการ 31,953 ราย 

   านการผลิ 20,030 ราย 

   านกฎหมาย 12,204 ราย 

   านอื่นๆ 5,970 ราย 

   บริการสงอหนวยงานภาครัฐ 8,404  ราย 

 

 ขยายขอบเขการ าเนินงานไปสูการพัฒนาเครือขายการใหบริการสงเสริม SME  

วยการรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME ในพื้นที่ และหนวยงานที่มีสมาชิกเป็น 
SME เพื่อสงอ SME ใหไรับบริการและความชวยเหลือรงามความองการ 
โยจักิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัิการใหกับหนวยงานเครือขายภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีเครือขายเขารวมจ านวน 325 ราย จากหนวยงานางๆ ไแก 

 สถาบันไทย-เยอรมัน 

 ศูนยแสงเสริมอุสาหกรรม 

 ส านักงานอุสาหกรรมจังหวั 

 ส านักงานพาณิชยแจังหวั 

 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
 ธนาคารพาณิชยแในพื้นที ่
และอื่นๆ 
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 รวมถึงการพัฒนาโคชหรือที่ปรึกษา ้Train the coach) โยเนนการพัฒนาองคแความรูและการ
ฝึกปฏิบัิทักษะใหกับผูใหค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ ้โคช) ที่สามารถจะถายทอและพัฒนา ใหมี
ประสบการณแในการพัฒนาธุรกิจ วยแนวคิ เครื่องมือ และกระบวนการที่น าไปสู Digital 

Transformation สูการเป็นที่ปรึกษาที่ช านาญและเชี่ยวชาญ เพื่อเขาชวย SME ใหมีความพรอม
และสามารถพัฒนานเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ้Transforming) ใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มีผูไรับการพัฒนาแลว จ านวน 3,039 ราย้ โยแบงกลุมการให
ค าปรึกษาเป็น3 กลุม จ าแนกามความเชี่ยวชาญ ังนี้ 

  

โยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. ใหเกียริเป็นประธานกลาวเปิงาน “The SME Coach Day” และแถลงขาว
ความส าเร็จของกิจกรรม Train the Coach ปี 2562 ภายใโครงการศูนยแใหบริการ SME ครบวงจร โยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอม ้ ISMED) เป็นหนวยรวม าเนนิงานพรอมแสงความยนิีและมอบเกยีรบิัรแกโคช 5 ภูมิภาค และ ผูประกอบการ “นแบบ” SME 4.0 
จ านวน 10 ราย และเยี่ยมชมบูธ ผปก. ทั้ง 10 ราย ้ผูเขารวมงานทั้งโคช และ ผปก. จ านวน 190 คน) ณ โรงแรมิเอมเมอรัลแ กรุงเทพฯ  

Biz Mentor 

ที่ปรึกษา/พ่ีเลีย้งธุรกจิทัว่ไป อาทิ การจัการ
, กลยุทธแทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะให
ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการแกไข/ปรบัปรงุ
การ าเนินธุรกจิานางๆ แลว ้Business 

Process/ Business Unit) และยังองมี
ความสามารถวินิจฉยั/ประเมนิศักยภาพทาง
ธุรกิจ ประเ็นส าคัญที่เพ่ิมเิมเขามาคือ 
เรื่องของการเรียมความพรอม และการ
พัฒนา/ปรับปรุงที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงกับ
บริบทของยุคอุสาหกรรม 4.0 เ พ่ือให
ผู ป ระกอบการ  SMEs ไทยกาวเข าสูยุค
อุสาหกรรม 4.0 ไอยางราบรื่น ้Smooth 

Transformation) และมีผลสัมฤทธิ์ 

Tech Expert 

นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 
น วั  ก ร ร ม  ห รื อ เ ท ค นิ ค เ ฉ พ า ะ  า น 
้ Specialist)  ที่ จ ะ ม า ช ว ย ห นุ น เ ส ริ ม
ผูประกอบการ SME ทางานวิทยาศาสรแ 
เทคโนโลยี และนวักรรมที่เกี่ยวของกับ
ขั้ น  อ น / ก ร ะ บ ว น ก า ร  า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
้Business Process) ในานางๆ เพื่อการ
เขาสูยุคอุสาหกรรม 4.0 หรือในยคุจิทิลัไ
อยางเป็นรูปธรรม ประกอบวย 

 านเทคโนโลยี/วิทยาศาสรแ 
 านความคิสรางสรรคแที่มีนวักรรม 
เชน นักออกแบบผลิภัณฑแ/บรรจุภณัฑแ 
สื่อโฆษณา มัลิมีเีย หรืออื่นๆ 

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

Biz Transformer 

ผูที่สรางแรงบันาลใจ ้Inspiration) และ
แรงกระุน ้Catalyst) ใหผูประกอบการ 
SMEไเห็นภาพทัศนแ/ฉากทศันแใหมๆ  ภายใ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
อุสาหกรรม 4.0 หรือยุคิจทิัล จนเกิการ
ยอมรับ และเห็นถึงความจ าเป็นที่ส าคัญจน
น า ไปสูการ เปลี่ยนแปลง ้Disruptive) 
องคแกร/บริษัท ผานการก าหนวิสัยทัศนแ 
พันธกิจ และยุทธศาสรแ ้Main Strategy) 
ซึ่งจะสงผลเชื่อมโยงอการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ ้Business Model Change) 
ใหเกิขึ้นกับ SMEs ในทายที่สุ 

๋นับรวมโคชที่ไรับการพัฒนา 
ปี2561 จ านวน 1,699 ราย 
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เว็บไซแรวบรวมขอมูล ขาวสาร กิจกรรม
และ โครงการที่ เ ป็นปร ะ โยชนแ ของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให  
SME สามารถสืบคน ลงทะเบียนรับ
บริการ และสมัครเขารวมกิจกรรมางๆ 

มีผูเขาใชบริการแลว จ านวน 61,433 
ราย และมียอการเขาชม 178,086 
ครั้ง  ปัจจุ บันอยูระหวาง าเนินการ
พัฒนาระบบเพิ่มเิมส าหรับการจัท า 
SME Profile ซึ่ ง อ ยู ใ น ช ว ง ก า ร
ประสานงานกับหนวยงานภายใน เพื่อ
ออกแบบฐานขอมูล SME Profile 

 

พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมโยงกับ
ระบบขอมูลของหนวยงานสงเสริมางๆ 

ปัจจุบันมีขอมูล SME เขามาลงทะเบียน
หรือปรับปรุ งขอมูลผ านระบบรวม 
375,079 ราย 

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. ใหเกียริเป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ "การ
สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME ในพื้นที่พัฒนาเขเศรษฐกิจพิเศษ” พรอมกับแนะน า
เว็บไซแ www.smeone.info   และแอพพลิเคชั่น SME CONNEXT ใหแกขาราชการ
สังกักรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัิการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพจังหวัและอ าเภอ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ณ โรงแรม แกรนแ ฮาวเวิรแ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

OSMEP Website มี ก า ร
ปรับปรุงขอมูลขาวสารอยาง
อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให  
SME ไรับทราบขอมูลโครงการ
างๆ องคแความรูและขอมูล
ส า ห รั บ  SME ข อ มู ล แ ล ะ
ส ถ า นก า รณแ  SME ส า ห รั บ
หนวยงานสงเสริมางๆ  
รวมถึงการิอสื่อสารกับ 
SME ผานทาง Facebook Live 
้มีผูิามกวา 44,146 คน) 

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. ใหสัมภาษณแในรายการ Biz 
TV เก่ียวกับมารการกระุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และแนวทางการ
สงเสริมผูประกอบการ SME ผานเว็บไซแ www.smeone.info   
ของ สสว. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

การ  าเนินการผาน WEBSITE และ APPICATION  
และชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ เพื่อประโยชนแแกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไสวนเสียกับ สสว. 
ุ้ลาคม 2561-กันยายน 2562) 

แอพพลิเคชั่นรวบรวมขาวสาร กิจกรรม 
หมวหมูธุร กิจางๆ และ Supplier 
ภายใสโลแกน “ครบในคลิกเ ียวเพื่อ 
SME”  ซึ่ ง ผู ป ร ะ ก อ บก า ร จ ะ ไ  รั บ
ประโยชนแในการเพิ่มชองทางการขาย
จากแอพพลิเคชั่น  
มีผูาวนแโหลไปใชงานทั้ง iOS และ 
Android และมีผูสมัครสมาชิก จ านวน
91,587 ราย และมีการประสานเพื่อ
ประชาสัมพันธแและ ใช งาน านสิทธิ
ประโยชนแมากกวา 10 สิทธิประโยชนแ 

www.smeone.info 

 

http://www.smeone.info/
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พัฒนาองค์ความรูส าหรับ SME (Knowledge Center่ 

จัท า  digital platform www.smeknowledgecenter.com  เชื่อมอกับ
เว็บไซแส านักงานฯเพื่อเป็นแหลงจัเก็บองคแความรู ขอมูล ขาวสารและกิจกรรม 
มี facebook live เพื่อใหผูประกอบการไเรียนรูไปพรอมๆกัน พรอมจัท า
หลักสูร ้Module) จ านวน 8 หลักสูร เพื่อการพัฒนาจัการองคแความรู 
้Knowledge Management) โยแบงามกลุมผูประกอบการ Micro และ 
SME ที่เขารวมโครงการ ังนี้ 

 กลุมวิสาหกิจชุมชน ้Micro Enterprise) จัท าหลักสูรพื้นฐานที่
วิสาหกิจชุมชนควรรู สรางแรงจูงใจและสามารถน าไปปฏิบัิไจริง 

 กลุมเริ่มนธุรกิจ ้Early Stage/Start Up) จัท าหลักสูรพื้นฐานเฉพาะ
เรื่อง เนื้อหาเป็นการท า workshop 

 กลุมที่มีศักยภาพ ้Regular) เป็นองคแความรูแยกเฉพาะธุรกิจที่สามารถ
อยอไ 

 กลุมที่มีศักยภาพพรอมเขาสูลาางประเทศ ้Strong) เนื้อหาเป็นการ
จัท า workshop เป็นองคแความรูแยกเฉพาะธุรกิจ โยทุกกลุมมีการ   
แจกแจงหลักสูรพอสังเขป 

จากการจัท าคลังขอมูลองคแความรู ในรูปแบบ E-
book, information Clip, Pocketbook เ น นองคแ
ความรูใหม รวมถึงองคแความรูที่ไจากการจักิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/หรือใหค าปรึกษา 

มีผูเขาใชบริการแลว 242,685 ครั้ง 

มีผูประกอบการและผูที่สนใจจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคแ
ความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในานางๆ 4,557 ราย

http://www.smeknowledgecenter.com/
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ภาพการจักจิกรรมการเช่ือมโยงเขาสูการสงเสริมานการลา  
และการแถลงผลส าเร็จโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม ้Early Stage)  

ณ โรงภาพยนรแ ลิโ ช้ัน 2 ลิโ คอนเนค สยามสแควรแ เม่ือวันที่ 28 สงิหาคม 2562 
 

ยุทธศาส ร์ที ่3 

สรางสงัคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 
 

งบประมาณ 744,614,200.00  บาท (18 งาน/โครงการ่ 
  าเนินการเสร็จสิ้น   17 งาน/โครงการ 
 ไมไ าเนินการ    1 งาน / โครงการ 

ยกระับผูประกอบการใหกาวสูการเป็นผูประกอบการ 4.0 โยการอบรมเชิงปฏิบัิการเก่ียวกับการเป็น
ผูประกอบการ ้Entrepreneurship Course) ซึ่งมุงเนนการเรียนรูการเป็นผูประกอบการใหมีความรูสมัยใหม เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มจากนวักรรม และการยกระับธุรกิจ High Value การบริหารจัการธุรกิจทั่วไป การบัญชี 
การลา กฎหมายธุรกิจ เป็นน 

โครงการพฒันาผูประกอบการใหม (Early Stage่ 
 

พันธมิ ร 8 หนวยรวม  าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 
มหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ, สถาบันพัฒนา
อุสาหกรรมสิ่งทอ, สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย ้สถาบัน
อุสาหกรรมเพื่อการเกษร) , มหาวิทยาลัยมหิลวิทยาเข
นครสวรรคแ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2 หนวยงานสนับสนุน  
ธนาคารเพื่อการเกษรและสหกรณแการเกษร และธนาคารออมสิน 

01 

Entrepreneurship 

Course 

10,321 ราย 

SME ไ  รั บ ค ว า ม รู
เบื้องนมุง 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 

4,846 ราย 

SME มีแผนธุรกิจเพื่อ
เรียมความพรอมใน
การ าเนินธุรกิจ 

มี.ค. – เม.ย.62 

03 

Consult 

2,948 กิจการ 

SME เขารับการบมเพาะ
การพัฒนาสินคาหรือ
บริการใหเป็นที่องการ
ของลา 

พ.ค. – มิ.ย.62 ก.ค. – ส.ค.62 

1,594 ราย 

เชื่อมโยงสินคาเขาสู
การสงเสริมลาเพ่ือ
เรี ยมความพรอม
ใหแกผูประกอบการ 

04 

Business Matching 

05 

สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ 

ก.ย.62 

1,980.59 ลานบาท 

น านวักรรมและเทคโนโลยี
ม า พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง 
ก อ ใ ห เ กิ มูลค า เ พ่ิมกับ
ผลิภัณฑแ สินคาและบริการ  
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สสว.รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาส ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือและ
มหาวทิยาลัยขอนแกน  าเนินการ
ยกระ ับผูประกอบการและสรางคุณคา
ใหกับธุรกิจโ ยการน าเทคโนโลยี 
งานวิจัยหรือนวั กรรมที่เหมาะสมมาใช 

ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ จ านวน 

502 ราย ไรับการวิเคราะหแศักยภาพทาง

ธุรกิจ พรอมกับไรับการส ารวจความ

องการทางเทคโนโลยี  งานวิจัยหรือ

นวักรรม และผานการอบรมเพื่อพัฒนา

และยกระับศักยภาพในหลักสูรางๆ 

เพื่อการพัฒนาเชิงลึก โยมีผูเชี่ยวชาญ

ลงพื้ นที่ ช วย เหลื อ ให ค าแนะน า  แล ะ

ถายทอความรูผานงานวิจัย เทคโนโลยี 

และนวักรรม มีจ านวน 192 ราย ไรับ
การคัเลือกเพื่อเขารวมกิจกรรมทสอบ

โครงการยกระ ับธุรกจิระ ับเริม่ น (Boost Up New Enterpreneurs่ 
 

งานแถลงผลส าเร็จโครงการยกระับธรุกิจระับเริ่มน ้Boost Up New Entrepreneurs) 

ณ โรงภาพยนรแ ลิโ ช้ัน 2 ลิโ คอนเนค สยามสแควรแ เม่ือวันที่ 28 สงิหาคม 2562 

 

มีการน าเทคโนโลยีและนวักรรมมาปรับปรุงกระบวนการผลิและการบริหารจัการ การพัฒนาผลิภัณฑแ สินคาหรือบริการให

ไมารฐาน เพื่อใหเกิมูลคาเพิ่มเป็นที่องการและอบโจทยแของลาทั้งในและางประเทศ ซึ่งสามารถลนทุนในการ าเนิน

ธุรกิจทั้งในานการผลิและการขนสงไมากถึง 227 ลานบาท 

502 ราย 
ส ารวจความองการและวิเคราะหแ
ศักยภาพ 1 Step 

2 Step 

502 ราย 
อบรมความรูที่เก่ียวของกับาน
เทคโนโลยี งานวิจัย และนวักรรม 

3 Step 

502 ราย 
พัฒนาเชิงลึกเชื่อมโยงงานวิจัยและ
มีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่ให
ค าแนะน า 

4 Step 

192 ราย 
เขารวมกิจกรรมทสอบลาใน
ประเทศ 
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พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ จ านวน 
4,364 ราย โยการอบรมเพิ่มองคแ
ความรู การจัประชุม workshop  

สอนการเขยีนแผนพฒันาเครอืขาย 
จนผูประกอบการสามารถจัท า
แผนพฒันาเครือขายไ 33 แผน 

พัฒนาเครอืขาย 33 เครือขาย โย
สนับสนุนการจักจิกรรมสงเสรมิ
การลาทัง้ในและางประเทศ 

พัฒนาผูประสานงานเครือขาย
แ ล ะ  Service Provider 195 
ราย โยการใหองคแความรูและ
เ ชื่ อ ม โ ยงความร วมมื อ กั บ
หนวยงานอื่น 

โครงการสนับสนุนเครือขาย SME พัฒนาศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง
ั้งแนน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ทั้งในานการผลิ การบริหารจัการ านมารฐาน 
และานผลิภัณฑแและบริการ รวมทั้ง าเนินการพัฒนาผูประกอบการ  SME   ใน
เครือขายใหมีศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการจัอบรมใหความรูแกผูน าเครือขายและ
ผูประสานงานเครือขาย ้Service  Provider และ CDA) ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ผูประกอบการ จ านวน 4,364 ราย  
 

ไ รับการพัฒนาศักยภาพในการ  าเนินธุรกิจ 
33 เครือขาย ไ รับการพฒันาศักยภาพ 

 

 ผูน า/ผูประสานงานเครือขาย 
ไ รับการพัฒนาศักยภาพ 

จ านวน 195 ราย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1 กิจกรรมพัฒนาเครือขายสมุนไพร  
และเครือขายเทคโนโลยีเพื่อ

การเกษร 2 

สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายมวยไทย  
และเครือขาย Sport Economy 

3 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิจกรรมพัฒนาเครือขาย 
Digital Content 

4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายปลากั 

5 

สถาบันอาหาร 

กิจกรรมพัฒนาเครือขาย
สับปะรและเครือขายกระเทียม 

6 

สถาบนัพัฒนาวสิาหกจิ
ขนากลางและขนายอม 

กิจกรรมพฒันาเครอืขาย Creative 

Entertainment และเครือขายนวักรรม
ธุรกิจอุสาหกรรมฮาลาล 

ก.พ.-เม.ย.62 พ.ค.-ก.ค.62 ส.ค.-ก.ย.62 

พัฒนา Service Provider  และผู
ประสานเครือขาย CDA 

พัฒนาสงเสริมความ
เขมแขง็เครือขาย 

จัท าแผนพฒันา 
คลัสเอรแ 

พัฒนาศกัยภาพ
ผูประกอบการ 
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พิธีแถลงผลส าเร็จ โครงการสนับสนุนเครือขาย SME ประจ าปี 2562 
 ภายใคอนเซปแ “Power of Cluster Power of Connection”  

ณ โรงแรม เอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  
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5 

งานแถลงผลการ าเนินงาน SME ONLINE ปีที่ 3 ภายใแนวคิ Digital to Global ภายใโครงการสงเสริมพัฒนาลา
อิเล็กทรอนิกสแส าหรับ SME ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่หองเมยแแฟรแ บอลรูม ซี โรงแรม เคอะเบอเคลียแ ประูน้ า 
กรุงเทพมหานครฯ โยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒกุล ผูอ านวยการส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 
้สสว.) เป็นประธานเปิงาน และมีัวแทนจาก 5 หนวยงาน เขารวม อาทิ นายนิิ วิทยาวิโรจนแ ผูอ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เขารวมงาน 

รวมกับ 5 หนวยงาน ประกอบวย 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาส ร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม  

และ E-Market Place  14 บริษัท 

อบรมใหความรูานบริหารจัการลาออนไลนแ ใหค าปรกึษา 
และยกระบัมารฐาน 

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

กจิกรรมสงเสรมิการลา 

ผลักนั SME ทีม่ศีกัยภาพ วยการชวยในเรือ่งเกีย่วกบั
เทคโนโลยีางๆ การแปลภาษา พัฒนาบรรจภุณัฑแ 

ผลักนัเขาสูลาสากล เชน Alibaba, Ebay, Amazon ฯลฯ
และพาเขารวมงานแสงสนิคาางประเทศ Business  

Matching 

2 

3 

1 

5 

4 

มีผูประกอบการ 52,918 ราย 

ไรับการสงเสริมการคาลาออนไลนแ  

102,078 ผลิ ภัณฑ์ 
ไรับการเรียมความพรอมเขาสูระบบลา
อิเล็กทรอนิกสแ  

โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 

 าเนินการสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการ SME ใหมีโอกาสเขาถึงกลุมลูกคาเปูาหมายไสะวก สราง
ยอขายใหแกผูประกอบการ โยชวยเรียมความพรอมในการน าสินคาเขาสูลาออนไลนแ ใหความรูและ
ใหค าปรึกษาแนะน าในการท าธุรกิจบนลาออนไลนแ จักิจกรรมสนับสนุนการขายบนลาออนไลนแ เชน 
การสงเสริมการขาย การช าระเงิน การสงสินคาใหถึงมือลูกคาอยางเป็นระบบ เพื่อสรางความรูความเขาใจ
อยางเป็นระบบ และยกระับผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจสามารถแขงขันไอยางยั่งยืน 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  (SME Regular Level่มุงอยอให 
SME เขาถึงมารฐานระับสากล รวมทั้งเรียมสนับสนุนคูปองท าฉลากโภชนาการและคูปอง
รวจวิเคราะหแในหองปฏิบัิการ สนับสนุนกิจกรรมการลาางประเทศเพื่อยกระับให
ผูประกอบการสามารถแขงขันไในระับสากล โยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวม 11 แหง 
รวม าเนินการ และั้งเปูาสานอการพัฒนาผูประกอบการไปสูอุสาหกรรมแหงอนาค 

 สสว.รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวม  11  แหง 
 าเนินการพัฒนาขีความสามารถในการแขงขัน
ผูประกอบการ รวมทั้งเรียมสนับสนุนคูปอง ท าฉลาก
โภชนาการและคูปองรวจวิเคราะหแในหองปฏิบัิการ 
สนับสนุนกิจกรรมการลาางประเทศเพื่อยกระับ
ผูประกอบการใหแขงขันไในระับสากล และั้งเปูา
สานอการพัฒนาผูประกอบการไปสูอุสาหกรรม
แหงอนาค โยมีผูประกอบการ จ านวน 11,009 ราย 
เขารวมกิจกรรมการใหความรูผานการอบรมในาน
 าเนินธุรกิจ และประชุมเชิงปฏิบัิการในานการท า
บัญชีที่ถูกอง ความส าคัญของบัญชีเียว ภาษีและ
กฎหมายที่เ ก่ียวของ และมีผูประกอบการ 3,409 
กิจการ ไผานการพัฒนาเชิงลึก เชน การสรางแบ
รนแ การสรางภาพลักษณแราสินคา การออกแบบ
และพัฒนาผลิภัณฑแ การปรับกระบวนการผลิสินคา
หรือบริการโยอาศัยเทคโลยีหรือนวักรรม านการ
บริหารจัการ านการลา ฯลฯ หรือ การอยอ
การใหค าปรึกษาเชิงลึก สงผลใหผูประกอบการมี
ศักยภาพในการ าเนินธุรกิจหรือมีมารฐานในาน
างๆ และกอใหเกิมูลคาเศรษฐกิจทั้งจากยอ
จ าหนายสินคา จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ การ
ลนทุนการผลิ การเสียภาษีคืนใหรัฐ รวมกวา 
1,374.61 ลานบาท 

นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนการรวจวิเคราะหแใน
หองปฏิบัิการ เพื่อเรียมความพรอมานมารฐาน 
จ านวน 1,200 กิจการ อาทิ จัท าฉลากโภชนาการ 
มารฐานฉลากประหยัไฟเบอรแ 5 มารฐาน ISO ฯลฯ 

สถาบนัอาหาร 

สถาบนัไฟฟูาและอิเลก็ทรอนกิสแ 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

สมาคมส านกังานบญัชีไทย 

มหาวทิยาลยัขอนแกน 

ส านกังานสงเสรมิเศรษฐกจิสรางสรรคแ   

สถาบนัพัฒนาวิสาหกจิขนากลางและขนายอม  

สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย   

สถาบนัพัฒนาอุสาหกรรมสิง่ทอ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี  

สถาบนัรบัรองมารฐานไอเอสโอ 

การอบรม-สัมมนาใหความรู 

 Creative Design and Trend 2020 

 กลยุทธแเชิงรกุอุสาหกรรมสขุภาพและ
ความงามสูลาโลก Creative Spa 
& Wellness Thailand 

 ยกระับผลิภณัฑแอาหารสูลาอยาง
ยั่งยืน 

 ฝุาธุรกิจพลิกกลยุทธแ 360 องศา  
 มารฐานระบบบริหารคุณภาพ ้ISO 

9001 : 2015) และระบบการจัการ
นวักรรม ้CEN/TS16555-1) 

 GMP Challenge ยกระับ ปรับและเปลี่ยน 

 เทคโนโลยี Fintech 

 ปฏิรูปธุรกิจในรูปแบบิจิทัล Transform or 
Obsolete:  Accelerate Innovation to 
Success 

    SME ออนไลนแสายแข็ง  
    โฆษณาอยางไรเพื่อเพิ่มยอขายในยุค 

Online Digital 

ภาพการจังานแถลงผลส าเร็จ โครงการสงเสริมและพัฒนธุรกิจระับเิบโ (SME Regular Level) ปี 2562                                       
ณ หอง Great Room ชั้น 3 โรงแรม W Bangkok กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว.  

ใหเกียริเป็นประธานและแถลงความส าเร็จ 
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2,579คู 
เกิการเจรจา
ธุรกิจระหวาง 
SME ไทย กับ
างประเทศ 

465กิจการ 
เขารวมงาน
แสงสินคาใน
และางประเทศ 

ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

1,902ลานบาท 
เกิการมูลคาทาง
เศรษฐกจิ และ/หรือ
มูลคาการซือ้ขาย
ลวงหนา 

1,202ราย 
ไรับความรูาน
การลา 

กิจกรรม
ทสอบ
ลา 

02 

กิจกรรมจบัคู
ธุรกิจ 
Business 
Matching 

03 

SME  

กิจกรรม
อบรมให
ความรู
าน
การลา 

01 

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

ามความ เหมาะสมของแล ะพื้ นที่  โยมี
ผูประกอบการ SME จ านวน 2,044 ราย ไรับ
ความรูานการลา จากการจัสัมมนาให
ความรูในหัวขอางๆ ไแก การลาฮาลาล การ
เปิเกมรุก บุกลาอาหารแนมังกร การสราง
โอกาสทางการคาสูลาจีน-ฮองกง และลา
นานาชาิ วยสินคาไลฟ์สไลแ เป็นน 

และไรับการสนับสนุนานการลาทั้งใน
ประเทศและางประเทศ จ านวน 2,000 กิจการ 
จากการเขารวมกิจกรรมงานแสงและจ าหนายใน
างประเทศ สงผลใหเกิการเจรจาจับคูธุรกิจ 
จ านวน 3,824 คู เกิมูลคาการเจรจาการคาทัง้ใน
และางประเทศ รวม 3,516.23 ลานบาท 

 

โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ใหกับ SME  

พัฒนาศักยภาพและยกระับขีความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ SME ในลาสากล 

หัวขอการอบรม านการ ลา   
 โอกาสทางการลาส าหรับสนิคาไลฟ์สไลแเพ่ือการสงออก แนวคิเทรนแของสินคาไลฟ์

สไลแปี 2019 พรอมเทคนิคการเรียมัวในการออกงานแสงสินคาางประเทศ 

 สรางโอกาสทางการลาสูลาจีน-ฮองกง และลานานาชาิวยสินคาไลฟ์สไลแ 
 รูลึกลาฮาลาละวันออกกลางและเทคนิคการั้งราคาสินคา 
 เจาะลาแนซามูไร ณ เมืองโอซากา ้ประเภทสินคาของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก 

สินคา D.I.Y. สินคาไลฟ์สไลแ และกลุมอาหารพรอมรับประทาน) 
 Bright & Full of Opportunities in INDIA  

 เจาะลาอาหารเพื่อสุขภาพไหวัน 

ประมวลภาพการจั กจิกรรม างๆ ภายใ โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ใหกบั SME ปี 2562 

กิจกรรมในงานแส งสินคา Interior Lifestyle TOKYO 

2019  ระหวางวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยแแสง
สินคา Tokyo Big Sight West Hall กรุงโเกียว ประเทศ
ญี่ปุุน สสว. น าผูประกอบการ SME ไทย จ านวน 22 ราย รวม
ออกบูธแสงสินคาและเขารวมกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ เพ่ือ
เส ริ ม สร า ง โอกาสและชองทางการลาใหมๆ  ให แก
ผูประกอบการไทย ศึกษาแนวทางการพัฒนาลาและสินคา
วยการน าสนิคาไปทสอบลาญี่ปุนุ และเพื่อขยายมลูคาการ
สงออกสินคาไทยในลาญี่ปุุน ทั้งนี้ ภายในงานเกิการเจรจา
การคา 105 คู ประกอบวยผูน าเขา ัวแทนจ าหนาย ผูกระจาย
สินคา ผูประกอบการธุรกิจคาปลีก หางสรรพสินคา จากญี่ปุุน 
จีน ไหวัน และเกาหลี มูลคาที่คาวาจะมีการสั่งซื้อภายใน 1 ปี
กวา 150 ลานบาท  

งานแส งและจ าหนายสินคา SME One Fest 2019  ณ ลานแฟชั่นฮอลลแ 
หางสรรพสินคา เอะมอลลแ จังหวันครราชสีมา ระหวางวันที่ 18-23 สิงหาคม 
2562 มีผูประกอบการ SME เขารวมออกงานแสงสินคาและจ าหนายสนิคาจ านวน 
59 ราย โยเป็นสินคาประเภท อาหาร เครื่องใชภายในบาน เครื่องส าอาง และ
สินคาแฟชั่นเสื้อผา และเครื่องประับ มียอจ าหนายสินคาจากในงาน 0.8739 
ลานบาท 
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สสว.รวมกับสถาบันอาหาร พาผูประกอบการเขารวมงานแส งสินคา 
HKTDC Food Expo 2019 ระหวางวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562 ณ 
เขบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โยการเขารวมงานใน
ครั้งนีไ้รับผลอบรับจากผูเขารวมชมงานและนักธุรกิจเป็นอยางี โย
สินคาไรับยอสั่งซือ้เริ่มนในงานมากทีสุ่ 3 ล าับ 1. ขาวแเนมินิ  บ. 
ไทยยังเกอรแฟารแม 2. ทรัฟเฟิลทุเรียน บ. ทรัฟเฟิลอีท จ ากั 3. น้ า
มะพราวน้ าหอม 100%  บ.ออแกนไทย จ ากั โยยอสั่งซื้อภายในงาน 
จ านวน 18,787,768 บาท มีจ านวนคาการณแมลูคาการซือ้ขายภายใน 1 
ปี กวา 184 ลานบาท รวมมูลคาจากการเขารวมงานทั้งสิ้น 202.78 ลาน
บาท เกิการเจรจาธุรกิจจ านวน 257 คู 
 

งานแส งและจ าหนายสินคา SME One Fest 2019 ระหวางวันที่ 30 
สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนยแการคาฟิวเจอรแพารแค รังสิ 
จังหวัปทุมธานี มีผูประกอบการ SME เขารวมออกงานแสงสินคาและ
จ าหนายสนิคาจ านวน 231 ราย โยเป็นสินคาประเภท อาหาร เครื่องใช
ภายในบาน เครื่องส าอาง และสินคาแฟชั่นเสื้อผา และเครื่องประับ มี
ยอจ าหนายสินคาจากในงาน 3.4337 ลานบาท 

งานแส งและจ าหนายสินคา FOOD2CHINA EXPO 2019 

ระหวางวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ Area C, China Import & 
Export Fair Complex Guangzhou, China ภายในงาน มีบูธแสง
สินคามากกวา 800 บูธ ในบริเวณพ้ืนที่จัแสง 20,000 ารางเมร 
และมีผู เขารวมงานมากกวา 10,000 คน มีการน าเสนอสินคา
ผลิภัณฑแอาหารจากกวา 30 ประเทศ ทั่วทั้งหาทวีป ไแก อเมริกา
เหนือ อเมริกาใ ยุโรป เอเชีย และ โอเชียเนีย ซึ่งบูธแสงสนิคานั้น มา
จากทั้งในประเทศจีนเองและจากผูน าเขาสินคาางประเทศ ผลิภัณฑแ
อาหารส าหรับจัแสงสินคาจะแบงออกเป็น 8 ประเภทวยกัน ไแก 
สินคาประเภทขนมและของหวาน เนื้อสัวแและอาหารทะเล สินคา
ประเภทเครื่องปรุงรส เครื่องื่มแอลกอฮอลแประเภทไวนแและเบียรแ ชา 
กาแฟ และเครื่องื่มอื่นๆ อาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารเ็ก แผนก
อาหารฮาลาล อุปกรณแเครื่องมือท าอาหารและการบริการเกี่ยวกับ
อาหาร  
มียอมูลคาการเจรจาการคาและจ าหนายสินคางาน FOOD2CHINA 
EXPO 2019 ระหวางวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ เมืองกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจนี มียอจ าหนายภายในงานทนัที 3.10 ลานบาท 
สามารถจับคูเจรจาธุรกจิไ 262 คู เกิมูลคาการเจรจาธุรกจิ 234.85 
ลานบาท รวมมูลคาการคาทั้งสิ้น 237.95 ลานบาท 

สสว.น าผูประกอบการ จ านวน 48 บริษัท 68 ราย เขารวมการสัมมนาและ
กิจกรรมพบปะเจรจาจับคูธุรกิจในงาน “Tokyo Hotel Inspection and 

Travel Agent Business Matching Trip” ระหวางวันที่ 24-28 กันยายน 
2562 ณ กรุงโเกยีว ประเทศญีปุ่นุ โยสามารถสรางมลูคาการซือ้ขายทีค่า
วาจะเกิขึ้นภายหลังการเจรจาธุรกิจในระยะเวลา 1 ปี เป็นเงินจ านวน 
437.5300 ลานบาท 
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การสงเสริม SME ผานการจักิจกรรมและโครงการที่ส าคัญ ในปี 2562  สสว.  าเนินการพัฒนาและสงเสริม SME 

ผานโครงการางๆ ังนี้   

โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู ลา สากล   าเนินงานพัฒนา
ผูประกอบการในภาคการผลิ ในกลุมสินคาประเภทผาทอพื้นเมืองเ โยการออกแบบ 
้Design) ใหมีเอกลักษณแ สามารถผลิขายไในเชิงพานิชยแ ใหมีศักยภาพและไรับ
การสงเสริมไปเปิลาการคาทั้ง ในและางประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให
ผูประกอบการไมีชองทางลาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ผลการ า เ นินงาน  ไ พัฒนาผูปร ะกอบการ  SME ผ าทอพื้ น เมือง ในภาค
ะวันออกเฉียงเหนือกวา 1,100 ราย ผานกิจกรรมการฝึกอบรมวยหลักสูรธุรกิจ
และการลาสมัยใหม ้Business Model) การออกแบบ ้Art & design) สราง
นแบบสินคา ้Pattern) และเทคโนโลยีนวักรรม ้ Technology and Innovation)  

พรอมใหค าปรึกษาผูประกอบการที่มีศักยภาพ 100 ราย ยกระับผลิภัณฑแแฟชั่น
และไลฟ์สไลแ 100 คอลเลคชั่น ซึ่ง สสว. มีความมุงมั่นในการผลักันผลงานของ
ผูประกอบการ SME เหลาน้ีใหเป็นยอมรับในระับประเทศและระับโลกไปรวมงาน
แสงสินค า ในงาน  Hong Kong Fashion Week และ  Texworld & Apparel 

Sourcing USA  ในกรกฎาคม 2562 ที่ผานมา คาการณแวาจะสามารถสรางรายไ
จากการสั่งซื้อไมนอยกวา 100 ลานบาท  

โครงการยกระ ับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารและเครื่อง ื่ม สสว. าเนินการ
รวมกับสถาบันอาหาร รวมพัฒนาผลิภัณฑแใหม เพื่อเพิ่มมูลคาวัถุิบในทองถิ่น ใหเกิการ
สรางอาชีพ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีรายไ และมีคุณภาพชีวิที่ี ใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุม
อาหารและเครื่องื่ม จ านวน 500 รายจากทั่วประเทศ และใหค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อการออกแบบ 
พัฒนาผลิภัณฑแ หรือบรรจุภัณฑแใหกับผูประกอบการที่ผานการเขารวมกิจกรรมจ านวน 52 
ราย/52 ผลิภัณฑแ พรอมทั้งการคัเลือกสินคานแบบ จ านวน 5 ผลิภัณฑแเพื่อเป็นโมเลใน
การพัฒนาใหกับผูประกอบการหรือชุมชนอื่น ใหเกิแรงผลักันในการพัฒนาผลิภัณฑแให
อบสนองความองการในลายุคปัจจุบัน โยคาการณแวาโครงการจะสามารถเพิ่มโอกาส
และชองทางการจ าหนาย และขยายัวทางธุรกิจไไมนอยกวา ไมนอยกวา 44.87 ลานบาท  

                      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ SME  ในเครือขายธุรกิจอาหาร วย
ระบบมา รฐานสากล ปี 2562 ชวยยกระับมารฐานการผลิผูประกอบการ
อุสาหกรรมอาหาร และอุสาหกรรมที่เกี่ยวของโซอุปทานโยการน าความรู
เกี่ยวกับระบบการจัการสากลเขามาประยุกแใชในการผลิเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภคทั้งในและางประเทศ โยจัท าหลักสูร “การบริหารจัการผลิ
วยระบบมารฐาน” เชน GMP codex หรือ HACCP หรือ BRC หรือ ISO 22000 

และหลักสูร “การประยุกแใชระบบมารฐานในระับสากลในอุสาหกรรมอาหาร
ของไทย” โยไ าเนินการส ารวจสภาพการผลิ ณ สถานประกอบการเพื่อ
วิเคราะหแสภาพปัญหา ใหค าปรึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบคุณภาพการ
บริหารจัการการผลิวยระบบมารฐาน สรางจิส านึกการผลิสินคาปลอภัย
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุสาหกรรมอาหารและอุสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
ใหกับสถานประกอบการที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 250 สถานประกอบการ 
โยมีบุคลากรในอุสาหกรรมที่เกี่ยวของไรับการพัฒนาศักยภาพจ านวน 1,666 ราย 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานที่ผานการฝึกอบรมไ 6.5 % 

โครงการยกระ ับมา รฐานสินคา สนับสนุนใหผูประกอบการ จ านวน 1,012 
ราย ไรับการสงเสริมมารฐานสินคา โยการใหความรูเกี่ยวกับมารฐาน
สินคา สนับสนุนการการรวจฉลากโภชนาการ Thai RDI การรวจสารพิษ
กคาง ้Toxic) โยการรวจวิเคราะหแทางหองปฏิบัิการ 1,000 ราย เพื่อ
สรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภค การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา รวมถึง
การเขารวจประเมินสถานประกอบการ จ านวน 50 รายเพื่อเรียมความ
พรอมในการยื่นขอมารฐาน อันจะน าไปสูการยกระับมารฐานสินคาของ
ผูประกอบการใหมีศักยภาพสามารถแขงขันในลาระับสากลไอยางยั่งยืน 
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การจังาน “Care Expo Thailand 2019 งานแฟรแ เพ่ือคนทีคุ่ณแครแ” 

ซึง่เปน็อกีหนึง่เวทกีารคาานอุสาหกรรมการผลิสนิคาและบรกิารผูสงูอายุ จัขึน้ระหวางวนัที่ 29 สงิหาคม – 1 กนัยายน 2562                           
ณ ศนูยแนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  

พลเอกประยุทธแ  จันทรแโอชา นายกรัฐมนรีใหเกียริเป็นประธานและกลาวปาฐกถาพิเศษ ภายในงานประชุมวิชาการ ASEAN MSMEs in the 

Digital Era : Challenges and Opportunities เพ่ือเป็นเวทีส าคัญใหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศเจรจาคูคา รวมผูแทนจากประเทศสมาชิกไเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณแและแนวทางปฏิบัิที่ี รวมถึงความคิเห็นางๆ
เกี่ยวกับสิ่งที่ MSMEs องเผชิญกับยุคปฏิวัิอุสาหกรรมครั้งที่ 4 จัโย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) กระทรวงการ
างประเทศ และ สสว. โยมีนายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว.กลาวอนรับ ณ หองไทยจิรลา โรงแรมแมริออท มารแคียแ ควีนสแปารแค 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 

การจังาน “ผสาน สรางสรรคแ มุงมั่น ยั่งยืน สุยอผลิภัณฑแเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” โยมีการน า SME 400 
ราย จากศูนยแ Excellence Center 4 ภูมิภาค ที่ สสว. จับมอืกบัมหาวทิยาลยั
รัฐ 8 แหงทั่วประเทศ ทสอบลา ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2562  
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ศูนยแแหงความเป็นเลิศ ้Excellence Center) ภายใโครงการสงเสริมเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562  

 าเนินการจัั้งศูนยแแหงความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center 8 แหงครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โยมุงพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ทั้งานเกษร ธุรกิจชุมชนและสรางเครือขายใหเขมแข็ง ภายใโครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ปี 2562 รวมกับชุมชนพัฒนาอยอผลิภัณฑแสินคาและเพิ่มชองทางการลาผูประกอบการจ านวน 453 ราย สราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเพิ่ม 10 เครือขาย มีวิสาหกิจชุมชนในเครือขายรวม 57 วิสาหกิจชุมชน สามารถยกระับรายไธุรกิจชุมชน
เพิ่มขึ้นจากเิมรอยละ 17.67 สรางความยั่งยืนทางรายไใหคนในธุรกิจชุมชนกวา 3,171 คน และมีการจางงานเพิ่มขึ้นกวารอยละ 
11.45 เกิเป็นมูลคาทางเศรษฐกิจวยธุรกิจของชุมชนกวา 317 ลานบาท พรอมโชวแ 8 Product Champions ธุรกิจเนจาก 8 
ธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพพรอมแขงขันในลาทั้งในและางประเทศ  
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การแถลงขาวความส าเรจ็โครงการสงเสรมิเครอืขายวสิาหกจิชมุชนเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ประจ าปี 2562 พรอมทัง้การมอบ
รางวัล 8 Product Champions ณ หอง INFINITY 2 โรงแรมพูลแมน กรงุเทพ คงิสแพาวเวอรแ เมือ่วนัที่ 27 กันยายน 2562 

การจังาน “ผสาน สรางสรรคแ มุงมัน่ ยัง่ยนื สุยอผลิภัณฑแเครอืขายวสิาหกจิชมุชน & Product Champions 2019” 

โยน า SMEs 400 ราย จากศูนยแ Excellence Center 4 ภูมิภาค ที่ สสว. รวมมือ
กับมหาวิทยาลัยรัฐ 8 แหงทั่วประเทศ ทสอบลา 4 ครั้ง เพ่ืออยอเสรมิสราง
เครือขายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการแขงขันในยุค 4.0 ส าหรับกิจกรรม
ทสอบลา 3 ครั้งที่ผานมา มีรายละเอียังนี้คือ ครั้งที่ 1 เป็นการจัของม.
เชียงใหม และ ม.เทคโนโลยพีระนครเหนือ ครั้งที่ 2 จัโย ม.เทคโนโลยสีุรนารีและ 
ม.แมโจ ครั้งที่ 3 จัโย ม.นเรศวร และ ม.วลัยลักษณแ และครั้งที่ 4 ซึ่งจัระหวาง
วันที่ 19-22 ก.ย. จัโย ม.ขอนแกน และ ม.สงขลานครินทรแ 
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โครงการพัฒนาสูสุ ยอ เอสเอ็มอีจังหวั  SME Provincial Champion  าเนินการ
ประเมินนเอง ้Self-assessment) เพื่อใหทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทั้งทางานการพัฒนาผลิภัณฑแ 
การบริหารจัการ การผลิ การเขาถึงแหลงเงินทุน การเงิน ระบบบัญชี การลา เพื่อก าหนแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการ าเนินงานในทุกมิิที่จะกาวเขาสู Thailand 4.0 ใหรงกับความองการของ
ผูประกอบการ 

“ผูเขารวมโครงการจะไรบัแนวทางการ
พัฒนาขีความสามารถใหเกิความ
เขมแขง็เพื่อเปน็นแบบใหกับ SMEs ใน
จังหวัของนเอง นอกจากนี้ ผูผาน
การคัเลือก มีโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมทสอบลาทั้งในประเทศและ
างประเทศ การไรับค าแนะน าจากที่
ปรึกษาและผู เชี่ยวชาญเฉพาะาน 
รวมทั้ งการ พัฒนาผลิภัณฑแหรือ
รูปแบบการใหบริการใหมๆ หรือสื่อ
การลาและการประชาสัมพันธแผาน
แพลทฟอรแม ้Platform) ของโครงการ
อยางอเนื่อง” 

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

ยกระับผูประกอบการ SME ที่มีศักยภาพทั่วประเทศและพัฒนาใหเป็นผูประกอบการที่เป็นสุยอเอสเอม็อีจงัหวั เพื่อเป็น
นแบบของผูประกอบการ SME ในจังหวั น าไปสูการพัฒนาศกัยภาพของ SME ไทยในการขยายธุรกิจไอยางยัง่ยนื โย
ในปี 2562 มีผูผานการคัเลอืก 462 ราย จาก 3 กลุม ไแก ธุรกิจที่พัก รานอาหาร และสปา ธุรกิจทองเที่ยว และสันทนาการ 
ธุรกิจของฝากของที่ระลึก ที่เป็นซพัพลายเชน ้ Supply Chain) ของอุสาหกรรมการทองเที่ยว มีการพัฒนาโยการน าอั
ลักษณแทองถิน่ รวมทั้งการทองเที่ยวแบบชมุชนสรางเปน็จุขายภายใแนวความคิ “ชุมชนรุนใหมหัวใจทองเทีย่ว” โยไจั
พิธีมอบประกาศนยีบัรแกผูประกอบการจากทัว่ประเทศทีผ่านการพัฒนาในโครงการฯ พรอมจักิจกรรมเจรจาธุรกจิรวมกบั
บริษัทชั้นน าจากกลุม Travel Agency, Trader และกลุม Modern Trade ชั้นน าทั้งระับประเทศและางประเทศ เชน Local 

Alike, The Mall, หอการคาไทย-ุรกี, ลาน้ า 4 ภาคพัทยา, FN Outlet ฯลฯ รวมทั้งรวมถึงการพาไปศึกษาูงาน ณ 
ประเทศเนเธอแลนแในชวงเือนสิงหาคม 2562 

ผลการ าเนนิงาน ผูประกอบการมยีอขายเพ่ิมขึน้คิเปน็มลูคา 512.2809 ลานบาท จากการพัฒนาปรบัปรุงการ าเนนิงาน
ามผลการประเมินนเอง และานการพัฒนาผลิภัณฑแ หรือบรรจุภัณฑแ หรือสื่อการลา หรือรูปแบบบริการใหมๆ เกิ
การเจรจาธุรกิจ จ านวน 330 คู จากการเขางานแสงและจ าหนายสินคา ศูนยแการคาฟิวเจอรแพารแค รังสิ ในวันที่ 23-25 

สิงหาคม 2562 และการไปศึกษาูงานางประเทศ ณ ประเทศเนเธอรแแลนแ ในวันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2562 

761 ราย  
462 ราย  

462 ผลิ ภัณฑ์  

462 ราย  
148 ราย  

330 คู 

152 ราย  

โฮมสเ ย์ , ฟาร์มสเ ย์  

ธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจของฝาก 
ของท่ีระลึก 

ศูนย์การเรียนรู
ชุมชน 
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"สสว. น าผูประกอบการ SME เปิลาราชอาณาจกัรเนเธอรแแลนแ" 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอ านวยการส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้ สสว.) พรอมคณะผูประกอบการภายใโครงการ
พัฒนาสูสุยอ SMEs จังหวั ้SMEs Provincial Champions) ปี 2562 เขารวมน าเสนอธุรกิจกับผูประกอบการานการทองเที่ยวของ
เนเธอรแแลนแ  Ms. Barbara van Eck, de Jong Intra Vakanties ณ Crown Plaza Hotel จากนั้น น าผูประกอบการเขาพบผูประกอบการานทีพั่ก
แบบ Homestay ประเภท Bed & Breakfast เพ่ือน าขอมูลและแนวทางการ าเนินงานไปปรับใชกับธุรกิจ เพ่ือใหอบรับกับความองการของชาว
ยุโรปในกลุม EU ณ De Salon  และที่ B & B at the beach เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 

งานแถลงความส าเรจ็และเผยแพรผลการ าเนนิงานโครงการพัฒนาสูสุยอเอสเอม็อจีังหวั SME Provincial champions ปี 2019            
พรอมเปิัว 152 SME Provincial Champions 2019 ทีผ่านการคัเลอืกเขารวมออกรานจ าหนายสนิคา ในงาน SME Provincial 

champions Fair 2019 : ชุมชนรุนใหม หัวใจทองเทีย่ว ชอป กนิ เทีย่ว ครบที่เยีว 77 จงัหวั ระหวาง 23-25 สงิหาคม 2562                                         
ณ ศนูยแการคาฟิวเจอรแพารแครงัสิ ปทมุธาน ี
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สสว. รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิแหงชาิ จักิจกรรมการประกวรางวัลสุยอ SME แหงชาิ  
้SME National Awards ครั้งที่ 11) และการประกวรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อมอบรางวัล
ใหกับ SME ที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพาม
มารฐานที่ี โปรงใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็น SME นแบบ ที่สามารถสรางแรงบันาลใจและ
กระุนใหทั้งผูประกอบการเิมและผูประกอบการใหมที่เริ่มประกอบธุรกิจเกิแรงจูงใจและมีความ
มุงมั่นในการ าเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจใหมีมารฐานมากขึ้นสามารถแขงขันไทั้งระับประเทศ
และระับสากล โยเกณฑแในการพิจารณาัสินรางวัลยังคงใชเกณฑแรางวัลคุณภาพแหงชาิ 
้Thailand Quality Award – TQA) ซึ่งใชมาอยางอเนื่องยาวนานถึง 10 ปี เป็นแนวทางในการ
พิจารณาัสินธุรกิจที่เขาประกว 

โครงการประกว  SME National Awards  

เกณฑแการพิจารณารางวลั          

การวางแผนการ
 าเนินธรุกจิ 

2  

บทบาทของผูบริหาร
ในการน าองคแกร 

1  

การมุงเนนลูกคา 
และลา 

3 

 

การบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 

5 
 

การจัการ
กระบวนการ 

6 
 

การวั วิเคราะหแ              
และจัการความรู 

4  

ผลลัพธแทางธุรกจิ 

7 
SME กลุมเปูาหมายไแก กลุมผูประกอบการ
ค า  ภาคการผลิภาคการคา  บริการและภาค
การเกษร รวม 21 ประเภทธุรกิจ โยในปีน้ี ไ
เพิ่มเิมหมวที่  21 เป็นประเภทธุรกิจอื่นๆ ที่
นอกเหนือจาก 20 ธุรกิจเิม 

 

รางวัลสุ ยอ  SME แหงชา  ิ

                      

&รางวัลสุ ยอ  SME แหงชา  ิ

&รางวัล SME ีเ น 

&รางวัลมา รฐาน SME  

ประเภทรางวัล คุณสมบั  ิ

เป็น SME ที่  าเนนิธุรกจิ 

3  ปขีึ้นไป 

เป็น SME ที่  าเนนิธุรกจิ         

ไมเกิน  3  ป ี

รางวัล SME Start up 

                      

&รางวัลสุ ยอ  SME Start up 

&รางวัลมา รฐาน SME Start up 

 

SME ไรบัรางวลั  

52  ราย 

SME ไรบัรางวลั  

76  ราย 

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวรางวัลสุยอ SME แหงชาิ ครัง้ที่ 11  
และการประกวรางวัล SME Start up ครัง้ที่ 3 ณ  
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ยุทธศาส ร์ที ่4 เพิ่มศักยภาพองคแกรใหมีสมรรถนะสูง ้High 

Performance Agency) 

งบประมาณ 39,600,100 บาท (5 งาน/โครงการ่ 
  าเนินการเสร็จสิน้     5  งาน/โครงการ 
 ไมไ าเนินการ   - งาน/โครงการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏบัิิงานไอยางมีประสทิธิภาพ ผลักันองคแกรใหเนนประสิทธิผลและมธีรรมาภิบาล 

 

งานสนับสนุนและวางแผนองคแกร 
การทบทวนแผนยุทธศาสรแ สสว. ฉบับ พ.ศ.2563-2564 
จัทบทวนแผนยทุธศาสรแองคแกร ้ ปี2563-2564) โยมี 3 แนวทางเป็นกรอบในการจัท าแผนยทุธศาสรแป ี2563-2564 ไแก SMART OFFICE ,Smart 

service ,Smart enterprise โยไจัประชุมเชิงปฏิบัิการในการทบทวนแผนยุทธศาสรแ สสว. ปี 2560 -2564 ้ฉบับทบทวน ปี 2563-2564) เพ่ือ
ก าหนทิศทางองคแกร ้Direction) และแผนการ าเนินงานในอนาค เพ่ือวิเคราะหแบทบาท ทิศทาง สสว. และก าหนกรอบการจัท าแผนบริหาร
ความสัมพันธแกับผูมีสวนไสวนเสีย ้Voice of Stakeholder : VOS) 

  SMART OFFICE 

  Smart service 

  Smart enterprise 

กระบวนการทบทวน

แผนยทุธศาส ร์องคก์ร 

(ป ี2563-2564่ 

ทบทวนและก าหน ทิศทางนโยบายองค์กร (Direction่ ปี 2563-2564 โยคณะกรรมการแผนยุทธศาสรแ สสว.ประชุมก าหนทิศทางองคแกร 
ปี 63-64 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 ประกอบวย 3 Smart คือ Smart Office / Smart Service / Smart Enterprise 

 

 

การวิเคราะห์เชิงลึกกลุมผูบริหาร สสว.ประชุมผูบริหาร สสว.เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 และ 11 มี.ค.62 เพื่อวิเคราะหแเชิงลึกรวมกับผูบริหาร รวมทั้งจั
ประชุมคณะท างานวิเคราะหแผูมีสวนไสวนเสีย เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เพื่อระบุและจัล าับความส าคัญของ Stakeholder : VOS)  

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาส ร์ สสว. จัประชุมเชิงปฏิบัิการในกลุมผูบริหาร เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เพื่อก าหน Position องคแกรและปรับปรุง
ัวช้ีวัและผลลัพธแในและยุทธศาสรแ  

รับฟังความคิ เห็นจากผูมีสวนไ สวนเสียทั้งภายในและภายนอกจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ SME และพนักงาน สสว. เมื่อวันที่ 
2 พ.ค.62 เพื่อปรับปรุงแนวทางการ าเนินงานและัวช้ีวัในและยุทธศาสรแ  

จั ท าแผนยุทธศาส ร์ สสว.ฉบับทบทวนปี 2563-2562 จัประชุมระหวางผูบริหารรวมกับผูรับผิชอบโครงการเพื่อก าหนคาเปูาหมายและ
นิยามรวมกันในเือน มิ.ย.62 และจัท าแผนบริหารความสัมพันธแกับผูมีสวนไสวนเสีย (Voice of Stakeholder:VOS) ในเือน ก.ค.62 

 

 

สืบเนื่องจาก สศช. เชิญทุกหนวยงานประชมุชีแ้จงการ าเนนิงานามแผนแมบทภายใยทุธศาสรแชาิ และก าหนใหทุกหนวยงานปรบักรอบระยะเวลาของ
แผนของหนวยงานเป็นภายในปี 2565 สสว.จึงก าหนจัประชุมแนวทางการ าเนินงานที่เกี่ยวกับยุทธศาสรแชาิและแผนแมบทภายใยุทธศาสรแชาิ 
เพื่อทบกวนการ าเนนิงานของ สสว. ใหสอคลอง และเชื่อมโยงกับทศิทางของแผนยทุธศาสรแชาแิละแผนแมบทามแนวทางของ สศช.เมือ่วันที ่28 มิ.ย. 
62 ณ หองประชมุ  1801 เนื่องจาก ามมิ ครม. เมื่อวันที ่12 มี.ค. 62  ก าหนใหหนวยงานของรฐัปรบัปรงุแผนระับ 3 ใหสอคลองกบัแผนยทุธศาสรแ
ชาิและแผนแมบทภายใยทุธศาสรแชา ิแผนปฎิรปูประเทศ ามแบบฟอรแมที่ สศช. ก าหน และใหทุกหนวยงานประกาศใชแผนฯ ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 
และเพ่ือใหการ าเนินงานของ สสว. มีแนวทางการ าเนินงานามแผนยุทธศาสรแชาิและมีความสอคลองกับทิศทางและเชื่อมโยงกัน  ทั้งนี้แผน
ยุทธศาสรแ สสว.ปี 2560-2565 ้ ฉบับทบทวน ปี 2563-2565) ไรับความเห็นชอบจาก ผอ.สสว.เรียบรอยแลว อยูระหวางรอน าเสนอคณะอนกุรรมการ
บริหาร สสว. 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ 
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสรแานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัิการานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2565 

เม.ย.62 พ.ค.62 พ.ย.62 

อยูระหวางรอน าแผนยุทธศาสรแานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี  
2563-2565 และแผนปฏิบัิการานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี  
2563-2565 เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหาร  สสว.  เพื่ อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

จัท าแผนยุทธศาสรแานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-
2565 และแผนปฏิบัิการานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 
2563-2564 เสนอ ผอ.สสว.พิจารณา
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 

ทบทวนแผนยุทธศาสรแานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ปี 2561-2564 และแผนปฏบิักิาร
 า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พัฒ น า
ทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 

การประชุมเชิงปฏิบัิการ (Workshop) การทบทวนและจัท าแผนยุทธศาสรแานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-
2565 และแผนปฏิบัิการานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2565 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 และ วันที่ 7 พ.ค.62          
ณ โรงแรม ิ เอ็มเมอรัล 
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เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัิงานามภารกิจและนโยบายรัฐ 

 จัท าสื่อประชาสัมพันธแ อาทิ โทรทัศนแ 
วิทยุ หนังสือพิมพแ นิยสาร สื่อ Online 
และ Social Media เชน Facebook หรอื 
SME CHANNEL 

 จั กิจกรรมสง เสริมและสนั บสนุน
ผูประกอบการ SME รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

 จั  ท า ร า ย ง า นป ร ะ จ า ปี  ้Annual 
Report)  เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร ผ ล ก า ร
 าเนินงานของ สสว. 

 เผยแพรนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
บทบาท ภารกิจ กิจกรรมางๆ ของ สสว. 

 

การใชเครื่องมือออนไลนแเพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น 

Line และ Facebook เป็นชองทางการสื่อสารที่
เป็นที่นิยมและใชสื่อสารกับผูประกอบการ SME 
เพื่อใหรับทราบกิจกรรมางๆ ภายใโครงการ
ของ  สสว .  โยเฉพาะ  Facebook ซึ่ ง เ ป็น
แอพพลิเคชั่นที่ผูคนนิยมใชทั่วโลก 

แอพพลิเคชั่น SME CONNEXT  กับสโลแกน 
“ครบในคลิกเียวเพื่อ SME”เพื่อการเขาถึง
ขอมูลส าหรับ  SME ไทยยุค  4.0 ภายใ
แนวคิ Born Digital  

 
www.smeone.info 

พัฒนาเนื้อหา ขอมูลความรู งาน-กิจกรรม องคแความรูและศนูยแบรกิารางๆ ที่
จะเป็นประโยชนแอการสงเสริมผูประกอบการ SME ของหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ ในเว็บไซแ SMEONE เพ่ือชวยให
ผูประกอบการสามารถเขาถึงไโยสะวก รวมทั้งเชื่อมโยงการประชาสมัพันธแ
งาน โครงการ กิจกรรมางๆ ของทั้ง สสว. และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
อเนื่อง รวมทั้งจัประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังขอคิเห็น ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาเว็บไซแ smeone และการเผยแพรขอมูลความรูที่เป็นประโยชนแอ
ผูประกอบการ SME ในงานประชมุสมัมนา "Surviving Disruption 4.0 พลกิ
ธุรกิจ SME อยางไร ไมรอใหถึงทางัน!" ซึ่งก าหนจั 4 ครั้ง โยครัง้ที่ 1 จั
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร โรงแรมอินเอรแ
คอนิเนนัล ครั้งที่ 2 จัในวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม  
ฮิลลแ 2000 จ.เชียงใหม ครั้งที่ 3 จัในวันที่ 8 สิงหาคม ที่ภาคใ โรงแรมลีการแเนสแฯ หาใหญ จ.สงขลา และครั้งที ่4 จัในวันที่ 5 กันยายน ที่ภาค
ะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมสุนียแแกรนแ จ.อุบลราชธานี รวมถึงการบรรยายและอบขอซักถามในการประชุม “The 1st Project Steering 

Committee Meeting for the ASEAN-German Cooperation Project เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม โนโวเทล แบงคอก เพ่ือเป็น
ัวอยาง รูปแบบ และแนวทางในการเชื่อมโยงกาบริการขอมูลโครงการ กิจกรรมการชวยเหลือางๆ ใหแกผูประกอบการ SME  

 

การ าเนินการ านกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ เพื่อสนับสนนุการท างานของ สสว. 
 จั ประชุมเผยแพรผลการศึกษา 

“ปรับกฎระเบียบ ปล ล็อคอุปสรรค 
SME ไทย ในธุรกิจโรงแรม ขนสง และ 
e - commerce”  นางสาววิมลกานแ  
โกสุมาศ รอง ผอ.สสว.ใหเกียริเขารวม
ประชุมการเผยแพรผลการศึกษา เรื่อง 
“ปรับกฎระเบียบ ปลล็อคอุปสรรค SME 

ไทย  ในธุรกิจโรงแรม ขนสง  และ  e – 
commerce เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรม ิ  เอ็ม เมอรัลแ  ซึ่ ง  สสว.
มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศไทย ้TDRI)  าเนินการศึกษา 

 “รางกฎกระทรวงวา วยการก าหน จ านวนการ
จางงานหรือรายไ ของวิสาหกิจขนา กลางและขนา
ยอม พ.ศ. …” าเนินการทบทวนและก าหนนิยาม
วิสาหกิจขนากลางและขนายอมใหม โยใชเกณฑแการ
จางงานหรือรายไกิจการ ท าใหหนวยงานของรัฐอื่นที่มี
บทบาทในการสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม
ในและาน ก าหนลักษณะของวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอมใหเป็นหลักเกณฑแเียวกัน รวมทั้งน าไปใชใน
การก าหนแผนงานและการ าเนนิการสงเสรมิฯ ไอยาง
เหมาะสมและสอคลองกันมากขึ้น ซึ่งมิคณะรัฐมนรี 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 มีมิอนุมัิหลักการ และ
มอบหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีการวจสอบพิจารณา
รางกฎกระทรวงฯ เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2562 กอนน าเสนอไปยังส านักเลขาธิการนายกรัฐมนรี
เพื่อพิจารณา าเนินการอไป 

http://www.smeone.infoo/
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วิสัยทัศนแิจิทัลและพันธกิจจิิทัล 

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

 

การพัฒนาศักยภาพานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

กรอบแผนปฏิบัิการิจิทัล
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

๋คณะกรรมการ ICT สสว. = คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

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

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

คณะท างานจัท าแผนปฏิบัิการิจิทัล 
ของ สสว. จัประชุมในเือน มิถุนายน 
2562 พิจารณาแผนปฏิบัิการิจิทัล
ประจ าปี 2563  และพิจารณาโครงการ
เพื่อบรรจุภายใแผนปฏิบัิการฯ 
รวมถึ งการ เพิ่ ม เิมั วชี้ วั  เชิ ง
ผลลัพธแ  และ  ผอ .สสว.  ใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัิการิจิทัลประจ าป ี
2563 เมื่อวันที่ 29 ุลาคม 2562  

คณะกรรมการ ICT สสว.๋ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มีนาคม 
2562 และครั้งที่  2/2562 วันที่  24 
กันยายน 2562 มีมิ เห็นชอบอ
กรอบแผนปฏิบัิการิจิทัลปี พ.ศ. 
2563 – 2565  
 

คณะกรรมการ ICT สสว๋.ไแงั้ง
คณะท างานจัท าแผนปฏิบัิการ
ิจิทัล  ของ สสว. เพื่อ าเนินการ
เพิ่มเิมัวชี้วัในเชิงผลลัพธแ และ
จัท าแผนปฏิบัิการิจิทัลประจ าปี  
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พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจ 

พัฒนาฐานขอมลู ใหมขีอมลู สารสนเทศและองคแความรู 
ทีม่คีวามนาเชือ่ถอึและทนัสมยั มกีารบรูณาการขอมลูกบั
หนวยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน และพัฒนา
ระบบสารสนเทศของส านกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิังิานในองคแกรและให SME สามารถเขาถงึ
บรกิารของส านกังานไอยางสะวก 

พัฒนาและยกระ ับโครงสรางพื้นฐาน ิจิทัล 

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

พัฒนาทักษะ านเทคโนโลยี ิจิทัลใหแกบุคลากร
และผูประกอบการ SME 

เป็นการสรางและพัฒนาบุคลากรของส านักงานใหมี
ความสามารถในการสรางสรรคแและใชงานเทคโนโลยี
ิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและปลอภัยมากขึ้น พัฒนา
ความรูและทักษะานเทคโนโลยีิจิทัลสมัยใหมที่ชวยใน
การประกอบธุรกิจ สอคลองกับความองการของ 
SME 

WEBSITE / Social Media 

www.sme.go.th ปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ส าหรับ SME ขอมูลกิจกรรม/โครงการางๆ 
องคแความรู และขอมูลส าหรับ  SME ขอมูล
สถานการณแ SME ส าหรับหนวยงานสงเสริม
างๆ 

www.smeone.info รวมกับ 69 หนวยงาน
รวม    สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลเพื่อ SME 

้มีผูเขาใชงานระบบ จ านวน 61,433 ราย) 

Fanpage Facebook OSMEP สสว.  
้มีผูิาม 44,146 คน) 

 

 

ผลการ  าเนินงาน
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัการ 

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

“ามนโยบายการ
เพิ่มศักยภาพ
องคแกรใหมี
สมรรถนะสงู 
รวมถึงยกระับ

การบริหารจัการสู 
Smart Office” 

ระบบ E-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 

ระบบิามและประเมินผล: 
www.data-sme.com 

APPICATION: 
SME CONNEXT 

LINE Group 

แผนปฏิบัิการิจิทัลของส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ปี 2562 ประกอบวย 3 ยุทธศาสรแังนี้ 

ระบบลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเขารับบริการ 
https://members.sme.go.th/osmep_register
/register_portal.aspx 

พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมโยงกับระบบขอมูลของ
หนวยงานสงเสริมางๆ  

ปัจจุบันมีจ านวน SME ที่มาลงทะเบียนหรือปรับปรุง
ชอมูลผานระบบ  375,079 ราย  

ระบบบัญช-ีระบบการเงิน 

ระบบจองรถ 

ระบบหองประชุม 

ระบบ e-office 

 

ผลการ าเนินงานามแผนปฏิบัิการฯ ปี 
2562 

441รายผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่ 1 

 SME Big Data สราง Model ในการวิเคราะหแขอมลู เพ่ือใชสนับสนุนการ
วางแผนและก าหนนโยบายการสงเสริม SME างๆ และการท า 
Flagship Project โยจัท าขอมุลประมวลผลในรูปแบบ Data 
Visualization ไแก :  
 โครงสรางและทิศทางการสงออก – น าเขา ของ SME  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจของ SME 

 การกระจายรายไ SME และ Micro ามภูมิภาค 

 ิามผลสัมฤทธิ์ในการสงเสริม SME 

 ระบบ SME ONE มีผูเขาใชงานระบบ จ านวน 61,433 ราย และอยูระหวาง
พัฒนาระบบเพ่ิมเิมเพ่ือรองรับการจัท า SME Profile และเรียมการ
ประสานงานภายในองคแกร เพ่ือออกแบบฐานขอมูล SME Profile  ระบบ 
SME Connect มีผูสมัครสมาชิกผานทั้ง iOS และ Android จ านวน 
91,587 ราย  

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่ 2 

 บ ารุงรกัษาระบบเครือขาย คอมพิวเอรแและอุปกรณแอพวง เพ่ือเป็นการ
 าเนินการามแนวนโยบายและแนวปฏบิัิเพื่อความมั่นคงปลอภยัาน
สารสนเทศ 

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่ 3 

 พัฒนาทักษะและองคแความรูานเทคโนโลยีิจิทลัใหกับบุคลากราน Big 
Data โยการจัอบรมการใชเครื่องมือในการวิเคราะหแ Big Data ใหกับ
พนักงาน สสว. 

 

http://www.sme.go.th/
http://www.smeone.info/
https://goess.generaloutsourcing.co.th/osmep/
http://www.data-sme.com/
https://members.sme.go.th/osmep_register/register_portal.aspx
https://members.sme.go.th/osmep_register/register_portal.aspx
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การเงิน การสนองประโยชนแ 
อผูมีสวนไสวนเสีย 

การปฏิบัิการ การบริหารพัฒนา 
ทุนหมุนเวียน 

 ผลการ าเนินงานของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ประจ าปี 2561 
ามเกณฑแการประเมินผลการ าเนินงานกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 

 

การประเมินผลจากหนวยงานภายนอก และขอเสนอแนะ อการพัฒนาศักยภาพองคแกร 

กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ไเขาสูระบบประเมินผลการ าเนินงานทุนหมุนเวียนของ
กรมบัญชีกลาง ซ่ึงมุงหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ าเนินงานทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้น เป็นไปามมิ
คณะรัฐมนรี เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่อนุมัิใหหนวยงานางๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ ถือปฏิบัิาม
มารการก ากับูแลเงินนอกระบบงบประมาณ ามที่กระทรวงการคลังเสนออยางเครงครั  

ผลการ าเนินงานของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ามเกณฑแการประเมินผลการ าเนินงาน
กองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี 2561 ประกอบวย 4 มิิการ าเนินงาน โยทุกมิิมีผลคะแนน
ประเมินสูงกวาเกณฑแมารฐาน ้3.0000 คะแนน) ไแก านการเงิน ้ผลคะแนน 5.0000) านการสนองประโยชนแ
อผูมีสวนไสวนเสีย ้ผลคะแนน 4.9490) านการปฏิบัิการ ้ผลคะแนน 4.1381) และานการบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียน ้ผลคะแนน 3.8105) มีคะแนนรวมอยูที่ 4.3235 คะแนน (คะแนนเ ็ม 5.0000่ ซ่ึงีขึ้นกวาปี 2560 
ที่ไคะแนน 3.8264 มีคาความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 0.4971 คะแนน 

เปรียบเทียบผลการประเมินามัวช้ีวัทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2560-2561  

ปี 2560 ปี 2561 

มิ ิที่ 1 านการเงิน 

 
ประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจายเพ่ือบริหารงาน
กองทุน 

 

5.0000 คะแนน 

 

มิ ิที่ 3 านการปฏิบั ิการ 
 

การ าเนินงานามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

ความสามารถในการผลักัน
ามแผนการสงเสริม SME 

การสราง เครือขายความ
รวมมือระหวางประเทศ 

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
 าเนินการามัวชีว้ัรวมกบั
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การพัฒนากลไกการสงเสริม 
SME ใหน าไปสูการเพ่ิมมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 

จ านวน SME ที่ ใชบริการที่
ศูนยแบริการ OSS 
 

4.1381 คะแนน 

 

มิ ิที่ 2 การสนองประโยชน์
อผูมีสวนไ สวนเสีย 

 

การส ารวจความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไสวนเสีย 

ระับความส าเร็จของการ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ใหบริการ 

 SME ที่ ไรับบริการ/เขา
รวมโครงการจาก สสว.แลว
ธุรกิจีขึ้น 

 

4.9490 คะแนน 

มิ ิที่ 4 การบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียน 
 

บทบาทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 

การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

การรวจสอบภายใน 

ก า ร บ ริ ห า ร จั  ก า ร
สารสนเทศ 

การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 

3.8015 คะแนน 
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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 าเร็จามเปาประสงคแของยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 
3 ้พ.ศ. 2560 – 2564)  โยผลการส ารวจัชนีวัภาพลักษณแคอรัปช่ัน ้CPI) ของประเทศไทย ในปี 2561 พบวาอยู
ที่ 36 คะแนน จากคะแนนเ็ม 100 คะแนนไล าับที่ 99 จาก 180 ประเทศ ลลงเม่ือเทียบกับปี 2560 ไ 37 

คะแนน อยูอันับ 96 จาก 180 ประเทศ 

ส าหรับ สสว. ซ่ึงจัอยูในหนวยงานประเภทองคแการมหาชน ในปี 2561 ามเกณฑแการประเมินผลของ ปปช. 
จ าแนกามรายัชนีและัวช้ีวั 5 าน ประกอบวย ัชนีความโปรงใส ้ผลคะแนน รอยละ 68.06) ัชนีความ
พรอมรับผิ ้ผลคะแนน รอยละ 87.62) ัชนีความปลอจากการทุจริในการปฏิบัิงาน ้ผลคะแนน รอยละ 
92.25) ัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคแกร ้ผลคะแนน รอยละ 85.42) ัชนีคุณธรรมการท างานในหนวยงาน ้ผล
คะแนน รอยละ 76.01)  สสว. มีผลคะแนนรวมการประเมิน 81.12 ซ่ึงจัอยูในระับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับปี 2560 
ซ่ึงไคะแนน 73.87 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ าเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ้Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

73.76 
65.36 

90.76 

58.22 

75.81 68.06 

87.62 
92.25 

85.42 
76.01 

-

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

การประเมนิ ITA ของ สสว. โ ย ป.ป.ช. เป็นผูประเมิน ปี 2561 

72.66
78.76 73.83

81.12

ปี 2558
ระับสงู

ปี 2559
ระับสงู

ปี 2560
ระับสงู

ปี 2561
ระับสงูมาก

ปี 2560 ปี 2561 
ความโปรงใส 

ความ 

พรอมรับผิ ความปลอจาก การ
ทุจริในการปฏิบัิงาน 

วัฒนธรรมคุณธรรม             
ในองคแกร คุณธรรมการท างาน 

ในหนวยงาน 

เปรียบเทียบผลการประเมินามัชนี 
ปี 2560-2561  

ส าหรับคะแนนประเมินในปี 2562 สสว.ไรวบรวมและน าสงแก ปปช.เรียบรอยแลว คาวาจะทราบผลคะแนนภายในเือน
ุลาคม 2562 

22.26 
5.70 

27.20 
1.49 

0.20 
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แผนยุทธศาสรแการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ปี 2561-2564 และ
แผนปฏิบัิการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ปี 2562 ของ ส านักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้สสว.)  

 

นโยบายรัฐบาล ้พลเอกประยุทธแ จันทรแโอชา) เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนินที่มี ธรรมาภิบาลและการปูองกัน

ปราบปรามการทุจริและประพฤิมิชอบในภาครัฐบาลและามยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ 

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

Thailand)” มีวัถุประสงคแเพื่อใหสังคมมีพฤิกรรมรวมานการทุจริในวงกวาง การทุจริถูกยับยั้งอยางเทาทันวยนวักรรม

กลไกการบริหารจัการามหลักธรรมาภิบาล  1. เพื่อเป็นทิศทางการบริหารองคแกรใหมีความโปรงใสามหลัก

ธรรมาภิบาลและรวมขับเคลื่อนยุทธศาสรชาิวาวยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 3 ้พ.ศ. 2560 – 

2564) 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสรางการรับรูในการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริภายในองคแกร  

3. เพื่อพัฒนาการ าเนินงานของ สสว. ใหมีมารฐานและสราง

ความระหนักเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริ  

วิสัยทัศนแยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 3 
้พ.ศ. 2560–2564) 
 

“ประเทศไทยใสสะอา  ไทยท้ังชา ิ านทุจริ (Zero Tolerance and Clean Thailand่” 
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OSMEP 

FRAUD 

RISK 

MANAGEMENT 

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริ ของส านักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้สสว.) ประจ าปี 2562 

 
วั ถุประสงค์:  

1. ก าหนมารการหรือแนวทางปฏิบัิางๆ เพื่อใชในการปูองกัน รวจพบ และ
อบสนองอความเสี่ยงานการทุจริไอยางถูกองและทันทวงที ในกรณีที่มีความสงสัย
หรือพบการกระท า ที่เก่ียวกับการทุจริ 

2. เพื่อแสงความมุงมั่นในการบริหารราชการโยใชหลักธรรมาภิบาล  
3. เพื่อรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัิราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิ

การแสวงหาผลประโยชนแสวนัวใน าแหนงหนาที่อันมิควรไโยชอบามกฎหมาย ใหยึมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยางที่ียืนหยัท าในสิ่งที่ถูกอง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปรงใส และรวจสอบไ  

4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาอการบริหารราชการแผนินใหแกผูรับบริการ ผูมี
สวนไ สวนเสียและประชาชน 

สสว.จัท าแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปี 2562-2563 ในการปฏิบัิงานที่อาจเกิ

ก า ร ทุ จ ริ   า มม า ร ฐ า น  COSO ้ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เพื่อก าหนมารการส าคัญเรงวนในการปูองกันการทุจริ การบริหารงานที่โปรงใส รวจสอบไ การ

แกไขปัญหาการกระท าผิวินัยของเจาหนาที่ และลมูลเหุของโอกาสที่จะท าใหเกิความเสียหายจากการปฏิบัิงานที่

อาจเกิความเสี่ยงจากการทุจริ พรอมทั้งสงเสริมการสรางความระหนัก จิส านึกและเสริมสรางจริยธรรมของ

เจาหนาที่ สสว. ในการท างานเพื่อสวนรวม ยึถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนแสวนรวมในการปฏิบัิงานเป็นส าคัญ  

โยแผนบริหารความเสี่ยงไรับความเห็นชอบจาก ผอ.สสว. เมื่อวันที่ 7  .ค.62 และคูมือบริหารความเสี่ยงประจ าปี 

2562-2563 ไรับความเห็นชอบจาก ผอ.สสว.เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ปัจจุบันอยูระหวางเรียมรอน าเสนอคณะอนุกรรมการ

บริหาร สสว. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

การวิเคราะหแและจัท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริของ สสว. ประจ าปี 2562 

ระบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ผ ล ก า ร  า เ นิ น ง า น
ยุทธศาส ร์ที่ 

ระ
ับ
โอ
กา
สท
ี่จะ
เก
ิ 

แผนภมูคิวามเสีย่งเพือ่ปอูงกนัการทจุริของ สสว. 
ประจ าปี 2562 

วิเคราะหแปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจกอใหเกิการ

ทุจริพบวามีปัจจัยเสี่ยงอยู 2 ประเ็น ไแก 

การจัซือ้จัจางและการบริหารพัสุ ซึ่งปัจจยัเสี่ยงเกิ

จาก พนักงาน สสว. ขาความรู ความเขาใจ/ไมให

ความส าคัญกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการจัซื้อจั

จาง และการบริหารพัสุ  

 

 

การ าเนินงานโครงการ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิจากการระบุ

และก าหนปัจจยัที่จะเกิความเสีย่งไมสอคลองกบัการ

 าเนินงาน 

ระบัความเสีย่ง 9 ้ ปานกลาง) 
 
รหัสปัจจยัเสีย่ง COI 1 

ระบัความเสีย่ง 12 ้สงู) 
 
รหัสปัจจยัเสีย่ง COI 2 
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 แนวทางการสงเสริมปี 2562 SME ไ รับการสงเสริม  งบประมาณ (ลานบาท่ 
  เป้าหมาย ผล (%่ งบประมาณ ผลการใชจาย (%่ คงเหลือ 

 ภาพรวมผล ามแนวทางการสงเสริม ณ ก.ย.62 252,578 337,686 133.70 3,328.3689 3,182.0336 95.60 146.3352 

แน
วท
าง
ที่ 
1  

สรางความเป็นผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะ
เริ่ม น (Early Stage่ 

11,010 36,726 333.57 879.7343 867.8195 98.65 11.9147 

1.1 นักเรยีน/นักศกึษาไรับการเรยีมความพรอมสูการ
เป็นผูประกอบการ ้หนวย: ราย/คน) 

8,400 25,303 301.23 94.9595 94.8164 99.85 0.1430 

1.2 สรางและพฒันาธรุกิจในระยะเริ่มน  
้หนวย: ราย/กิจการ) 

2,500 11,299 451.96 426.8976 415.3467 97.29 11.5508 

1.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานสนับสนุนที่เอือ้อการ
พัฒนาธุรกจิในระยะเริ่มน ้หนวย: ศูนยแ/แหง) 

110 124 112.73 357.8772 357.6563 99.94 0.2208 

แน
วท
าง
ที่ 
2  

สงเสริม SME กลุมท่ัวไป (Regular่ ใหมีศักยภาพมากขึ้น 
และใหความชวยเหลือ SME  ท่ีประสบปัญหาทางธุรกิจ
(Turn Around่ 

56,538 71,561 126.57 732.4627 722.8168 98.68 9.6548 

2.1  SME ไรบัการพัฒนาผลิภัณฑแ/บรรจภุัณฑแใหสราง
มูลคาเพิม่ไมารฐาน ้หนวย: ราย/กิจการ) 

1,100 1,623 147.55 112.8868 111.2126 98.52 1.6741 

2.2 SME ไรับการยกระับผลิภาพ/ประสทิธิภาพและ
มารฐานในการประกอบธรุกิจ ้หนวย: ราย/กิจการ) 

3,300 4,371 132.45 417.7692 411.8254 98.58 5.9437 

2.3 SME ไรับการสงเสริมการรวมกลุมในรปูแบบคลัสเอรแ 
้หนวย: กลุม/คลัสเอรแ) 

38 47 123.68 76.1211 74.7029 98.14 1.4181 

2.4 SME ไรบัการสงเสริมานการลาในประเทศ 
้หนวย: ราย/กิจการ) 

50,000 63,021 126.04 122.5727 121.9850 99.52 0.5876 

2.5 SME กลุม Turn Around ไรับความชวยเหลือในการ
ฟื้นฟูธุรกิจ ้หนวย: ราย/กิจการ) 

2,100 2,499 119.00 3.1129 3.0906 99.29 0.2220 

สสว. เป็นเจาภาพหลักในการจัท างบประมาณในลักษณะบูรณาการการสงเสริม SME รวมกับหนวยงานภาครัฐที่
เก่ียวของกับการสงเสริม SME มาั้งแปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2562 ในฐานะกรรมการและเลขานุการรวมถึงบทบาทการ
ิามผลการ าเนินงาน 

ปี 2562 การ าเนินงานามแผนงานบูรณาการสงเสริม SME มีวัถุประสงคแ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มนและผูประกอบการวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้SME) รายใหมานเทคโนโลยีและนวักรรม และสรางองคแ
ความรูใหกับผูประกอบการ ใหสามารถเิบโและแขงขันไในลายุคใหม ้Smart SME) พัฒนา SME กลุมทั่วไป 
้Regular) ใหมีศักยภาพและผลิภาพ โยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิ การพัฒนาผลิภัณฑแ การจัการ
ธุรกิจ การลาและพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ ้E-Commerce) ลอจนการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุสาหกรรมในรูปแบบคลัสเอรแ 
ยกระับ SME กลุมที่มีศักยภาพ ้Strong) านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวักรรม การพัฒนามารฐานสินคาและบริการสู
ระับสากล การสรางและขยายลาในางประเทศ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยแวลอมที่เอื้ออการประกอบธุรกิจของ SME และ
พัฒนาอาชีพใหกับชุมชนามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให SME และเศรษฐกิจชุมชน เป็นพลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ  

การ าเนินงานามวัถุประสงคแขางน 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 เือนกันยายน 2562 มีการใชจายแลว 3,182.0336 ลานบาท ของงบประมาณที่ไรับจัสรร 3,328.3689 ลานบาท 
คิเป็นรอยละ 95.60  และเปูาหมายผลผลิ  252,578  หนวย ถึง ณ  ไรมาสที่ 4  เกิผลผลิขึ้น จ านวน 337,686  หนวย 
คิเป็นรอยละ 133.70 

การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสรมิ SME  

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนากลางและขนายอมสูสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

06 
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 แนวทางการสงเสริมปี 2562 SME ไ รับการสงเสริม  งบประมาณ (ลานบาท่ 
  เป้าหมาย ผล (%่ งบประมาณ ผลการใชจาย (%่ คงเหลือ 

แน
วท
าง
ที่ 
3  

สงเสริม SME ท่ีมีศักยภาพ (Strong่ ใหมีความสามารถ
ในการแขงขันในระ ับสากลไ มากขึ้น 

5,530 7,943 143.63 844.0050 780.5108 92.48 63.4941 

3.1 SME ไรบัการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสงู/นวักรรม 
้หนวย: ราย/กิจการ) 

2,800 3,795 135.54 643.3101 581.1865 90.77 59.1235 

3.2 SME ทีไ่รบัการพฒันามารฐานระบัสากล ้หนวย: 
ราย/กิจการ) 

230 632 274.78 80.2545 78.9215 98.34 1.3329 

3.3 SME ไรับการสงเสริมการเขาสูระบัสากล ้หนวย: 
ราย/กิจการ) 

2,500 3,516 140.64 123.4404 120.4027 97.54 3.0376 

แน
วท
าง
ที่ 
4  

พัฒนาผูประกอบการชุมชน (Community-based่ ใหมี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

4,500 12,111 269.13 491.1642 433.1963 88.20 57.9678 

4.1 ผูประกอบการชุมชนไรบัการพฒันาความสามารถใน
การบรหิารธุรกิจ ้หนวย: ราย) 

1,800 7,352 408.44 181.0603 153.3578 84.70 27.7024 

4.2 ผูประกอบการชุมชนไรบัการพฒันาผลิภณัฑแ/บรรจภุณัฑแ
และคุณภาพมารฐาน้หนวย: ราย) 

1,600 3,430 214.38 259.2802 238.9802 92.17 20.2999 

4.3 ผูประกอบการชุมชนไรบัการสงเสรมิานการลา 
้หนวย: ราย) 

1,100 1,329 120.82 50.8237 40.8582 80.39 9.9654 

แน
วท
าง
ที่ 

5
 

พัฒนาปัจจัยแว ลอมท่ีเอ้ือ อการประกอบธุรกิจเพ่ือการ
สงเสริม SME (Ecosystem่ 

175,000 209,345 119.63 381.0027 377.6900 99.13 3.3126 

5.1ระบบการใหบริการขอมูลทีส่ าคัญแก SME ไรบัการ
พัฒนา ้หนวย: ราย/กจิการ) 

170,000 194,051 114.15 102.9700 100.3816 97.49 2.5883 

5.2 ผูใหบริการ SME ไรบัการพฒันาใหสามารถสนบัสนุน
การพฒันา SME ้หนวย: ราย/กิจการ) 

5,000 15,294 305.88 17.9701 17.2457 95.97 0.7243 

5.3 งานบริหารจัการงานสงเสริม SME ใหมีประสิทธภิาพ - - - 260.0626 260.0626 100.00 - 

ล า บั กระทรวง งบประมาณ (ลานบาท่ ผลการเบกิจายสะสม   
(ลานบาท่ 

ผลการ
เบกิจาย (%่ 

 รวม 3,328.3689 3,182.0336 95.60 

1 กระทรวงเกษรและสหกรณแ 18.1750  18.1749 100.00 

2 กระทรวงสาธารณสุข 4.00000  3.9998 100.00 

3 กระทรวงศึกษาธิการ  195.0695  195.0244 99.98 

4 กระทรวงแรงงาน  42.9974  42.9774 99.95 

5 กระทรวงยุิธรรม  3.1129  3.0906 99.29 

6 รัฐวิสาหกิจ 33.6970 32.8476 97.48 

7 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  974.7077  947.2771 97.19 

8 กระทรวงอุสาหกรรม 534.4443  514.4419 93.61 

9 กระทรวงพาณิชยแ 213.5087  200.5804 93.94 

10 ส านักนายกรัฐมนรี 56.8000 53.1724 93.61 

11 กระทรวงวิทยาศาสรแและเทคโนโลยี 1,251.8564 1,170.4465 93.50 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ เ ือนกันยายน 2562 (จ าแนกรายกระทรวง่ 
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แนวทางการ  าเนินงาน ระยะท่ี 2  
1.ปรับเปลี่ยนแนวทางการ าเนินโครงการามมารการเพิ่ม                
ขีความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ SME ในการปูองกัน
ความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน 

2. ไรับอนุมัิวงเงินงบประมาณเพิ่มเิม 110 ลานบาท จากที่ไรับ
ความเห็นชอบให าเนินการในระยะที่ 1 จ านวน 150 ลานบาท รวม
เป็น 260 ลานบาท ในกลุมเปูาหมาย 5,000 ราย  

3. ไรับการขยายระยะเวลาเพื่อให SME ไรับประโยชนแสูงสุ จาก
เิมเือน ก.ย.61 เป็นส้ินสุ ธ.ค.62 

 

------------------------------------------------------------ 
 SME เขารับการอบรม 3,127 ราย ้59 ครั้ง) 
 SME ไรับสิทธิ์ซื้อ FX Option      

จ านวน 2,673 ราย ้รายละไมเกิน 50,000บาท)  
คิเป็นวงเงิน133.65 ลานบาท 

 SME มาซื้อ FX Options จ านวน 619 ราย                      -
-------------------------------------------- 

ผลการ  าเนินงานระยะท่ี 1 ้ั้งแ พ.ย.60-ธ.ค.61) 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

- SME มีคุณสมบัิไมรงามเงื่อนไขของโครงการ 

- SME ยังไมเขาใจเก่ียวกับการบริการ Options และกังวล
เรื่องการรวจสอบภาษี  

- SME บางรายยังเห็นวาวงเงินคา Premium นอยเกินไป 

- SME สวนใหญรออัราแลกเปลี่ยน ้Rate) ที่สามารถ
ยอมรับไกอนเขาท าธุรกรรม  

- ผูน าเขา/ผูสงออกมักจะรอใหเงินบาทแข็งคามากขึ้น หรือ
รอจังหวะที่เงินบาท Rebound  

- SME ไมมีหลักฐานการสงออกที่จะน ามาแลกซื้อ Options  

- SME ไมสามารถใชวงเงินไเนื่องจากธนาคารพาณิชยแที่ใช
บริการซื้อ Options ไมใชธนาคารที่ SME ท าธุรกรรม  

- พนักงานธนาคาร ขาความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ 
ไมสามารถใหค าแนะน าแกลูกคา รวมทั้งการเผยแพร
ประชาสัมพันธแไมครอบคลุม ไมทั่วถึง 

ผลการส ารวจความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัรา
แลกเปลี่ยน โยส ารวจจากSME ที่เขารวมโครงการ จ านวน กลุม
ัวอยาง  1,949  ราย มีผูอบกลับ 152 ราย ผลการส ารวจ SME 

มีความเขาใจปานกลาง รอยละ 59.2 เขาใจมาก รอยละ 33.6 และ
มีความเขาใจนอย รอยละ 7.2 

SME มีการซื้อหรือวางแผนจะซื้อ FX Options ภายใโครงการ 
คิเป็นรอยละ 81 และไมซื้อ คิเป็นรอยละ 19 ังนั้น จึงควรมี
การสราง Awareness ความรูความเขาใจ และแรงจูงใจใหเกิ
พฤิกรรมการปูองกันความเสี่ยงใหกับผูประกอบการ SME อยาง
อเนื่อง  

ผลการ  าเนินงานระยะท่ี 2 ้ั้งแ พ.ย.60-ก.ย.62) 

จากการ าเนินงานอเนื่องจากระยะแรก โยมีเปูาหมายให SMEs จ านวน 
5,000 ราย ไรับความรูในการปูองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
คาเงินบาท ที่ประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศมีประสบการณแและ
สามารถใชเครื่องมือปูองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัรา
แลกเปลี่ยน ในวงเงินประกันรายละ 50,000 บาท  

3,714 ราย 

การซือ้ Fx Options 

1,183 ราย 

SME ที่ไรับสิทธิ ์ SME ที่ใชสิทธิ์ซื้อ
แลว 

วงเงนิ Fx Options                     

50 ลานบาท 

 

วงเงินที่
เบิกจายแลว 

มีการซื้อ Fx 

Options แลว 
38.11 ลานบาท 

 

SME  

ไรบัการอบรม 

 

4,313 ราย 

เพื่อเป็นการสรางความรูความเขาใจและชวยเหลือ SME านการปูองกันความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะชวยให SMEs ที่
ประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศมีประสบการณแสามารถปรับัวและรับมือกับสภาวะแวลอมที่มีความผันผวนสูงขึ้นในระยะ
ยาวไ โย สสว.รวมกับสถาบันการเงินไแก ธนาคารเพื่อการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย ้ธสน.) ธนาคารแหงประเทศ
ไทย ้ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชยแ 8 แหง๋ โยจักิจกรรมอบรมใหความรูแก SME ที่เป็นผูสงออก-น าเขา 
ในหัวขอเก่ียวกับการปูองกันความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน และหัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และางจังหวั 
เปูาหมายจ านวน 5,000 รายวงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท พรอมกับมอบวงเงินใหแก SME หลังการอบรม เพื่อน าไปใช
ทลองซ้ือ Fx Options กับธนาคารที่เขารวม าเนินงานามมารการฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหน ในวงเงินประกันรายละ 
50,000 บาท วงเงินงบประมาณ 250,000,000 บาท 

๋ธนาคารพาณชิยแ 8 แหง ไแก ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ,  ธ.ไทยพาณิชยแ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.ยูโอบี และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 

มา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ  SME ในการป้องกันความเส่ียงจาก
อั ราแลกเปลี่ยน 
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คาใชจาย/แหลงที่มา 
 

ปรับเปลี่ยนแนวทางการ  าเนินงานระยะที่ 2  
ามมารการเพิ่มขีความสามารถและสงเสริมความรู
ใหกับ SME ในการปูองกันความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน 

วงเงินงบประมาณ   

260 ลานบาท 

ระยะเวลา าเนินการถึง  

ธันวาคม 2562 

 เป็นผูสงออก/ผูน าเขา ที่มีรายไ           
ไมเกิน 400 ลานบาท/ปี 

 เป็นสมาชิก สสว. 
 ผูเขาอบรมองเป็นเจาของหรือผูมีอ านาจ

ัสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน 

 เป็นผูสงออก/ผูน าเขา ที่มีรายไไมเกิน 400 ลาน
บาท/ปี 

 เป็นสมาชิก สสว. 
 ผูเขาอบรมองเป็นเจาของหรือผูมีอ านาจัสินใจ

ท าธุรกรรมทางการเงิน 

 ผูประกอบการทุกรายสามารถเขาอบรมไ  แ ผูท่ี
จะไ รับวงเงิน องเขาเง่ือนไขการไ วงเงิน 

 ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการระยะแรก สามารถ
มีสิทธิ์ใชวงเงินไ  แ องเขารับการอบรมและท า
แบบประเมิน client suitability ใหม 

 

คุณสมบัิ SME ที่มีสิทธิ์เขารวม 

 

แนวทางเ มิ 

 

แนวทางใหม 

 

 วงเงินคูปอง 30,000 บาท/ราย 

 คูปองไมสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ 
แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสไ 

 ใชกับธนาคาพาณิชยแที่เขารวมโครงการ 

 ใชไจนครบวงเงิน หรือหมอายุ ้30 มิ.ย.61) 

 วงเงินคูปอง 50,000 บาท/ราย 

 คูปองไมสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยน 
หรือทอนเป็นเงินสไ 

 ใชกับธนาคารพาญิชยแที่เขารวมโครงการ 

 ใชไจนครบวงเงิน หรือหมอายุ 

ลักษณะ/เงื่อนไขการใชคูปอง 

 

 กลุมเปูาหมาย 5,000 ราย 

 ระยะเวลา 11 เือนนับั้งแวันเปิัว 

จนส้ินสุการ าเนินงานามมารการ 

 กลุมเปูาหมาย 5,000 ราย ้คงเิม) 
 ขยายระยะเวลาส้ินสุ ถึง 31 ธ.ค.62 

กลุมเปูาหมาย/ระยะเวลา 
 

 คาใชจาย 150 ลานบาท ้คาคูปอง 30,000 

บาท/ราย มี SME เปูาหมาย 5,000 ราย)  
 คาใชจาย 150 ลานบาท ไมรวมคาใชจายใน

การจัสัมมนา 

 คาใชจาย 260 ลานบาท แบงเป็น 

(1) คาคูปอง 250 ลานบาท (50,000 บาท/ราย           
มี SME เป้าหมาย 5,000 ราย่ 

(2) คาจั อบรม/ประชาสัมพันธ์ 10 ลานบาท 
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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 
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 -

 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

เบิกจายรวมผูกพัน 3,680,773,133.49 1,232,035,209.89 1,041,736,044.94 1,195,161,622.67

คงเหลือ 1,402,660,266.51 524,550,390.11 207,697,055.06 55,546,077.33

 

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 

 

 

 

    

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

 ภาพรวมการเบิกจายและผูกพัน ณ เ ือนกันยายน 2562 ส าหรับการ  าเนินโครงการในแ ละป ี

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

70.14% 

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

72.41% 

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

83.38% 
ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

95.56% 
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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 า ณ  จ า น ว น 
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 ือนกันยายน 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงานปี 2562 จ านวน 
1,195,161,622.67 บาท คิ เป็นรอยละ 95.56 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
55,546,077.33 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 

รอยละ 

เบิกจาย 248,141,605.78 494,826,090.98 742,967,696.76 59.40 

ผูกพัน 34,043,570.13 418,150,355.78 452,193,925.91 36.16 

คงเหลือ 3,080,224.09 52,465,853.24 55,546,077.33 4.44 

รวมทั้งสิ้น 285,265,400.00 965,442,300.00 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)  
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การเบิกจายงบประมาณปี 2562  
จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนกันยายน 2562่ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2562  
เบิกจาย                 494,826,090.98 บาท   ้51.26%) 

ผูกพัน                 418,150,355.78 บาท   ้43.31%) 

คงเหลือ                    52,465,853.24 บาท   ้5.43%) 

รวม                 965,442,300.00 บาท   ้100.00%)  

ยุทธศาส ร์ที่ 2 พฒันากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

 มี 1 โครงการ ไมไ  าเนินการ  
     ้ยุ โิครงการ) 
------------------- 

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

 าเนนิการเสรจ็สิน้และ
บรรลุเป้าหมายแลว 

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

2 โครงการ 

เบิกจาย    57,735,126.52 บาท 

ผูกพัน    30,687,228.89 บาท 

คงเหลือ    12,832,644.59 บาท 

รวม                101,255,000.00 บาท 

30.31% 

ผกูพัน 

12.67% 
 

คงเหลอื 

57.02% 
 

เบกิจาย 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 
 

 าเนนิการเสรจ็สิน้และ
บรรลุเป้าหมายแลว 

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

18 โครงการ 

เบิกจาย  381,961,934.53 บาท 

ผูกพัน  333,747,192.75 บาท 

คงเหลือ    28,905,072.72 บาท 

รวม                744,614,200.00 บาท 

51.30% 
 

เบกิจาย 44.82% 
 

ผกูพัน 

3.88% 

คงเหลอื 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง ้High Performance Agency) 
 

 าเนนิการเสรจ็สิน้และ
บรรลุเป้าหมายแลว 

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

5 โครงการ 

เบิกจาย    13,124,841.34 บาท 

ผูกพัน   21,533,965.49 บาท 

คงเหลือ      4,941,293.17 บาท 

รวม                 39,600,100.00 บาท 

 

33.14% 
 

เบกิจาย 

54.38% 
 

ผกูพัน 

12.48% 

คงเหลอื 

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

 าเนนิการเสรจ็สิน้และ
บรรลุเป้าหมายแลว 

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

13 โครงการ 

เบิกจาย  42,004,188.59 บาท 

ผูกพัน   32,181,968.65 บาท 

คงเหลือ     5,786,842.76 บาท 

รวม  79,973,000.00 บาท 

52.52% 
 

เบกิจาย 
40.24% 

 

ผกูพัน 

7.24% 
 

คงเหลอื 
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 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ  2561 

 
 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  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 ิคณะกรรมการสงเสริม SME ้เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ไ ใหความเห็นชอบการจั สรร 

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 ื อน กัน ยาย น 2562 มี ก ารเบิก จายเพื่ อ ใชใน การ  าเนิ น งาน ข องส านั กงาน  ปี  2561  จ าน วน 
1,041,736,044.94 บาท คิ เป็นรอยละ 83.38  โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
207,697,055.06 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 

รอยละ 

เบิกจาย 261,066,400.67 780,669,644,.27 1,041,736,044.94 83.38 

ผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 

คงเหลือ 39,469,099.33 168,227,955.73 207,697,055.06 16.62 

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

ปี 2561 สงเสริมและสนับสนุน SME ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2560-2564 โ ยมีการแปลงแผน ไปสูการ
ปฏิบั ิ จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์ ้31 งาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ 948,897,600.00  บาท) 
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การเบิกจายงบประมาณปี 2561  
จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนกันยายน 2562่ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2561  
เบิกจาย                 780,669,644.27 บาท   ้82.27%) 
ผูกพัน                                      0.00 บาท   ้ 0.00%) 

คงเหลือ                 168,227,955.73 บาท   ้17.73%) 
รวม                948,897,600.00 บาท   ้100.00%)  

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

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 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

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 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

71.07% 
 

เบกิจาย 

28.93% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

- 

4 โครงการ 

เบิกจาย   36,567,173.47 บาท 

ผูกพัน                   - บาท 

คงเหลือ  14,884,826.53 บาท 

รวม                51,452,000.00 บาท 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

15.53% 
 

คงเหลอื 

84.47% 
 

เบกิจาย 

เบิกจาย  612,540,016.71 บาท 

ผูกพัน                    0.00 บาท 

คงเหลือ  112,610,883.29 บาท 

รวม               725,150,900.00 บาท 

 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว  
12 โครงการ 

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

 ไมไ  าเนินการ  
     2 โครงการ ้ยุ ิโครงการ) 
 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ 
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 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ 2560 

 
 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  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 ื อน กันยายน 2562 มีการเบิกจายและผู กพั น  เพื่ อ ใชในการ  าเนินงานของส านักงาน  ปี  2560 จ านวน 
1,232,035,209.89 บาท คิ เป็นรอยละ 70.14  โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
524,550,390.11 บาท ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 
2561 มีม ิเห็นชอบใหขยายวงเงินชวยเหลืออุ หนุนการ  าเนินงานโครงการสงเสริมความรูใหกับ SME ในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อั 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  าเนินงาน 

และบริหารกองทุน 

งบประมาณสงเสริม 

และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รอยละ 

เบิกจาย 241,449,889.61 785,533,225.28 1,026,983,114.89 58.47 

ผูกพัน 0.00 205,052,095.00 205,052,095.00 11.67 

คงเหลือ 21,049,110.39 503,501,279.72 524,550,390.11 29.86 

รวมทั้งสิ้น 262,499,000.00 1,494,086,600.00 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 ือนกันยายน 2562่ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2560 

เบิกจาย                785,533,225.28 บาท   ้52.28%) 

ผูกพัน                205,052,095.00 บาท   ้13.72%) 

คงเหลือ                503,501,279.72 บาท   ้33.70%) 

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

ยุทธศาส ร์ที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

70.17% 
 

เบกิจาย 

29.83% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

8 โครงการ 

เบิกจาย  38,846,935.25 บาท 

ผูกพัน     - บาท 

คงเหลือ   16,511,664.75 บาท 

รวม  55,358,600.00 บาท 

 ยุทธศาส ร์ที่ 2 ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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  545,553,798.62 บาท 

ผูกพัน               205,052,095.00 บาท 

คงเหลือ                449,297,106.38 บาท 

รวม             1,199,903,000.00 บาท 

 

45.47% 
 

เบกิจาย 37.44% 
 

คงเหลอื 

17.09% 

ผกูพัน 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมาย
แลว 

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

4 โครงการ 

เบิกจาย               176,920,895.83 บาท 

ผูกพัน              - บาท 

คงเหลือ   27,004,104.17 บาท 

รวม              203,925,000.00 บาท 

 

86.76% 
 

เบกิจาย 

13.24% 

คงเหลอื 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

69.37% 
 

เบกิจาย 

30.63% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

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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ณ เ ือนกันยายน 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงานปี 2559 
จ านวน 3,680,773,133.49 บาท คิ เป็นรอยละ 72.41  โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และ
ยอ คงเหลือ จ านวน  1,402,660,266.51บาท ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี้  

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

และบริหารกองทุน 

งบประมาณสงเสริม 

และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รอยละ 

เบิกจาย 218,901,080.79 2,822,612,853.15 3,041,513,933.94 59.83 

ผูกพัน 0.00 639,259,199.55 639,259,199.55 12.58 

คงเหลือ 23,594,919.21 1,379,065,347.30 1,402,660,266.51 27.59 

รวมทั้งสิ้น 242,496,000.00 4,840,937,400.00 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ  2559 

ส ส ว .ไ รั บ จั ส ร ร ง บ ป ร ะม า ณ  จ า น ว น 
5,083,433,400.00 บ า ท  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% 

25.9664 

ลานบาท 

37.760  
ลานบาท 

15.000 

ลานบาท 

4,762.211  
ลานบาท 

เสริมสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 

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 

ภารกิจพื้นฐานส านักงาน 
 

งบประมาณ  137,201,400  บาท ้2.83%) 

จ านวน  20  โครงการ 

แผนปฏิบั ิการสงเสริม SME 
 

งบประมาณ 4,703,736,000  บาท ้97.17%) 

จ านวน  17 โครงการ 

4,840,937,400.00 บาท 

้37 โครงการ) 
 

 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 -  หนา 61 

 

 

การเบิกจายงบประมาณปี 2559 

จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนกันยายน 2562่ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.87% 
 

เบกิจาย 

5.13% 

คงเหลอื 

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2559 

เบิกจาย               2,822,612,853.15 บาท   ้58.31%) 

ผูกพัน                  639,259,199.55 บาท   ้13.20%) 

คงเหลือ               1,379,065,347.30 บาท   ้28.49%) 
รวม              4,840,937,400.00 บาท   ้100.00%)  

ยุทธศาส ร์ที่ 1 วางแผนและจั ท ายทุธศาส ร์การสงเสริม SME 

 73.73% 
 

เบกิจาย 

26.27% 
 

คงเหลอื 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

8 โครงการ 

เบิกจาย  27,841,052.50 บาท 

ผูกพัน     - บาท 

คงเหลือ     9,918,947.50 บาท 

รวม   37,760,000.00 บาท 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

3 โครงการ 

เบิกจาย    14,231,093.86 บาท 

ผูกพัน            - บาท 

คงเหลือ         768,906.14 บาท 

รวม                 15,000,000.00 บาท 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการบรหิารจั การองค์กร 
 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

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 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ใหความชวยเหลือ อุ หนุน สนับสนุนและสงเสรมิ SME 

 

 โครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนา ยอม งบประมาณ 1,000 ลานบาท ส้ินสุ การ  าเนินงานเ ือน ธ.ค.62 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมายแลว 

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

1 โครงการ 

เบิกจาย               2,763,833,621.32 บาท 

ผูกพัน                    639,475,419.33 บาท 

คงเหลือ               1,358,901,959.35   บาท 

รวม                     4,762,211,000.00   บาท 

57.91% 
 

เบกิจาย 

28.67% 

คงเหลอื 
13.42% 

ผกูพัน 
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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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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 กรกฎาคม – กันยายน 2562 
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ภาพรวมผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ สสว. ละผนปฏิบัติการ ประจ าปี โ56โ  

(สรุปขຌอมูล ณ ใเ ก.ย.ๆโี 

สรุปผลการด านินงานภาย฿ตຌ ไ ยุทธศาสตร์ รวมทัๅงสิๅน ใแ ตัวชีๅวัด พบวา ณ สิๅนเตรมาสทีไ ไ ิขຌอมูล
สะสมตัๅงต ต.ค.61 ถึง ก.ย.62) สามารถด านินการเดຌบรรลุป้าหมาย โ้ ตัวชีๅวัด ิคิดป็นรຌอยละ ้ใ.55) ดยมี แ 
ตัวชีๅวัด อยูระหวางน าสนอคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ละอีก แ ตัวชีๅวัด ยังอยูระหวาง
ด านินงาน ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro ละ SME ของประทศดຌวย BIG DATA  

สรຌางครงการสงสริม Micro ละ SME ทีไสงผลกระทบตอศรษฐกิจสูง ิHigh Impactี รวมกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมสัดสวน GDP SME รຌอยละ ไ5 ฿นปี โ5ๆไ ประกอบดຌวย ็ ตัวชีๅวัด สามารถบรรลุ
ป้าหมายเดຌทัๅงหมด ดังสดง฿นดังตารางทีไ 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 3 

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 ไ้ 

 1.3 พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมลู฿หຌรองรับ Micro ละ SME BIG DATA 

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

 ิ5ี มีขຌอมูล Micro Enterprise ทีไสามารถจัดกใบละติดตาม เมนຌอยกวา ิรายี้ 100,000 2่่,ใๆ็ 

1.4 พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์/ประมินผลกระทบทางศรษฐกิจดຌาน Micro ละ SME 

ตัวชีๅวัดรวม 

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

1 โ 

ตัวชีๅวัดรวม 

ิฝวต.ุ ฝรท.
ุฝนผ.ี 

ิ็ี รายงานวิจัยละประมินผลทางศรษฐกิจของ Micro ละ SME ผยพรตอ
สาธารณะเมนຌอยกวา ิรืไองีแโ-แ5 

ๆ ๆ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 1 จ านวน 7 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย       7 

 

ความสอคลຌองของงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ แ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. งานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม โ,โ5เ,เเเ   

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ ๆ,่็5,เเเ  อยูระหวาง
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ความสอคลຌองของงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ แ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

ขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/รายประดใน  การรวบรวม 

ใ. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอนผนสงสริม SME ไ,เเเ,เเเ   

ไ. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME แแ,เเเ,เเเ  อยูระหวาง
การรวบรวม 

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  อยูระหวาง
การรวบรวม 

้. งานจัดกใบขຌอมูล Micro Enterprise ฿นพืๅนทีไ -  เมม ี

1เ. ครงการพัฒนาครืไองมือละตัวชีๅวัดการประมาณการทางศรษฐกิจ 2,เเเ,เเเ   

1แ. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจส าหรับ SME 6,เเเ,เเเ  อยูระหวาง
การรวบรวม 

1โ. งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  3,เเเ,เเเ  อยูระหวาง
การรวบรวม 

1ใ. งานจัดท าดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกิจส าหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม 

6,848,000  อยูระหวาง
การรวบรวม 

แไ. งานศึกษาวิคราะห์นวนຌมตางประทศ -  เมม ี

แ5. งานศึกษารายสาขาละรายงานศึกษาวิจัยดຌาน SME   -  เมม ี

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชุมชน  

ชืไอมยงมาตรการภาครัฐก Micro ละ SME อยางทัไวถึง ประกอบดຌวย แแ ตัวชีๅวัด สามารถบรรลุ
ป้าหมายเดຌรวม ้ ตัวชีๅวัด ดยมี แ ตัวชีๅวัดึ อยูระหวางน าสนอคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ละอีก แ ตัวชีๅวัดึึอยูระหวางด านินงาน 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 แ 

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

แ แ 

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

ใ ใ 
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ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

 2.2 ยกระดับการ฿หຌบริการของศนูย์ OSS ละชืไอมยงนยบายของรัฐ 

ฝตป.ิคกี (4) จัดตัๅงศูนย์ OSS ระดับภูมิภาค ิศูนย์ี4 1 5 

ตัวชีๅวัดรวม 

ฝตป.ิคกีุ  
ฝนผ.ุ ฝอก. 

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

SME ONE จ านวน ิระบบี4-5  

แ ใ 

ฝปค. ิๆี จัดตัๅงศูนย์ Center of Excellence ิศูนย์ี6 
      ิๆ.แี กลุมกษตร ิศูนย์ี ไ ่ 

      ิๆ.โี กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน ิตຌนบบี ิศูนย์ี แ แ 

      ิๆ.ใี E Commerce Center ิกลุมจังหวัดี ิศูนย์ี 18 1่ 

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

 ิ่ี Micro ละ SME เดຌรับองค์ความรูຌละประยชน์จากมาตรการสงสริมการ
น าขຌา-สงออก จ านวน ิรายี่ 

5,เเเ 4ุใแโึึ 

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

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

 ิแแี จ านวนทีไปรึกษา฿นระบบพิไมขึๅนเมนຌอยกวา ิรายี10 ่เเ แุใไเ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 2 จ านวน 11 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย ้ 

 

ความสอคลຌองของงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ โ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

แ. งานก าหนดนิยาม SME ละ Micro Enterprise -  เมม ี

2. งานพัฒนากณฑ์การประมินศักยภาพ ิMicro ละ SME Scoringี -  เมม ี

3. ครงการศึกษากฎหมายทีไอืๅอละลดอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของ 
MSME ฿นกลุมธุรกิจบริการ 

โุเเเุเเเ   

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

    ิไมบรรลุ แ ตัวชีๅวัด จาก 6 ตัวชีๅวัด ไดຌก ศูนย์ OSSี 
้ไุโ55ุเเเ  

 
 

5. งานพัฒนาครืไองมือ฿หຌบริการ SME -  เมม ี

ๆ. จัดตัๅงศูนย์ Excellent Center ฿นกลุมกษตรุ สินคຌาชุมชนุ E Commerce -  เมม ี

7. ครงการงินทุนฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางละยอม อยูระหวางรอสนอ ครม.  
่. ครงการสงสริมความรูຌ฿หຌกับ SMEs ฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตรา
ลกปลีไยนตามมาตรการพิไมขีดความสามารถละสงสริมความรูຌ฿หຌกับ SMEs 

฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน 

260,000,000 

ิตอนืไองปี 
โ5ๆเี 

อยูระหวางด านินงาน 

้. งานพัฒนาองค์ความรูຌส าหรับ SME (Knowledge Center) 5ุเเเุเเเ  อยูระหวาง
การรวบรวม 

10. งานพัฒนาระบบละครือขายละขึๅนทะบียนทีไปรึกษา/พีไลีๅยง -  เมม ี
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ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล 

พิไมขีดความสามารถ฿หຌ Micro ละ SME ติบตเดຌตามวงจรธุรกิจ ประกอบดຌวย ่ ตัวชีๅวัด สามารถ
บรรลุป้าหมายเดຌทัๅงหมด ดังสดง฿นดังตารางทีไ 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 แ 

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

โุเเเ ใ,ไๆเ 

3.2 สงสริม Micro ละ SME ฿หຌรวมกลุมละกຌาวสูสากล ิInternationalizationี 
ฝสส. (ใ) ครือขายของคลัสตอร์ทีไเดຌรับการพิไมศักยภาพ ิครือขายี4 ใ0 3ใ 

ตัวชีๅวัดรวม (ไ) Micro ละ SME ทีไเดຌรับการยกระดับมาตรฐาน เมนຌอยกวา ิรายี5-้ 1,500 โ,ใ้5 

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

 (ๆ) Micro ละ SME มีรายเดຌฉลีไยพิไมขึๅน ิรຌอยละี10-13 แเ ใ่.ใ็ 

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

ละสภาวการณ์ขงขันทีไปลีไยนปลง เมนຌอยกวา ิModelีแไ 

3 ใ 

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

5ุเเเ 5,โ้เ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 3 จ านวน ่ ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย ่ 

 

ความสอคลຌองของงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. งานพัฒนาละการสงสริมการริไมตຌนธุรกิจ ิSME National Start Up 

Center: NSCี 
-  เมม ี

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  อยูระหวาง
การรวบรวม 

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

่. ครงการพิไมประสิทธิภาพ SME ฿นครือขายธุรกิจอาหารดຌวยระบบ
มาตรฐานสากล 

ไ,็เ5,แ00   

้. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละครืไองดืไม แ5,เเเ,เเเ   

แเ. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล โเ,เเเ,เเเ   



 ภาคผนวก ข-ผลการ  าเนนิงาน าม ัวชี้วั ภายใ ้แผนยทุธศาส ร์ สสว.ประจ าปี 2562-หน้า 5 

 

ความสอคลຌองของงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

แแ . ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Strong /Regular 

Level) 

แใ็,แแ5,เเเ   

12. ครงการสงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์ ส าหรับ SME แแเ,เเเ,เเเ  อยูระหวาง
การรวบรวม 

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

14. งานพัฒนารูปบบ฿หมโ ฿นการประกอบธุรกิจ -  เมม ี

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 

 ิไมบรรลุ 2 ตัวชีๅวัด จาก 25 ตัวชีๅวัด ไดຌก การพิไมผลผลิตไกละยกระดับ 
ฟาร์มไก ละ รายไดຌจากการพิไมผลผลิตไกละฟาร์มไกผานการรับรองี 

แๆ,เเเ,เเเ  
 

 
 

แ้. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตาม
นวพระราชด าริ 

ไ,เเเ,เเเ   

โเ. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿นงานศิลปาชีพตามนวพระราชด าริ โ5,เเเ,เเเ เมเดຌด านินครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง ิHigh Performance Agencyี 

พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับพรຌอมตอบสนองความตຌองการผูຌรับบริการ  
ประกอบดຌวย 5 ตัวชีๅวัด สามารถบรรลุป้าหมายเดຌทัๅงหมด ดังสดง฿นดังตารางทีไ ไ 

ตารางทีไ ไ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

4.1 ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ  

ฝทบ.  (1) มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ ิรืไองี1 แ แ 

ฝทบ. ิโี รຌอยละของบุคลากรทีไมี Core Competency ผานกณฑม์าตรฐานพิไมขึๅน 
เมนຌอยกวา (รຌอยละี1 

5 5 

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู Smart Office 

 ฝบก. (3) ปรับปรุงระบบปฏิบตัิงานภาย฿นองค์กร฿หຌทันสมัย เมนຌอยกวา ิระบบีใ-5 โ 2 

4.3 ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล 

ตัวชีๅวัดรวม 

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

(กรมบัญชีกลาง, ปปช., ก.พ.ร.) 
ใ 3 

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

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ ไ จ านวน 5 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย 5 

 



 ภาคผนวก ข-ผลการ  าเนนิงาน าม ัวชี้วั ภายใ ้แผนยทุธศาส ร์ สสว.ประจ าปี 2562-หน้า 6 

 

ความสอคลຌองของงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ไ  งบประมาณ 
ิบาที 

การบรรลุปງาหมาย 

การด านินครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. งานปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌรองรับการปลีไยนปลง -  เมม ี

2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  ิไมบรรลุ แ ตัวชีๅวัด จาก 5 ตัวชีๅวัด ไดຌก สนับสนุนทุนการศึกษาี 

5,่็5,เเเ  
 

อยูระหวาง
การรวบรวม 

ใ. ครงการบริหารจัดการ อุดหนุน สนับสนุนงินทุน฿หຌก SME 

   ิไมบรรลุ แ ตัวชีๅวัด จาก 4 ตัวชีๅวัด ไดຌก การด านินการตามกฎหมายี 
ไ,็5็,ใเเ  

 
อยูระหวาง
การรวบรวม 

ไ. งานปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร  -  เมม ี

5. งานสนอนะการปรับปรุง ระบียบ ขຌอบังคับ พืไออืๅอตอการด านินงาน
ของ สสว. 

-  เมม ี

ๆ. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME แแ,เเเ,เเเ  อยูระหวาง
การรวบรวม 

็. งานประมินผลความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ -  เมม ี

 

 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส กรกฎาคม – กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค - ความคืบหน้าผลการ  าเนินงาน าม ามผลผลิ /ผลลัพธ์ ของงาน-โครงการ ประจ าปี 2562 

 

 

 



1 งานจัดท าผนปฏบิัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม

 ผนปฏบิัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมรายประจ าป

1 1 ผน หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการบูรณาการ
การด านินงานสงสริม SME

35              56.00 หนวยงาน มีหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME 

น าผนปฏบิัติการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมเป฿ชຌป็นกรอบนวทาง
฿นการด านินงาน รวมทัๅงการจัดท า
งบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ

2 งานจัดท ายุทธศาสตร์ละ
ผนปฏบิัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/ราย
พืๅนทีไ/รายประดใน

 ยุทธศาสตร์ละผนปฏบิัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมรายสาขา/
รายพืๅนทีไ/รายประดใน

1 1 ผน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมน าผนเป฿ชຌ
ป็นกรอบนวทาง฿นการด านินงาน

30 หนวยงาน มีหนวยงานทีไกีไยวขຌองน าผนปฏบิัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
รายสาขา/พืๅนทีไ/ประดใน฿นรืไองทีไศึกษา เป
฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการด านินงาน฿หຌ
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน

ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมรายสาขา/
รายพืๅนทีไ/รายประดใน

2 2 รืไอง

3 ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารละขับคลืไอน
ผนสงสริม SME

 รายงานผลการศึกษาการพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม 
SME

1 1 รืไอง หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME น า
รายงานการศึกษา / ขຌอสนอนะชิงนยบายเป
ประยุกต์฿ชຌ

10              43.00 หนวยงาน มีนวทาง฿นการจัดท ากลเกหรือครืไองมือ฿น
การบริหารผนการสงสริม SME ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ

ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพิไม
ประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอน
ผนการสงสริม SME

1 1 รืไอง

4 งานติดตามละประมินผล
ครงการสงสริม SME

 รายงานการติดตามผลงานสงสริม SME 1 1 รืไอง หนวยงานระดับนยบายละหนวยงานปฏบิัติทีไ
กีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs น าขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการก าหนดนยบายละทิศทางการ
สงสริม SMEs

60 หนวยงาน  ผุຌบริหารมีขຌอมูลจากการวิคราะห์ละ
ประมิน พรຌอมกับขຌอสนอนะ฿นประดใน
ตางโสามารถน ามาประกอบการพจิารณา
หรือก าหนดนวนยบายการสงสริมพืไอ฿หຌ

รายงานการประมินผลการด านินงาน/

ครงการ ภาย฿ตຌผนบูรณาการ ป 2561

1 1 รืไอง ผูຌบริหารน าขຌอมูลจากการวิคราะห์ละ
ขຌอสนอนะ ประกอบการพจิารณาหรือ
พฒันาการด านินครงการระยะตอเป฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน

1 รายงาน กิดประยชน์ตอ SME ฿นปตอเป
 หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการวางผน
นยบาย ยุทธศาสตร์องค์กร การจัดท า
งบประมาณ มีขຌอมูลประกอบการก าหนด

ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดบัการบรูณาการ Micro ละ SME ของประทศดຌวย BIG DATA

ภาคผนวก ค-ผลการ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ผลผลิ /ผลลัพธ ์ปีงบประมาณ 2562 หน้าที่ 1 ของ 22



ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

รายงานการประมินผลการด านินครงการ
ภาย฿ตຌงบบูรณาการป 2562 (On-Going)

1 1 รืไอง ยุทธศาสตร์ การก าหนดตัวชีๅวัดขององค์กร 
การจัดท าค าของบประมาณ

ระบบการติดตามการด านินงานครงการ 
ละผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ

1 1 ระบบ

5 งานบริหารจัดการกองทุน
รวมลงทุน

 วิสาหกิจรวมลงทุนทีไ สสว. จะด านินการ
ตามกฎหมาย

7 7 บริษทั ด านินการตามกฎหมาย 7                7.00 บริษทั สสว.สามารถด านินการตามกฎหมายกับ
บริษทัทีไรวมทุน พืไอ฿หຌมีการช าระงินคืนก 
สสว.

6 งานด านินการตามกรอบ
ความรวมมือระหวางประทศ

 การด านินการป็นผูຌทนเทย฿นวทีการ
ประชุมระหวางประทศ ละการประชุมกลุม
ความรวมมือ฿นภมูิภาคตามพนัธกรณี ละ
วทีจราจา/หารือหนวยงาน฿นประทศทีไ
กีไยวขຌองป็นพนัธมิตรกับครือขายการ
สงสริม SMEs ฿นกรอบการจรจาหลัก ละ
กรอบการจรจารวมกับรัฐบาลเทย

13 16 ครือขาย ขຌอมูล องค์ความรูຌ ขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ
กีไยวกับมาตรฐาน กฎระบียบ ละสิทธิ
ประยชน์ ละการสงสริม SMEs ภาย฿ตຌการ
ด านินการ฿นความรวมมือระหวางประทศ

10              11.00 รืไอง หนวยงาน ภาครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌอง 
เดຌรับความรูຌดຌาน SME เทยละตางประทศ 
ละน าขຌอมูล/รายงานตางโ เป฿ชຌป็น
นวทาง฿นการปฏบิัติ

ด านินการทีไกีไยวนืไองจากความรวมมือดຌาน
การสงสริม SMEs ฿นระดับระหวางประทศ
 ละระดับภมูิภาค ชน การป็นจຌาภาพรวม
 การสงผูຌทนขຌารวมประชุม/สัมมนา/
ประชุมชิงปฏบิัติการ/งานการศึกษา/
งานวิจัย การจัดกิจกรรมสงสริมความรวมมือ
 (ชน สรຌางครือขายธุรกิจ/สัมมนา/ผยพร
ผลงานการศึกษา ฯลฯ)

4 5 รืไอง หนวยงานภาครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองดຌานการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รับรูຌ
ขຌอมูล ผนงาน รายงาน ขຌอสนอนะ การ
ประมิน/ปัญหา/อุปสรรค การสงสริม SMEs 

เทย/SMEs ตางประทศ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿น
การปฏบิัติอยางบูรณาการ

10              10.00 หนวยงาน

การ฿หຌบริการขຌอมูล องค์ความรูຌ ผล
การศึกษา/วิจัย สถานการณ์ละการสงสริม 
SMEs เทย ละ SME ของตางประทศ

10 12 ครัๅง หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับขຌอมูลละองค์
ความรูຌดຌาน SMEs เทย/SMEs ตางประทศ

50              54.00 หนวยงาน

7 งานสรຌางครือขายความ
รวมมือระหวางประทศ

 กิดครือขายความรวมมือทางธุรกิจพืไอ
ผูຌประกอบการ SMEs เทย

8 18 ครือขาย ผูຌประกอบการ SMEs มีศักยภาพ฿นการประกอบ
ธุรกิจกับตางประทศ

80              80.00 รຌอยละ ผูຌประกอบการ SME 349 ราย มีศักยภาพ฿น
การประกอบธุรกิจกับตางประทศ จากการ
ขຌารวมกิจกรรมสรຌางครือขาย

ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวมกิจกรรมสรຌาง
ครือขาย

250 349 ราย
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

8 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) พืไอพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันของผูຌประกอบการ

6 8 รืไอง หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับประยชน์จาก
การด านินกิจกรรม

40              43.00 หนวยงาน หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับประยชน์
จากการด านินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบ
คณะท างานอาซียน รวมทัๅงกิดการชืไอมยง
ครือขาย SME จ านวน 4,053 ราย

ครือขายผูຌ฿หຌบริการ฿นตางประทศ 4 15 ครือขาย
ผูຌประกอบการเดຌรับบริการดຌานการด านิน
ธุรกิจ฿นอาซียน+8

3,000.00 4,053.00 ราย

9 งานจัดท าละปรับปรุง
ฐานขຌอมูล SME ประทศ
เทยประจ าป

 ฐานขຌอมูล SME ทีไมีการปรับปรุง฿หຌป็น
ปัจจุบันละครบถຌวน

1 4 ฐานขຌอมูล ความพงึพอ฿จ฿นการ฿ชຌขຌอมูล ทีไหนวยงานตางโ 
น าเป฿ชຌประยชน์฿นภารกิจ

70 รຌอยละ หนวยงานมีฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ SME ทีไ
ป็นปัจจุบัน ป็นประยชน์ตอการวางผน
ละสงสริมสนับสนุน ฿หຌความชวยหลือ 
SME ตอเป

รายงานการศึกษาวิคราะหข์ຌอมูลฉพาะรืไอง
ทีไนาสน฿จชิงนยบาย

1 1 รืไอง

ระบบฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับ
การสงสริมหรือสนับสนุน฿นดຌานตาง โ

1 1 ระบบ

ระบบฐานขຌอมูลทีไปรึกษา 1 1 ระบบ
ระบบฐานขຌอมูลทีไเดຌรับการปรับปรุงละ
บ ารุงรักษา

4 4 ฐานขຌอมูล

10 ครงการพฒันาครืไองมือ
ละตัวชีๅวัดการประมาณ
การทางศรษฐกิจของ SME

 พฒันาบบจ าลองศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic Model)

1 1 บบจ าลอง น าผลวิคราะห์บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค 
(Macro Model)

2                2.00 รืไอง หนวยงานสามารถน าครืไองมือละตัวชีๅวัดทีไ
พฒันาขึๅนเป฿ชຌ฿นการวิคราะหผ์ลกระทบ/

การประมาณการทางศรษฐกิจของ SME

ครืไองชีๅวัดศรษฐกิจ SME พืไอ฿ชຌ฿นการ
ติดตามสถานการณ์ละคาดการณ์

1 1 ตัวชีๅวัด บทวิคราะหส์ถานการณ์ SME ทีไส าคัญ฿นรอบป 2                2.00 รืไอง

11 ครงการศึกษาการประมิน
มูลคาทางศรษฐกิจส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

 รายงานการศึกษาการประมินมูลคาทาง
ศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

1 1 รายงาน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมน าผล
การศึกษาเป฿ชຌ฿นการประมินมูลคาทางศรษฐกิจ

40 หนวยงาน มีขຌอมูลละครืไองมือ฿นการประมินมูลคา
ทางศรษฐกิจทีไป็นประยชน์฿นการจัดท า
ครงการพืไอสนับสนุน SME
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

ผูຌขຌารวมการประชุมผยพรผลการศึกษา
การประมินมูลคาทางศรษฐกิจส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เมนຌอย
กวา

200 200 ราย

12 งานจัดท ารายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

 มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม (White Paper) ป 2562 ทีไมี
รายละอียดละนืๅอหาซึไงป็นประยชน์ตอ
การพฒันา SME ของประทศ

1 1 รืไอง หนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถ฿ชຌรายงานฯ ป็น
ขຌอมูลหลัก฿นการ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (SME) หรือการด านินงานทีไ
กีไยวขຌองกับ SME อีกทัๅงยังป็นการตอยอด
นวความคิดละพฒันาองค์ความรูຌส าหรับการ
สงสริม SMEs ของประทศตอเป฿นอนาคต เม
นຌอยกวา

500            573.00 หนวยงาน มีการน าขຌอมูลรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมเป฿ชຌประยชน์ 
ละน าเปตอยอดพฒันาองค์ความรูຌกีไยวกับ
การสงสริม SME รวมทัๅงป็นขຌอมูล
ประกอบการจัดท าผนสงสริม SME

มีรายงานสถานการณ์ SME รายดือน 12 12 ฉบับ หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ผูຌประกอบการละผูຌทีไ
สน฿จ มีความพงึพอ฿จ฿นขຌอมูลตางโ ฿นรายงาน
มีองค์ความรูຌละฐานขຌอมูลทีไทันสมัยถูกตຌอง 
ส าหรับ฿ชຌวางยุทธศาสตร์การพฒันา SME ของ
ประทศ เมนຌอยกวา

80 รຌอยละ

มีรายงานการศึกษาสถานการณ์ฉพาะกิจทีไมี
ผลกระทบตอ SME ป 2562

1 1 รายงาน

13 งานจัดท าดัชนชีีๅวดัภาวะ
ศรษฐกิจส าหรับผูຌประกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

 ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ SME (SME

 Composite Index)

12 12 ดือน ความพงึพอ฿จของผูຌ฿ชຌขຌอมูล ดัชนีชีๅวัดภาวะ
ศรษฐกิจส าหรับผูຌประกอบการ SMEs

80 % มีขຌอมูลพืไอสนับสนุนหนวยงาน฿นการจัดท า
นยบายละผนสงสริม SME

ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาคการคຌา
ละบริการรายดือน

12 12 ดือน

ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาคการผลิต
ของ SME รายดือน

12 12 ดือน

14 ครงการศึกษาวิจยักฎหมายทีไ
อืๅอละลดอปุสรรคตอการ
ประกอบธุรกจิของ SME ฿น
กลุมธุรกจิบริการ

 "รายงานผลการศึกษาวิจัยละขຌอสนอนะ
฿นการปรับปรุงกฎหมายทีไอืๅอละลด
อุปสรรค฿นการประกอบธุรกิจของ SME ฿น
กลุมธุรกิจบริการ"

1 1 รายงาน "หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองน ารายงานวิจัยเป
฿ชຌประยชน์฿นการสงสริม SME"

10              10.00 หนวยงาน หนวยงานมีขຌอมูล฿นการสนอนะละ
ผลักดัน฿หຌมีการปรับปรุงกຌเข หรือถึง 
พฒันาขຌอกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการ
ประกอบธุรกิจ SME

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชมุชน
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

รายงานการรับฟงัความคิดหในพืไอ
ประกอบการยกรางกฎหมายอยางนຌอย 3 

ฉบับ

1 1 รายงาน หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองน ารายงานการรับฟงั
ความคิดหในเป฿ชຌประยชน์฿นการสนอราง
กฎหมาย

3                3.00 ฉบับ

15 ครงการศูนย์฿หຌบริการ 
SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service 

Center: OSS)

Q ศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร 77 76 จังหวัด ความพงึพอ฿จของผูຌขຌารับบริการจากศูนย์ 80              95.83 %

ผูຌรับค าปรึกษานะน า หรือบริการสงตอ
ภาครัฐ

180,000.00 186,558.00 ราย

หนวยงาน฿นพืๅนทีไทีไประสานความรวมมือ฿น
การขຌาถึง SME

200 201 หนวยงาน

พฒันาครือขายการ฿หຌบริการสงสริม SME 200 325 ราย
พฒันาคຌช (Train the Coach) 2,200.00 3,009.00 ราย
฿หຌความรูຌกสมาชิกสหกรณ์ 50 51 สหกรณ์

16 งานพฒันาองค์ความรูຌ
ส าหรับ SME (Knowledge

 Center)

 มีคลังขຌอมูลองค์ความรูຌส าหรับผูຌประกอบการ 1 1 คลังขຌอมูล ผูຌขຌารวมกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌ/หรือ฿หຌ
ค าปรึกษาธุรกิจดຌาน Digital Economy หรือ
ดຌานอืไนโ ทีไมีความตຌองการ เดຌรับความรูຌพิไมขึๅน 
เมนຌอยกวา

75 รຌอยละ ผูຌประกอบการ 4,557 ราย เดຌรับการ
สริมสรຌางองค์ความรูຌ฿นดຌานตางโ ฿นการ
ประกอบธุรกิจ
มีคลังขຌอมูลองค์ความรูຌ฿หຌ SME ขຌา฿ชຌ

ผูຌทีไเดຌรับความรูຌจากกิจกรรมลกปลีไยน
รียนรูຌ/หรือ฿หຌค าปรึกษาธุรกิจดຌาน Digital 

Economy หรือดຌานอืไนโ ทีไมีความตຌองการ

4,000.00 4,557.00 ราย ผูຌขຌา฿ชຌบริการคลังขຌอมูลองค์ความรูຌเมนຌอยกวา 
(ครัๅง/ป)

200,000.00      242,685.00 ครัๅง บริการมากถึง 242,685 ครัๅง

17 ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม
 (Early-Stage)

 ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌบืๅองตຌน฿นการ
ยกระดับป็น SME 4.0

8,800.00 10,313.00 ราย กิดผูຌประกอบการทีไสามารถยกระดับ฿นการ
ด านินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวา

2,750.00          2,788.00 กิจการ  มีผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 
วิสาหกิจชุมชนฐานราก ทัๅง฿นภาคการกษตร
ละภาค

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌตบิตละกຌาวสูสากล

 อ านวยความสะดวกละการขຌาถึงบริการ
ภาครัฐ จากการ฿หຌบริการของศูนย์฿หຌบริการ 
SME ครบวงจร จ านวน 76 ศูนย์ ทัไวประทศ 
 ผูຌประกอบการ จ านวน 186,558 ราย 
เดຌรับค าปรึกษานะน าละปรับปรุงธุรกิจ
ดຌานตางโ ดีขึๅน
 สรຌางคຌชทีไปรึกษา จ านวน 3,009 ราย 
พืไอพฒันาละชวยกຌเขปัญหาธุรกิจ SME
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ผูຌประกอบการมีผนธุรกิจตรียมความพรຌอม
น าเปปฏบิัติ฿นการด านินธุรกิจ

4,400.00 4,791.00 ราย กิดมูลคาพิไมจากยอดขาย฿นการสงสริมดຌาน
การตลาด เมนຌอยกวา

225          1,980.59 ลຌานบาท ทัไวเป จ านวน 10,313 ราย/5,746 กิจการ 
เดຌรับการพฒันาละยกระดับดຌานการบริหาร
จัดการธุรกิจ ดຌานบัญชี การงิน การตลาด 
ละกฎหมายธุรกิจ ละมีผนธุรกิจ 4,791 

ราย

ผูຌประกอบการขຌารับการบมพาะการพฒันา
สินคຌาหรือบริการ฿หຌป็นทีไตຌองการของตลาด
ละประกอบธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวา

2,750.00 2,958.00 กิจการ  กิดมูลคาศรษฐกิจ 3,247.43 ลຌานบาท  
ดังนีๅ
 -สรຌางรายเดຌ              1,980.59 ลຌานบาท
-มูลคาการสงออก              8.02 ลຌานบาท
-มูลคาการลงทุน            715.95 ลຌานบาท
-ลดตຌนทุนการผลิต         447.83 ลຌานบาท

ผูຌประกอบการเดຌรับการชืไอมยงขຌาสูการ
สงสริมดຌานการตลาด เมนຌอยกวา

1,500.00 1,595.00 ราย  -ลดตຌนทุนลจิสติกส์           5.69 ลຌานบาท
-ลดพลังงาน                    2.02 ลຌานบาท
-ลดการสูญสีย                 4.04 ลຌานบาท
-พิไมประสิทธิภาพการผลิต  83.29 ลຌานบาท
กิดการจຌางงาน฿หม 176 ราย ละมีกิจการ
กิด฿หม 108 กิจการ 
 กิดการชืไอมยงการคຌาจากการน า
สินคຌาขຌารวมทดสอบตลาด 1,595 ราย

18 ครงการยกระดับธุรกิจ
ริไมตຌน (Boost Up New 

Entrepreneurs)

 ผูຌประกอบการเดຌรับการพฒันายกระดับ
ความรูຌความสามารถ

500 502 ราย สามารถลดตຌนทุน หรือ พิไมผลผลิต หรือ สรຌาง
รายเดຌ หรือ ขยายการลงทุน เมนຌอยกวา

51            226.60 ลຌานบาท  มีผูຌประกอบการ 502 รายเดຌรับการ
พฒันาศักยภาพดຌานการบริหารจัดการธุรกิจ 
ดຌานบัญชี  ดຌานภาษีละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง

ผูຌประกอบการทีไขຌารับการทดสอบตลาด 
หรือ ขຌารวมงานสดงสินคຌา หรือ จ าหนาย
สินคຌา หรือ รับการสนับสนุนทางการงิน

170 192 ราย  ลดตຌนทุนการผลิต / กิดมูลคาศรษฐกิจ 
227 ลຌานบาท
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19 ครงการสนับสนุนครือขาย
 SME

 ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพฒันาศักยภาพ
฿นการด านินธุรกิจ฿นดຌานตางโ

30 33 ครือขาย ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพฒันาศักยภาพ฿น
การด านินธุรกิจ฿นดຌานตาง โ มีความขຌมขใง

30              33.00 ครือขาย ผูຌประกอบการ จ านวน 4,189 ราย เดຌรับ
การพฒันาละสนับสนุน 
  สามารถลดตຌนทุนละพิไมมูลคาทาง
ศรษฐกิจ 536 ลຌานบาท
 กิดครือขายทีไขຌมขใง ตัๅงตตຌนนๅ า กลาง
นๅ า ปลายนๅ า จ านวน 10 คลัสตอร์ 33 

ครือขาย ละเดຌรับการสนับสนุนการตลาด
ชิงรุกทัๅง฿นละตางประทศ เดຌก ครือขาย
สมุนเพร

ผนพฒันาคลัสตอร์ 30 33 ผน ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขายทีไขຌารวม
ครงการสามารถลดตຌนทุน฿นการด านินธุรกิจ 
หรือมีการขยายตัวทางศรษฐกิจ เมนຌอยกวา

190            535.86 ลຌานบาท  ครือขายกระทียมละครือขายสับปะรด  
ครือขายปลากัด ครือขาย Sport 

Economy ฿นการเปปຂดตลาดทีไประทศ
ญีไปุຆน ครือขาย Digital Content ครือขาย
มวยเทย  ครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรม
ฮาลาล ครือขาย Creative Entertainment

 ครือขายทคนลยีพืไอการกษตร  ซึไงป็น
การปຂดประตูสูประทศ

ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับการพฒันา
ศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ฿นดຌานตาง โ

4,000.00 4,364.00 ราย ผูຌน าครือขาย ละผูຌประสานงานครือขาย 
(Service Provider ละ CDA) มีศักยภาพพิไมขึๅน

80            195.00 ราย ฿นกลุม GCC เดຌก บาห์รน คูวต อมาน 
การ์ตา ซาอุดิอารบีย ละสหรัฐอาหรับอ
มิรตส์

ผูຌน าครือขาย ละผูຌประสานงานครือขาย 80 195 ราย มีการน านวัตกรรม งานวิจัย กลยุทธ์ หรือ
นวทางการด านินงาน ทีไเดຌรับจากการพฒันา
ศักยภาพทางธุรกิจเป฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจ

30              33.00 ราย  ครือขายมีผนพฒันาคลัสตอร์ พืไอ฿ชຌ
ป็นนวทางการขับคลืไอนครือขายรวมกัน 
33 ผน ผูຌน าครือขายละผูຌประสานงาน
ครือขาย (Service Provider ละ Cluster

 Development Agent : CDA ) จ านวน 
195 ราย มีศักยภาพพิไมขึๅน สามารถป็น
ตัวทนหรือผูຌน าทีไดี฿นการน าพาครือขาย฿หຌ
ติบตละขຌมขใง
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20 ครงการประกวด SME 

National Awards

 ผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจปງาหมาย
เดຌรับการตรวจสอบคุณสมบัติบีๅองตຌน เม
นຌอยกวา

2,000.00 2,640.00 ราย มีบบอยางทีไมีมาตรฐาน฿นการบริหารจัดการ
ธุรกิจส าหรับผูຌประกอบการ SME เมนຌอยกวา

20              20.00 ราย  ผูຌประกอบการ SME จ านวน 2,640 ราย/

631 กิจการ เดຌรับการพฒันาละยกระดับ
ศักยภาพดຌานการบริหารจัดการธุรกิจ
 SME 128 ราย ผานกณฑ์ประมินผลการ
บริหารจัดการธุรกิจทีไดีตามมาตรฐาน 

ผูຌประกอบการทีไผานกณฑ์การพจิารณา
คัดลือก SME National Awards เมนຌอยกวา

80 128 ราย ผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือก฿นบืๅองตຌน
เดຌรับความรูຌรืไองมาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจพิไมขึๅน เมนຌอยกวา

70              91.81 รຌอยละ TQM (รางวัลสุดยอด SME หงชาติ 52 ราย
 ละ รางวัล SME Start Up 76 ราย)

 SME 20 กิจการ ผานกณฑ์การประมิน
ตามตามมาตรฐาน TQM ป็นธุรกิจตຌนบบ
พืไอพฒันาธุรกิจอืไน฿นการบริหารจัดการ
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทีไดี

พฒันา ละยกระดับผูຌประกอบการสู
มาตราฐานการบริหารจัดการ

- - ดือน ผูຌประกอบการทีไขຌารวมการพฒันาละยกระดับ
สูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ น าความรูຌทีไ
เดຌรับป็นนวทาง฿นการด านินธุรกิจเดຌ เมนຌอย
กวา

70              95.45 รຌอยละ  มีความปรง฿สละมีธรรมาภบิาล

ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพฒันาละ
ยกระดับสูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 
เมนຌอยกวา

300 631 กิจการ ผูຌประกอบการทีไขຌารวมการพฒันาละยกระดับ
สูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ สมัครขຌารวม
ครงการประกวด SME National Awards

30              35.00 รຌอยละ

ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพฒันาละ
ยกระดับสูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 
เมนຌอยกวา

900 954 ราย ผูຌประกอบการทีไเดຌรับรางวัลน าความรูຌจากการ
ประกวดมาปรับ฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจเดຌ เมนຌอย
กวา

70              95.48 รຌอยละ

การประกาศผลละมอบรางวัล SME 

National Awards ละ SME Start up 

Awards

2 2 งาน

21 ครงการยกระดับมาตรฐาน
สินคຌา

 1.ผูຌขຌารวมครงการทีไเดຌรับความรูຌกีไยวกับ
มาตรฐานสินคຌา

1,000.00 1,012.00 ราย 1.ผูຌประกอบการมีความรูຌกีไยวกับมาตรฐานสินคຌา
พิไมมากขึๅน

75              85.70 รຌอยละ  ผูຌประกอบการ 1,012 ราย เดຌรับการ
สงสริมการผลิตสินคຌา฿หຌเดຌมาตรฐาน อย.

2.ผูຌประกอบการขຌารับการสงสริมมาตรฐาน
สินคຌา

1,000.00 1,000.00 ราย 2.สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาทีไขຌารับการสงสริม
มาตรฐานสินคຌา

10    9,946,500.00 ลຌานบาท ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ซึไงจากผลการ
สงสริม฿หຌรับการรับรองมาตรฐานคาดวาจะ

3.ผูຌประกอบการขຌารับการตรวจประมิน
สถานทีไผลิต พืไอตรียมความพรຌอม฿นการ
ยืไนขอมาตรฐาน อย.

50 50 ราย 3.ผูຌประกอบการเดຌรับค าปรึกษา฿นการตรียม
สถานทีไผลิต พืไอตรียมความพรຌอม฿นการยืไนขอ
มาตรฐาน อย.

50            100.00 ราย สามารถสรຌางมูลคาศรษฐกิจจากการ
จ าหนายสินคຌาประมาณ 9,946,500 บาท
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22 ครงการพฒันาสูสุดยอดอส
อใมอีจังหวัด (SME 

Provincial Champion)

 ผูຌประกอบการ SME ขຌารับการอบรมการ
ด านินธุรกิจอยางป็นระบบ

462 462 ราย ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับการพฒันา มี
ยอดขายพิไมขึๅนเมนຌอยกวา

20              56.52 %   ผูຌประกอบการ SME จ านวน 462 รายเดຌ
รับการพฒันาละยกระดับศักยภาพ ดย
ภายหลังการพฒันา คาดวาผูຌประกอบการจะ

ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ หรือ บริการ

462 462 ผลิตภณัฑ์ ตຌนบบผูຌประกอบการ SME จังหวัด 77            152.00 ราย มีรายเดຌจากยอดขายพิไมขึๅนคิดป็นมูลคา 
512,280,935.39 บาท หรือรຌอยละ 56.52

สถานประกอบการเดຌรับการพฒันา฿หຌมีผลิต
ภาพสูงขึๅนหรือมีรายเดຌพิไมขึๅน

462 462 ราย สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละบริการ 
จ านวน 462 ผลิตภณัฑ์ 

ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวมงานสดงละ
จ าหนายสินคຌา/บริการ

100 152 ราย

ผูຌประกอบการ SMEs มีการจรจาธุรกิจ 100 113 ราย
23 ครงการพิไมประสิทธิภาพ 

SME ฿นครือขายธุรกิจ
อาหารดຌวยระบบ
มาตรฐานสากล

 ยกระดับมาตรฐานการผลิตผูຌประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร ละอุตสาหกรรมทีไ
กีไยวขຌอง฿นซอุปทานดยการน าระบบการ
จัดการสากลขຌามาประยุกต์฿ชຌ฿นการผลิต
พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภคทัๅง฿นละ
ตางประทศ

250 250 กิจการ พิไมประสิทธิภาพจากการด านินงานของของ
พนักงานทีไผานการฝຄกอบรมเมนຌอยกวา

5                5.64 %   ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 1,666

 ราย เดຌรับการพฒันาละยกระดับศักยภาพ
การผลิตพืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค
ทัๅง฿นละตางประทศ

บุคลากร฿นอุตสาหกรรมอาหาร ละ
อุตสาหกรรม ทีไกีไยวขຌองเดຌรับการพฒันา
ศักยภาพ เมนຌอยกวา

1,250.00 1,666.00 คน

24 ครงการยกระดับ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาหารละ
ครืไองดืไม

 ผูຌประกอบการเดຌรับการพฒันาองค์ความรูຌ 
ดຌานการพฒันาผลิตภณัฑ์ เมนຌอยกวา

500 500 ราย ผูຌผลิตสินคຌาอาหารละครืไองดืไม฿นทຌองถิไน ทีไ
เดຌรับการออกบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ หรือบรรจุ
ภณัฑ์ สามารถพิไมอกาสละชองทางการ
จ าหนาย หรือมีการขยายตัวทางธุรกิจเดຌเมนຌอย
กวา

25              44.87 ลຌานบาท ผูຌประกอบการ 500 ราย เดຌรับการพฒันา
องค์ความรูຌ ดຌานการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละบริการ 
กอ฿หຌ กิดมูลคาทางศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไ จ านวน
 45 ลຌานบาท 

ผูຌผลิตสินคຌาอาหารละครืไองดืไม฿นทຌองถิไน 
สามารถ ออกบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ หรือ 
บรรจุภณัฑ์ เมนຌอยกวา

50 52 ราย  พฒันาผลิตภณัฑ์ละบรรจุภณัฑ์ จนกิด
ผลิตภณัฑ์ตຌนบบ 5 ผลิตภณัฑ์พืไอตอยอด
ชิงพาณิชย์ เดຌก พฟัมะมวง / นๅ ายาปลา

สินคຌาเดຌรับการสงตรวจวิคราะหท์าง
หຌองปฏบิัติการดຌานความปลอดภยัอาหาร
หรือฉลากภชนาการ

50 52 ผลิตภณัฑ์ ชอนกึไงส ารใจรูป /  นๅ ากงสຌมพรຌอมบริภค /
 เสຌกรอกปลาปรุงรส / ซาลาปาเสຌครีมทุรียน
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สินคຌาตຌนบบเดຌรับการคัดลือกป็น 
Product Champion เมนຌอยกวา

5 5 ผลิตภณัฑ์

25 ครงการพฒันาผลิตภณัฑ์
พืไอพิไมศักยภาพสูตลาด
สากล

 ผูຌประกอบการเดຌรับการพฒันาองค์ความรูຌ
ยกระดับความรูຌดຌานธุรกิจละการตลาด
สมัย฿หม (Business) ฿หຌทีไมีทักษะ฿นดຌานการ
ออกบบ (Art & desgin) ดຌานการสรຌาง
ตຌนบบสินคຌา (Pattern) ละดຌานการน า
ทคนลยีนวัตกรรม(Technology and 

innovation) ทีไกีไยวขຌองกับผลิตภณัฑ์ผຌาทอ
พืๅนมืองขຌามามีสวนชวยการพฒันา฿น
ขัๅนตอนตางโ ของการด านินธุรกิจ

1,000.00 1,101.00 คน กอ฿หຌกิดรายเดຌกับผูຌประกอบการเมนຌอยกวา 100            100.00 ลຌานบาท  ผูຌประกอบการ จ านวน 1,101 เดຌรับการ
พฒันาทักษะดຌานการออกบบผลิดภณัฑ์ผຌา
 ผลิตภณัฑ์เดຌรับการพฒันา฿หຌเดຌคุณภาพ 
มาตรฐาน ป็นตຌนบบน าเปตอยอดชิง
พาณิชย์ 1,000 ผลิตภณัฑ์ สงผล฿หຌกิด
รายเดຌจากการจ าหนายผลิตภณัฑ์ 100 ลຌาน
บาท

พฒันาผลิตภณัฑ์ผຌาทอพืๅนมืองป็นสินคຌา
ปรรูปทีไทันสมัย เมนຌอยกวา

1,000.00 1,000.00 ผลิตภณัฑ์

26 ครงการสงสริมละพฒันา
ธุรกิจระดับติบต (SME 

Regular Level)

 ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรมการวินิจฉัย
ละประมินตนอง (Self Assessment)

9,550.00 10,708.00 ราย ผูຌประกอบการมีศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ 
หรือมีมาตรฐาน฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ - สรຌาง
มูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาหรือการบริการ หรือ - ลด
ตຌนทุนการประกอบธุรกิจ หรือ - พิไม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา หรือการ฿หຌบริการ

20              38.37 %  ผูຌประกอบการเดຌรับการพฒันาศักยภาพ
ดຌานการบริหารจัดการธุรกิจ ดຌานบัญชี 
การงิน การตลาด ภาษีละกฎหมายธุรกิจ 
ป็นตຌน 10,708 ราย ละยกระดับสมรรถนะ
฿หຌป็นชิงลึกขึๅนมีศักยภาพ฿นการด านินธุริจ
มากขึๅน 3,409 ราย ซึไงคาดวาจะกิดมูลคา
ศรษฐกิจจาก SME ตละรายฉลีไยรຌอยละ 
38.37

ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรมสริมสรຌาง
สมรรถนะผูຌประกอบการชิงลึก

2,850.00 3,409.00 กิจการ พฒันากระบวนการผลิต฿หຌธุรกิจเดຌรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 154 ราย เดຌก 
มาตรฐานความปลอดภยัทีไเดຌผานการรับรอง
จากสถาบันรับรองมาตรฐานเออสอ (ISO 

GMP มอก.) จ านวน 88 ราย มาตรฐาน
ฉพาะทาง (มาตรฐานรงงานเทย มาตรฐาน
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สนง.บัญชี) จ านวน 66 ราย
สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌา ลดตຌนทุนการ
ประกอบธุรกิจ กอ฿หຌกิดมูลคาทางศรษฐกิจ
กวา 2,587.20 ลຌานบาท ดังนีๅ - พิไม
ประสิทธิภาพการผลิต 829.20 ลຌานบาท
 - สียภาษ฿ีหຌรัฐ 2.23 ลຌานบาท 
 -  สรຌางรายเดຌ กวา 1,212.59 ลຌานบาท

27 ครงการสงสริมพฒันา
ตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ
 SME

 สินคຌาละบริการ เดຌรับการพฒันาตรียม
ความพรຌอมขຌาสูตลาดอิลใกทรอนิกส์ เมนຌอย
กวา

99,000.00 102,078.00 ผลิตภณัฑ์ มียอดจ าหนายผานตลาดอิลใกทรอนิกส์ เมนຌอย
กวา

640            360.00 ลຌานบาท SME กวา 52,918 ราย เดຌรับการ
พฒันาสงสริมดຌานการตลาดออนเลน์
 ผลักดันสินคຌา฿หຌขຌาสูตลาดออนเลน์ พืไอ
พิไมยอดจ าหนายละขยายชองทาง
การตลาดจ านวน 102,078 ผลิตภณัฑ์ 
กิดมูลคาศรษฐกิจ 360 ลຌานบาท จาก
การจัดงานสดงละจ าหนายสินคຌา ละ
ยอดการสัไงซืๅอผานตลาดออนเลน์

ผูຌประกอบการเดຌรับการสงสริมการคຌาตลาด
ออนเลน์ เมนຌอยกวา

49,500.00 52,918.00 ราย  น าผลิตภณัฑ์ขຌารวมทดสอบตลาดตลาด
ทัๅง฿นละตางประทศ อาทิ จีน, อินดนีซีย,

 ลาว, กัมพชูา, เตຌหวัน, บารนห์, ดูเบ, 

สหรัฐอมริกา ป็นตຌน รวมทัๅง฿น 
e-Marketplace ชัๅนน า อาทิ LAZADA , 

Shoppee, ebay , Alibaba  ป็นตຌน

28 ครงการพฒันาชองทาง
การตลาดส าหรับ
ผูຌประกอบการ SME

 ผูຌประกอบการ SME เดຌรับความรูຌดຌาน
การตลาด

2,000.00 2,044.00 ราย กิดมูลคาการจรจาการคຌาทัๅง฿นละตางประทศ 2,000.00          3,516.23 ลຌานบาท  SME เดຌรับองค์ความรูຌดຌานการตลาด
จ านวน 2,044 ราย ละเดຌรับอกาสน า
สินคຌาขຌารวมทดสอบตลาดทัๅง฿นละ
ตางประทศ อาทิ SME ONE FEST 2019

ผูຌประกอบการเดຌรับการสนับสนุนดຌาน
การตลาดทัๅง฿นประทศละตางประทศ

2,000.00 2,000.00 กิจการ 1,400 บูธ @ Central Westgate / The 

Mall / Future Park / SCB / MBK /
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การจรจาจับคูธุรกิจ เมนຌอยกวา 2,000.00 3,824.00 คู Central Worldê  กิดมูลคาศรษฐกิจกวา 
3,516.23 ลຌานบาท จากการจัดงานสดง
ละจ าหนายสินคຌา 
กิดการจับคูธุรกิจ จ านวนกวา 3,824 คู/
2,000 กิจการ

29 ครงการประชารัฐพืไอ
พฒันาวิสาหกิจชุมชน ละ 
SMEs กຌาวสูตลาด 4.0 

(SMEs & OTOP 

Tranformation)

 จ านวนผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ละ
SMEs ขຌารวมกิจกรรม

1,200.00 1,344.00 ราย ผูຌประกอบการฯเดຌรับความรูຌดຌานการตลาด การ
จัดการธุรกิจ เมนຌอยกวา

70              76.52 %  ผูຌประกอบการ เดຌรับการพฒันาองค์
ความรูຌดຌานการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ
 จ านวน 1,344 ราย
 กิดมดลผูຌน าธุรกิจชุมชนตຌนบบระดับ
จังหวัด 12 ราย ดยเดຌรับการคัดลือกป็น

จ านวนผลิตภณัฑ์฿นการทดสอบตลาด 500 625 ผลิตภณัฑ์ สงตอขຌาสูระบบการสงสริมอืไน เมนຌอยกวา 50              78.29 % ตຌนบบระดับประทศ 1 ราย คือ มดล 
Travelers Souvenir AR จ.สงขลา สามารถ
ป็นธุรกิจชุมชนตຌนบบ฿หຌกับธุรกิจอืไนโ ฿น
การน าเปพฒันา ตอยอด ขยายผล ฿หຌกิด
ป็นรูปธรรม  

จ านวนผูຌประกอบการตຌนบบระดับจังหวัด 10 12 ราย สรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกับผูຌประกอบการ 10              11.50 ลຌานบาท  กิดมูลคาศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไ จ านวน 11 

ลຌานบาท ละสินคຌาเดຌรับการพฒันา 699 

ผลิตภณัฑ์

30 ครงการสงสริมครือขาย
วิสาหกิจชุมชนพืไอการ
พฒันาทีไยัไงยืน

 อบรม฿หຌความรูຌทฤษฎีละชิงปฏบิัติการ 3,180.00 3,323.00 ราย มีผูຌเดຌรับความรูຌจากการอบรมสามารถน าเป฿ชຌ
ประยชน์เดຌ

70              91.85 รຌอยละ ผูຌประกอบการชุมชนกวา 3,323 ราย 
เดຌรับการพฒันาสริมสรຌางองค์ความรูຌ฿นการ
ด านินธุรกิจ ดຌานการตลาด ละดຌานอืไนโ
 จัดตัๅงศูนย์หงความป็นลิศ (Excellence

 Center) จ านวน 8 หง ด านินการสงสริม
 พฒันา ละยกระดับวิสาหกิจ ครอบคลุม 4 

ภมูิภาคทัไวประทศ เดຌก 

 
ศูนย์รียนรูຌอาชีพ หรือธุรกิจ 8 8 ศูนย์ คาดวาจะมีผูຌขຌามารับการพฒันายกระดับจาก

ศูนย์ 8 ศูนย์ เมนຌอยกวา
320            453.00 ราย  - พืๅนทีไกรุงทพ ภาคกลาง ละภาค

ตะวันออก: ม.ทคนลยีพระจอมกลຌาพระ
นครหนือ
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ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

ครือขายวิสาหกิจชุมชน 3 10 ครือขาย คาดวาผูຌขຌารวมอบรมการสรຌางครือขายมีองค์
ความรูຌพรຌอมรวมกลุมกันป็นวิสาหกิจชุมชน

100            234.00 ราย  - พืๅนทีไภาคหนือ: ม.ชียง฿หม ม.มจຌ ละ 
ม.นรศวร

พฒันาคุณภาพสินคຌาหรือบรรจุภณัฑ์ หรือ
บริการ

20 43 ผลิตภณัฑ์ สินคຌาหรือบริการทีไเดຌรับการพฒันา 20 

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ มียอดขายพิไมขึๅน
10              17.67 รຌอยละ   - พืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ: ม.

ทคนลยีสุรนารี ละ ม.ขอนกน
ขยายชองทางการตลาด 400 400 ราย รายเดຌจากการจัดงานสดงพรຌอมจ าหนายสินคຌา

เมนຌอยกวา
15              26.03 ลຌานบาท  - พืๅนทีไภาค฿ตຌ: ม.สงขลานครินทร์ ละ ม.

วลัยลักษณ์
สินคຌาเดຌรับการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตละบรรจุภณัฑ์ 43 ผลิตภณัฑ์
ผูຌประกอบการเดຌรับการพฒันารวมทัๅงการ
ขยายชองทางการตลาด เมนຌอยกวา 400 ราย
 สรຌางรายเดຌจ านวน 26.03 ลຌานบาท 

31 ครงการยกระดับ
ผูຌประกอบการชุมชน
ตຌนบบทีไมีศักยภาพกຌาวสู 
SME (Micro to be SMEs)

 กลุมผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ขຌารวม
ครงการ เมนຌอยกวา

20 20 ชุมชน ตຌนบบกลุมผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน฿น
การประกอบธุรกิจบบมืออาชีพ เมนຌอยกวา

4                4.00 ชุมชน  ผูຌประกอบการ SME ฐานราก วิสาหกิจ
ชุมชนทัๅงภาคกษตรละทัไวเป เดຌรับการ
พฒันาศักยภาพ 161 ราย 20 ชุมชน

ผูຌประกอบการชุมชน ขຌารวมครงการ เม
นຌอยกวา

100 161 ราย ตຌนบบผูຌประกอบการชุมชน฿นการประกอบ
ธุรกิจบบมืออาชีพ เมนຌอยกวา

20              20.00 ราย

ผูຌประกอบการชุมชนสามารถยกระดับการ
บริหารจัดการเดຌ เมนຌอยกวา

10              20.00 %
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

32 ครงการตຌนบบการกຌเข
ปัญหาความยากจน จังหวัด
มฮองสอน

Q 1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการรวมกลุม
วิสาหกิจพืไอการปลูกบุกผสมผสานพชือืไน
ดยการน างานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ ตาม
พระราชด าริฯ (300 ครัวรือน) ดย 1 

ครัวรือน ฿ชຌพืๅนทีไ 2 เร 1.1 กิดครือขาย
วิสาหกิจกษตรตຌนบบ฿นการน างานวิจัยมา
ยกระดับพืๅนทีไ

1 1 ครือขาย 1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการรวมกลุมวิสาหกิจ
พืไอการปลูกบุกผสมผสานพชือืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร กสมาชิกครงการ
สรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌพืๅนทีไ 2 เร 1.1 

ลดการปลูกพชืชิงดีไยวทีไเมป็นมิตรกับปຆา (ชน
ขຌาวพด) ลงเดຌเมนຌอยกวา

600            600.00 เร ผูຌประกอบการชุมชน จ านวน 353 ราย 
เดຌรับการพฒันา สริมสรຌาง องค์ความรูຌ฿น
ดຌานตางโ พืไอยกระดับคุณภาพชีวิต
 ชุมชนขຌมขใง ประชาชนมีรายเดຌ ละมี
คุณภาพชีวิตทีไดี ภาย฿ตຌการด านินครงการ
ตຌนบบการกຌเขปัญหาความยากจน ผาน 6 

มดลตຌนบบ เดຌก วนกษตร (เผ-บุก), 

กะ-เก, กาฟ, กระทียม, ขຌาว)

 ธุรกิจฟาร์ม 13 หง ผานการรับรอง
มาตรฐานระบบการปງองกันรคละการลีๅยง
ทีไหมาะสมอจากกรมปศุสัตว์ (Good 

Farming Management: GFM) พืไอพฒันา
ตรียมตัวขຌาสูมาตรฐานฟาร์ม

1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการรวมกลุม
วิสาหกิจพืไอการปลูกบุกผสมผสานพชือืไน
ดยการน างานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ ตาม
พระราชด าริฯ (300 ครัวรือน) ดย 1 

ครัวรือน ฿ชຌพืๅนทีไ 2 เร 1.2 มีกษตรกร฿น
ครือขายเดຌรับการสงสริม฿หຌน างานวิจัยมา฿ชຌ
พืไอยกระดับผลผลิต

300 300 ครัวรือน 1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการรวมกลุมวิสาหกิจ
พืไอการปลูกบุกผสมผสานพชือืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร กสมาชิกครงการ
สรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌพืๅนทีไ 2 เร 1.3 

ชวยกຌเขปัญหาความยากจน฿หຌกับประชาชน (1
 ครัวรือนมีประมาณ 4 คน รวม 1,200 คน)

300          1,380.00 ครัวรือน สรຌางงาน สรຌางอาชีพกิดขึๅน฿นพืๅนทีไ
15 ครัวรือน
 กิดมูลคารวมทางศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไ 
จ านวน 23.84 ลຌานบาท
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ผลสัมฤทธิข์องครงการ

2. กิจกรรม พฒันายกระดับการผลิต
ผลิตภณัฑ์พืไอพิไมมูลคากลุมครงการสรຌาง
ปຆาสรຌางรายเดຌตามพระราชด าริฯ (สมาชิก 15

 ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 200 

ครัวรือน) 2.1 ศูนย์ปรรูปผลิตภณัฑ์ของ
ส านักงานครงการพระราชด าริละกิจการ
พิศษ ทาปຆงดง เดຌรับการพฒันาละ
ยกระดับจนเดຌรับมาตรฐาน อย. ละป็น
ตຌนบบ฿นการผลิตละปรรูปผลผลิตทาง
การกษตร ป็นผลิตอบหຌงละครืไองดืไม เดຌ
ครบวงจร

1 1 การพฒันา
ยกระดับ

2. กิจกรรม พฒันายกระดับการผลิตผลิตภณัฑ์
พืไอพิไมมูลคากลุมครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ
ตามพระราชด าริฯ (สมาชิก 15 ครัวรือน ละ 
ครือขายผลผลิต 200 ครัวรือน) 2.1 ศูนย์ปร
รูปผลิตภณัฑ์ของส านักงานครงการพระราชด าริ
 ทาปຆงดง จะมีรายเดຌ/ดือน พืไอ฿ชຌป็นทุน
ขยายการผลิตละชวยรับซืๅอผลผลิตกับสมาชิกทีไ
หลือ อีก 1,000 ครอบครัว฿นอนาคต

2.58                2.70 ลຌานบาท/ป

2. กิจกรรม พฒันายกระดับการผลิต
ผลิตภณัฑ์พืไอพิไมมูลคากลุมครงการสรຌาง
ปຆาสรຌางรายเดຌตามพระราชด าริฯ (สมาชิก 15

 ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 200 

ครัวรือน) 2.2 สมาชิก฿นครงการสรຌางปຆา
สรຌางรายเดຌ เดຌรับการจຌางงาน

15 15 ครัวรือน 2. กิจกรรม พฒันายกระดับการผลิตผลิตภณัฑ์
พืไอพิไมมูลคากลุมครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ
ตามพระราชด าริฯ (สมาชิก 15 ครัวรือน ละ 
ครือขายผลผลิต 200 ครัวรือน) 2.2 สมาชิก
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ จะมีรายเดຌจากการ
ท างาน฿หຌศูนย์ ฉลีไยครัวรือนละ (15 ครัวรือน 
หรือ 60 ราย)

79,200.00        96,000.00 บาท/ป

2. กิจกรรม พฒันายกระดับการผลิต
ผลิตภณัฑ์พืไอพิไมมูลคากลุมครงการสรຌาง
ปຆาสรຌางรายเดຌตามพระราชด าริฯ (สมาชิก 15

 ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 200 

ครัวรือน) 2.3 สมาชิก฿นครงการสรຌางปຆา
สรຌางรายเดຌ มีชองทางประจ า฿นการขาย
ผลผลิต

200 200 ครัวรือน 2. กิจกรรม พฒันายกระดับการผลิตผลิตภณัฑ์
พืไอพิไมมูลคากลุมครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ
ตามพระราชด าริฯ (สมาชิก 15 ครัวรือน ละ 
ครือขายผลผลิต 200 ครัวรือน) 2.3 สมาชิก
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ จะมีรายเดຌจากการ
จ าหนายผลผลิต฿หຌศูนย์ ฉลีไย/ครัวรือน ( 200 

ครัวรือน หรือ 800 ราย)

3,720.00          4,200.00 บาท/ป
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ผลสัมฤทธิข์องครงการ

3.กิจกรรม สงสริมละพฒันาผลิตภณัฑ์พืไอ
พิไมมูลคา กลุมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอม
จัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพนัธ์ (สมาชิก หงละ 50 ราย รวม
 7 หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 ราย) 

3.1 มีสืไอประชาสัมพนัธ์ประภทมัลติมีดีย
ละออนเลน์ ตใมรูปบบส าหรับศูนย์หลัก
฿นอ าภอมือง ละศูนย์สาขา฿นอ าภออืไนอีก
 3 อ าภอ ครอบคลุมสมาชิก 7 อ าภอ ของ
จังหวัดมฮองสอน

7 7 สืไอมัลติมีดีย
ออนเลน์

3. กิจกรรม สงสริมละพฒันาผลิตภณัฑ์พืไอ
พิไมมูลคา กลุมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอมจัดท า
สืไอมัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพนัธ์ (สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 ราย) 3.1 มีผูຌ
มายีไยมยือนศูนย์พิไมขึๅนจากดิม

20              20.00 รຌอยละ

3.กิจกรรม สงสริมละพฒันาผลิตภณัฑ์พืไอ
พิไมมูลคา กลุมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอม
จัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพนัธ์ (สมาชิก หงละ 50 ราย รวม
 7 หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 ราย) 

3.2 ผลิตภณัฑ์ หรือ บรรจุภณัฑ์เดຌรับการ
พฒันา

14 15 ผลิตภณัฑ์ 3. กิจกรรม สงสริมละพฒันาผลิตภณัฑ์พืไอ
พิไมมูลคา กลุมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอมจัดท า
สืไอมัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพนัธ์ (สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 ราย) 3.2 มี
รายเดຌจากการจ าหนายผลิตภณัฑ์พิไมขึๅน

15              20.00 รຌอยละ

3. กิจกรรม สงสริมละพฒันาผลิตภณัฑ์พืไอ
พิไมมูลคา กลุมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอม
จัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพนัธ์ (สมาชิก หงละ 50 ราย รวม
 7 หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 ราย) 

3.3 สมาชิก฿นศูนย์ศิลปาชีพ เดຌรับการอบรม
พืไอตรียมรับนักทองทีไยว

350 353 ราย 3. กิจกรรม สงสริมละพฒันาผลิตภณัฑ์พืไอ
พิไมมูลคา กลุมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ ์พรຌอมจัดท า
สืไอมัลติมีดียออนเลน์พืไอการผยพร
ประชาสัมพนัธ์ (สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 ราย) 3.3 ผูຌ
ขຌาอบรมสามารถน าเป฿ชຌประยชน์

80              85.00 รຌอยละ
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.1 มีผูຌเดຌรับ
การอบรมสงสริมการพิไมผลผลิตเก
มฮองสอน

39 13 ครัวรือน 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.1 มีรายเดຌจากการพิไมผลผลิต
เกมฮองสอน /ครัวรือน

33,600.00        17,040.00 บาท/ป

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.2 พฒันา
ยกระดับฟาร์มเกมฮองสอนตัวอยางสู
มาตรฐานระบบปງองกันรค GFM ของกรม
ปศุสัตว์

39 13 ฟาร์ม 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.2 มีฟาร์มผานการรับรองระบบ
การปງองกันรคละการลีๅยงทีไหมาะสมจากกรม
ปศุสัตว์ (Good Farming Management : 

GFM) ลดความสีไยงของการกิดรคระบาด฿น
สัตว์ปก ชน รคเขຌหวัดนก ฯลฯ ละพืไอป็น
การพฒันาตรียมตัวขຌาสูมาตรฐานฟาร์ม

39              13.00 ฟาร์ม

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.3 มี
ครือขายการผลิตอาหารเกมฮองสอนครบ
วงจร

1 1 ครือขาย 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.3 มีหลงผลิตอาหารสัตว์ดย
วัสดุอาหารสัตว์ทຌองถิไน ตຌนทุนตไ า จ าหนายก
สมาชิกละกษตรกรทัไวเป฿นลักษณะกองทุน
หมุนวียน

1                1.00 หง

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.4 มีกลุม
ครือขายหลงรวบรวมผลผลิตเก
มฮองสอนทีไมีมาตรฐาน

1 1 ครือขาย 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.4 ครือขายหรือสมาชิก฿น
ครือขาย มีรายเดຌรวม

410,000.00      410,000.00 บาท/ป
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.5 อบรม
พิไมความรูຌ฿นการผลิตผลิตภณัฑ์จากกะ฿หຌมี
คุณภาพ

20 27 ครัวรือน 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.5 สมาชิกผลิตผลิตภณัฑ์จาก
กะมีศักยภาพผลิตสินคຌาเดຌดีขึๅน

80              88.00 รຌอยละ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.6 พฒันา
ผลิตภณัฑ์หรือบรรจุภณัฑ์ ส าหรับผลิตภณัฑ์
จากกะ

5 8 ผลิตภณัฑ์ 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.6 สมาชิกผลิตผลิตภณัฑ์จาก
กะมีรายเดຌพิไม/ป

15              24.00 รຌอยละ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.7 ปรับปรุง
 Brand & Logo พืไอการคຌาส าหรับเก
มฮองสอน ละ ผลิตภณัฑ์จากกะ

2 2 Brand & 

Logo

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.7 Brand & Logo เดຌรับความ
พงึพอ฿จจากสมาชิกเมนຌอยกวา

75              80.00 รຌอยละ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตาม
นวพระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.8 มีสืไอ
ประชาสัมพนัธ์ออนเลน์กิจกรรมตามนว
พระราชด าริของเกมฮองสอนละ
ผลิตภณัฑ์จากกะ

2 2 สืไอออนเลน์ 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌลีๅยงเก
มฮองสอน/กลุมผลิตภณัฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 ครัวรือน / กะ
 20 ครัวรือน) 4.8 มีผูຌขຌาชมวใบเซต์เมนຌอยกวา

1,000.00          1,220.00 ราย

5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิตจากวน
กษตร (เผ) มาปรรูปพิไมมูลคาป็น
ผลิตภณัฑ์ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.1 สมาชิกกลุมผูຌ
ปลูกเผเดຌรับอมรมพิไมทักษะชิงปฏบิัติการ

11 11 ครัวรือน 5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิตจากวน
กษตร (เผ) มาปรรูปพิไมมูลคาป็นผลิตภณัฑ์
ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน ครือขาย 14

 ครัวรือน) 5.1 สมาชิกกลุมผูຌปลูกเผเดຌรับองค์
ความรูຌพิไมละสามารถน าเป฿ชຌเดຌ

11              11.00 ครัวรือน

ภาคผนวก ค-ผลการ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ผลผลิ /ผลลัพธ ์ปีงบประมาณ 2562 หน้าที่ 18 ของ 22



ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิตจากวน
กษตร (เผ) มาปรรูปพิไมมูลคาป็น
ผลิตภณัฑ์ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.2 มีผลิตภณัฑ์
เดຌรับการพฒันา

11 11 ผลิตภณัฑ์ 5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิตจากวน
กษตร (เผ) มาปรรูปพิไมมูลคาป็นผลิตภณัฑ์
ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน ครือขาย 14

 ครัวรือน) 5.2 สมาชิกทัๅง 11 ครัวรือน มีรายเดຌ
ดยฉลีไยพิไมขึๅน

15              15.00 รຌอยละ

5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิตจากวน
กษตร (เผ) มาปรรูปพิไมมูลคาป็น
ผลิตภณัฑ์ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.3 ครือขายเดຌรับ
การ พฒันา Brand & Logo & สืไอสังคม
ออนเลน์

1 1 ครือขาย 5. กิจกรรม ยกระดับการน าผลผลิตจากวน
กษตร (เผ) มาปรรูปพิไมมูลคาป็นผลิตภณัฑ์
ชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน ครือขาย 14

 ครัวรือน) 5.3 สมาชิกมีความพงึพอ฿จส าหรับ 
Brand & Logo ละ สืไอสังคมออนเลน์

80              95.10 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูป
ผลผลิตทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 
6.1 วิสาหกิจกาฟปลง฿หญ บຌานมหาะ 
เดຌรับการยกระดับกาฟคัไวจนผานมาตรฐาน
 อย.

1 1 ระบบ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูปผลผลิต
ทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 6.1 

วิสาหกิจบຌานมหาะ มีรายเดຌพิไมขึๅน

15            295.16 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูป
ผลผลิตทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 
6.2 วิสาหกิจกาฟปลง฿หญ บຌานสบปຆอง 
เดຌรับการฝຄกอบรมละพฒันา฿หຌสามารถผลิต
กาฟคัไวเดຌ

1 1 ระบบ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูปผลผลิต
ทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 6.2 

วิสาหกิจบຌานสบปຆอง มีรายเดຌพิไมขึๅน

15            287.06 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูป
ผลผลิตทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 
6.3 วิสาหกิจกระทียมปลง฿หญ บຌานนา
ปลาจาดเดຌรับการยกระดับ฿นการปรรูป
ผลผลิตกระทียมจนผาน อย.

1 1 การยกระดับ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูปผลผลิต
ทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 6.3 

วิสาหกิจบຌานนาปลาจาดมีรายเดຌพิไมขึๅน

15              15.00 รຌอยละ
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูป
ผลผลิตทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 
6.4 มีวิสาหกิจขຌาวปลง฿หญ บຌานปางหมู 
เดຌรับการพิไมประสิทธิภาพ฿นการลดตຌนทุน
การผลิต

1 1 การพิไม
ประสิทธิภาพ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูปผลผลิต
ทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 6.4 

วิสาหกิจขຌาวปลง฿หญ บຌานปางหมู ลดตຌนทุนเดຌ

10              10.00 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูป
ผลผลิตทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 
6.5 มีสืไอสังคมออนเลน์พืไอการผยพรละ
ประชาสัมพนัธ์

4 4 สืไอออนเลน์ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการปรรูปผลผลิต
ทางการกษตรกลุมกษตรปลง฿หญ 6.5 มีผูຌ
รูຌจักผานวใบเซต์

1,500.00        10,000.00 ราย

7. กิจกรรม ประชาสัมพนัธ์การด านินงาน
ภาพรวม 7.1 มีผูຌขຌารวมงานรับฟงัขຌอมูล
ผยพร

400 500 ราย 7. กิจกรรม ประชาสัมพนัธ์การด านินงาน
ภาพรวม 7.1 ผูຌขຌารวมงานสามารถน านวทางเป
฿ชຌประยชน์

70              70.00 รຌอยละ

1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการรวมกลุมวิสาหกิจ
พืไอการปลูกบุกผสมผสานพชือืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร กสมาชิกครงการ
สรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌพืๅนทีไ 2 เร 1.2 

กษตรกรมีรายเดຌปละ / ครัวรือน (รวม 300 

ครัวรือน มีรายเดຌ 3,942,000 บาท/ป)

13,140.00        28,500.00 บาท/ป

33 ครงการพฒันา
ผูຌประกอบการพืไอสรຌาง
ความขຌมขใงกธุรกิจ
ชุมชนตามนวพระราชด าริ

 ผูຌขຌารวมครงการเดຌรับการพฒันาความรูຌ
ความสามารถ฿นการป็นผูຌประกอบการ SMEs

180 254 ราย ผูຌผานการอบรมสามารถน าความรูຌเปประกอบ
วิชาชีพป็นผูຌประกอบการ฿หม

90            239.00 ราย ผูຌประกอบการ 254 ราย เดຌรับการ
พฒันาละยกระดับศักยภาพ
  กิดธุรกิจชุมชน฿หม 239 ราย

34 ครงการพฒันา
ผูຌประกอบการ฿นงานศิลปา
ชีพตามนวพระราชด าริ

 บุคลากร฿นงานศิลปาชีพเดຌรับการพฒันา
ความรูຌความสามารถ

200 ราย ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรูຌทีไ
รียนเปประกอบวิชาชีพ

50 รຌอยละ ปຂดครงการละคืนงินขຌากองทุนของ สสว.

ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌรับการพฒันาความรูຌ
ความสามารถ

1,300.00 ราย
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

35 งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ Q ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏบิัติการดຌานการ
บริหารละพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจ าป 
2563

1 1 ผน พนักงานละลูกจຌางเดຌรับความรูຌพิไมพนูทักษะ
฿นดຌานตางโ

70 รຌอยละ บุคลากรขององค์กรทีไป็นฟนัฟองส าคัญทีไมี
สวนชวย฿นการสนับสนุน การด านินงาน
สงสริม SME เดຌรับการพฒันาศักยภาพ

รายงานการประมินคางาน 1 1 รืไอง
การพิไมพนูศักยภาพตามต าหนงงานตละ
บุคคล (Hard skills)

200 333 ราย

การสริมสรຌางศักยภาพของพนักงาน (Soft 

skills)

500 1,066.00 ราย

สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาท/ทุน
ฝຄกอบรม

3 ทุน

36 งานพฒันาศักยภาพ
ทคนลยีสารสนทศ

 ผนปฏบิัติการดิจิทัลของส านักงาน พ.ศ. 

2563 -2565

1 1 ผน การน าผนปฏบิัติการดิจิทัลของส านักงาน พ.ศ. 

2563 -2565 เปด านินงาน
80 รຌอยละ หนวยงานมีฐานขຌอมูล สารสนทศละองค์

ความรูຌตางโ พืไอสนับสนุนการด านินงาน
การสงสริม SME ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅนรายงานการบ ารุงรักษาระบบละครืไอง

คอมพวิตอร์อุปกรณ์ตอพวงส านักงานฯ
12 12 ฉบับ ความพงึพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการบ ารุงรักษาระบบ

ครืไองคอมพวิตอร์อุปกรณ์ตอพวงส านักงานฯ
80 รຌอยละ

อกสารลิขสิทธิ ์software อนตีๅเวรัส 
อกสารสิทธิร์ะบบปງองกันภยัคุกคาม 
Firewall ละ บ ารุงรักษาระบบบริหาร
ครืไองคอมพวิตอร์ สตาร์คท 2013

3 3 ฉบับ ความมีสถียรภาพของของระบบปງองกันภยั
คุกคามละอนตีๅเวรัส

75 รຌอยละ

ปรกรมวิคราะหข์ຌอมูลละบริหารจัดการ
ฐานขຌอมูล

3 3 ชุด หนวยงานสงสริม SME เดຌรับกลุมปງาหมายทีไ
ผานการวิคราะห์พืไอตอยอดละสงตอการพฒันา

20 หนวยงาน

37 ครงการบริหารจัดการ อุดหนนุ 
ละสนบัสนนุงินทนุ฿หຌก SME

Q รายงานการติดตามผลการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการป็นรายดือน

12 12 รายงาน ผูຌประกอบการมีผลการด านินธุรกิจพิไมขึๅน 5 %

รายงานการติดตามประจ าป 1 1 รายงาน
ระบบบริหารจัดการขຌอมูล 1 1 ระบบ
การด านินการตามกฏหมายผูຌประกอบการ 24 3 ราย

38 งานสนับสนุนละวางผน
องค์กร

 ผนยุทธศาสตร์องค์กร (ป 2563-2564) 1 1 ผน ผูຌบริหารน าผนยุทธศาสตร์องค์กรเป฿ชຌป็น
ทิศทาง฿นการด านินงานส านักงาน

90 รຌอยละ

ผนการบริหารความสีไยงละผนการ
ควบคุมภาย฿น

1 1 ผน ผูຌบริหารสามารถจัดการละบริหารปัจจัยความ
สีไยง฿นระดับองค์กรลดลงเมนຌอยกวา

50 รຌอยละ

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์฿หຌมีสมรรถนะสูง
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ผลการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปงีบประมาณ 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ ก.ย.62)

ปา้หมาย หนวยนับ ผลทีไเดຌล าดบั ครงการ ตวัชีๅวัดผลผลิต ปา้หมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตวัชีๅวัดผลผลิต
ผลสัมฤทธิข์องครงการ

ระบบการจัดท างบประมาณ 1 1 ระบบ ผูຌบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ป็นเปตามมาตรการของรัฐ

80 รຌอยละ

ติดตามรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ 12 13 ครัๅง
39 ครงการพิไมประสิทธิภาพ

การปฏบิัติการตามภารกิจ
ละนยบายของรัฐ

 กิจกรรมพืไอการสงสริมละสนับสนุน
ผูຌประกอบการ

10 10 ครัๅง สามารถสรຌางครือขายรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ อกชน ฿นการสงสริม สนับสนุน 
ผูຌประกอบการ SME

10 หนวยงาน สามารถสรຌางการรับรูຌถึงภาพลักษณ์ 
ตลอดจนบทบาทละภารกิจของส านักงาน  
฿หຌป็นทีไประจักษ์ละรับรูຌ฿นวงกวຌางยิไงขึๅนทัๅง
฿นกลุมผูຌประกอบการ สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หนวยรวมด านินงาน 
สืไอมวลชนขนงตางโ รวมถึงป็นการสรຌาง

สืไอ฿นการผยพรนยบายรัฐบาล รวมทัๅง
บทบาท ภารกิจ กิจกรรม ละภาพลักษณ์
ของ สสว. ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

150 255 ครัๅง กลุมปງาหมายรับรูຌนยบายรัฐบาล รวมทัๅง
บทบาท ภารกิจของ สสว. ฿นการป็นหนวยงาน
สงสริม SME ของประทศ

80 รຌอยละ การรับรูຌ฿นครืไองมือตางโ ของส านักงาน ชน
 SME CONNEXT , SME ONE ฿นการชวย
฿หຌผูຌประกอบการเดຌประยชน์ ละขຌาถึง

รายงานผลการด านินงานประจ าป (Annual

 Report)

1 1 รืไอง สิทธิประยชน์ตางโ ของส านักงาน
  มีผูຌขຌา฿ชຌบริการขຌอมูลขาวสารจากวใบเซต์
 SMEONE 61,433 ราย/178,086 ครัๅง ละ
 มีผูຌสมัครสมาชิก SME CONNEXT จ านวน 
91,587 ราย ลดทอนวลา฿นการคຌนหา
ขຌอมูลภาครัฐ ละพิไมความสะดวก฿หຌ SME 

฿นการขຌาถึงบริการ/กิจกรรม/สิทธิประยชน์
ตางโ
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รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส กรกฎาคม – กันยายน 2562 
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ความคืบหนาการเบกิจายงบประมาณ

ความคืบหนาผลการ  าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( .ค.61-ก.ย.62่

งบประมาณ
(1)

เบิกจาย
(2่

ภาระผูกพัน
(3่

ยอ รวม
(2่+(3่=(4)

คงเหลือ
(1่-(4)

คาใชจายในการ  าเนนิงานและบริหารกองทุน 285,265,400.00 248,141,605.78 34,043,570.13 282,185,175.91 3,080,224.09

งบประมาณสงเสริมและสนบัสนุน SME 965,442,300.00 494,826,090.98 418,150,355.78 912,976,446.76 52,465,853.24*
- ยุทธศาส ร์ที่ 1 ยกระ ับการบูรณาการฯ 79,973,000.00 42,004,188.59 32,181,968.65 74,186,157.24 5,786,842.76

- ยุทธศาส ร์ที่ 2 พัฒนากลไกการสงเสริมฯ 101,255,000.00 57,735,126.52 30,687,228.89 88,422,355.41 12,832,644.59

- ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางสังคมผูประกอบการฯ 744,614,200.00 381,961,934.53 333,747,192.75 715,709,127.28 28,905,072.72*
- ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรฯ 39,600,100.00 13,124,841.34 21,533,965.49 34,658,806.83 4,941,293.17

รวม 1,250,707,700.00 742,967,696.76 452,193,925.91 1,195,161,622.67 55,546,077.33*
59.40% 36.16% 95.56% 4.44%้

หมายเห :ุ ขอมูลสะสม ั้งแ  .ค.61-ก.ย.62
* มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ ไ รับอนุมั ิปิ โครงการและน าสงเงินคืนกองทุน สสว. 25,000,000 บาท ้2.00%)

% การเบิกจาย
ความคืบหนาการ  าเนินงาน 

จ านวนโครงการ (39้ งาน/โครงการ่

สถานะ
ลาชากวาแผน ใกลเคียงแผน ามแผน

ผลการ  าเนินงาน            ผลการใชจายเงิน
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รายงานผลเทียบแผนการ  าเนินงาน/โครงการ ปี 2562  ( .ค.61-ก.ย.62่
0 - 9 % ลาชากวาแผนมาก
10 - 29 % ลาชากวาแผนปานกลาง
30 - 59 %     ลาชากวาแผน
60 - 79 %     ใกลเคียงแผน
80 % ขึ้นไป  ามแผน

% การ  าเนินงานและการใชเงิน ้ ชองผลเทียบแผน) ค านวณจากผลการ  าเนินงานและการใชจายเงิน
เทียบกับแผนการ  าเนินงานและการใชจายเงินที่ก าหน ไว  
สู รการค านวณ คือ  ผล   x 100    โ ยแบงสถานะการประเมินออกเป็น 5 กลุม      

แผน  

39 งาน/โครงการ
การ  าเนินงาน (%่ การใชเงิน (%่

แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ
1 งานจั ท าแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 41.49 41.49 ลาชา
2 งานจั ท ายุทธศาส ร์และแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอมรายสาขา/ราย

พื้นที่/รายประเ ็น
100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 66.96 66.96 ใกลเคียง

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนสงเสริม SME 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 58.70 58.70 ลาชา
4 งานบริหารจั การกองทุนรวมลงทุน 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 51.96 51.96 ลาชา
5 งาน  าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 59.12 59.12 ลาชา
6 งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 88.61 88.61 ามแผน
7 งาน  าเนินกิจกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซียน าน SME (ASEAN SME Agencies 

Working Group: ASEAN SMEWG)
100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 62.36 62.36 ใกลเคียง

8 โครงการพัฒนาเครื่องมือและ ัวชี้วั การประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 97.50 97.50 ามแผน
9 โครงการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 27.79 27.79 ลาชาปานกลาง

10 งานจั ท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 8.64 8.64 ลาชามาก
11 งานจั ท า ัชนีชี้วั ภาวะเศรษฐกิจส าหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 76.29 76.29 ใกลเคียง
12 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายที่เอื้อและล อุปสรรค อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุมธุรกิจ

บริการ
100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 69.27 69.27 ใกลเคียง

13 โครงการศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร ้SME One-stop Service Center: OSS) 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 56.65 56.65 ลาชา
14 งานพัฒนาองค์ความรูส าหรับ SME (Knowledge Center) 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 59.02 59.02 ลาชา
15 โครงการยกระ ับธุรกิจเริ่ม น ้Boost Up New Entrepreneurs) 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 58.24 58.24 ลาชา
16 โครงการสนับสนุนเครือขาย SME 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 46.12 46.12 ลาชา
17 โครงการประกว  SME National Awards 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 76.52 76.52 ใกลเคียง
18 โครงการยกระ ับมา รฐานสินคา 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 76.44 76.44 ใกลเคียง
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39 งาน/โครงการ
การ  าเนินงาน (%่ การใชเงิน (%่

แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ
19 โครงการพัฒนาสูสุ ยอ เอสเอ็มอีจังหวั  ้SME Provincial Champion) 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 80.06 80.06 ามแผน
20 โครงการยกระ ับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารและเครื่อง ื่ม 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 79.03 79.03 ใกลเคียง
21 โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  ้SME Regular Level) 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 56.49 56.49 ลาชา
22 โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรับผูประกอบการ SME 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 39.62 39.62 ลาชา
23 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 39.82 39.82 ลาชา
24 โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งแกธุรกิจชุมชน ามแนวพระราช  าริ 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 80.00 80.00 ามแผน
25 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 100.00 100.00 100.00 ามแผน 100.00 75.59 75.59 ใกลเคียง
26 โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 100.00 99.50 99.50 ามแผน 100.00 61.64 61.64 ใกลเคียง
27 โครงการยกระ ับผูประกอบการชุมชน นแบบที่มีศักยภาพกาวสู SME (Micro to be SMEs) 100.00 99.17 99.17 ามแผน 100.00 40.42 40.42 ลาชา
28 โครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจน จังหวั แมฮองสอน 100.00 98.67 98.67 ามแผน 100.00 46.89 46.89 ลาชา
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ิการ ามภารกิจและนโยบายของรัฐ 100.00 97.50 97.50 ามแผน 100.00 33.69 33.69 ลาชา
30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือขายธุรกิจอาหาร วยระบบมา รฐานสากล 100.00 96.00 96.00 ามแผน 100.00 39.65 39.65 ลาชา
31 โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู ลา สากล 100.00 95.00 95.00 ามแผน 100.00 70.01 70.01 ใกลเคียง
32 โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs กาวสู ลา  4.0 ้SMEs & OTOP 

Tranformation)
100.00 95.00 95.00 ามแผน 100.00 37.23 37.23 ลาชา

33 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม ้Early-Stage) 100.00 93.33 93.33 ามแผน 100.00 40.06 40.06 ลาชา
34 งาน ิ ามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME 100.00 89.17 89.17 ามแผน 100.00 52.76 52.76 ลาชา
35 โครงการบริหารจั การ อุ หนุน และสนับสนุนเงินทุนใหแก SME 100.00 86.88 86.88 ามแผน 100.00 16.24 16.24 ลาชาปานกลาง
36 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 85.83 85.83 ามแผน 100.00 12.74 12.74 ลาชาปานกลาง

37 งานจั ท าและปรับปรุงฐานขอมูล SME ประเทศไทยประจ าปี 100.00 85.00 85.00 ามแผน 100.00 13.04 13.04 ลาชาปานกลาง
38 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 100.00 85.00 85.00 ามแผน 100.00 69.70 69.70 ใกลเคียง

39 โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ ไ รับอนุมั ิปิ โครงการและน าสงเงินคืนกองทุน สสว.
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เอกสารแนบ 2

ชื่องาน/โครงการ คงเหลือ วิเคราะห์แยกรายโครงการ
(มิกิรมบัญชีกลาง)

สรุปยอภาพรวมการเบิกจายาม ม ิครม. 1,250,707,700.00     742,967,696.76    59.40% 452,193,925.91     1,195,161,622.67   95.56% 55,546,077.33    << รอยละภาพรวมการ
เบิกจาย1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและ ัวชีว้ั การประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME 2,000,000.00             1,950,000.00         97.50% ฝว . 50,000.00 2,000,000.00           100.00% -                        

2 โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งแกธุรกิจชมุชน ามแนวพระราช  าริ 4,000,000.00             3,200,000.00         80.00% ฝปค. 800,000.00 4,000,000.00           100.00% -                        

3 โครงการบริหารจั การ อุ หนุน และสนับสนุนเงนิทุนใหแก SME 4,757,300.00              772,422.81 16.24% ฝอก.(บง) 3,984,791.59 4,757,214.40             100.00% 85.60                     

4 โครงการพัฒนาสูสุ ยอ เอสเอ็มอีจังหวั  (SME Provincial Champion) 50,000,000.00           40,031,218.00 80.06% ฝปค. 9,963,872.00 49,995,090.00          99.99% 4,910.00               

5 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) 135,000,000.00         54,085,690.48 40.06% ฝสส. 80,888,958.52 134,974,649.00        99.98% 25,351.00             

6 โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู ลา สากล 20,000,000.00           14,002,700.20 70.01% ฝสส.             5,987,053.00 19,989,753.20          99.95% 10,246.80             

7 โครงการสนับสนุนเครือขาย SME 60,000,000.00           27,673,703.09 46.12% ฝสส. 32,269,647.00 59,943,350.09          99.91% 56,649.91             

8 งานพัฒนาศูนย์ขอมูล SME (Knowledge Center) 5,000,000.00             2,951,073.00 59.02% ฝ ป.(คก) 2,044,055.00 4,995,128.00            99.90% 4,872.00               

9 โครงการยกระ ับธุรกิจเริ่ม น (Boost Up New Entrepreneurs) 21,000,000.00           12,230,457.92 58.24% ฝสส. 8,745,850.00 20,976,307.92          99.89% 23,692.08             

10 โครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจนจังหวั แมฮองสอน 16,000,000.00           7,501,768.00 46.89% ฝปค. 8,479,022.00 15,980,790.00          99.88% 19,210.00             

11 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชมุชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 79,000,000.00           31,458,448.51 39.82% ฝปค. 47,431,281.12 78,889,729.63          99.86% 110,270.37           

12 งาน  าเนินกิจกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซยีน าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN 

SMEWG)

15,000,000.00           9,354,608.84 62.36% ฝรท. 5,610,904.53 14,965,513.37           99.77% 34,486.63             

13 โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  (SME Regular Level) 137,115,000.00          77,453,628.00 56.49% ฝสส. 59,257,164.00 136,710,792.00        99.71% 404,208.00          

14 โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ SME 110,000,000.00         67,807,346.53 61.64% ฝสส. 41,864,213.05 109,671,559.58        99.70% 328,440.42           

15 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายที่เอื้อและล อุปสรรค อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลมุธุรกิจบริการ 2,000,000.00             1,385,474.00          69.27% ฝกม. 607,826.00 1,993,300.00            99.67% 6,700.00               

16 โครงการยกระ ับผูประกอบการชมุชน นแบบที่มีศักยภาพกาวสู SME (Micro to be SMEs) 3,555,500.00             1,437,120.00          40.42% ฝปค. 2,101,935.00 3,539,055.00            99.54% 16,445.00             

17 งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 5,000,000.00             4,430,698.22 88.61% ฝรท. 537,068.59 4,967,766.81             99.36% 32,233.19             

18 งานจั ท า ัชนีชีว้ั ภาวะเศรษฐกิจส าหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 6,848,000.00             5,224,000.00 76.29% ฝว . 1,576,000.00 6,800,000.00           99.30% 48,000.00             

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือขายธุรกิจอาหาร วยระบบมา รฐานสากล 4,705,100.00              1,865,740.00 39.65% ฝสส. 2,793,760.00 4,659,500.00            99.03% 45,600.00             

20 โครงการยกระ ับผูประกอบการวิสาหกิจชมุชนกลมุอาหารและเครื่อง ื่ม 15,000,000.00           11,854,692.36 79.03% ฝปค. 2,986,532.74 14,841,225.10          98.94% 158,774.90           

21 คาใชจายในการบริหารกองทุน 285,265,400.00         248,141,605.78     86.99% ฝบก. 34,043,570.13         282,185,175.91        98.92% 3,080,224.09       

22 โครงการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 6,000,000.00             1,667,218.17          27.79% ฝนผ. 4,246,081.83 5,913,300.00            98.56% 86,700.00             

23 โครงการยกระ ับมา รฐานสินคา 5,477,700.00              4,187,068.00 76.44% ฝสส. 1,149,582.00 5,336,650.00            97.43% 141,050.00           

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลือ่นแผนสงเสริม SME 4,000,000.00             2,348,040.65 58.70% ฝนผ. 1,533,051.35 3,881,092.00            97.03% 118,908.00           

25 โครงการประกว  SME National Awards 11,000,000.00           8,417,013.51 76.52% ฝปค. 2,160,586.49 10,577,600.00          96.16% 422,400.00          

26 งานจั ท ายุทธศาส ร์และแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเ ็น 6,875,000.00              4,603,496.60 66.96% ฝนผ. 1,994,175.00 6,597,671.60             95.97% 277,328.40           

27 โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรับผูประกอบการ SME 40,760,900.00           16,149,229.93 39.62% ฝสส. 22,950,495.83 39,099,725.76          95.92% 1,661,174.24        

28 งาน  าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 5,000,000.00             2,956,084.34 59.12% ฝรท. 1,832,089.03 4,788,173.37             95.76% 211,826.63           

29 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 1,600,000.00             1,209,419.78 75.59% ฝกก. 317,645.00 1,527,064.78             95.44% 72,935.22             

30 งานจั ท าแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 2,250,000.00             933,521.98 41.49% ฝนผ. 1,202,493.50 2,136,015.48            94.93% 113,984.52           

31 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5,875,000.00              4,094,745.00 69.70% ฝทบ. 1,407,031.00 5,501,776.00            93.65% 373,224.00           

32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ิการ ามภารกิจและนโยบายของรัฐ 17,000,000.00           5,727,052.75 33.69% ฝอก. 10,145,546.50 15,872,599.25          93.37% 1,127,400.75        

33 โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชมุชน และ SMEs กาวสู ลา  4.0 (SMEs & OTOP Tranformation) 7,000,000.00             2,606,110.00 37.23% ฝปค. 3,917,240.00 6,523,350.00            93.19% 476,650.00           

34 งานบริหารจั การกองทุนรวมลงทุน 2,000,000.00             1,039,116.00 51.96% ฝสส.(ทป) 730,884.00 1,770,000.00            88.50% 230,000.00          

35 งาน ิ ามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME 11,000,000.00           5,804,029.68 52.76% ฝ ป.(ภร) 3,866,569.72 9,670,599.40            87.91% 1,329,400.60       

36 โครงการศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME Onestop Service Center: OSS) * 94,255,000.00           53,398,579.52 56.65% ฝ ป.(คก) 28,035,347.89 81,433,927.41           86.40% 12,821,072.59      

37 งานจั ท าและปรับปรุงฐานขอมูล SME ประเทศไทยประจ าปี 11,000,000.00           1,434,156.11 13.04% ฝขท. 6,998,819.10 8,432,975.21            76.66% 2,567,024.79        

38 งานจั ท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 3,000,000.00             259,218.00 8.64% ฝว . 2,003,832.00 2,263,050.00            75.44% 736,950.00           

39 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,367,800.00            1,321,201.00 12.74% ฝขท. 5,678,951.40 7,000,152.40            67.52% 3,367,647.60        

40 โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชพี ามแนวพระราช  าริ (ไ รับอนมุั ปิิ โครงการและน าสงเงนิคนืกองทนุ สสว.) 25,000,000.00           -                          0.00% ฝปค. -                           -                             0.00% 25,000,000.00     <<ปิโครงการคนืเงนิเขากองทนุ สสว

 าเนนิการประเมินผลใน 2 มิ ิังนี้
 2. ส านักงบประมาณ เรื่องมา รการ านการงบประมาณเพื่อการขับเคลือ่นยุทธศาส ร์ชา ิ

ไ คะแนน 1  % การเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  92% ขึ้นไป     และแผนแมบท พ.ศ. 2562 มิ ิกรมบัญชกีลาง มิ ิส านักงบประมาณ
ไ คะแนน 2  % การเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  94% ขึ้นไป         ไ รมาส 1    รายจายประจ า เบิกจาย  36%   ของงบประมาณรายจายประจ า ยอ เบิกจายจริง: 59.40% ไ  1  คะแนน ไมบรรลเุป้าหมาย
ไ คะแนน 3  % รอยละการเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  96% ขึ้นไป         ไ รมาส 2    รายจายประจ า เบิกจาย  57%   ของงบประมาณรายจายประจ า      ยอ เบิกจาย+ผูกพัน: 95.56% ไ  2  คะแนน ไมบรรลเุป้าหมาย
ไ คะแนน 4  % รอยละการเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  98% ขึ้นไป         ไ รมาส 3    รายจายประจ า เบิกจาย  80%   ของงบประมาณรายจายประจ า
ไ คะแนน 5  % การเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  100% ( าม ม ิ ครม.)         ไ รมาส 4    รายจายประจ า เบิกจาย 100%  ของงบประมาณรายจายประจ า 4

1. กรมบัญชกีลาง เรื่องรอยละการเบิกจายภาพรวมที่เกิ ขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ
สรุปผล ณ ก.ย. (ไรมาส 4)

ภาพรวมการเบิกจายเงนิและการผกูพันงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขอมูลสะสมั้งแ .ค.61-ก.ย.62 

ล าับ งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน าเนนิการ  ภาระผกูพันรอจาย รวมยอที่จะอง
เบิกจายทั้งหม

คิเป็น
(%)

ที่ไรับการจัสรร
จาก คกก.สงเสริม

ยอจายจริง 
ณ ก.ย.62

คิเป็น
(%)

32 โครงการ + 
คาใชจายในการ
บริหารกองทุน                              
มี % เบิกจาย
มากกวา 92% 

เป็นไปามเกณฑ์   
ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหน

7 โครงการ                              
มี % เบิกจาย                                    
่ ากวา 92% 

ไมบรรลุามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะผูจั ท ำ: 

ฝ่ำย ิ ำมและประเมินผล 

สวน ิ ำมและประเมินผลกำร  ำเนินงำน
ส ำนักงำน 

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

 

   สรุปและเรียบเรียงโ ย: 

นำงสำวบุษกร  เวชเคน 

 ำแหนง นักวิชำกำร SMEs 6 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำ กลำงและขนำ ย่อม 

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

ถนนวิภำว ีรังสิ  แขวงจอมพล เข จ ุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

www.sme.go.th 1301 facebook.com/osmep 

http://www.sme.go.th/

