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Message from
the Prime Minister,
General Prayuth Chan-o-cha,
for the publication of the 2015 Annual Report
of the Office for Small and Medium Enterprises Promotion
in the year 2016

The fast and steady growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) in recent decades has 

intensified the competition for markets, which in turn, has made it necessary for Thai entrepreneurs 

to engage more in the development of superior products and packages. To grow stronger, many Thai 

businesses will require the smarter application of research and development, and business 

innovations that may incorporate folk ingenuity; together these will help to effect greater added 

value and better responsiveness to customer needs.

It has always been a government priority to continually strengthen the capabilities of Thai industries 

at all levels, especially SMEs, in order to enable them either to compete against, or join with, 

entrepreneurial business ventures in other ASEAN countries. To this end, the Government is providing 

a comprehensive range of supportive measures —improved access to financing, entrepreneur 

capacity-building programs, adoption of pertinent R&D —as well as a range of investment and tax 

incentives, such as access to low-interest loans and the SME Revival Fund. All this has been designed 

to help boost the competitiveness of Thai SMEs, thus paving the way for their stability and expansion 

into more robust businesses in the future. 

On the occasion of the publication of OSMEP’s 2015 Annual Report, I wish to respectfully entreat the 

Buddhist Triple Gems and other holy divinities to bestow upon the management of OSMEP, its staff 

and affiliates, all the happiness and progress in your undertakings, plus good health in body and 

mind, so that you may continue to be a potent force in helping to guide Thai SMEs towards growth, 

prosperity and sustainability in the years to come.  
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Message from
Somkid Jatusripitak
Deputy Prime Minister
 

Throughout 2015, the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) amply 

demonstrated its capability to deliver gratifying results on a wide array of SME promotional tasks. 

Tasks that entailed the carrying out of missions and policy implementations following the recent 

assignment of SME activity to the national agenda. The year saw OSMEP produce its very best efforts 

to help prime Thai entrepreneurs for increased competition, thus aiding their roles as drivers of our 

economic growth. The agency’s promotional plans and programs were executed systematically and 

seamlessly. 

Furthermore, OSMEP was instrumental in streamlining and integrating the efforts of all agencies 

concerned in order to render tangible benefits to SME entrepreneurs in many areas — such as the 

reduction of business hurdles, dissemination of know-how on revenue and market enhancement, 

and value adding — all of which are crucial in helping to raise our SME capabilities to international 

standards.

I take this opportunity to extend my heart-felt thanks to the management of OSMEP, and its entire 

staff, for their tireless dedication to achieving the goals of our missions, and for producing the very 

best team effort that contributed significantly to the development of an ever stronger economy for 

Thailand.
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สารนางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Message from
Atchaka Sibunruang
Minister for Industry
Chair of OSMEP Executive Subcommittee  

นางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปัจจุบนัจ�ำนวน SMEs ในประเทศไทยทีม่เีกอืบ ๓ ล้ำนรำยน้ัน ท�ำให้รฐับำลได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของ SME และก�ำหนด

ให้กำรส่งเสรมิ SME เป็นวำระแห่งชำต ิซึง่ต้องมกีำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน ทัง้จำกภำครฐัและภำคเอกชน

เพ่ือให้ SME มีควำมเข้มแข็งและเติบโตในเรื่องต่ำงๆ ทั้งในเรื่องมำตรฐำนกำรผลิตท่ีดี  มีประสิทธิภำพ และมีนวัตกรรม

ทั้งด้ำนเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเรื่องกำรเงินและกำรตลำด 

ในส่วนภำครัฐ กพ็ยำยำมสร้ำงควำมเป็น SMART SME ผ่ำนกำรท�ำงำนของกระทรวงต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรช่วยเหลอื SME 

ขณะเดยีวกนัส�ำนกังำนส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมได้บรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนักบักระทรวงอตุสำหกรรม

และกระทรวงอื่นๆ โดยเฉพำะกับกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม และหน่วยงำนในสังกัด ซ่ึงอยู่ในวงบูรณำกำร SME ด้วยกัน 

ว่ำจะต้องด�ำเนินกำรไปในทศิทำงเดยีวกนั ไม่ซ�ำ้ซ้อนกัน โดยโครงกำรทีส่�ำนักงำนส่งเสรมิวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ด�ำเนินกำรร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ได้แก่ โครงกำรปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดควำมสำมำรถ SMEs ซึ่งเป็นกำร

ช่วยเหลอืผู้ประกอบกำรท่ีประสบปัญหำอย่ำงเร่งด่วนภำยใต้งบประมำณ ๖๓๐ ล้ำนบำท โครงกำรสนับสนนุเครอืข่ำย SMEs 

ใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด สร้ำง ๑๗ กลุ่มคลัสเตอร์

นอกจำกน้ีส�ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ยงัมโีครงกำรต่ำงๆ ทีม่ส่ีวนช่วยส่งเสรมิ สนับสนนุให้ SMEs 

รำยเดมิเกดิควำมเข้มแข็ง สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิได้ รวมทัง้สร้ำงผูป้ระกอบกำรใหม่ในกลุม่ให้มนีวตักรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ  

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรยกระดับ SME ให้เป็น SME 4.0 หรือยุค Internet of things นั่นคือเป็น SMEs ที่น�ำ

นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์มำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรให้บริกำรตลอดห่วงโซ่อุปทำน และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

เพือ่ให้สำมำรถผลติสนิค้ำท่ีมมีลูค่ำเพิม่ได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรเฉพำะของผูบ้รโิภค โดยกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ

เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs ที่มำกกว่ำเดิม

นัน่หมำยควำมว่ำ ในยุคต่อไป SMEs รำยเลก็ จะต้องมกีำรคดิค้นและพฒันำนวตักรรมใหม่ๆ โดยดงึเอำดจิทิลัเข้ำมำขบัเคลือ่น

ธรุกจิมำกย่ิงขึน้ซึง่ต้องใช้ ICT คอื Information, Communication และ Technology เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร

มำใช้อย่ำงเตม็รปูแบบ มกีำรปรบัโมเดลธรุกิจเพ่ือรบักับโอกำสใหม่ๆ ถือว่ำเป็นยคุกำรค้ำไร้ขีดจ�ำกัดอย่ำงแท้จรงิ ซ่ึงหวงัว่ำ

นี่คือหนึ่งในทิศทำงกำรขับเคลื่อน SME ของส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในอนำคต

The very large presence of Thai SMEs, now numbering nearly three million, has done so much good 

economically that the government has prioritized SME promotional activity as one of the foremost 

items on the national agenda. The task of advancing our SMEs will need all the cooperation we can 

obtain from all sectors, private and public. Cooperation that will help to nurture SME growth and 

foster their capacity for good manufacturing in terms of standards and efficiency, technological 

innovation and product creativity — and last, but not least, in terms of financing and marketing strength.  

On the government side, much of the effort from agencies involved in SME promotion is now focused 

on encouraging our entrepreneurs to make their ventures “Smart SMEs.” To this end, OSMEP is 

working closely with many ministerial agencies — especially the Department of Industry Promotion, 

Ministry of Industry and affiliated units — to ensure the perfect alignment of their efforts, thus helping 

to avoid duplication of work. 

Among the notable activities OSMEP carried out in 2015, in conjunction with the Department of 

Industry Promotion, were the Better Business Plans & Capacity Building program — which utilized a 

630 million baht budget to render speedy help to troubled entrepreneurs — and networking 

assistance events for entrepreneurs in 18 province groups, through the creation of 17 SME clusters. 

In addition, OSMEP has initiated a wide range of programs to help strengthen already established 

SMEs in their continued operations; as well as to develop more innovative start-ups by new 

entrepreneurs. The emphasis of many programs is on guiding Thai enterprises to capitalize on the 

arrival of the ‘Internet of Things’, or a development milestone known as SME 4.0. This is where Thai 

SMEs will need to strive for increased capacity in terms of creativity and innovation in manufacture, 

service coverage over the entire supply chain, and product upgrades for greater added value and 

end-user satisfaction. Undoubtedly, much of this will require extensive use of information technology.

All this means that, in the years ahead, our fledgling SMEs will need to increasingly adopt digital 

technologies, or ICT, to help advance their operations. Many will need to restructure their operating 

models in order to capture new opportunities and markets. And as we move forward in this age of 

business without borders, I am happy to say that the OSMEP, as always, will be there to help move 

Thai SMEs in the right direction.
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สารผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นางสาลินี วังตาล
ผู้อำานวยการ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำและขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 99/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 มีบทบำท
หน้ำทีท้ั่งตำมพระรำชบญัญตัส่ิงเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 และตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกรฐับำล
ให้เป็นหน่วยงำนแกนกลำงในกำรจดัท�ำแผนกำรส่งเสรมิ SME กำรผลกัดันแผนไปสูก่ำรปฏบิตั ิกำรสนบัสนนุหน่วยงำนปฏบัิติ 
กำรติดตำมประเมินผลกำรส่งเสริม SME ให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยของรัฐบำล และกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน SME ไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (เฉพำะกิจ) ภำยใต้กำรน�ำของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีกำรด�ำเนินนโยบำยที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ SME ตั้งแต่ก�ำหนดให้ SME เป็นวำระแห่งชำติ 
ท้ังยังให้ สสว. มีกำรปรับโครงสร้ำงและกลไกกำรท�ำงำนให้มีควำมกระชับ รวดเร็ว และเกิดกำรประสำนกำรท�ำงำนกับ
หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องทุกภำคส่วน จดัท�ำงบประมำณลกัษณะบูรณำกำรในกำรส่งเสรมิ SME ตำมระยะกำรเตบิโตของธุรกจิ 
(Business Life Cycle) โดยเน้นในเรื่องกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ SME ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รวมท้ังกำรปรบัปรงุและจดัให้มีสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อธรุกิจ (Business Ecosystem หรอืแปลตำมตัวว่ำ นิเวศทำงธรุกจิ) 
ที่ส�ำคัญ เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมสะดวกในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) ส�ำหรับ SME 

ในปี 2558-2559 จึงเป็นปีแห่งกำรปรับเปล่ียนทั้งรูปแบบและเนื้อหำกำรด�ำเนินงำนของ สสว. มีกำรริเริ่มน�ำแนวคิด
ด้ำนกำรส่งเสรมิ SME ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม (Tailor-made promotion) มำใช้
อย่ำงกว้ำงขวำง ได้แก่ กำรส่งเสริมตำมระยะกำรเติบโต เช่น ระยะเริ่มต้น ระยะเติบโต ระยะปรับเปล่ียน หรือ แบ่งกลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรใหม่กับผูป้ระกอบกำรเดมิ หรอืแบ่งกลุ่มตำมศกัยภำพ เช่น กลุม่ทัว่ไป กลุม่ทีเ่ข้มแขง็ กลุ่มทีต้่องฟ้ืนฟกูจิกำร 
นอกจำกนี ้ สสว. ยงัมบีทบำททีเ่ด่นชดัมำกขึน้ในฐำนะเป็นเจ้ำภำพหลกัในกำรจดัท�ำงบประมำณลักษณะบรูณำกำรส�ำหรบั 
SME เพ่ือให้กำรส่งเสริมพัฒนำ SME ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในภำครัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้ SME ไทย 
ยกระดบัคุณภำพสนิค้ำและบรกิำรด้วยนวตักรรมซ่ึงเป็นทีต้่องกำรของตลำด และน�ำเทคโนโลยมีำช่วยเสรมิประสิทธิภำพ 
รวมไปถึงกำรช่วยประสำนงำนให้ SME สำมำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น

ส�ำหรบัในปี 2559 สสว. มีแผนทีจ่ะร่วมมอืกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจดัท�ำแผนส่งเสรมิ SME 4.0 และผลกัดนักำรด�ำเนนิงำน
ส่งเสริมสนับสนุน SME ท่ีสอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล ที่มุ่งยกระดับประเทศไทยจำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสูป่ระเทศท่ีมรีำยได้สงู และลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงเศรษฐกจิและสงัคม ด้วยกำรตัง้เป้ำมุง่พฒันำเกษตรกร
ที่มีศักยภำพ (Smart Farmers) และวิสำหกิจชุมชน ขึ้นเป็น SME เกษตร ทั้งนี้เพรำะ SME ถือเป็นประชำกรภำคธุรกิจ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ และมบีทบำททำงเศรษฐกจิสงู คอืมจี�ำนวน 2,765,986 รำย หรอืร้อยละ 99.7 ของวิสำกจิทัง้หมด 
มีกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรกว่ำร้อยละ 80 มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP กว่ำร้อยละ 41 โดยกำรส่งเสริม
ในระยะต่อไป มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME เป็นร้อยละ 50 ของ GDP ประเทศ ให้ควำมส�ำคัญด้วยวิธีกำร
สร้ำง SME รำยใหม่ และพฒันำ SME ทีม่อียูเ่ดมิให้สำมำรถผลติสนิค้ำและบรกิำรทีม่นีวตักรรมและมคีณุภำพมำตรฐำนสงู 
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด กำรสนับสนุนให้ SME เข้ำถึงตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงออนไลน์และ
ออฟไลน์ ตลอดจนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนิธุรกิจ

สสว. เชือ่ว่ำด้วยกำรสนบัสนนุของรัฐบำล ควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วนในรปูแบบของประชำรฐั และควำมตืน่ตวัของคนรุน่ใหม่
ในสงัคมไทย จะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรพฒันำศกัยภำพ เพิม่ขีดควำมสำมำรถให้ SME ไทย แข่งขันได้ทัง้ตลำดในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำดในกลุม่ประชำคมอำเซียน อนัจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื ลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ทำงเศรษฐกจิและสงัคม สร้ำงควำมกนิดีอยูด่ ีและ SME จะเป็นพลงัขบัเคลือ่นทีส่�ำคัญของเศรษฐกจิไทยต่อไป

Message from the Director General
of the Office for Small and Medium Enterprises Promotion

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) operates under the supervision of 
the prime minister and reports directly to him pursuant to Notification 99/2557 of the National Council 
for Peace and Order issued on 21 July 2014. With duties as stipulated in the SME Promotion Act, B.E. 
2543, as well as additional tasks as directed by the Thai government, OSMEP functions as the focal 
agency for the promotion of Thai SMEs — from planning, implementation, support for operational units, 
supervision and monitoring, right through to interfacing with related agencies and private-sector entities.

2015 saw significant policy changes and improvements associated with our SME undertakings. 
Under the leadership of Prime Minister General Prayuth Chan-o-cha, the promotion of SMEs was put 
on the national agenda leading to a restructuring of OSMEP to ensure a more streamlined mode of 
operation with faster and smoother work procedures, more efficient integration of efforts among 
operating units, and improved budgeting to match the growth stages in an SME life cycle. In addition, 
greater attention was paid to boosting the competitiveness of Thai SMEs, through encouraging 
increasing application of technology and innovation, as well as the creation of a more accommodating 
business ecosystem in order to make it easier for them to do business.

With all of the above, the period from 2015 to 2016 was a time of change for OSMEP. New SME-related 
ideas and concepts were introduced: the most notable ones being the use of tailor-made promotional 
schemes — wherein assistance to the SMEs is designed to match the requirements specific to each 
stage of their development, namely start-up, regular growth and turnaround — and the segmenting 
of entrepreneurs into newcomers and up-and-running groups; or according to their business health, 
namely Fair, Strong, and Rehabilitation-needed. Another important change was in the broadened 
remit of OSMEP on being assigned the principal agency role in the planning of harmonized annual 
budgets for all SME activities by the various agencies taking part in SME promotion. From now on, 
OSMEP is to ensure that such activities are well-aligned for the achievement of our current goals: 
namely the upgrading of Thai SMEs in terms of production quality and innovation, increased capacity 
through technology, and better access to financing.

Plans for 2016 will see increased cooperation between OSMEP and other agencies in helping to move 
Thai entrepreneurship — through schemes that correlate with the Thailand 4.0 policy — towards SME 4.0
status. It is hoped that such efforts will help lift Thailand from being a middle-income country to one 
on the high-income stratum, and so lead to a substantial lessening of social disparity in the country.

We also set our sights on bringing together the so-called ‘Smart Farmers’ with micro-enterprises in 
the provinces to form an economically strong category known as “Agricultural SMEs”. As we all know, 
SMEs have been playing an important role in our economy with their very large presence — nearly three 
million operators, or a whopping 99.7% of all Thai business enterprises, who are responsible for 80% 
of non-farming employment and more than 41% of Thailand’s GDP. Accordingly, the next step of our 
effort will be to increase their contribution to 50% of GDP. We aim to do this by encouraging the 
formation of new start-ups and helping existing ones to produce better, more innovative merchandise; 
and by creating a more conducive environment for SMEs, including providing assistance in opening 
up more trade opportunities, both for online and off-line markets in the region.

We believe that the help and cooperation from the government and all parties on the new Pracharath 
platform, plus the renewed passion of our young generation of entrepreneurs, will combine to enable 
Thai SMEs to reach new heights in their drive for successful competition at home and abroad — 
particularly in ASEAN markets. We pledge to continue our work with increased vigour in the hope 
that the developments we envision will lead to balanced and sustained economic growth in the years 
ahead, thereby helping to reduce social disparities and increase prosperity for the Thai economy. 
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ส่วนที่ 1
ผลการดำาเนินงาน สสว.
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การดำาเนินงานสำาคัญในรอบปี 2558

44.82%

5.90%

22.49%

ส�ำนักงำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจ�ำปี 2558 และขอใช้เงินคงเหลอื

กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งสิ้น 1,338,038,200 บำท เพื่อด�ำเนินงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนของส�ำนักงำนฯ  

และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ตลอดจนกำรด�ำเนินโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมระยะเร่งด่วนปี 2558  

ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำยใต้ 4 ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย  

1. สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

2. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน SME ไทย  

3. ส่งเสริม SME ไทยให้เติบโตอย่ำงสมดุลตำมศักยภำพพื้นที่ 

4. เสริมสร้ำงศักยภำพ SME  ไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ  

ประกอบด้วยโครงกำรทั้งสิ้น 38 งำน/โครงกำร  งบประมำณจ�ำนวน 979,604,800 บำท

26.76% 599,664,800 บาท
( 10 โครงการ )
ระยะเวลา เม.ย. 58 - ก.ค. 60

ระยะเวลา ต.ค. 57 - ก.ย. 58
358,433,400 บาท

( 5 โครงการ )
ระยะเวลา ต.ค. 57 - ก.ย. 58

300,940,000 บาท

( 23 งาน/โครงการ )
ระยะเวลา เม.ย.58 – ก.ค.60

79,000,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจของ SME ไทย

สสว. กับ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 
ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก รวม 38 งาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ 979,604,800 บาท

กำรส่งเสริม SME ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 ประกอบด้วยกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนจ�ำนวน 18 งำน/โครงกำร  กำรด�ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจ�ำนวน 2 งำน/โครงกำร และแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระยะเร่งด่วนปี 2558 จ�ำนวน 4 งำน/โครงกำร รวมทั้งสิ้น 24 งำน/โครงกำร

งานจัดท�าจัดท�าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อเป็นแผนแม่บทที่ก�ำหนดทิศทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ SME ของประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณำกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ร่วมกัน เพ่ือให้สำมำรถแปลงแผนงำนไปสู่กำรปฏิบัติ และก่อให้เกิดผลในกำรส่งเสริม SME ของ

ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภำค ปัจจัยแวดล้อม 

ปัญหำอุปสรรค รวมถึงโอกำสของ SME ไทย พร้อมทั้งนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ SME ในระดับต่ำงๆ ผลกำรส่งเสริม SME 

ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระยะที่ผ่ำนมำ แนวทำงกำรส่งเสริม SME ของประเทศที่เป็นตัวอย่ำงที่ดี (Best Practice) 

พร้อมท้ังยกร่ำงแผนกำรส่งเสรมิ SME ระยะ 5 ปี เพือ่กำรจดัท�ำร่ำงแผนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบบัที ่4 

(พ.ศ. 2560-2564)

งานจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา 
เพือ่เป็นแผนยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสรมิ SME รำยสำขำทีส่อดคล้องกับนโยบำยของรฐับำล และทศิทำงกำรปรบัโครงสร้ำง

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลรำยละเอียด รวมถึงผลกระทบต่อ SME ไทยในแต่ละสำขำ เพื่อ

คดัเลอืก SME เป้ำหมำยรวม 3 สำขำ ได้แก่ ธรุกิจยำและสมนุไพร ธรุกจิเครือ่งส�ำอำง และธรุกจิซอฟต์แวร์และแอปพลิเคช่ัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้

เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจไทย

หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำนและมีโครงกำรสิ้นสุดในปี 2559

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน SME ไทย

ส่งเสริม SME ไทยให้เติบโต

อย่ำงสมดุลตำมศักยภำพพื้นที่

เสริมสร้ำงศักยภำพ 

SME ไทยให้เชื่อมโยง

กับเศรษกิจระหว่ำงประเทศ

ใช้ไป (ข้อมูล ณ พ.ย. 58)

208,560,618.81 บาท
ใช้ไป (ข้อมูล ณ พ.ย. 58)

3,559,314.70 บาท
ใช้ไป (ข้อมูล ณ พ.ย. 58)

561,881,481.40 บาท
ใช้ไป (ข้อมูล ณ พ.ย. 58)

11,894,976,30 บาท

360,590,000.00 บาท
24 งำน/โครงกำร

31,721,000.00 บาท
6 งำน/โครงกำร

572,293,800.00 บาท
5 งำน/โครงกำร

15,000,000.00 บาท
3 งำน/โครงกำร
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งานประสานและก�ากับการด�าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เพื่อให้หน่วยงำนประสำน บริหำร และก�ำกับโครงกำรรวมถึงหน่วยงำนร่วมด�ำเนินโครงกำรได้รับงบประมำณจำกแผน

ปฏิบัติกำรส่งเสริม SME สำมำรถด�ำเนินโครงกำรได้บรรลุตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ แผนงำน และแผนกำร

ใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงการจัดท�ามาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ชายแดน 
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนกำรตลำด กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และยกระดับด้ำนมำตรฐำนสินค้ำและแรงงำนในพื้นที่

ชำยแดน ตลอดจนเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้เครอืข่ำยกำรส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภำพผูป้ระกอบกำร SME ในพืน้ท่ีชำยแดน

โครงการศึกษาและจัดท�ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจ
เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจสภำพปัญหำ สำเหตุ และข้อจ�ำกดัทีแ่ท้จรงิของกำรเตบิโตของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย 

รวมทัง้กำรได้มำซึง่ข้อเสนอแนะทำงนโยบำยเบ้ืองต้น อนัจะน�ำไปสูก่ำรต่อยอดเป็นกำรกรองทศิทำงและแนวปฏบิตัใินกำร

ส่งเสริม SME ให้สำมำรถเติบโตทั้งในเชิงขนำดและเชิงคุณภำพในอนำคต

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (White paper) ปี 2558 
ซึ่งมีประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สถำนกำรณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SME ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 

เพื่อรำยงำนบทบำทของ SME ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภำค โดยมีตัวช้ีวัดท่ีส�ำคัญได้แก่ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศของ SME กำรน�ำเข้ำและส่งออกของ SME รวมถึงกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนของ SME 

2) สถำนกำรณ์เชิงโครงสร้ำงของ SME เพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นท่ีส�ำคัญ อำทิ จ�ำนวนและ

กำรจ้ำงงำน ผลิตภำพแรงงำนจ�ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ กำรจัดต้ังและยกเลิกกิจกำร เป็นต้น และ 

3) ผลกำรศึกษำที่น่ำสนใจ อำทิ ศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอำเซียน+6 (ระยะท่ี 3) กำรจัดท�ำตำรำงปัจจัย

กำรผลติและผลผลติด้ำน SME ขนำด 180 x 180 สำขำ กำรศกึษำวิจยัสถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนของ SME ไทย ในพืน้ที่ 

4 ภูมิภำค และกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบเพื่อกำรพัฒนำ (Global Entrepreneurship Monitor: GEM)

จัดท�าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส�าหรับผู้ประกอบการ SME 
ได้แก่ 1) ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรค้ำและบริกำร ด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นเครื่องมือ

สะท้อนภำวะกำรณ์ของภำคกำรค้ำและบริกำรของประเทศ โดยกำรส�ำรวจข้อมูลผู้ประกอบกำร SME ในพื้นที่ 14 จังหวัด 

ประมำณ 2,000 ตัวอย่ำง 2) ดัชนคีวำมเชือ่มัน่ผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลติของ SME รำยภมูภิำค ซ่ึงจดัท�ำเป็นรำยไตรมำส 

ด้วยกำรส�ำรวจและศึกษำข้อมูลของ SME ภำคกำรผลิต ในพื้นที่ 4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคกลำงรวมภำคตะวันออก ภำคเหนือ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงรวมประมำณ 2,400 ตัวอย่ำง (600 ตัวอย่ำงต่อภูมิภำค) 

ผลกำรส�ำรวจและศึกษำ ได้จัดท�ำเป็นดัชนีฯ รำยไตรมำส รวม 4 ไตรมำส

งานจัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย 
เพื่อเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้ำง SME ของประเทศและข้อมูลเชิงลึกที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมลูในเชงินโยบำย กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ SME น�ำไปสูก่ำรเป็นฐำนข้อมลู SME แห่งชำติ

โดยในปี 2558 ได้จดัท�ำฐำนข้อมลู 2 ประเด็นคอื 1) กำรจดัท�ำฐำนข้อมลูและกำรบูรณำกำรฐำนข้อมลู SME เชงิโครงสร้ำง

และข้อมลูเชงิลกึกบัหน่วยงำนต่ำงๆ เพือ่ปรบัปรงุฐำนข้อมลูให้เป็นปัจจบัุน สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ SME อำทิ 

จ�ำนวนกำรจ้ำงงำน ข้อมูลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ งบกำรเงินของผู้ประกอบกำรนิติบุคคล 2) พัฒนำกำรบริหำรและ

รูปแบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล SME พร้อมทั้งพัฒนำศักยภำพของระบบกำรจัดท�ำรำยงำนเผยแพร่ข้อมูล SME โดยกำร

ปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบกำรน�ำเสนอข้อมูลระบบดัชนีและข้อมูลทำงกำรเงิน SME



OSM
EP 2015  •  The Offi

ce of Sm
all and M

edium
 Enterprises Prom

otion

สสว. ๒๕๕๘  •  สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

20 21

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(งบประมาณในและนอกกองทุน) 
เพื่อติดตำมและประเมินผลโครงกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกจิ และองค์กำรเอกชน รวมทัง้พฒันำระบบตดิตำมและประเมนิผลโครงกำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์ 
โดยในปี 2558 สสว. ด�ำเนนิกำรประเมนิผล 2 โครงกำร ประกอบด้วย

 โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME ปีงบประมำณ 2555-2557 คัดเลือกจำกโครงกำรท่ีด�ำเนินกำร 
 มำต่อเนื่องอย่ำงน้อย 2 ปี และมีงบประมำณด�ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 40 ล้ำนบำท จ�ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่  
 โครงกำรพฒันำผลติภณัฑ์เพือ่กำรท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงกบัวฒันธรรมท้องถิน่ โครงกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำร
 หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณำกำร (OTOP PLUS) โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเพ่ือกำร 
 พัฒนำที่ยั่งยืน และโครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรตำมแนวพระรำชด�ำริ ผลกำรประเมินพบว่ำมีควำมคุ้มค่ำ
 ในกำรลงทนุทกุโครงกำร ยกเว้นโครงกำรพฒันำผลติภณัฑ์เพือ่กำรท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงกบัวฒันธรรมท้องถิน่ 
 ยังขำดควำมชัดเจนด้ำนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบกำร จึงควรปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนกำรคัดเลือก 
 ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร
 
 กำรประเมนิผลโครงกำรส่งเสรมิ SME ภำยใต้งบประมำณนอกกองทุนส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 ปีงบประมำณ 2555-2557 คดัเลอืกจำกโครงกำรทีม่ผีลกระทบโดยรวมต่อผู้ประกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำง
 และขนำดย่อม เพือ่จดัท�ำข้อเสนอแนะกำรประเมนิผลโครงกำรในภำพรวมทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ในกำรก�ำหนดแนวทำง
 กำรด�ำเนินโครงกำรภำยใต้กรอบแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยด�ำเนินกำรประเมิน  
 4 โครงกำร ประกอบด้วย 1) โครงกำร OTOP CITY โดยกรมกำรพัฒนำชมุชน 2) โครงกำรพฒันำอตุสำหกรรม 
 กำรผลิตเพือ่ยกระดบัควำมสำมำรถกำรแข่งขนั (MDICP) โดยกรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  
 3) โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรม (คพอ.) โดยกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม และ 4) โครงกำร  
 Thailand Week โดยกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล  SME Knowledge Center  
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำร
ประกอบธุรกิจ และศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ให้เกิดประสิทธิภำพ โดยกลุ่มเป้ำหมำยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ผู้ประกอบกำร SME ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ผู้คิดริเริ่มประกอบธุรกิจ นิสิต นักศึกษำ และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
2) ผูป้ระกอบกำร SME ทีอ่ยู่ในช่วงประกอบธุรกจิไม่น้อยกว่ำ 1-3 ปี และ 3) ผูป้ระกอบกำร SME ท่ีอยูใ่นช่วงประกอบธรุกิจ
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

 กำรศกึษำระบบบรหิำรจดักำรองค์ควำมรู ้(Knowledge Management: KM) ของ บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ำกดั  
 (มหำชน) สร้ำงกำรรับรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
 ใหม่ๆ กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรวำงระบบให้มีประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้บุคลำกรมีทัศนคติที่มุ่งเน้น 
 กำรแบ่งปันควำมรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน

 พัฒนำองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 (High Impact SME Sector) 7 กลุ่มสำขำธุรกิจ ได้แก่ อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล อำหำร ผลิตภัณฑ์ยำง  
 บรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสติก สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม อญัมณีและเครือ่งประดบั และธรุกจิค้ำปลกีค้ำส่ง

 จัดท�ำกรณีศึกษำผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ (SME Case Study) จำกผู้ประกอบกำรท่ีได้รับรำงวัล 
 สดุยอด SME แห่งชำต ิครัง้ที ่7 (7th SME National Awards) จ�ำนวน 15 รำย เพือ่น�ำแนวคิดของกำรบริหำร
 ธุรกิจที่ดี มีมำตรฐำน มีประสิทธิภำพ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ
 
 เผยแพร่องค์ควำมรูใ้ห้แก่ผู้ประกอบกำรทีเ่กีย่วกับกำรด�ำเนินธุรกจิใน 10 ด้ำน ได้แก่ ควำมรู้ท่ัวไปของกลุม่ธรุกิจ 
 กำรตลำด AEC มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มำตรกำร/นโยบำยรัฐบำล งำนวิจัย กรณีศึกษำ กฎหมำย/กฎระเบียบ  
 เทคโนโลยี/นวัตกรรม และกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก โดยมีเน้ือหำองค์ควำมรู้จ�ำนวน 183 บทควำม ซ่ึงเก่ียวข้องกับ 
 นโยบำยที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุน หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริม SME กำรวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
 กับ SME และองค์ควำมรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน SME

โครงการจัดท�าประกาศกระทรวง ก�าหนด “กิจการอื่น” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
เพือ่ทรำบควำมหมำย และแนวคดิกำรก�ำหนดควำมหมำยของกิจกำรอืน่ทีเ่ป็น SME เพ่ือให้กำรส่งเสรมิสนับสนุนเพิม่เติม

จำกกจิกำรทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยใช้กำรศกึษำวจิยัเชิงคณุภำพ ศกึษำค้นคว้ำจำกบทบญัญัตกิฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง บทควำม 

ต�ำรำ วทิยำนิพนธ์ และงำนวจัิยของในและต่ำงประเทศ จดัประชุมระดมควำมคดิเหน็ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกและรวบรวมข้อมลู

จำกแบบสอบถำมจำกตัวอย่ำง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนภำครัฐ  

2) กลุ่มผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่องค์กำรเอกชน องค์กรธุรกิจกำรค้ำ 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ อำจำรย์ นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ 

4) กลุ่มผู้ประกอบกำร SME 5) กลุ่มนักศึกษำ ประชำชน

งานติดตามผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ จำกหน่วยงำนที่ สสว. ให้กำรอุดหนุนงบ

ประมำณ และน�ำผลท่ีได้รับมำประกอบกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำ SME ของประเทศ โดยสสว. 

ได้จัดท�ำคู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME เป็น

รำยเดอืน รำยไตรมำส และรำยปี รวมถึงส�ำรวจทัศนคติและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 2 โครงกำร

ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 2,000 รำย ในพื้นที่  

5 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ และโครงกำรส่งเสรมิและพฒันำศิลปำชีพตำมแนวพระรำชด�ำร ิจ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร 600 รำย 

ในพืน้ทีศ่นูย์ศลิปำชพี จ.พระนครศรอียธุยำและ จ.สระแก้ว ผลส�ำรวจพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมรีะดบัควำมพึงพอใจเฉลีย่

ในระดบัดมีำก ค่ำคะแนนเฉลีย่ 4.39 สูงกว่ำระดบัควำมคำดหวังทีค่่ำเฉล่ีย 4.13 ด้ำนประเดน็กำรให้บรกิำร และควำมต้ังใจ

ที่จะน�ำควำมรู้ไปใช้งำน มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.48 สูงกว่ำกำรน�ำไปใช้จริงที่ค่ำเฉลี่ย 4.22 โดยผลส�ำรวจสำมำรถ

น�ำมำใช้ปรบัปรงุโครงกำรในภำพรวม ดังนี้

 น�ำจดุแขง็ของแต่ละโครงกำรมำเป็นจุดขำยของโครงกำรในกำรประชำสัมพันธ์และควบคมุคณุภำพของโครงกำร 

 พร้อมหำแนวทำงแก้ไขปรบัปรงุประเด็นทีต้่องตดิตำมอย่ำงใกล้ชิด รวมถงึจดุทีค่วรมกีำรปรบัปรงุอย่ำงเร่งด่วน

 เป็นรำยประเด็น

 กำรก�ำหนดเป้ำประสงค์ของกจิกรรม ควรมุง่น�ำไปใช้จรงิให้มำกขึน้ และวดัผลจำกผูท้ีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ซึง่จะท�ำให้

 ผลที่ได้เกิดประโยชน์ต่อ SME โดยตรง

 สสว. ควรพิจำรณำน�ำแนวคิดเรื่อง Benchmarking มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร 

 ท�ำงำนขององค์กรให้มปีระสทิธิภำพสงูขึน้ และก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนบรรลเุป้ำหมำยทีว่ำงไว้

 ผูร้บัผดิชอบโครงกำรและผูท้ีเ่กีย่วข้องในกำรตดิตำมและประเมนิผลโครงกำร ควรมคีวำมเข้ำใจในแนวคดิพืน้ฐำน

 ของกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพือ่ประเมนิผลกระทบและควำมเส่ียงทีเ่กดิข้ึนกบัโครงกำรได้ รวมถงึสำมำรถก�ำหนด

 กลยุทธ์และวิธีกำรจัดกำรที่เหมำะสมตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินโครงกำร
        

งานติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของงำน/โครงกำรตำมภำรกิจพื้นฐำนของ

ส�ำนักงำนฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและภำรกิจส�ำคัญของส�ำนักงำนฯ ซึ่งผลที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลผล

ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำน และผลกำรใช้จ่ำยเงินเป็นรำยเดือนจะถูกน�ำมำประมวลผลและวิเครำะห์ออกมำเป็นข้อมูล

ในภำพรวมของส�ำนักงำนฯ เพื่อใช้ส�ำหรับจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร สสว. รวมถึงคณะกรรมกำร

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (เฉพำะกิจ)
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งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่ำยภำยในองค์กร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำน

ระบบสำรสนเทศให้สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้อย่ำงรำบรื่นมีประสิทธิภำพและคุณภำพ ทั้งนี้สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจต่อ

กำรด�ำเนนิงำนพฒันำศกัยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่บุคลำกรในองค์กรได้ร้อยละ 99.67 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีเกินกว่ำ

เป้ำหมำยที่ก�ำหนด

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ในปี 2558 กำรด�ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรด้วยกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร อีกทั้งยังเปิด

โอกำสให้ทุกคนภำยในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรน�ำเสนอหลกัสตูรทีส่นใจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร โดยค�ำนงึถงึ

ภำรกจิหลกัของ สสว.  ซึง่ได้ก�ำหนดหลกัสตูรเป็น 3 หลกัสูตร ประกอบด้วย 1) หลกัสตูรทัว่ไป มผีูเ้ข้ำรบักำรอบรม 101 รำย 

2) หลกัสตูรเฉพำะ มผู้ีเข้ำรบักำรอบรม 67 รำย 3) หลกัสตูรตำมควำมต้องกำร มผีูเ้ข้ำรับกำรอบรม 200 รำย โดยบคุลำกร 

สสว. มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยเหลอืผลกัดนัให้เกดิกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐั และภำคเอกชน โดยกำรจดัท�ำ

สื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ บทบำท กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SME ไปสู่ผู้ประกอบกำร และ

ประชำชนทัว่ไปให้สำมำรถรบัทรำบข่ำวสำรต่ำงๆ ได้อย่ำงทัว่ถงึ ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนใน  3 กจิกรรมหลกั ประกอบด้วย

 จดักจิกรรมเพือ่กำรพฒันำศกัยภำพ ส่งเสรมิ และขยำยโอกำสทำงธุรกจิให้แก่ SME ซึง่เป็นกำรด�ำเนนิงำนร่วมกบั

 หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ทัง้ในรปูแบบกำรจัดงำนสมัมนำ งำนแสดงสนิค้ำและนทิรรศกำร เพือ่เผยแพร่

 นโยบำย บทบำท ภำรกจิในกำรส่งเสรมิ SME และสร้ำงภำพลกัษณ์ให้กบั สสว. รวมท้ังมกีำรขยำยโอกำสและ 

 ต่อยอดทำงธุรกิจให้กับผู้ประกอบกำร SME พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลควำมรู้ที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ

 เผยแพร่บทบำท ภำรกิจ กิจกรรม และภำพลักษณ์ของ สสว. ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เป็นกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำและ

 เผยแพร่ข่ำว ภำพข่ำว บทควำมประชำสัมพันธ์ สำรคดีสั้น ข้อมูล/สกู๊ปควำมรู้ เพื่อเผยแพร่บทบำท ภำรกิจ  

 กจิกรรม และภำพลกัษณ์ของ สสว. ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สือ่โทรทัศน์ สือ่วิทยุ ส่ือสิง่พมิพ์ สือ่ Online รวมถงึ

 ช่องทำงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี เป็นกำรรวบรวมข้อมลูผลกำรด�ำเนนิงำน งำน/โครงกำร กจิกรรม

 ต่ำงๆ ของ สสว. ในกำรส่งเสริมสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SME ข้อมูลสถำนกำรณ์ SME 

 รวมถึงข้อมูลจำกงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร เพ่ือเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย ทั้งส่วนรำชกำร  

 หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรเอกชน ที่มีบทบำทในกำรส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบกำร SME  

 รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ และผู้ที่สนใจ

โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ 
เพื่อค้นหำผู้ประกอบกำร SME ต้นแบบท่ีมีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนที่ดี 
มคีวำมโปร่งใสและมธีรรมำภบิำลให้ได้รบัรำงวลัสดุยอด SME แห่งชำติ (SMEs National Award) ซึง่ปีนีเ้ป็นกำรจดังำน
ครัง้ท่ี 7 เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจ และเป็นแบบอย่ำงทีจ่ะกระตุน้ให้ผูป้ระกอบกำร SME ตืน่ตวัและตระหนกัถงึควำมส�ำคญั
ในกำรพัฒนำศกัยภำพของธรุกิจให้เตบิโต เข้มแขง็ สำมำรถแข่งขนัได้ทัง้ในระดับประเทศและระดบัสำกล โดยมุง่กลุม่เป้ำหมำย
ใน 4 ภำคอตุสำหกรรมหลกั 20 กลุม่ธรุกิจย่อย  โดยอ้ำงองิเกณฑ์รำงวลัคณุภำพแห่งชำต ิ(Thailand Quality Award-TQA)  
จำกสถำบนัเพิม่ผลผลติแห่งชำตมิำปรบัใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตดัสินธรุกิจทีเ่ข้ำร่วมประกวด ประกอบด้วย 7 หมวด
ส�ำคญั ได้แก่ (1) บทบำทของผูบ้ริหำรในกำรน�ำองค์กร (2) กำรวำงแผนกำรด�ำเนนิธรุกจิ (3) กำรมุง่เน้นลกูค้ำและตลำด 
(4) กำรวดั วเิครำะห์ และจดักำรควำมรู ้(5) กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล (6) กำรจัดกำรกระบวนกำร และ (7) ผลลพัธ์ทำงธรุกจิ

ในปี 2558 มีผู้ประกอบกำร SME สมัครเข้ำร่วมจ�ำนวน 1,042 กจิกำร กระบวนกำรคดัเลือกซึง่มทีัง้กำรตรวจสอบคณุสมบตัิ
เบือ้งต้น กำรสมัภำษณ์ และกำรลงพ้ืนทีเ่พ่ือตรวจประเมนิสถำนประกอบกำร สำมำรถคดัเลือกผู้ทีม่คีณุสมบตัติำมเกณฑ์
ทีก่�ำหนด และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นผู้ได้รับรำงวัลจ�ำนวน 38 กิจกำร โดยมีพิธีกำรประกำศผลและ
มอบรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ครั้งที่ 7 ซึ่งได้รับเกียรติจำก พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็น
ประธำนในพธิ ีเมือ่วนัท่ี 17 ก.ย. 2558 ณ ห้องมฆัวำนรงัสรรค์ สโมสรทหำรบก ประกอบด้วย

 รำงวัลสุดยอด SMEs แห่งชำติ ได้แก่ กิจกำรที่ได้รับคะแนนในกำรพิจำรณำตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป 
 มีผู้ได้รับรำงวัลจ�ำนวน 3 กิจกำร 

 รำงวัล SMEs ดีเด่น ได้แก่ กิจกำรที่ได้รับคะแนนในกำรพิจำรณำตั้งแต่ 700-799 คะแนน 
 มีผู้ได้รับรำงวัลจ�ำนวน 13 กิจกำร

 รำงวัลมำตรฐำน SMEs ได้แก่ กิจกำรที่ได้รับคะแนนในกำรพิจำรณำตั้งแต่ 600-699 คะแนน 
 มีผู้ได้รับรำงวัลจ�ำนวน 22 กิจกำร
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โครงการจัดท�าฐานข้อมูล SME แห่งชาติ  
เพื่อเป็นศูนย์กลำงฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร SME ของประเทศ  ให้สำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์ SME และผลกระทบจำก

ปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเกดิขึน้รวมทัง้ใช้ในกำรวเิครำะห์ ประเมนิผลควำมสำมำรถในกำรประกอบกำร  ปัญหำ อปุสรรคของ SME เพือ่

ใช้ประโยชน์ในกำรก�ำหนดนโยบำยและแผนงำนหรือมำตรกำรที่เหมำะสมและจ�ำเป็นในกำรส่งเสริม SME โดยในปี 2558 

ด�ำเนินกำรดังนี้

 ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบกำร SME ในปี 2557 ใน 3 กลุ่ม จ�ำแนกตำมขนำดกิจกำร ประเภทธุรกิจ และพื้นท่ี  

 จ�ำนวน 2,736,744 รำย ประกอบด้วย นติิบุคคล 586,958รำย (ฐำนข้อมลูกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ) วสิำหกจิ 

 ชุมชน 70.519 รำย (ข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร) และบุคคลธรรมดำ 2,079,267 รำย (ข้อมูลจำกกำร

 ส�ำมะโนปี 2555 ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ)

 จัดท�ำเครื่องมือในกำรจัดท�ำตำรำงมูลค่ำกำรหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจส�ำหรับ SME (SME Social 

 Accounting Matrix : SMEAM) หรอืแมทรกิบัญชสีงัคมของ SME  แสดงควำมเชือ่มโยงกันระหว่ำงส่วนต่ำงๆ 

 ของระบบเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นตำรำงแสดงกำรหมุนเวียนของกำรผลิต รำยได้ และรำยจ่ำยในระบบเศรษฐกิจ 

 ของ SME ในภำพรวม โดยตัวเลขที่แสดงอยู่ในบัญชีของแต่ละแถวจะแสดงถึงรำยรับท่ีหน่วยเศรษฐกิจ (หรือ  

 ส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรลงทุน) นั้นๆ ได้รับจำกหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ และแสดงถึง

 รำยจ่ำยท่ีหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆ ได้จ่ำยให้กับหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ ณ เวลำหนึ่ง ท่ีส�ำคัญคือ รำยรับของแต่ละ 

 บัญชีจะต้องเท่ำกับรำยจ่ำยของบัญชีน้ันๆ ซึ่งแสดงถึงกำรไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอย่ำงครบถ้วน  

 โดย SMEAM  ที่จัดท�ำจะมีรำยละเอียดของครัวเรือนประเภทต่ำงๆ เพื่อควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์กำร

 กระจำยรำยได้ และควำมเชื่อมโยงของครัวเรือนประเภทต่ำงๆ กับ SME แต่ละสำขำ

โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
รฐับำลได้ก�ำหนดนโยบำยให้มกีำรด�ำเนนิกำรขึน้ทะเบียน SME เพือ่ประโยชน์ในกำรส่งเสรมิ SME  โดยมใิช่กำรขึน้ทะเบยีน

ทีม่ผีลตำมกฎหมำยกำรจดัต้ังธุรกจิ  เพือ่รวบรวมข้อมลูของ SME จำกตัวผูป้ระกอบกำรเอง และเพือ่กำรตดิตำมสถำนกำรณ์ 

กำรเติบโตของธุรกิจ ปัญหำอุปสรรคหรือควำมต้องกำรรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงกำรติดตำมกำรได้

รบักำรส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ จำกหน่วยงำนรฐั และเพือ่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถจดัโครงกำรหรอืมำตรกำรรองรบัควำมต้องกำร

ของ SME ในแต่ละกลุม่ได้อย่ำงเหมำะสมและเกดิประโยชน์อย่ำงทัว่ถงึ สสว. จงึร่วมกบั กระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนช่องทำง

ของศนูย์ด�ำรงธรรมท่ัวประเทศ  เพือ่รบัขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบกำร SME  โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถข้ึนทะเบยีน SME ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ 4 ช่องทำง ได้แก่ ศนูย์ด�ำรงธรรมท่ัวประเทศ  ศนูย์ให้บริกำร SME ครบวงจร  เว็บไซต์ www.sme.go.th และ 

สสว. Call Center  1301 โดยผูป้ระกอบกำรทีข่ึน้ทะเบยีนจะได้รบัสทิธปิระโยชน์จำกองค์กรเครอืข่ำยภำครัฐและภำคเอกชน 

32 หน่วยงำน ที่ลงนำมควำมร่วมมือร่วมกับ สสว. อำทิ ด้ำนสินเชื่อ กำรค�้ำประกันสินเชื่อ กำรตลำด ภำษี เป็นต้น

โครงการสนับสนุนและพัฒนา SME ที่มีศักยภาพสูง (SME National Champions) 
ขอยกเลิกกำรด�ำเนินโครงกำร

โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)  
เพื่อกระจำยควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐลงสู่ผู้ประกอบกำร SME ทั่วประเทศ เน้นกำรให้บริกำรและช่วยเหลือ SME ครบ

วงจรธรุกจิ โดยพฒันำระบบกำรให้บรกิำรค�ำปรกึษำธรุกจิ กำรบรหิำรจดักำรองค์ควำมรูธ้รุกจิ ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวก

และแก้ไขปัญหำอปุสรรคในกำรด�ำเนนิธรุกจิ เพือ่เกือ้หนนุและเตมิเตม็ให้ผูป้ระกอบกำร SME สำมำรถพฒันำกจิกำรให้บรรลุ

เป้ำหมำยทำงธุรกจิ ซึง่จะส่งผลต่อควำมเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกจิในระดบัภมูภิำค และของประเทศได้อย่ำงยัง่ยนืต่อไป 

งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน
เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริมและผลักดนัให้วิสำหกจิร่วมลงทนุมผีลประกอบกำร และหรอืโครงสร้ำงทำงกำรเงนิท่ีดขีึน้ มกีำรร่วม

ลงทุนด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมสัญญำร่วมลงทุน และถูกกฎหมำย โดยในปี 2558 ด�ำเนินกำรดังนี้

 ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เพื่อกำรพิจำรณำรับรองงบกำรเงินของวิสำหกิจร่วมลงทุน โดยได้มี

 กำรด�ำเนินกำรไป 6 บริษัท  

 น�ำหุ้น สสว. ออกเสนอขำยให้กับบุคคลภำยนอก จ�ำนวน 39  บริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดในสัญญำ 

 ร่วมลงทุน 

 ประเมินมูลค่ำหุ้นบริษัทร่วมลงทุน ตำมรำคำตลำดหรือรำคำตำมบัญชี ซึ่งค�ำนวณมูลค่ำหุ้นของแต่ละบริษัท 

 ว่ำมรีำคำมลูค่ำตำมตลำดหรอืมลูค่ำตำมบญัชเีท่ำใด เพือ่น�ำมำเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบกบัรำคำต้นทนุของ สสว. 

 บวกด้วย MLR ของธนำคำรกรงุไทย จ�ำกดั (มหำชน) และน�ำเรือ่งส่งตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย เพือ่เรยีกร้อง

 ให้บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทชดใช้เงินตำมสัญญำ

 ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของวสิำหกจิร่วมลงทนุ โดยได้มกีำรออกเยีย่มกจิกำรวิสำหกิจร่วมลงทนุเพือ่ประสำน

 กำรซือ้หุน้คนื ตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนของ 42 บรษิทั ซึง่ได้ด�ำเนนิกำรประสำนและตดิตำมลงพืน้ที ่ออกเยีย่ม

 กิจกำรเป็นรำยเดือน

โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมำตรกำรสนิเชือ่เพือ่เสรมิสภำพคล่องให้แก่ผู้ประกอบกำร SME รำชประสงค์และพืน้ทีใ่กล้เคยีง

ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ในวงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้ำนบำท ให้ ธพว. เป็นผู้อนุมัติ

สนิเชือ่ให้กบัผู้ประกอบกำร SME และให้ สสว. ด�ำเนนิกำรชดเชยดอกเบีย้ให้ ธพว. อตัรำร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอำยโุครงกำร 

(ระยะเวลำกำรกูย้มืไม่เกนิ 6 ปี) สสว. ได้ด�ำเนินกำรชดเชยดอกเบีย้ให้ ธพว. ซ่ึงเป็นภำระผูกพันต่อเน่ืองตลอดอำยโุครงกำร 

เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภำคม 2553 เป็นต้นมำ โดยในปี 2558 มีผู้ประกอบกำร SME ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรชุมนุม

ทำงกำรเมือง ได้รับสินเชื่อจ�ำนวนเงิน 7,373.654 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของเป้ำหมำยผลผลิต) และจ�ำนวน

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ย จ�ำนวน 13,919 รำย/14,770 บัญชี

โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี 2556 
แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมำตรกำรสนิเชือ่เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรและประชำชนทัว่ไป ตำมมำตรกำรช่วยเหลอืและฟ้ืนฟู

ผูไ้ด้รับผลกระทบอทุกภยั โดยให้ ธพว. ด�ำเนินกำรปล่อยสินเชือ่ เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำร SME ทีไ่ด้รบัอทุกภยัปี 2553 

วงเงนิทัง้สิน้ 5,000 ล้ำนบำท โดยให้เรยีกเกบ็ดอกเบีย้จำก สสว. ในอตัรำร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอำยโุครงกำร (ระยะเวลำกำร

กูย้มืไม่เกนิ 6 ปี) ท้ังนี ้สสว. ได้ด�ำเนนิกำรชดเชยดอกเบีย้ให้ ธพว. ซึง่เป็นภำระผกูพนัต่อเนือ่งตลอดอำยโุครงกำร เริม่ตัง้แต่

เดือนพฤศจิกำยน 2553 เป็นต้นมำ 

โดยในปี 2558 มผีูป้ระกอบกำร SME ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกอทุกภัย ได้รบัสินเช่ือจ�ำนวนเงิน 4,999.97 ล้ำนบำท (คดิเป็น

ร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยผลผลิต) และจ�ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยจ�ำนวน 15,335 รำย
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(ภำษำอังกฤษ)

ประเภทการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

ศูนย์ให้บริการ SME จำานวน 11 แห่ง ในกรุงเทพฯ และจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ขึ้นทะเบียน SME ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ อบรมสัมมนา

Online Registration

ศูนย์ OSS กทม. 1

ศูนย์ OSS กทม. 2

ศูนย์ OSS จ.นนทบุรี

ศูนย์ OSS จ.พระนครศรีอยุธยำ

ศูนย์ OSS จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์ OSS จ.ตรำด

ศูนย์ OSS จ.สงขลำ 

ศูนย์ OSS จ.ตำก

ศูนย์ OSS จ.มุกดำหำร

ศูนย์ OSS จ.สระแก้ว

ศูนย์ OSS จ.หนองคำย

02-298-3000

02-279-5772

02-157-1711

035-246-323

035-440-350

039-510-817

074-212-529 

055-508-924

042-620-857

037-425-199

042-411-703

สสว. อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์

อำคำรส�ำนักงำนใหญ่ SME Development Bank

ศำลำกลำงจังหวัด

ศำลำกลำงจังหวัด

ศำลำกลำงจังหวัด

ศำลำกลำงจังหวัด

ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำค 11

ส�ำนักงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษอ�ำเภอแม่สอด

ศำลำกลำงจังหวัด

ศำลำกลำงจังหวัด

ศำลำกลำงจังหวัด

ส่งต่อบริกำรภำครัฐและหน่วยงำนต่ำงๆ 

ต่อยอดกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ

ด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน

ด้ำนกำรค้ำ/กำรตลำด/ส่งออก

ด้ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ด้ำนพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร

ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำธุรกิจ

เบื้องต้นเพื่อกำรเริ่มต้นธุรกิจ 

20 ด้ำน

ข้อมูลธุรกิจ

กฎระเบียบ

ข้อมูลรำยสำขำ

จัดจ้ำงภำครัฐ

หลักสูตรพื้นฐำน

หลักสูตรตำมควำมต้องกำร
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โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC 
เพือ่รองรบัสถำนกำรณ์ทีจ่ะส่งผลต่อผูป้ระกอบกำรธรุกจิ SME และต่อระบบเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ โดยพฒันำและ

เตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรจ�ำนวน 50 รำย ใน 4 ประเด็น คือ

 ยกระดบัผู้ประกอบกำรขนำดย่อมไปสูผู่ป้ระกอบกำรขนำดกลำงและพฒันำให้มขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

 เพิ่มขึ้น และน�ำไปสู่กำรจ้ำงงำนต่อไปได้

 เพิ่มทักษะองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจ และสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงใน 

 กำรด�ำเนินธุรกิจระหว่ำงธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนธุรกิจขนำดใหญ่ 

 สร้ำงวิสัยทัศน์กำรเป็นผู้ประกอบกำรต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในมิติต่ำงๆ น�ำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร 

 แข่งขันทำงธุรกิจที่สำมำรถรองรับกับกำรแข่งขันทั้งภำยในและกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนต่อไปได้

 สร้ำงควำมตระหนักในกำรน�ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งส�าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ปัจจุบันกำรด�ำเนนิธุรกจิครอบครวั (Family Business) ถอืเป็นหนึง่กลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงได้

มกีำรรวมกลุม่และจัดต้ังกลุม่ผู้ประกอบกำรรุน่ใหม่ (YEC)  เพือ่ร่วมกนัพฒันำธุรกจิและผูป้ระกอบกำรรุ่นใหม่ให้มีศักยภำพ 

จ�ำนวน 400 รำย 5 ภำคๆ ละ 80 รำย โดยกำรด�ำเนินงำนมุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อกำรเปลี่ยนถ่ำยธุรกิจให้มี

ควำมม่ันคง กำรเสรมิสร้ำงองค์ควำมรูด้้ำนกำรจัดกำรแผนธุรกจิ และระบบบัญชเีพ่ือเป็นเครือ่งมือตรวจสอบควำมเข้มแข็ง

ของธุรกจิ และกำรเสรมิสร้ำงประสบกำรณ์เรยีนรูจ้ำกผูป้ระกอบกำรรุน่เก่ำสูรุ่น่ใหม่ในกำรสร้ำงมมุมอง วสิยัทศัน์กำรเป็น

ผูน้�ำทำงธุรกจิ เพือ่รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงด้ำนเศรษฐกจิทัง้ภำยใน

และต่ำงประเทศได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

โครงการลงบัญชีส�าหรับธุรกิจ SME
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำร SME ในกำรเร่ิมต้นธุรกิจ จ�ำนวน 900 รำย โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ กำรพฒันำทกัษะในด้ำนบญัชแีละควำมรูเ้รือ่งกฎหมำยภำษ ีเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิของ

ผู้ประกอบกำร SME สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ

มำตรฐำนบัญชี และวำงแผนภำษีได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งท�ำให้ผู้ประกอบกำรลดควำมเสี่ยง ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยที่

เกีย่วข้องกบักระบวนกำรจดัท�ำบัญชแีละภำษี  ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรน�ำเอำนวัตกรรมทำงด้ำนกำรจดัท�ำบญัชแีละภำษี

มำเป็นเครือ่งมอืกำรยกระดบัศกัยภำพทำงธุรกจิและท�ำให้เกดิควำมโปร่งใสเป็นทีย่อมรบัของคูค้่ำทำงธรุกิจ มคีวำมพร้อม

เข้ำสู่กำรแข่งขันทำงธุรกิจรองรับกำรแข่งขันในประเทศและกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)

โครงการ Innovative Packaging for SME
กำรพฒันำบรรจภุณัฑ์ ถอืเป็นนวัตกรรมทีส่�ำคญัในกำรประกอบธุรกจิ โดยผู้ประกอบกำรควรเลอืกบรรจภัุณฑ์ทีเ่หมำะสม

กับผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ และสร้ำงแบรนด์สินค้ำให้กับผลิตภัณฑ์ และเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผูบ้รโิภค โครงกำร Innovative Packaging for SME มุง่เน้นกำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้ในกำรน�ำเอำนวตักรรม

บรรจุภัณฑ์มำใช้ให้เหมำะสม โดยน�ำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์มำใช้เป็นเครื่องมือสร้ำงช่องทำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มขีดควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนัทัง้ในและต่ำงประเทศให้แก่ผูป้ระกอบกำร SME จ�ำนวน 100 รำย โดยให้ผูป้ระกอบกำรตระหนกัถงึ

ควำมส�ำคญัของกำรใช้บรรจภุณัฑ์ ในกำรเพิม่มลูค่ำ (Value Added) สร้ำงเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ให้กบัสนิค้ำ และ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งตลำด

ภำยในและตลำดต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

กำรส่งเสริม SME ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ประกอบด้วยกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนจ�ำนวน 2 โครงกำร และแผนปฏิบัติกำรภำยใต้

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระยะเร่งด่วนปี 2558 จ�ำนวน 4 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 6 โครงกำร 

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
เพือ่พฒันำกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำง สสว. กับ หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องในกำรส่งเสรมิ SME ให้เกิดควำมเข้มแข็ง โดยจดัต้ัง

คณะกรรมกำรส่งเสริม SME ของแต่ละกลุ่มจังหวัด เป็นกลไกในกำรสร้ำงเครือข่ำยในระดับพื้นที่เพื่อระดมควำมคิดเห็น 

ควำมต้องกำรท่ีแท้จรงิของพืน้ท่ี  โดย สสว. ด�ำเนนิกำรร่วมกับส�ำนกังำนปลัดกระทรวงมหำดไทย มุง่เน้นพฒันำควำมร่วมมอื

ระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชนกบัหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องกบักำรส่งเสรมิ SME และเพ่ือส่งเสรมิให้เครอืข่ำยในพ้ืนที ่18 กลุม่

จงัหวดัให้เกดิกำรบรูณำกำรและประสำนควำมร่วมมอืกำรด�ำเนินงำนในพ้ืนที ่โดยได้จัดประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบั

แนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรม/โครงกำร กำรก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 18 กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้ง

รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และน�ำมำจัดท�ำโครงกำรต่อไป

โครงการ Front Service สสว.  
เป็นศูนย์รวมและเสรมิสร้ำงองค์ควำมรูใ้นกำรด�ำเนนิธรุกจิรวมถงึเป็นจดุสนบัสนนุและให้บรกิำรกบัผู้ประกอบกำร  SME 

โดยประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรให้กำรสนับสนุนปัจจัยเอื้อในกำรส่งเสริม SME ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ 

อบรมเชงิปฏบิตักิำร สมัมนำ เสวนำ กำรแลกเปล่ียนเรยีนรู ้กำรศึกษำดงูำนและเจรจำทำงกำรค้ำของผู้ประกอบกำร SME 

โดยด�ำเนินกำรใน 3 ด้ำนคือ 

 ด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตร ร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตร เพื่อกำรส่งเสริมและ

 สนบัสนนุศกัยภำพของผูป้ระกอบกำร SME ภำยใต้กรอบควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนินกิจกรรมและสิทธปิระโยชน์ 

 ซึ่งมอบให้กับผู้ประกอบกำร SME ที่มำขึ้นทะเบียนกับ สสว. โดยในปี 2558 มีหน่วยงำนพันธมิตรเพิ่มขึ้นเป็น  

 32 หน่วยงำน จำกเดิมปี 2557 มี 22 หน่วยงำน

 ด้ำนกำรให้องค์ควำมรูท้ำงธรุกิจ  ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนำ/แลกเปล่ียนเรยีนรูใ้ห้กับผู้ประกอบกำร 

 SME ใน 15 หวัข้อ แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) ควำมรูเ้บือ้งต้นในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 2) ควำมรูเ้ฉพำะทำงเชงิลกึ 

 และ 3) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีผู้เข้ำอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,009 รำย

 กำรจบัคูธ่รุกจิ (Business Matching)  มกีำรจบัคูธ่รุกจิร่วมกบัศนูย์บรหิำรเครอืข่ำย SME 

 บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกจ�ำนวน 28 บริษัท
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3. หอการค้าไทย  
ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรตลำดและพัฒนำช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในประเทศ และขยำยตลำดไปยังต่ำงประเทศ ซ่ึง

คดัเลอืกจำกกลุม่ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิชมุชนในกลุม่จงัหวัดภำคใต้ ผู้ประกอบกำร SME จำกกรมรำชองครกัษ์ สมำชกิ สสว. 

ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ทัง้นี ้หอกำรค้ำไทย ด�ำเนนิกำรคดัเลอืกผูป้ระกอบกำร เพือ่เข้ำร่วมงำนแสดงและจ�ำหน่ำยสนิค้ำ จ�ำนวน 

3 ครั้ง โดยจัดที่ จ.สตูล จ.กระบี่ และจ.นครศรีธรรมรำช จ�ำนวนทั้งสิ้น 398 รำย ทั้งนี้ภำยในงำนได้มีกำรอบรมให้ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 221 รำย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชด�าริ 
สสว. ร่วมกบั มลูนธิิส่งเสรมิศลิปำชพี ในสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิต์ิิ พระบรมรำชนินีำถ โดยศนูย์ศลิปำชพีบำงไทร ในสมเดจ็

พระนำงเจ้ำสริกิต์ิิ พระบรมรำชนินีำถ ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิและพฒันำเพิม่ผลผลติผลติภณัฑ์เชงิพำณชิย์ของ ศนูย์ศลิปำชพี 

บำงไทร รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดกำรใช้อัตลักษณ์ไทยของศูนย์ศิลปำชีพ โดยในปี 2558 ศูนย์ศิลปำชีพ 

บำงไทร มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่น�ำเอำอัตลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญำของไทยมำสร้ำงสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบระดบัควำมสำมำรถในเชิงพำณชิย์ (Business Potential Verification) กระบวนกำรผลิต (Product 

Development) รวมถงึจัดฝึกอบรมควำมรูเ้บ้ืองต้น/ฝึกอบรมเชงิปฏบัิติกำรให้แก่ผูป้ระกอบกำร และเจ้ำหน้ำท่ีซ่ึงเก่ียวข้อง 

ในกำรศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ พร้อมเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำตำมแนวคิดเศรษฐกิจ

เชิงสร้ำงสรรค์ ดังนี้

 คดัเลอืกและพฒันำเพือ่เพิม่มลูค่ำ จ�ำนวน 35 ผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ทีน่�ำมำคดัเลอืกจะต้องเป็นผลติภณัฑ์

 ภำยในแผนกช่ำงต่ำงๆ ที่ผู้ประกอบกำร หรือช่ำงศิลปำชีพได้น�ำอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำของไทย

 มำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมคุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรทดสอบระดับ

 ควำมสำมำรถในเชิงพำณิชย์ (Business Potential Verification)  เพื่อก�ำหนดประเด็นท่ีผลิตภัณฑ์ของ

 ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยควรได้รับกำรพัฒนำ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำ (Product Development) เพื่อ

 เพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำยเฉพำะรำย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ละ 20 ช้ิน  

 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 735 ชิ้น

 กำรฝึกอบรมให้ควำมรูท้ัว่ไปแก่ผูป้ระกอบกำร และบุคลำกรในงำนศลิปำชพี จ�ำนวน 322 รำย ภำยใต้หลกัสูตร ดงัน้ี

 1) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนตำมระบบ ISO 9001: 2008 ของศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร โดยให้ค�ำแนะน�ำใน 

 ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ

 2) หลักสูตรเผยแพร่ควำมรู้เบ้ืองต้นด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำและบริกำรตำมแนวคิดเชิงเศรษฐกิจ 

 สร้ำงสรรค์ เช่น ควำมรูเ้ชิงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบผลติภณัฑ์ ทฤษฎสี ีควำมรู้เบือ้งต้นในกำรประกอบ

 ธุรกิจ แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด เป็นต้น

 3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 8 แผนก ได้แก่ แผนกช่ำงบำติก แผนกช่ำงตัดเส้ือผ้ำและ

 ปักจักร แผนกช่ำงโภชนำกำร แผนกช่ำงบ้ำนทรงไทย แผนกช่ำงเครื่องเรือนหวำย แผนกช่ำงสำนผักตบชวำ  

 แผนกช่ำงศิลปะประดิษฐ์ และแผนกช่ำงวำดภำพสีน�้ำมัน

 พำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรในงำนศิลปำชีพ 32 แผนกวิชำ ศึกษำดูงำนจ�ำนวน 24 คร้ัง เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 

 ตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ศึกษำดูงำนศิลปวัฒนธรรม ณ บ้ำนหุ่นเหล็ก จ.อ่ำงทอง หมู่บ้ำน OTOP โฮมสเตย์  

 บ้ำนจอมแจ้ง  ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)   

 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม SME ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพพื้นที่
กำรส่งเสรมิ SME ภำยใต้ยทุธศำสตร์ที ่3 มุง่เน้นกำรสร้ำงสมดลุของกำรพฒันำเชงิพืน้ทีใ่น 3 ด้ำนคอืด้ำนสงัคมและวฒันธรรม ด้ำนเศรษฐกจิ 

และด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ประกอบด้วยกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

จ�ำนวน 3 โครงกำร และแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระยะเร่งด่วนปี 2558 จ�ำนวน 

2 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 5 โครงกำร 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิเครอืข่ำยวสิำหกจิชมุชนเพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืต่อเนือ่งมำตัง้แต่ปี 2556 ซึง่มุง่เน้นกำรยกระดบัองค์ควำมรู้

ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย (Cluster) อันท�ำให้เกิดกำรเช่ือมโยงกันระหว่ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 

สถำบันกำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง และยกระดับควำมรับรู้ของสมำชิกทำงด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำร

เพือ่ให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้ โดยในปี 2558 สสว. ยงัได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนทีม่คีวำมพร้อม

และควำมช�ำนำญจำกคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ 3 หน่วยงำน ได้แก่ 

1. กรมราชองครักษ์ 
ด�ำเนนิกำรคดัเลอืกเครอืข่ำยผูผ้ลติชมุชน จดัตัง้เครอืข่ำยวสิำหกิจชุมชน ฝึกอบรม พัฒนำผลิตภณัฑ์ โดยกรมรำชองครกัษ์ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนรวม 7 คณะ มีขอบเขต

กำรด�ำเนนิงำนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย จ.ยะลำ จ.ปัตตำน ีจ.นรำธวิำส นอกจำกนีย้งัด�ำเนนิกำรพฒันำ

เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ดังนี้

 จัดกำรฝึกอบรมด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและ 

 ด�ำเนินธุรกิจ เช่น ด้ำนบัญชี กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 กำรจัดต้ังเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน เพื่อคัดเลือกกลุ่มและผู้ประสำนกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจ (Cluster  

 Development Agent) จ�ำนวน 3 เครอืข่ำยและด�ำเนินโครงกำรน�ำร่องเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

 ของเครือข่ำย ประกอบด้วย

 1) เครอืข่ำยพลังงำนทดแทน จ.ปัตตำน ีเป็นเครอืข่ำยวสิำหกจิชมุชนถ่ำนอดัแท่งจำกวสัดใุนพืน้ที ่เช่น เศษใบไม้ 

 โดยผ่ำนกรรมวธิ ีกระบวนกำร เพือ่พฒันำเป็นผลติภณัฑ์ถ่ำนอดัแท่ง และสำมำรถน�ำออกสูต่ลำดภำยในชมุชน 

 และนอกพื้นที่

 2) เครือข่ำยค้ำปลีก-ค้ำส่ง จ.ปัตตำนี เป็นเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนทุเรียน ซ่ึงกรมรำชองครักษ์ เป็นตัวกลำง

 ในกำรรับซื้อทุเรียนจำกชำวสวนในพื้นที่ และประสำนกับพ่อค้ำคนกลำงชำวจีน เพื่อส่งจ�ำหน่ำยต่อไป 

 3) เครือข่ำยเกษตรพอเพียง โดยมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกผู้เช่ียวชำญอำชีพต่ำงๆ ในพื้นที่ 

2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ด�ำเนนิกำรกจิกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ให้แก่สมำชิกเครอืข่ำยวิสำหกิจชุมชน และจัดท�ำแผนพัฒนำเครอืข่ำยวสิำหกิจชุมชน ดงันี้

 1) สร้ำงควำมสัมพันธ์ให้กับสมำชิก จ�ำนวน 2,009 รำย ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ เลือก 

 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดภำคใต้ ประกอบด้วย สตูล ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ

 2) คัดเลือกกลุ่มเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน จ�ำนวน 4 เครือข่ำย เครือข่ำยท่ี 1 ของใช้ในครัวเรือนและหัตถกรรม

 เครือข่ำยที่ 2 อำหำรเกษตรแปรรูปและสมุนไพร เครือข่ำยที่ 3 ประมง เครือข่ำยที่ 4 บริกำร
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 3) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเชิงธุรกิจของเครือข่ำย ประกอบด้วย กำรพัฒนำศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ  

 กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์และบรกิำร กำรส่งเสรมิกำรตลำดเชงิรกุหรอืกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรตลำด 

 โดยเฉพำะกลุ่มเครือข่ำยที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด

 4) น�ำผู้ประกอบกำร SME ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย SME 18 กลุ่มจังหวัดเข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำร 

 ในโซนสุดยอดนวัตกรรมไทย (Innovation Showcase) ภำยในงำน Thailand Industry Expo 2015 

โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ SME ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมวงจรธุรกิจ โดยคัดเลือกผู้ประกอบกำร SME ที่มีศักยภำพใน

กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เพิ่งเริ่มด�ำเนินธุรกิจ (Start Up) 

กลุ่มผูป้ระกอบกำร SME ที่มีศักยภำพในกำรตลำด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบกำร SME ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn 

Around) น�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรพฒันำศกัยภำพให้เป็นต้นแบบธุรกจิพร้อมเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกจิในระดบัจงัหวัด และ

เป็นแบบอย่ำงในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูธุ้รกจิสู ่SME ในภมูภิำค ภำยใต้กำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐั 

และภำคเอกชน ดังนี้

 กระทรวงมหำดไทย ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์  รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรในแต่ละ 

 จังหวัด โดยด�ำเนินกำรร่วมกับ หอกำรค้ำไทย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม และกระทรวงพำณิชย์

 หอกำรค้ำไทย ด�ำเนนิกำรจัดอบรมพฒันำธุรกจิ โดยแบ่งหลกัสตูรกำรอบรมแยกกลุ่มเป็นระยะเวลำ 4 วนั 3 คนื 

 ดังนี้ 1) กลุ่ม Start Up มี SME เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 61 รำย 2) กลุ่ม Rising Star มี SME เข้ำร่วมอบรม

 จ�ำนวน 65 รำย

 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม ด�ำเนนิกจิกรรมพฒันำผู้ประกอบกำรจำกกำรตรวจประเมินปัญหำและให้กำรวินิจฉยั

 เชิงลึกใน 3 กลุ่ม คือ Start Up  Rising Star และ Turn Around จ�ำนวน 230 รำย

 กระทรวงพำณิชย์ ด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ โดยวินิจฉัยต�ำแหน่งทำงกำรตลำด  

 ต�ำแหน่งธุรกิจในพ้ืนที่ วำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและสร้ำงเครื่องมือทำงกำรตลำดให้แก่ SME แต่ละรำย  

 จ�ำนวน 230 รำย 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้ผู้ประกอบกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ควบคู่ไป

กบักำรเพ่ิมมูลค่ำและขดีควำมสำมำรถในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ และบรรจภัุณฑ์ให้กบัผูป้ระกอบกำร SME และผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแข่งขันได้ทั้งตลำดภำยในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ  ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนัก และปลูก

จิตส�ำนึกให้ผู้ประกอบกำร SME และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนเห็นควำมส�ำคัญของกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์  ผลกำรด�ำเนินกำรประกอบด้วย

 อบรมสมัมนำให้ควำมรู้ 2,950 รำย โดยกรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม ได้จดัอบรมสัมมนำให้ควำมรูแ้ก่ผูป้ระกอบกำร 

 SME และผูป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชน ท้ังในด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรพฒันำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในพืน้ท่ีต่ำงๆ 

 ทั่วประเทศ

 ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 263 รำย โดยคัดเลือกผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมที่จะสำมำรถพัฒนำ 

 ผลิตภัณฑ์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบกำร จ�ำนวน 250 รำย โดยทีมที่ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญด�ำเนินกำร 
 

 พัฒนำผลิตภัณฑ์ จนส�ำเร็จออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำต่อยอดในเชิง 

 พำณิชย์ได้ 

 เพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด โดยน�ำผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 250 รำย เข้ำร่วมงำน 

 แสดง/จ�ำหน่ำยสนิค้ำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ อกีทัง้ยงัได้รบักำรส่งเสรมิและสนบัสนนุ โดยกำรเผยแพร่

 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบแคตตำล็อค และ CD ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่จะรวมเรื่องรำว

 ตั้งแต่แนวคิดในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรพัฒนำจนส�ำเร็จเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
สสว. บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนเพือ่เสรมิสร้ำงและพฒันำศกัยภำพเครอืข่ำย SME 

(Cluster) ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยส่งเสริมกำรเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบกำรในลักษณะเครือข่ำย 

SME (Cluster) ผลกำรด�ำเนินกำรประกอบด้วย

 1) คัดเลือกหน่วยงำนท่ีมีศักยภำพ 54 เครือข่ำย สสว.อุดหนุนงบประมำณ และบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับ 

 หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน รวม 9 หน่วยงำน เพื่อด�ำเนินกำรคัดเลือกเครือข่ำย SME ที่มีศักยภำพในภำค

 กำรเกษตรแปรรูป ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรค้ำ และภำคบริกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำและเสริมสร้ำง

 ควำมเข้มแข็งเครือข่ำย ดังนี้

 2) กิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย โดยจัดท�ำแผนพัฒนำเครือข่ำย (Cluster  

 Roadmap) ในปี 2558 สำมำรถด�ำเนินกำรไปแล้ว 9 เครือข่ำย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำย 

 สนับสนุนเครือข่ำย SME ในแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
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กรมปศุสัตว์

กรมกำรข้ำว

กรมหม่อนไหม

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้
อย่ำงมปีระสทิธิภำพ และพร้อมออกสูส่ำกลได้อย่ำงมศีกัยภำพ อกีทัง้ยังท�ำหน้ำทีเ่ป็นกลไกกำรประสำนเชือ่มโยงกำรจดัท�ำ
แผนควำมร่วมมือและก�ำหนด โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 

 กจิกรรม Thai Entrepreneurs’ Access to International Markets Programme (THAI AIM) สสว. ร่วมกับ 
 องค์กำรสภำพฒันำกำรค้ำฮ่องกง สมำคมกำรค้ำไทย-ฮ่องกง เพือ่สนบัสนนุ SME ไทยกลุม่เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
 ของขวัญและของที่ระลึก และงำนหัตถรรม เพื่อด�ำเนินกำรขยำยตลำดต่ำงประเทศ  โดยกิจกรรม THAI AIM 
 เป็นกำรแข่งขันประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับสินค้ำของผู้ประกอบกำร SME ไทย โดยกำรประยุกต์ใช้ 
 เทคโนโลยีทำงโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแนะน�ำสินค้ำของตนเอง ซ่ึงกิจกรรมนี้ สำมำรถเพิ่มช่องทำง 
 ให้ผูป้ระกอบกำร SME ไทย ได้พฒันำศกัยภำพและขยำยโอกำสทำงกำรตลำดผ่ำนวธิกีำรท�ำตลำดในรปูแบบใหม่ 
 ที่ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย และผู้ประกอบกำรสำมำรถรับค�ำสั่งซื้อได้ในปริมำณที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
 ในกำรผลิต ผลกำรด�ำเนินกิจกรรม มีผู้ประกอบกำร SME เข้ำร่วมกิจกรรม 10 รำย และมีโอกำสทำงธุรกิจ
 ในอนำคต มูลค่ำ 1.89 ล้ำนบำท

 งำน Technology Investment for SME Conference 2015 สสว. ร่วมกับ เขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 
 ประเทศไทย ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
 ได้ร่วมกนัด�ำเนนิโครงกำร “ส่งเสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัผูป้ระกอบกำร SME ICT ไทย” ภำยใต้ชือ่ “Technology 
 Investment for SME Conference 2015” ประกอบด้วยกจิกรรมหลกั 4 กจิกรรมคอื 1) กำรประชุม/สมัมนำ 
 (Conference) เกีย่วกบั “Crowdfunding” มผีูเ้ข้ำร่วมงำน 210 รำย 2) กจิกรรม Pitching: ผูป้ระกอบกำร 
 Tech start up ได้รับรำงวัล 14 รำย (ประเทศไทย 7 ต่ำงประเทศ 7) 3) บูทนทิรรศกำรน�ำเสนอผลงำนนวตักรรม
 และสินค้ำ/บริกำร 14 ผลงำน และ 4) กิจกรรมสร้ำง และเกิดกำรจับคู่ทำงธุรกิจ และเกิดโอกำสทำงธุรกิจ
 ในอนำคต มูลค่ำ 20 ล้ำนบำท

 กจิกรรมสร้ำงเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรม Digital Content สำขำแอนเิมช่ัน (TACGA Apprentice 
 Workshop) โดย สสว. ร่วมกบัสมำคมผูป้ระกอบกำรแอนเิมชัน่และคอมพวิเตอร์กรำฟิกไทย หรือ TACGA และ
 อทุยำนกำรเรยีนรู ้TK Park เพือ่สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผูป้ระกอบกำรใหม่ในอตุสำหกรรม Digital Content กบั 
 ผูท้ีท่�ำงำนในสำขำ Animation ท้ังในและต่ำงประเทศเพือ่ให้เกดิกำรพฒันำองค์ควำมรูโ้ดยเฉพำะเรือ่งกำรเปิด
 ตลำดไปต่ำงประเทศและกำรแลกเปลีย่นทำงด้ำนทกัษะ ฝีมอื ให้มขีดีควำมสำมำรถสงูข้ึน ท้ังน้ี มีผู้ประกอบกำร
 ทีส่นใจพฒันำทกัษะฝีมอืกำรท�ำงำนในอตุสำหกรรม Digital Content ในด้ำน Animation ผู้ประกอบกำร SME 
 ในสำขำอตุสำหกรรม Digital Content และสำขำแอนเิมชัน่ (TACGA Apprentice Workshop) เข้ำร่วมจ�ำนวน 
 30 รำย โดยจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต มูลค่ำ 79.3 ล้ำนบำท

 กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำร SME ไทยและเวียดนำม สสว.ร่วมกับสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
 จัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำร SME ไทยและเวียดนำม   นอกจำกนี้จำกกำรเข้ำพบสภำกำรค้ำและ 
 อุตสำหกรรมแห่งสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (Vietnam Chamber of Commerce and Industry)  
 ท�ำให้ทรำบว่ำนักธุรกิจชำวเวียดนำมต้องกำรควำมร่วมมือในกำรเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำร SME ไทย สสว.  
 จึงน�ำผู้ประกอบกำรไทยจ�ำนวน 20 รำย เข้ำร่วมสร้ำงเครือข่ำยและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบกำรเวียดนำม  
 เกดิโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต มลูค่ำ 30 ล้ำนบำท

 กจิกรรมสร้ำงเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำร SME ไทยและสำธำรณรฐัจีน  โดยร่วมกบัสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
 จดักจิกรรมสร้ำงเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำร SME ไทยและสำธำรณรฐัจนี โดยเฉพำะในสนิค้ำกลุม่ อำหำรแช่แขง็
 และแปรรูป กำรท่องเที่ยวและบริกำร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เป็นต้น นอกจำกนี้จำกกำรเข้ำพบ  
 General Chamber of Commerce of The Republic of China ท�ำให้ทรำบว่ำนักธรุกิจจำกสำธำรณรัฐจนี
 ต้องกำรควำมร่วมมือในกำรเช่ือมโยงกบัผูป้ระกอบกำร SME ไทย สสว. จึงน�ำผูป้ระกอบกำรไทยจ�ำนวน 16 รำย 
 เข้ำร่วมสร้ำงเครือข่ำยและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบกำรสำธำรณรัฐจีน และเกิดโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต  
 มูลค่ำ 53.95 ล้ำนบำท

งานด�าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
สสว. ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนตัวแทนประเทศไทย (Focal Point) ด้ำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ของประเทศไทย มพีนัธกรณท่ีีรฐับำลไทยมข้ีอผกูพันระหว่ำงประเทศด้ำนกำรส่งเสรมิวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ในเวทีระหว่ำงประเทศต่ำงๆ เช่น APEC SME, ASEAN SME และ ASEAN + 6 East Asia Round Table ISBC OECD 
CICA, ASEM SME, IMT-GT, AMECC, ACD, BIMSTEC และ CLMV เป็นต้น โดยมุ่งให้เกิดผลในทำงส่งเสริม สนับสนุน 
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน SME ที่มีพลังในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ของผู้ประกอบกำร โดยมี
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 

 ท�ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีกำรประชุมระหว่ำงประเทศ จ�ำนวน 17 เครือข่ำย และเวทีกำรหำรือ 
 เครือข่ำยหน่วยงำนส่งเสริม SME ในประเทศสมำชิกพหุภำคี และทวิภำคีต่ำงๆ มำกมำย ทั้งในหัวข้อกรอบ 
 กำรเจรจำหลัก รวมถึงกรอบกำรเจรจำร่วมกับรัฐบำลไทย อำทิ กำรประชุม OECD Working Party on SME  
 and Entrepreneurship ครัง้ที ่46 และ WPSMEE-BIAC Workshop on “Challenges for SME Growth: 
 Perspectives from the Business Sector”  ณ ประเทศฝรัง่เศส กำรประชุม Public-Private Dialogue 
 on ASEAN Strategic Action Plan for SME Development ณ ประเทศกัมพูชำ กำรประชุม APEC SME 
 Working Group ครั้งที่ 40 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น

 โครงกำรท่ีเกี่ยวเน่ืองจำกกำรประชุมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SME 
 จ�ำนวน 7 โครงกำร ประกอบด้วย 

 1) APEC SME Internationalization Model Indices: Development and Application โดยเกำหลีใต้
 2) APEC International Symposium and workshop on Start-Ups Innovation Policies and  
     Funding Programs โดยเปรู
 3) New Era of Growth for APEC SME through Online-to-Offline (O2O) Business Models โดยไชนสีไทเป 
 4) SME Finance Forum โดยฟิลิปปินส์
 5) 2016 APEC Business Ethics for SME Forum: Facilitating Trans-Pacific Collaboration for  
     Small and Medium Enterprises โดยสหรัฐอเมริกำ
 6) APEC SME Working Group (6.1 APEC Public – Private Dialogue on Facilitating SME Goods  
     and Services Providers and Exporters to Better Integrate into Regional and International  
     Markets ที่เมืองดำนัง ประเทศเวียดนำม)
 7) ประสำนกับ Software Park คัดเลือกทีม Start-Up เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  
     APEC Global Challenge ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไทเป 

ทัง้น้ี  กำรด�ำเนินงำนอืน่ท่ีเกีย่วข้อง อย่ำงเรือ่งกำรให้บรกิำรข้อมูลด้ำนองค์ควำมรูว่้ำด้วยกำรส่งเสรมิ SME และสถำนกำรณ์ 
SME ไทยและต่ำงประเทศ มีกำรด�ำเนินงำน 19 ครั้ง รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูล องค์ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน กฎระเบียบ 
และสทิธปิระโยชน์ ตลอดจนแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ SME และควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ เพ่ือยกระดบัศักยภำพ
กำรประกอบกำร และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทัง้ตลำดภำยในและต่ำงประเทศ จ�ำนวนกว่ำ 780,000 รำย ผ่ำนสือ่ต่ำงๆ 
และผลจำกกำรให้ข้อมลูและองค์ควำมรูด้้ำน SME มหีน่วยงำนภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ได้รบัควำมรูก้ว่ำ 53 หน่วยงำน 
รวมถงึหน่วยงำนภำยใน สสว. กส็ำมำรถน�ำองค์ควำมรูด้้ำน SME ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรส่งเสรมิ SME 
ต่อไปได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กำรส่งเสรมิ SME ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที ่4  มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัสถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะข้อตกลง
ภำยใต้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงจะมผีลกระทบต่อกำรประกอบธรุกิจในธรุกิจสำขำต่ำงๆ 
ประกอบด้วยกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจพื้นฐำนจ�ำนวน 3 งำน/โครงกำร
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2) กำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยผู้ให้บรกิำร SME สูอ่ำเซยีน (ASEAN SME Service Provider Network)  เพือ่เตรียมควำมพร้อม

กำรให้บรกิำร SME ในกำรออกสูต่ลำดอำเซยีน+6 โดยเป็นกำรพฒันำศกัยภำพผูใ้ห้บรกิำร SME ในเครอืข่ำยและประสำน

เครือข่ำยไปยังประเทศอำเซียนเพื่อสำมำรถส่งต่อลูกค้ำได้ นอกจำกนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส�ำหรับ SME 

เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในกำรให้ค�ำปรกึษำแก่ SME ด้ำนอำเซยีนในประเด็นต่ำงๆ อำท ิภำษี กำรส่งออก กำรธนำคำร และกฎระเบยีบ 

ประกอบด้วยกำรประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้

 กำรจัดต้ัง SME Service Desk ให้ครอบคลุมผู้ประกอบกำร SME ในทุกภำค โดยในปี 2558 สสว. ได้จัดตั้ง 

 ศนูย์ใหม่ในภำคเหนือ (เชยีงใหม่) และภำคกลำง (กรงุเทพ) โดย สสว. ร่วมมอืกบัมหำวทิยำลัย และหน่วยงำน

 ของรฐัทัง้สิน้ 15 แห่งในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวนัออก ภำคตะวันตก และภำคกลำง

 ในกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรผู้ประกอบกำร SME พร้อมเชื่อมโยงกำรให้บริกำรกับประเทศ ในภูมิภำค  

 โดยเน้นกำรเชื่อมโยงกับเครือข่ำยที่ได้ด�ำเนินกำรแล้วในปีที่ผ่ำนๆ มำอย่ำงเป็นระบบ

 เชือ่มโยง Service Desk ของไทยกบัเครอืข่ำย Service Desk ในประเทศอำเซยีน กำรลงพืน้ทีเ่ชือ่มโยงเครอืข่ำย

 ธรุกจิและกำรทดสอบตลำดในประเทศเมยีนมำและกมัพชูำ โดยกำรตดิต่อประสำนงำนไปยังเครือข่ำยทำงธรุกิจ

 ในประเทศดังกล่ำว เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ Service Desk ของไทยกับเครือข่ำย  

 Service Desk ใน 2 ประเทศ รวมถึงเข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบตลำด เพื่อให้รับทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำร

 น�ำสินค้ำเข้ำไปทดสอบตลำดได้อย่ำงถูกวิธี

 กำรจัดท�ำข้อมูลเพื่อช่วยในกำรให้ค�ำปรึกษำของ Service Desk ใน 2 ส่วนคือ 1) กำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ

 ในอำเซียน (Business Networking) โดยอธิบำยข้ันตอนและวิธีกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจในกลุ่ม 

 ตลำดอำเซียน และ 2) กำรทดสอบตลำดในอำเซียน (Market Test) ซึ่งเป็นกำรอธิบำยขั้นตอนและวิธีกำร

 น�ำสินค้ำหรือบริกำรเข้ำไปทดสอบตลำดในอำเซียน

 กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ประกอบด้วย  1)  สัมมนำในเร่ือง  

 “เคล็ดลับกำรเจำะตลำด ประเทศเมียนมำ-กัมพูชำ” ใน 4 ภำค มีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวนท้ังสิ้น 923 รำย ซ่ึงเป็น

 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรและกำรเสวนำเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดและข้อเสนอแนะ และ 2)กำรเผยแพร่ข้อมูล 

 ผ่ำนหนังสือคู่มือกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจและกำรทดสอบตลำดในประเทศเมียนมำและประเทศกัมพูชำ  

 โดยเผยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยตัวเองผ่ำน 

 ช่องทำงของ E-Book ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรติดตำมผลด้วยกำรนับจ�ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรด้วยกำรศึกษำข้อมูล 

 ด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ภำยหลังจำกกำรประชำสัมพันธ์ไปแล้วเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,293 คน 

งานด�าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท�างานอาเซียนด้าน SME  
(ASEAN SME Agencies Working Group:  ASEAN SMEWG) 
สสว. ได้รับมอบหมำยจำกเป็นผู้แทนของไทยในเวทีกำรประชุมด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระหว่ำงประเทศ 

ซึง่รวมถงึกำรประชุมคณะท�ำงำนด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอำเซียน (ASEAN SME Agencies Working 

Group: ASEAN SMEWG) โดยที่ กำรประชุม ASEAN SMEWG นั้นจะจัดให้มีขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อร่วมกันด�ำเนินภำรกิจ

ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกทีป่ระชมุสดุยอดผูน้�ำอำเซยีน ซึง่รวมถงึ กำรด�ำเนนิงำนภำยใต้ พมิพ์เขยีวเพือ่กำรจดัตัง้ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน (AEC Blueprint) ด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และกำรด�ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบกำร SME อำเซยีน ทัง้น้ี สสว. จะต้องด�ำเนนิกำรเตรยีมควำมพร้อม

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน หน่วยงำนรัฐและเอกชนให้พร้อมต่อกำรด�ำเนนิงำนในด้ำนต่ำงๆของอำเซยีน  ประกอบด้วย  1) กำรจดักำร

ประชุม ASEAN SME Agencies Working Group ครั้งที่ 36  และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  และ 2) กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย

ผูใ้ห้บรกิำร SME สูอ่ำเซียน (ASEAN SME Service Provider Network) โดยมกีำรด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วเนือ่ง ประกอบด้วย 

1) กำรเป็นเจ้ำภำพจดักำรประชมุ ASEAN SME Agencies Working Group ครัง้ที ่36  และกิจกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่ง จดัขึน้

ระหว่ำงวันที่ 18-22 พฤษภำคม 2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล เพ่ือรับทรำบควำมต้องกำรที่สสว. ควรหำรือกับอำเซียน

ในกำรประชมุพร้อมเสนอแนะจัดกิจกรรมคู่ขนำนร่วมกับอำเซียนให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร ประกอบด้วย

กำรประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้

 กำรประชุมเพ่ือจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ SME อำเซียน (2016-2025) ซึ่งเป็น 

 แผนปฏิบัติกำรระยะ 10 ปี เพื่อใช้เป็นแผนงำนกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร SME รวมถึงกำรก�ำหนดตัวชี้วัด 

 เพ่ือวัดผลกำรท�ำงำนและควำมมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในด้ำนต่ำง ๆ  

 ของอำเซียน (Senior Economic Officials Meeting : SEOM) เพื่อพิจำรณำ  ทั้งนี้ ร่ำงแผนปฏิบัติกำรเชิง 

 ยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของอำเซียน ปี 2559-2568  

 แบ่งกำรท�ำงำนออกเป็น 5 มิต ิได้แก่ 1) ด้ำนกำรส่งเสรมิผลิตภำพ กำรใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 2) ด้ำนกำรส่งเสรมิ

 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 3) ด้ำนกำรสนับสนุนกำรเข้ำสู่ตลำด และกำรเป็นสำกล 4) ด้ำนนโยบำยกำรส่งเสริม 

 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 5) ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเป็นผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 กำรประชุมคณะท�ำงำนอำเซียนด้ำน SME ครั้งที่ 36 โดยคณะท�ำงำนมีกำรประชุมหำรือร่วมกันในประเด็นที่ 

 เกี่ยวข้องกับ SME ดังนี้ 1) พิจำรณำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและก�ำหนดนโยบำยตำมที่ประชุมระดับสูงได้ 

 มอบหมำย 2) หำรอืร่วมและประเมนิกำรด�ำเนนิโครงกำรภำยใต้ AEC Blueprint ทีต้่องด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็

 ในปี 2015 3) หำรอืร่วมกำรด�ำเนนิกจิกรรมส่งเสรมิ SME 4) พจิำรณำแนวทำงควำมร่วมมอืกบัประเทศคูเ่จรจำ

 และหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ

 กำรประชมุสภำท่ีปรึกษำ SME อำเซยีนครัง้ที ่5 เพือ่หำรอืร่วมกบัภำคเอกชนของอำเซยีนในประเดน็ควำมต้องกำร

 และปัญหำอปุสรรคต่ำงๆ เพ่ือคณะท�ำงำนอำเซียนด้ำน SME น�ำมำเป็นข้อมลูในกำรก�ำหนดนโยบำยให้ตรงกบั

 ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร

 กำรประชุมร่วมคณะท�ำงำนอำเซียนด้ำน SME และญี่ปุ่น เพื่อหำแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรในกำรส่งเสริม  

 SME ในอำเซียน ซึง่ญีปุ่น่มคีวำมเชีย่วชำญและยนิดสีนบัสนุนด้ำนงบประมำณ พร้อมทัง้แนวทำงในกำรพฒันำ

 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ประกอบกำร SME ในด้ำนต่ำงๆ 

 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนนโยบำยระดับภูมิภำคร่วมกับองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ 

 ทำงเศรษฐกจิและกำรพฒันำ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) 

 เพื่อประเมินควำมมีประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินนโยบำยในกำรส่งเสริม SME ในอำเซียน พร้อมทั้งแนวทำง 

 ควำมร่วมมือที่เหมำะสมระหว่ำง OECD และอำเซียน ซ่ึงในเบ้ืองต้น OECD ยินดีที่จะสนับสนุนกำรด�ำเนิน 

 โครงกำรบำงส่วนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ SME อำเซียน (2016-2025)
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5.

16.

9.

6.

10.

7.

11.

13.

8.

12.

14.

15.

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

2,350,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

10,000,000.00

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

โครงกำรศึกษำและจัดท�ำมำตรกำรส่ง

เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ตำมขนำดของธุรกิจ

งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

โครงกำรจัดท�ำประกำศกระทรวง 

ก�ำหนด “กิจกำรอื่น” ตำมมำตรำ 3 

แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

งำนติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนส่งเสริม

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

งำนติดตำม ประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

ของกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนส่งเสริม

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(งบประมำณในและนอกกองทุน)

งำนพัฒนำศูนย์ข้อมูล SME 

Knowledge Center

โครงกำรจัดงำน SMEs National 

Awards ภำคกำรผลิต 

กำรค้ำและบริกำร

งำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

งำนจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมประจ�ำปี

งำนจัดท�ำดัชนีชี้วัดภำวะเศรษฐกิจ

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม

งำนจัดท�ำและปรับปรุงฐำนข้อมูล SME 

ประเทศไทยประจ�ำปี

ตารางสรุปภาพรวมการดำาเนินงาน/โครงการของ สสว.

ภำยใต้กำรจัดสรรงบประมำณของกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประจ�ำปี 2558 

โดยมีวงเงินงบประมำณทั้งสิ้น 979,604,800 บำท ตำมแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น 4 ยุทธศำสตร์หลัก ผ่ำนกำรด�ำเนินงำน งำน/โครงกำร จ�ำนวน 38 งำน/โครงกำร ดังนี้ 

ชื่องาน/โครงการ

รวมทุกยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของ SME ไทย 

การด�าเนินงานส่งเสริม SME ปี 2558

จ�านวนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมฯภารกิจ

พื้นฐาน
ปกติ

38

18
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⁄

⁄

⁄

1.

2.

3.

4.

23

2

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

979,604,800.00

360,590,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

500,000.00

2,000,000.00

รวม 24 งาน/โครงการ

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

เร่งด่วน

งบประมาณ
ด�าเนินการ 

(บาท)

ระยะเวลาด�าเนินการ

งำนจัดท�ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม      

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(พ.ศ.2560-2564)

งำนจัดท�ำยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติ

กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมรำยสำขำ

งำนประสำนและก�ำกับกำรด�ำเนิน

โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

โครงกำรจัดท�ำมำตรกำรส่งเสริมและ

เพิ่มศักยภำพวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (SME) ในพื้นที่ชำยแดน
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/

/
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60,000,000.00

25,000,000.00

90,000,000.00

309,719,400.00

87,574,400.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

12,220,000.00

3,531,000.00

3,410,000.00

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2559

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

เม.ย.2558 - ก.ย.2559

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

เม.ย.2558 - ก.ย.2559

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

มิ.ย.2558 - ก.ค.2560

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

มิ.ย.2558 - ธ.ค.2559

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

มิ.ย.2558 - ก.ค.2560

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจ

ชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์

ศิลปำชีพตำมแนวพระรำชด�ำริ

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด

โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำย SME ใน 

18 กลุ่มจังหวัด

โครงกำรสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

(SME Provincial Champions)

งำนด�ำเนินกิจกรรมภำยใต้กรอบคณะ

ท�ำงำนอำเซียนด้ำน SME (ASEAN 

SME Agencies Working Group: 

ASEAN SMEWG)

งำนด�ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่

โครงกำรลงบัญชีส�ำหรับธุรกิจ SME

โครงกำร Innovative Packaging 

for SME

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม SME ไทยให้เติบโตอย่างสมดุล
ตามศักยภาพพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างศักยภาพ SME ไทยให้เชื่อม
โยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

-

3

3

-

2

-

572,293,800.00

15,000,000.00

รวม 5 โครงการ

รวม 3 โครงการ
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/

-

-
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54,995,900.00

40,000,000.00

42,400,000.00

60,000,000.00

32,900,000.00

4,000,000.00

650,000.00

7,910,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

70,944,100.00

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

เม.ย.2558 - มี.ค.2560

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

เม.ย.2558 - มี.ค.2559

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ขอยกเลิก

กำรด�ำเนินโครงกำร

เม.ย.2558 - มี.ค.2559

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

มิ.ย.2558 - ก.ค.2560

(อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

ต.ค.2557 - ก.ย.2558

(เสร็จสิ้นแล้ว)

โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยในโครงกำรช่วย

เหลือผู้ประกอบกำร SME ที่ได้รับผล

กระทบจำกเหตุอุทกภัยปี 2553

แก่ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม (ธพว.)

โครงกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล SME 

แห่งชำติ

โครงกำรขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบกำร SME

โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำ SME 

ที่มีศักยภำพสูง 

(SME National Champions)

โครงกำรศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร 

(SME One-stop Service Center)

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำร 

SME และพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง

ภำครัฐและภำคเอกชน

โครงกำร Front Service สสว.

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบ

กำรเพื่อรองรับ AEC

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ

งำนตำมภำรกิจและนโยบำยของรัฐ

งำนบริหำรจัดกำรกองทุนร่วมลงทุน

โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยในโครงกำร 

SME Power เพื่อวันใหม่แก่ธนำคำร

พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน SME ไทย

2 - 4 31,721,000.00 รวม 6 โครงการ
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42 43

โดยสรุป กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับผลคะแนนจาก
การประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2558 ของกรมบัญชีกลาง จ�านวน 4.1861 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000

มิติที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน

4.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

4.3 กำรควบคุมภำยใน

4.4 กำรตรวจสอบภำยใน

4.5 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ

4.6 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ร้อยละ 30 4.0443

การประเมินผลการดำาเนินงาน
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำาปี 2558

จำกมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 กนัยำยน 2546 ได้อนุมตัใิห้หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมเีงินนอกงบประมำณ ถือปฏิบตัติำมมำตรกำรก�ำกับดแูล

เงินนอกงบประมำณตำมที่กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง น�ำเสนอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียนให้สูงขึ้น

กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซ่ึงบริหำรโดย ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ สสว. 

ได้เข้ำสู่ระบบประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมำ โดยกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ได้จัดจ้ำง 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TRIS) ศึกษำและจัดท�ำระบบประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน โดยน�ำเกณฑ์วัดแบบ Balance 

Score Card มำใช้ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน 4 ด้ำน ประกอบด้วย

 1) ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน

 2) กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 3) ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนปฏิบัติกำร

 4) กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน

ในกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2558 ได้มีกำรพัฒนำตัวชี้วัด

โดยใช้เกณฑ์ Balance Score Card อย่ำงต่อเนื่องใน 4 มิติ ดังนี้

ตัวชี้วัด น้�าหนัก คะแนนที่ได้รับ

มิติที่ 1 : ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
1.1 กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยจำกงบประมำณเพื่อกำรด�ำเนินงำน

มิติที่ 2 : การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ควำมพึงพอใจของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสว.

 2.1.1 ผู้ประกอบกำร SMEs ทั่วไปที่เข้ำรับบริกำรจำก สสว.

 และเข้ำรับกำรอบรม/เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ของ สสว.

 2.1.2 ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SMEs 

 ทั้งที่เป็นส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรเอกชน รวมถึง  

 หน่วยงำนอื่น ๆ ที่ประสำนงำน กับสสว. 

2.2  ระดับควำมส�ำเร็จของกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

5.0000

4.1790

มิติที่ 3 : ผลการด�าเนินงานด้านปฏิบัติการ
3.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

       3.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ

       3.1.2 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

3.2 กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตักิำรส่งเสรมิวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยสำขำ

3.3 บทวเิครำะห์ผลกระทบที ่SME ได้รบัอนัเนือ่งมำจำกภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ 

       3.3.1 จ�ำนวนบทวิเครำะห์

 3.3.2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

3.4 ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริม SMEs

3.5 ควำมส�ำเร็จของงำนหรือโครงกำรภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีบัญชี 2558

3.6 ควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้โครงกำรสนบัสนนุเครอืข่ำย SME ใน 18 กลุม่จงัหวดั

ร้อยละ 40 4.0925
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Results of OSMEP Operation in 2015

44.82%

5.90%

22.49%

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) was allotted an operating budget together with 

an SME Fund for fiscal 2015 amounting to 1,338,038,200 baht. The funds were scheduled for the performance 

of tasks under its annual SME Promotion Action Plan as well as additional tasks prescribed by the 2015 Master 

Strategy for Accelerated Promotion of SMEs. 

OSMEP’s duties for the year were carried out along four key strategic lines, as follows: 

1) Promote an environment conducive to the conduct of business

2) Enhance the competitiveness of Thai SMEs

3) Promote balanced growth of Thai SMEs to match local area capacity 

4) Build up the capacity of Thai SMEs for integration into the international economy.

The year saw OSMEP’s completion of 38 key tasks/projects, at an expenditure of 979,604,800 baht.

26.76%

599,664,800 baht
( 10 programs )
Apr ’15–Jul ’17

Oct ’14–Sep ’15

358,433,400 baht

( 5 programs )
Oct ’14–Sep ’15

300,940,000 baht

( 23 programs )
Apr ’15–Jul ’17

79,000,000 baht

Strategy 1
Promote an Environment Conducive to the Conduct of Business

The year saw OSMEP’s completion of 38 key tasks/projects, 
at an expenditure of 979,604,800 baht.

Promotional work under Strategy 1 consisted of 18 programs within OSMEP’s fundamental agenda, plus two programs 

scheduled for the year’s SME Promotion Action Plan and four additional tasks prescribed by the new Strategy for 

Accelerated Promotion of SMEs. Altogether, 24 items of work were thus completed for the year, as described below:

Preparation of the Fourth National SME Promotional Plan (2017–2021)
This master plan shall be the blueprint that governs SME activities of all concerned agencies to 

ensure the efficient coordination of governmental efforts and direction of implementa tion. Content of 

the Fourth Plan will feature arrays of perceptive analyses and reports on topics relating to Thailand’s 

business climate, such as macro-economic and social setting, enablers and constraints, prevailing 

issues and opportunities, targets and outcomes of past promotional efforts, examples of best SME 

practices from abroad. Insights gained from OSMEP’s recent studies and involvement will be brought 

forward for inclusion in the upcoming draft of this 5-year plan.

Preparation of Strategic and Action Plans for SME Promotion by Sector  
Work in this program involved the preparation of plans for promoting SMEs in certain sectors that 

correlate with government’s policy for improving the country’s economic infrastructure. On the basis 

of our studies of industrial data and consideration of the likely impacts from prevailing factors, three 

categories of Thai SMEs were selected as targets for OSMEP’s promotional efforts in 2015, as follows: 

pharmaceuticals & herbs, cosmetics, and computer software & applications.

Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4

Promote environment 
conducive to the 
conduct of SMEs

Promote competitiveness 
of Thai SMEs

Promote balanced growth 
of SMEs to match area 

capacity

Capacity building of 
Thai SMEs for better 

international economic 
integration 

Expended 
(As of Nov 2015)

208,560,618.81 baht

Expended 
(As of Nov 2015)

3,559,314.70 baht

Expended 
(As of Nov 2015)

561,881,481.40 baht

Expended 
(As of Nov 2015)

11,894,976.30 baht

360,590,000 baht
for 24 programs

31,721,000 baht
for 6 programs

577,293,800 baht
for 5 programs

15,000,000 baht
for 3 programs
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Interfacing and supervision of programs under the SME Promotion Action Plan
This task concerns the coordination and oversight of all work units involved in and financed by the 
SME Promotion Action Plan in order to ensure their achieving operational targets – as measured by 
our performance indices – in all of the planned programs. 

Promotional Measures and Capacity Building for SMEs in the Border Provinces
This task aimed to enhance the potential of SMEs through programs designed to help upgrade the 
entrepreneurs’ marketing know-how, risk management skill, production and hiring standards, as 
well as measures to strengthen promotional networks in the border provinces.

Guidelines for Promoting SMEs by Size of Business
This task involved investigation of issues and constraints being faced by Thai SMEs in order to 
compile a set of preliminary recommendations for further screening and action. It is hoped the 
practical guidelines from this program will pave the way for the healthy future growth of SMEs in 
terms of business size as well as product quality standard. 

SME Situation Report for 2015 (White paper)
This document contains three sections: 
1) Economic situation and SME indices for year 2014 and outlook for 2015. Content of this section 
highlighted the role of SMEs in Thailand’s macro-economic setting. Key economic indicators include: 
SME contribution to GDP; extent of imports and exports; private-sector consumption and investment 
in the SME domain;  2) Changes in SME fundamentals, e.g. number and hiring, productivity, hiring 
in key business sectors, business establishments and dissolutions; and 3) Findings from trade 
studies, such as the Study of Consumer Behaviour in ASEAN+6 Countries (Phase 3), SME Input-
Output Table on a 180 x 180 matrix, Study of Thai SME border trade in four regions, and Comparative 
Study of Thai and Global Entrepreneurships (through the Global Entrepreneurship Monitor).

Economic Indicators for SME Entrepreneurs 
These are trade indices that reflect the SME situation in Thailand: 1) Trade & Services Sentiment 
Index: first introduced in 2013, this annual indicator is derived through surveys on some 2,000 
operators in 14 provinces; 2) Manufacturing Confidence Index – a quarterly index derived through 
national surveys on 2,400 manufacturers in four regions across the country i.e. the Central-East, 
North, Northeast, and South (at 600 samples per region). Findings from the surveys above were 
presented in the form of quarterly indices in four sets of report for the year.

Updating Thai SME Database
This task was to provide comprehensive in-depth and up-to-date information on the structural 
fundamentals of Thai SMEs. Such data are indispensable for policy planning and situation analysis. 
Efforts are underway for the development of the current repository into a National SME Database. 
Work on the updates of the existing database for 2015 was in two areas: 1) Updating database on 
Thai SMEs fundamentals and integration with the data banks of various agencies. This was to enable 
the efficient analysis of the SME climate including the status of hiring, international trade, financial 
performance of registered entrepreneurs, etc; and 2) Improvement in terms of database management 
and dissemination of information including the presentation formats of SME trade indices and 
financial data.

Ministerial Notifications on “Other Business” Pursuant to Article 3 of the SME Promotion Act
Work in this program was on setting legal definitions to allow the inclusion of new commercial 
activities that should be eligible for SME promotion in addition to those already identified in existing 
legislations. Efforts in this area required a range of qualitative assessments, surveys of existing 
literature and research findings in Thailand and overseas, brainstorming sessions, and in-depth 
interviews. A questionnaire survey was undertaken on five groups of respondents: 1) Administrators 
and officials of government agencies and state enterprises; 2) Executives and officials of private 
organizations and trade bodies; and 3) People in academia and trade specialists; 4) SME entrepreneurs; 
and 5) Students and the general public.

Evaluation of OSMEP-funded Promotional Activities  
An attempt to monitor the performance of the range of OSMEP-funded small-scale programs whereby 
the findings of this exercise may be applied to the appraisal of SME activities at the national level.  
For assessment purposes, OSMEP has published guidelines for program implementation and reporting 
of activities under its SME Promotion Action Plan at monthly, quarterly and yearly intervals. In addition, 
surveys were conducted to gauge the attitudes and perception of program benefits in two local-area 
programs — one on ‘community enterprise networking for sustainable development’ arranged for 
five southern border provinces which attracted some 2,000 participants; and the other on ‘craft 
making development and promotion pursuant to royal initiatives,’ which attracted 600 participants 
from the SUPPORT foundation in Ayutthaya and Sa Keo provinces. Results of the surveys indicated 
high levels of satisfaction among the participants with an average satisfaction score of 4.39 which 
was better than the expected score of 4.13. On the aspects of service readiness and intent of applying 
the knowledge to business, the averages for both aspects were equal at 4.48, or slightly higher than 
the actual score of 4.22.  Outcomes of the surveys were analyzed and guidelines were established 
for the performance of all OSMEP projects, as follows: 

Monitoring and Evaluating Performance of the SME Fund 
This activity is part of the oversight on the operations and disbursements pertaining to the execution 
of tasks or programs in OSMEP’s fundamental missions. Information relating to mission progress 
and expenditure is compiled on a monthly basis and appraisals are made on the overall performance 
of the agency. Results of such appraisals are reported to the executive board and the recently formed 
ad hoc Board of SME Promotion.

The determined strengths of a program should be exploited as selling points for publicity
as well as quality assurance. Remedial measures should be developed at once, on a case-
by-case basis, for all issues that require urgent improvement and monitoring.

The objective of a program should be oriented more towards real-word benefits. Appraisal 
of such benefits should be carried out through feedback from the participants.

The concept of benchmarking should be adopted by OSMEP for the upgrades of the 
organization’s work efficiency as well as for setting effective guidelines for the achievement 
of project targets.

The people responsible for project implementation, monitoring and evaluation should 
possess a fair understanding of risk management concepts. This is necessary for them to be 
able to assess the risks and impacts that are likely, and to formulate appropriate response 
strategies or remedial actions in the event of a risk happening anytime during a project.
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Efficiency Upgrades in the Evaluation of SME Promotional Work 
(under budgets from the SME Fund and elsewhere)
This program was carried out to evaluate the results of SME implementation by related agencies in 
government and private sector. Part of the work for the year involved the development of an online 
evaluation system. Key promotional activities appraised by OSMEP in 2015 were as follows:

Development of the  SME Knowledge Center  
The focus of this activity was on the compilation and dissemination of SME knowledge for the benefit 
of entrepreneurs who seek data relevant to the management or conduct of their businesses. Target 
users of the Center consist of three groups: 1) SME start-ups, potential start-ups, students and 
interested public; 2) Early-stage SME operators with one to three years in operation; and 3) Mature 
SMEs with more than three years in operation. Notable developments for 2015 are listed below:

Knowledge Management (KM) program of Siam Cement Plc – This program sought to create 
heightened awareness of good management and planning systems for the development of 
knowledge. Areas of interest included the compilation of new bodies of knowledge, use of 
technology in knowledge management, and encouraging workers to share know-how and 
experiences which will contribute to an ever expanding store of knowledge.

Knowledge pertaining to Thailand’s High Impact SMEs. – These have been identified for seven 
business categories, namely: Machinery, Food, Rubber Products, Packaging & Plastics, 
Textile & Clothing, Gemstones & Jewelry, and Wholesale & Retail trade.

Case Studies on Successful Thai SMEs. This was an analysis of the modi operandi of the 15 
best winners of  the 7th SME National Awards. Insights gained from the exercise will serve 
as guiding principles for the effective management of an SME business. 

Dissemination of Knowledge on Ten Aspects of an SME Business. – This was effected through 
an extensive collection of insightful articles by OSMEP covering important aspects of business 
operation, such as: fundamentals of SME groups; marketing for AEC; product standards; 
government policies and measures; market research and case studies; laws and regulations; 
technology and innovation; importation and exportation. All this was published in 183 papers 
with details on government promotional policies, agencies responsible for the tasks, SME 
research and development activities, and general knowledge pertaining to SME promotion.Programs under SME Promotion Action Plans for fiscal 2012 to 2014. From an array of programs 

with an age of two years or more and a minimum budget of 40 million baht, four were selected 
for evaluation, as follows: the ‘Indigenous Culture Tourism Product Development’ program, 
the OTOP PLUS, the ‘Micro Enterprise Networking for Sustainable Development’ Program, 
and the ‘Entrepreneurship Development pursuant to Royal Initiatives’ Program. The latter 
three activities were found to be economically worthwhile, while the Culture Tourism program 
was lacking in the realization of benefits to the participants. Accordingly, the Culture Tourism 
program’s selection criteria should need further improvement.
 
Evaluation of Promotional Activities financed by budgets other than the SME Fund during 
fiscal 2012 to 2014…The objective of this task was the preparation of a set of suggestions 
and guidelines, based on the evaluation of past non-OSMEP activities, to be recommended 
for the future implementation of SME promotional programs within the larger framework. 
The activities for evaluation were selected from those considered to have had an overall 
impact on SME entrepreneurs. Four activities were chosen for evaluation in 2015, as follows: 
1) OTOP CITY program by the Department of Community Development; 2) Program on 
Manufacturing Development for Increased Competitiveness (MDICP), by Department of 
Industry Promotion, Ministry of Industry; 3) the Industrial Entrepreneurship Development 
program of the same department; and 4) the Thailand Week fair by the Department of 
International Trade Promotion.

SMEs National Awards in Manufacturing, Trade & Services 
A contest to honour the SMEs with exceptional achievements as model operators based on the 
following selection criteria: business standards, operating efficiency, transparency and good 
governance. This annual event, now in its seventh year, aims to inspire Thai entrepreneurs, reminding 
them of the need to continually build up for growth, stability and competitiveness on domestic and 
international arenas. SMEs targeted for the awards are in four key sectors covering 20 sub-groups. 
Regulations governing the Thailand Quality Award (TQA), courtesy of the Thailand Productivity 
Institute, were adopted for our selection process, which appraised the applicants in seven quality 
aspects: (1) the executives’ role in leading the business (2) business planning and execution (3) 
customers and markets (4) appraisal and management of know-how (5) human resources 
management (6) process management, and (7) operational results. 

The Contest for 2015 attracted some 1,042 entries. These were judged in our selection process 
starting from preliminary screening and interviews, right through to inspection of the manufacturing 
premises. Out of the large number of entries, 38 winners were selected in the final judging round for 
their having fulfilled all of the required qualities as well as their management finesse. Presentation 
of the 7th National SME Awards was held on 17 September 2015 at the Makkawan Rangsan Room, 
Thai Army Club, the event being presided over by Air Chief Marshal Prajin Juntong, deputy leader of 
NCPO. A summary of the category winners and scores achieved and is given below:  

 SMEs National Awards — for 3 entries with scores over 800 points. 

 SMEs Outstanding Awards — for 13 entries with scores from 700 to 799 points. 

 SME Rising Star Awards — for 22 entries with scores from 600 to 699 points. 
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Upgrades of Information Technology Capability  
Upgrades were carried out in order to minimize the risks on the internal systems of OSMEP as well as 
to enhance the efficiency of its IT performance. Subsequent opinion surveys among the OSMEP staff 
indicated a high satisfaction score of 99.67% towards the improved systems, which was higher than 
the target level set for the task. 

Human Resources Development 
During 2015, a series of training courses were arranged to upgrade the skills of our staff. In addition 
to the staple courses, the staff was encouraged to come up with their suggestions for training on the 
topics of their interest which would be of benefit to the staff as well as to the range of OSMEP 
fundamental missions. Altogether three training courses were made available: 1) General training 
course – some 101 members of the staff underwent this training; 2) Specialized course – attended 
by 67 people; and 3) On-demand course – having the highest attendance of 200. Some 80% of the 
attendees were satisfied with the conduct of the courses. 

Publicity for Tasks Pursuant to OSMEP missions or Government Policy
An effort to encourage the creation of more cooperation networks with other government agencies 
as well as private-sector organizations. This activity involved the publication of publicity materials 
featuring news and information relating to OSMEP’s work in SME promotion for dissemination to 
entrepreneurs and the general public. Three core activities were carried out in 2015, as follows: 

Management of the Venture Capital Fund 
This activity was carried out in order to improve the benefit to co-investors of the Fund and/or to improve 
their financial structures as well as ensuring conformity to the law in respect of the Co-investment 
Contract. Actions taken during 2015 comprised the following:

SME Power: Interest Subsidies for businesses impacted by political turmoil
Implemented pursuant to Cabinet resolutions, the program was designed to provide relief to SMEs 
affected by prolonged street rallies at Ratchaprasong intersection in 2010. Secured and unsecured 
loans were to be provided by the SME Bank totaling 10 billion baht, while OSMEP was to issue interest 
subsidies to the bank at 2% per annum over the loans throughout the program (loan repayment period 
of up to 6 years). Subsidy payment by OSMEP has been underway since program commencement in 
May 2010. By 2015, the issued loans amounted to 7,373.654 million baht (or 98.32% of the target sum); 
and the number of SMEs having received subsidies reached 13,919 or 14,770 accounts. 

Interest Subsidies for businesses impacted by flooding in 2013
Implemented pursuant to Cabinet resolutions, this scheme was designed to provide relief to SMEs and 
residents affected by the severe floods of 2010. Secured and unsecured loans were to be provided by the 
SME Bank to a total of 5 billion baht, while OSMEP was to issue interest subsidies to the bank at 2% per 
annum over the loans throughout the scheme (loan repayment period of up to 6 years). Subsidy payment 
by OSMEP has been underway since program commencement in May 2010. By 2015, the issued loans 
amounted to 4,999.97 million baht (or 100% of the target sum); and the number of SMEs having received 
subsidies reached 15,335 accounts.

Events were staged through joint efforts with other agencies and private-sector entities in the 
forms of public seminars, product displays and trade exhibitions, which served to publicize 
the work of OSMEP and, at the same time, providing benefits to SME entrepreneurs in terms 
of knowledge for capacity building, opportunities for new business, and so on.

Publicity and corporate image building for OSMEP through the dissemination of news, articles, 
short documentaries, business tips or informative tidbits. These were distributed to the public 
via the traditional media as well as online channels.

Reporting results of OSMEP programs for the year. This activity involved compiling relevant 
information on the various SME projects and promotional activities undertaken by OSMEP, 
including reports on industry situation, findings from market studies, for periodic releases 
to our target recipients in government, state enterprises, private organizations or academic 
institutions concerned with SME promotion, and the interested public.

Annual General Meeting of Shareholders was convened to endorse the financial papers of 
each co-investing company. So far, the finances of six co-investing forms have been so 
endorsed.

Offered a portion of shares held by OSMEP for sale to 39 firms in order to comply with the 
provisions of the Co-investment Contract.

Appraised the share value of the co-investing companies to determine its market value or 
book value. The values thus determined were then compared with the entrance value of 
OSMEP-held shares adjusted by the MLR rates of the Krung Thai Bank Plc. Where 
discrepancy in prices was found, OSMEP was to initiate legal procedures to compel the 
offending company and its shareholders to pay compensation in accordance with the 
Co-investing Contract.

Monitored the business of the co-investing parties. Monthly visits to 42 business premises 
were made for OSMEP to negotiate buy-back transactions as well as to appraise their 
business operations.
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National SME Database 
This facility has been set up to facilitate the need of SMEs for information relating to business climate 
and the likely impact from domestic and international happenings, and to provide data for government 
planners and policy-makers in their assessment of market factors and issues facing the entrepreneurs. 
For 2015, updates of the national database were performed in the following areas: 

Voluntary registration of SME entrepreneurs
The Thai government has implemented a policy to encourage the entrepreneurs to voluntarily register 
their activities (as distinct from the registration required by business laws) in order to obtain a more 
accurate set of data for SME planning purposes. The objective of this scheme is to compile a set of 
data obtained directly from the SME entrepreneurs for use in the assessment of business situation, 
growth, obstacles or need for assistance from the public sector, and for the appraisal of the range of 
promotional activities carried out by various government agencies. The availability of good business 
data should enable more responsiveness and better coverage from the planned promotional schemes. 
To that end, OSMEP proceeded in 2015 to arrange for such registration in conjunction with the Ministry 
of Interior. An entrepreneur could conveniently register his operation at any of the following venues: the 
nation-wide Damrongtham Centers, OSMEP One-Stop Centers, online registration via www.sme.go.th, 
and OSMEP Call Center #1301. In return, the SMEs so registered will be entitled to a range of benefits 
from 32 affiliated organizations, such as access to borrowings, loan guarantees, marketing assistance 
and certain tax privileges. 

Development of entrepreneurs with high capabilities (SME National Champions)
This program was cancelled.

SME One-Stop Service Centers (OSS) 
A scheme to fast track government assistance to SME entrepreneurs in many regions. A number of 
OSS centers have been established to offer business advisory in the areas of business start-ups, 
business data, trade know-how and training. In addition, the centers can help to facilitate business 
protocols and referrals to an appropriate agency for further help. It is hoped the services provided 
by the OSS will complement the potential of Thai SMEs thereby helping to strengthen regional 
growths across the country. 

Facilities available from the SME One-Stop Service Centers

SME One-Stop Service Centers in Bangkok and 
Designated Special Economic Zones

SME registration Business Advisory Business Data Center Training/Seminar

Online Registration

OSS Center, Bangkok-1

OSS Center, Bangkok-2

OSS Center, Nonthaburi

OSS Center, Ayutthaya

OSS Center, Suphan Buri

OSS Center, Trat

OSS Center, Songkhla

OSS Center, Tak

OSS Center, Mukdaharn

OSS Center, Sa Keow

OSS Center, Nong Khai

OSMEP head office at TST Tower

Head Office of the SME Development Bank

City Hall

City Hall

City Hall

City Hall

Industrial Promotion Center, Zone 11

Office of Special Economic Development Zone, Mae Sod

City Hall

City Hall

City Hall

Referrals to other agencies or 

work units for further assistance.

Access to financing

Commerce/Marketing/Exporting

Technology & Innovation

Product Standard Upgrading

Preliminary advice in 

20 areas of business 

start up.

Business Data

Rules & Regulations

Data by Sector

Govt. Procurement

Fundamental Curricula

On-Demand Curricula

Updates of entrepreneur data based on business size, type and geographic areas. Extent of 
the updates covered 2,736,744 business entities in three categories comprising 586,958 
juristic persons (database of Department of Business Development), 70,519 micro enterprises 
(data from Department of Agriculture Promotion) and 2,079,267 ordinary persons (data from 
the 2012 censure, National Statistical Office).

Preparation of an SME Social Accounting Matrix (SMEAM). A tool for checking the 
interdependence of a wide range of economic parameters including overall production, 
income and expenditure within the SME domain. The rows of a social accounting matrix 
typically display the income, as well as expenditure, that an economic unit (or other constituent 
of an economic system, such as an investment unit) receives from, or pays to, another similar 
unit at a given time. The income and expenditure figures of an account must tally, which 
verifies the complete flow of funds within the system. The SMEAM matrix produced by OSMEP 
contains a range of economic parameters that correlate to the levels of household earning 
capacity. This feature helps to enable the analysis of income distribution as well as the 
inter-relationship between household earnings and the SMEs. 

02-298-3000

02-279-5772

02-157-1711

035-246-323

035-440-350

039-510-817

074-212-529 

055-508-924

042-620-857

037-425-199

042-411-703
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Strategy 2
Enhance the Competitiveness of Thai SMEs 

Work under Strategy 2 consisted of two tasks within OSMEP’s fundamental missions, plus four schemes prescribed by 
the 2015 Strategy for Accelerated SME Promotion. In all, the 6 activities are described below:

Provincial SME Networking and Strengthening of cooperation between Government and 
Private Sector  
A scheme conducted in conjunction with the Ministry of Interior to enhance the networking potential 
of regional SMEs in 18 province groups. For each province group, an ‘SME promotion committee’ was 
established to coordinate the creation of local business networks that reflected the attitudes and 
needs of an area. In this program, OSMEP and the Office of the Permanent Secretary for Interior 
worked together to encourage the fruitful cooperation between government and private sector 
organizations. A series of meetings were convened to inform the local SMEs on program objectives, 
direction of promotional strategies, methods of supervision and evaluation. Details pertaining to SME 
issues and needs of the local entrepreneurs were heard and the information compiled for further 
planning in the program.

OSMEP Front Service 
This facility functions as a portal to business know-how and as a center to provide assistance to Thai 
SMEs in the form of business advisory. It operates with valuable cooperation from a number of high-
profile affiliates who joined hands with OSMEP in staging SME events such as business workshops, 
seminars, discussion groups, knowledge sharing, study tours and trade negotiations. For 2015, 
three areas of Front Service activities were staged, as follows: 

Cooperation with affiliated organizations. The number of OSMEP affiliates has increased 
from 22 in 2014 to 32 in 2015. Events for the year were staged in partnership with members 
of the OSMEP alliance. Many such activities contained special incentives for participating 
entrepreneurs who were required to register their businesses with OSMEP. 

Provision of Business Know-how. Trade seminars, training and knowledge sharing are the 
staple activities with 15 topics for training, which were grouped into three categories, as 
follows: 1) Fundamentals of business operation; 2) Specialized knowledge and 3) Sharing 
of knowledge. The events were attended by 1,009 persons.

Business Matching. This was arranged for pairing with the SME Networking Center of the CP 
All Plc. Some 28 entrepreneurs passed the stringent selection criteria of CP All.

Elevate the small entrepreneurs to medium-sized businesses through the enhancement of 
their competitiveness.

Build up their knowledge and skills; encourage the sharing of knowledge and networking 
among the SMEs, as well as the larger enterprises.

Encourage entrepreneurship in all areas of business in order to enhance the competitiveness 
of Thai SMEs which will be beneficial for entry into AEC.

Promote awareness and increasing use of innovation in products and services

To increase the awareness of the importance of packaging development.

To impart knowledge and understanding of packaging development; in adding value and 
uniqueness to a product.

To help increase the competitiveness of Thai SMEs in all markets.

Priming Thai entrepreneurs for opening of  AEC 
This event was held to prepare Thai SMEs to cope with changes in business and socio-economic 
settings of Thailand that will accompany the opening of AEC. There are four areas of action, as follows:

Strength and Stability for young entrepreneurs 
Many young entrepreneurs have managed to parlay their traditional family businesses into growing 
modern enterprises, thus successfully continue their role as drivers of the Thai economy. Many of them 
belong to the YEC group which promotes the potential of these young achievers. Accordingly, the focus 
of this program was on training a new generation of entrepreneurs on how to shift from the traditional 
business mode to a modern perspective which will help in their effort to solidify their enterprises. Other 
areas of training in the program comprised skills in planning and accounting, leadership qualities as 
well as learning from the older generation. It is hoped the program will help to prime our entrepreneurs 
for the wave of social and economic changes that will come about as we enter the age of AEC. 

Accounting Practices for SMEs
A program to familiarize Thai SMEs with proper accounting practices and the requirement of tax laws 
which are essential to the management of their businesses. The course sought to impart knowledge 
and understanding of standard accounting principles and financial reporting, as well as skill in tax 
planning. Proper accounting practices will not only reduce the risks and legal liabilities associated 
with an entrepreneur’s financial transactions, but also help to render business transparency, thus 
helping to earn the trust of their trading partners. The program also encouraged entrepreneurs to 
adopt innovations in accounting and tax planning as a tool to help upgrade their business capability 
thereby adding to their readiness for entry into the AEC.

Innovative Packaging for SME
The development of the right package is a crucial step in the conduct of a business. Proper packaging 
contributes in no small way to the value and image of a brand. This program aimed to draw the 
attention of SME entrepreneurs to the importance of good packaging. Innovations in the packaging 
industry were introduced as tools for opening up new market opportunities as well as boosting the 
competitiveness of Thai SMEs. 
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Strategy 3
Promote Balanced Growth of SMEs to Match Area Capacity
Work under Strategy 3 largely concerned the creation of balanced development in terms of the local culture, economy 
and use of natural resources. This was implemented in three tasks under the SME Promotion Action Plan, and two more 
as scheduled in the 2015 Strategy for Accelerated SME Promotion, or a total of five programs.

Sustainable Development for Community Enterprise Networks 
First implemented in 2013, the project seeks to promote know-how on enterprise clusters and ways to 
facilitate the collaboration between them and the concerned agencies or private institutions. The scheme 
also helps in training the entrepreneurs to upgrade their production and marketing know-how thus 
paving the way for self reliance. During 2015, specialist help and valuable cooperation for the program 
were forthcoming from three public and private organizations, as follows:

The Royal Aid-de-Camp Department (RADC) assisted in the selection of local producers and the 
setting up of micro-enterprise clusters; and in providing training in product development. The RADC 
proceeded to set up seven administrative committees for the program whose scope of work covered 
the three southern border provinces of Yala, Pattani and Narathiwas. Training was provided for the 
local entrepreneurs, as described below:

Basic training courses on trade practices and management, e.g. bookkeeping, product 
development and marketing.

Establishment of three enterprise clusters with one Cluster Development Agent. Pilot 
projects were conducted to upgrade the competitiveness of the clusters, as follows:

1) Alternative Energy Cluster, Pattani province. This cluster of charcoal stick producers 
processed bio-aggregates, such as dry leaves, for the production of the sticks, which were 
sold in the local community and its vicinity.

2) Wholesale-Retail Cluster, Pattani province.  This cluster consisted of durian fruit farmers 
whose produce is sold wholesale to the RADC who helped distributing the fruit to Chinese 
merchants on the retail market.

3) Sufficiency Farming Cluster. Training sessions by specialists in related fields of farming 
were provided for the local growers.

Altogether 35 prototypes were selected for the program based on their having been 
designed to reflect Thai culture and artistry in addition to possessing a set of pre-defined 
standard qualities. The selected prototypes were then assessed for their business potential 
in order to identify the features or problem areas that need further development. The 
designs were then taken to value-adding which was the final stage of development. The 
improved designs were reproduced for retail twenty times, or a total of 700 pieces.

Some 322 craft makers and entrepreneurs received training in the following curricula: 

1) Classes and practical sessions of the SUPPORT Foundation which are certified to ISO 
9001: 2008 Standard.

2) Fundamentals of product value adding in line with the concept of the creative economy. 
Training topics included product design, colour theory, basics of business operation, and 
knowledge of market trends, etc.

3) Practical training on craft-making skills in eight product categories: batik painting, 
sewing and dress making, food design, Thai house building, rattan furniture making, water 
hyacinth fibre weaving, decorative craft making, and oil painting.

Some 24 study trips were arranged for trainees in 32 classes to visit commercially successful 
venues, such as Ban Hoon Lek (metal sculptures), Ang Thong province, OTOP Home-stay 
Village at Ban Chom Chaeng, Hubkapong Center for Cooperatives Demonstration (a program 
under Department of Cooperatives Promotion, Ministry of Agriculture & Cooperatives), the 
Thai Human Imagery Museum, etc. 

Relationship Building for 2,009 members through a program linking a number of micro 
enterprise clusters in five Southern Border provinces, i.e. Satun, Yala, Pattani, Narathiwas 
and Songkhla. Four micro enterprise clusters were selected for development:

Cluster 1: Handicraft and Household ware;  
Cluster 2: Processed farm produce and herbs;  
Cluster 3: Fishing harvest; 
Cluster 4: Services. 

3. The Thai Chamber of Commerce assisted in a series of activities designed to help broaden markets 
and distribution channels in-country, as well as expansion to markets overseas. Participants in the 
activities were culled from among the micro enterprise operators in the Lower South including the 
RADC-assisted producers and participants of OSMEP-led programs. A selection round per province 
was organized by TCC for Satun, Krabi and Nakhon Si Thammarat, resulting in a total of 398 
participants. And for each province, a trade exhibition was staged together with training sessions for 
the entrepreneurs and general public. The sessions were attended by some 221 people.

Promotion of handicrafts under the SUPPORT project
OSMEP operates this on-going project in conjunction with the SUPPORT Foundation at Bang Sai, 
Ayutthaya, under the royal patronage of HM Queen Sirikit. The project aims to promote the manufacture 
of marketable products for the foundation in terms of improvement in design which incorporates 
Thai cultural identity. For 2015, the SUPPORT Foundation at Bang Sai embarked on a program for 
product upgrades which involved the following steps: selecting handicraft designs that contain Thai 
cultural identity and inventiveness; testing the selection for its commercial value (or Potential Business 
Verification); and checking its product development processes. In addition, training courses were 
arranged for Foundation staff and interested entrepreneurs on the basics of product value adding in 
line with the concept of creative economy. The training curriculum included study trips and discussion 
groups.

The Federation of Thai Industries helped in organizing two areas of cluster building for the micro 
enterprises, as follows: 



OSM
EP 2015  •  The Offi

ce of Sm
all and M

edium
 Enterprises Prom

otion

สสว. ๒๕๕๘  •  สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

58 59

Office of the Permanent Secretary for Interior

Department of Industry Promotion

Department of Agriculture Promotion

Department of Fishery

Department of Livestock

Department of Rice

Queen Sirikit Department of Sericulture

Federation of Thai Industries

Science and Technology Research Institute of Thailand

18 

17

6

1 

1

1

1

7

2

clusters

clusters

clusters

cluster

cluster

cluster

cluster

clusters

clusters

Product Development to Match Market Requirement 
A program to instruct SME entrepreneurs in ways to upgrade their brand building capacity with emphasis 
on adding value to a product and/or its packaging. Skills in this area will enable operators to compete 
successfully in the marketplace at home and abroad. The program also called the attention of SME 
entrepreneurs to the importance of product and package design in the competitive environment of the 
international market. Results of the program are described below: 

Promoting SME Clusters in 18 Province Groups 
In this program, OSMEP served to coordinate the efforts of various agencies, government as well as 
private-sector, in a range of activities designed to boost the capacity of local SME clusters. Results of key 
activities in the program are described below:

Some 2,950 entrepreneurs (SMEs and micro enterprises) received training by the 
Department of Industry Promotion on marketing, product and package design, and related 
topics. Training sessions were staged in key provinces across the country. 

Provision of advisory on product development for some 263 entrepreneurs with outstanding 
potential for development.

Prototype development with guidance from specialists. Some 250 product prototypes were 
created which are capable of further development into marketable merchandise.

Showcasing 250 prototypes. Entrepreneurs whose products had been successfully 
developed were invited to take part in trade shows at home and abroad. In addition, 
publicity was directed to them with the publication of design catalogs and CDs which 
included background information on the development process, from product concept to 
finished prototype.

1) Selection of 54 promising clusters. This activity was funded by OSMEP who also helped 
to coordinate the work of nine public/private agencies in their efforts to locate 54 SME 
clusters with the potential for capacity upgrades. The agencies and number of clusters 
nominated for promotion are listed in the table below: 

2) Development of an SME Cluster Roadmap. In 2015, work along the policy direction of the 
roadmap was commenced and nine SME clusters received promotional support that was 
tailored to their particular needs. 

3) Capacity building activities for the clusters. Training for the clusters with demonstrated 
responsiveness to market requirement was provided in the following areas: operational 
upgrades, creation of added value, proactive marketing techniques, and market innovation.

4) Exhibiting their products in Bangkok. Innovative entrepreneurs within the promoted 
clusters of the 18 province groups were invited to display their products in the ‘Innovation 
Showcase’ section of the Thailand Industry Expo 2015.

Ministry of Interior — was responsible for program publicity, subscription and selection of 
candidates for the program.

Thai Chamber of Commerce — conducted training courses spanning 4 days and 3 evenings, 
which were specifically tailored for each group: 1) the start-ups with 61 participating 
entrepreneurs; and 2) the rising stars, with 65 entrepreneurs attending.

Department of Industry Promotion — provided assistance for 230 SMEs based on the 
department’s analysis of the issues affecting the operations of the three groups.

Ministry of Commerce — was responsible for the provision of marketing advice to 230 SMEs 
including the appraisal of their product positioning, marketing strategy and suggestions on 
new marketing tools.

SME Provincial Champions
A program to help develop or rehabilitate SMEs at various stages of their business life cycle. SMEs in the 
provinces across the country were nominated for the program based on their potential at three crucial 
stages of growth, as follows: Start-up, Rising Star, and Turn Around – or those in the stage of business 
revival. Business advisory and training were then provided for such SMEs in order to develop them into 
model enterprises that drive provincial economy. The program was carried out through the cooperation of 
several government and private agencies, as follows: 
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Strategy 4
Capacity Building for SMEs for Integration into the Global Economy

Work under Strategy 4 involved efforts to familiarize Thai SMEs with international trade situations, particularly those 
under the AEC concord, which are likely to have impacts on their conduct of business. Activities under the project 
comprised three missions on OSMEP’s fundamental agenda, as described below:

Undertakings in respect of International Cooperation Frameworks 
These are obligations between Thailand and other regional economies set forth in a number of SME 
collaboration frameworks, such as APEC SME, ASEAN SME, ASEAN+6, East Asia Round Table, ISBC OECD 
CICA, ASEM SME, IMT-GT, AMECC, ACD, BIMSTEC and CLMV. As Thailand’s focal agency for SME promotion, 
OSMEP is responsible for the development of SME networks necessary for helping to empower Thai SMEs 
in accordance with the requirement of the said frameworks.  

Building Networks of International Cooperation  
A program to upgrade the capability of Thai SMEs priming them for business on the international 
arena. OSMEP was to help facilitate the planning and strategies for the formation of such networks. 
For 2015, a number of key cooperative frameworks were established, as described below: 

In addition, OSMEP completed 19 sub-programs pertaining to the dissemination of information and 

know-how on the SME scenes at home and abroad. Regular media releases by OSMEP, which reached 

an estimated audience of 780,000 entrepreneurs, featured a wide range of topics such as information 

on standards, regulations, and privileges; guidelines for receiving promotional assistance, capacity 

building approaches for better competitiveness at home and abroad, and international cooperation.

OSMEP represented Thailand in overseas talks for the development of 17 international 
networks, as well as many rounds of bi-lateral and multi-lateral negotiations, such as the 
46th OECD Working Party on SME and Entrepreneurship, WPSMEE-BIAC Workshop on 
“Challenges for SME Growth: Perspectives from the Business Sector” (held in France), 
Public-Private Dialogue on ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (held in 
Cambodia), and the 40th APEC SME Working Group (held in the U.S.). 

Representing Thailand in seven international events on SME promotion, as listed below: 

1) APEC SME Internationalization Model Indices: Development and Application – hosted by 
South Korea;

2) APEC International Symposium and workshop on Start-Ups Innovation Policies and 
Funding Programs – hosted by Peru;

3) New Era of Growth for APEC SME through Online-to-Offline (O2O) Business Models– 
hosted by Chinese Taipei;

4) SME Finance Forum – hosted by the Philippines;

5) 2016 APEC Business Ethics for SME Forum: Facilitating Trans-Pacific Collaboration for 
Small and Medium Enterprises – hosted by the USA; 

6) APEC SME Working Group (6.1 APEC Public – Private Dialogue on Facilitating SME Goods 
and Services Providers and Exporters to Better Integrate into Regional and International 
Markets held in Danang, Vietnam)

7) Collaborated with the Software Park in the selection of local start-ups to represent 
Thailand at the APEC Global Challenge contest, to be held in Taipei.

Thai Entrepreneurs’ Access to International Market Program (THAI AIM). Jointly organized 
by OSMEP and the Hong Kong Trade Development Council, and the Thai-Hong Kong Trade 
Association, this event was arranged to pave the way for international market entry for Thai 
SMEs in the categories of Household Ware, Gifts & Souvenirs, and Thai Handicraft. Key 
features of THAI AIM were in its contest of creative product designs by the participating SMEs, 
and seminars on the use of social media and smart phone applications to introduce Thai 
products to foreign buyers. The event thus encouraged Thai entrepreneurs to access the 
international marketplace through those low-cost channels that would also allow them to 
match their production capabilities to buyer’s orders. Altogether 10 Thai SMEs participated 
in the event which accounted for a potential trade value at 1.89 million baht.

Technology Investment for SME Conference 2015. An event organized by OSMEP in 
conjunction with the Software Park Thailand, Technology Management Center of the National 
Office of Science and Technology Development, the conference was an activity under an 
umbrella project called “Stronger Business for Thai SMEs through ICT.” The conference 
featured four key activities: 1) a public conference on the topic of crowdfunding which 
attracted an attendance of 210; 2) a contest on Pitching for Tech Startups — 14 SMEs (7 Thai 
and 7 foreign entities) were awarded prizes for their pitching proposals; 3) Exhibition booths 
featuring some 14 business innovations; and 4) Business Matching, which resulted in several 
business pairs with a potential trade value of 20 million baht.

Networking for Digital and Animated Content producers (TACGA Apprentice Workshop). 
A workshop event jointly organized by OSMEP, the Thai Animation & Computer Graphics 
Association, and TK Park. This event was held to help initiate more networking between 
digital-content producers and animation specialists at home and abroad, which will pave 
the way to higher capacity for Thai SMEs through increased exchange of skills and know-how, 
especially the proficiency for accessing overseas markets. Some 30 interested entrepreneurs 
and producers of animated content participated in the workshop sessions. Potential for 
future business arising from participation in the event was estimated at 79.3 million baht.

SME Networking between Thai and Vietnamese entrepreneurs. This activity was orchestrated 
by OSMEP in cooperation with the Thai Chamber of Commerce. Discussions with the 
Vietnam Chamber of Commerce and Industry indicated that many business people of that 
country are desirous of networking with SMEs on the Thai side. Accordingly, OSMEP proceeded 
to conduct some 20 Thai entrepreneurs on a networking and matching trip to Vietnam, an 
event that culminated in 30 million baht worth of potential trade.

SME Networking between Thai and Mainland Chinese entrepreneurs. Organized by the TCC, 
this activity focused on trade in frozen and processed food, tourism and incidental services, 
health and beauty products. Discussions with China’s General Chamber of Commerce 
highlighted a need of the Chinese SMEs for networking with their Thai counterparts. 
Accordingly, OSMEP followed up with an arrangement for 16 Thai entrepreneurs to engage 
in networking and business matching in China, which resulted in a potential trade of 54 
million baht.
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Activities within the framework of ASEAN SME Agencies Working Group (ASEAN SMEWG) 
This semi-annual ASEAN SMEWG event is held to carry out missions assigned by the ASEAN Summit 

and tasks pursuant to the AEC Blueprint for the development of regional SME infrastructure and 

capacity building. In 2015, OSMEP was tasked with the preparation of key elements for the promotion 

of SMEs in ASEAN. Chief among the many duties of OSMEP were the organization of two key events: 

1) Hosting the 36th ASEAN SME Agencies Working Group and incidental functions; and 2) the creation 

of an ASEAN SME Service Provider Network. Tasks incidental to the two missions included the following: 
 

1) The 36th ASEAN SMEWG, held from May 18 to 22, 2015 at the Sofitel Hotel. Objective of the event 

was to identify the issues for discussion with other members of ASEAN, and recommendations of 

promotional activities that may be hosted in parallel by the ASEAN members. A number of incidental 

meetings are listed below: 

2) ASEAN SME Service Provider Networks. A program to prime Thai SMEs for entry into the markets 

of ASEAN+6. It sought to develop clusters of international cooperation, thus enabling the referral of 

business across borders. OSMEP maintains a repository of useful data for the ASEAN SMEs on matters 

relating to taxation, exportation, banking, rules and regulations, etc. The work entailed a range of 

related activities, as follows:

Preparation of the ASEAN SME Strategic Action Plan (2016–2025), a ten-year blueprint for 

SME undertakings in the region together with the setting up of performance indices to be 

used in appraising the effectiveness of ASEAN SME promotional tasks. Outcome of the 

meeting shall be proposed for consideration in the Senior Economic Officials Meeting 

(SEOM). The Strategic Action Plan (2016–2025) shall prescribe five areas of implementation, 

as follows: 1) Productivity upgrades through technology and innovation; 2) Access to 

financing; 3) Access to market and liberalization of trade; 4) Related policy consideration 

and rules and regulations; and 5) Development of entrepreneurship and human resources. 

SME-related issues discussed in the Working Group are as follows: 1) Guidelines for 

implementation and policy issues as assigned by the ASEAN Summit; 2) Discussion and 

evaluation of the programs scheduled by the AEC Blueprint for completion by the end of 

2015; 3) Discussion on implementation of SME tasks; and 4) Guidelines for cooperation 

between negotiating parties and international work units.

The 5th Meeting of the ASEAN SME Advisory Council. The event was organized to enable 

dialogues with the private sector of ASEAN, especially on the issues of market requirement 

and obstacles. Findings fro the meeting were forwarded to the ASEAN SME Working Group 

for policy making, thus ensuring compliance with entrepreneurs’ needs.

Meeting of the ASEAN SMEWG and Japan. Objective of this meeting was the determination 

of effective approaches in promoting ASEAN SMEs. Japan, with their manufacturing expertise, 

was ready to provide financial support and know-how for developing SME infrastructure for 

the region.

Workshops on regional networking policy. Organized in conjunction with the Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD), the event served to appraise the 

effectiveness of the promotional policies, and proposed new approaches for cooperation 

between OECD and ASEAN. At the outset, OECD expressed their willingness to support a part 

of the undertakings under the Strategic Promotion Action Plan for ASEAN SMEs (2016-2025).

Setting up SME Service Desks for nation-wide service coverage. In 2015, new service desks 

were established in the North (Chiang Mai) and Central region (Bangkok). In addition, OSMEP 

worked with 15 universities and government agencies in the Northeast, North, South 

Eastern, Western and Central regions to install service desks with network connectivity to 

SMEs in other countries within the region. The new service desks were linked to existing 

networks so as to provide seamless operations.

Linking the Service Desk networks in Thailand with those of neighboring countries. Tests of 

network connectivity were conducted on the networks linking Myanmar and Cambodia, and 

practical application of the linkage for business interfacing was successfully tried out by 

which a user could obtain information on how to conduct market tests within the two 

countries in question.  

Data for the provision of business advisory by a Service Desk. There were two categories of 

data: 1) Data for Business Networking — including explanation on the procedure for setting 

up business networks in ASEAN; and 2) Facilitation of market testing in ASEAN — explanation 

on the procedure to import a product, or service, for market testing purposes. 

Knowledge on tapping the benefits associated with AEC. Activities in this program 

comprised: 1) Seminar and discussion on “How to penetrate markets in Myanmar and 

Cambodia,” a roving event held in four regions. Some 923 entrepreneurs participated; and 

2) Publication of an online handbook for business networking and market testing in Myanmar 

and Cambodia – an e-book for easy access and downloading by interested readers. Efficacy 

of the website may be appraised — page views and book downloads can be counted. The site 

has been visited by some 1,293 viewers.
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3,000,000.00

2,350,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

10,000,000.00

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Guidelines for Promoting SMEs 
by Sie of Business

Human resources development

Ministerial Notifications on “Other 
Business” Pursuant to Article 3 
of the SME Promotion Act

Evaluation of OSMEP-funded 
Promotional Activities

Monitoring and Evaluating 
Performance of the SME Fund

Efficiency Upgrades in the 
Evaluation of SME Promotional 
Work (under budgets from the 
SME Fund and elsewhere)

Development of the  SME 
Knowledge Center 

SME National Awards in Manu-
facturing, Trade & Services

Upgrades of Information 
Technology Capability

SME Situation Report for 2015 
(White paper)

Economic Indicators for SME 
Entrepreneurs 

Annual Updates of Thai SME 
Database

Summary of OSMEP Tasks/Programs for 2015

Promotional work for 2015 was completed on a budget of 979,604,800 baht covering activities along four 

strategic lines to a total of 38 tasks/projects, as listed below:

Description of Activity

Total expenditures – 
four strategies

Strategy 1 
Promote Environment 
Conducive to SME Businesses 

SME Promotional Work, 2015

Number of 
Tasks/Programs

Action Plan

OS
M

EP
 

Fu
nd

a m
en

ta
l 

M
is

si
on

s

Re
gu

la
r

38

18

⁄

⁄

⁄

⁄

1.

2.

3.

4.

23

2

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

979,604,800.00

360,590,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

500,000.00

2,000,000.00

Total 24 tasks/
programs

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Ac
ce

le
ra

te
d

Operating 
Budget
(baht)

Time Frame

Preparation of Fourth National 
SME Promotion Plan (2017–2021)

Strategies and Action Plan for 
SME Promotion by Sector 

Interfacing & supervision of 
programs under the SME 
Promotion Action Plan

Promotional Measures and 
Capacity Building for SMEs 
in the Border Provinces
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60,000,000.00

25,000,000.00

90,000,000.00

309,719,400.00

87,574,400.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

12,220,000.00

3,531,000.00

3,410,000.00

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’16
(Being implemented)

Apr ’15–Sep ’16
(Being implemented)

Apr ’15–Sep ’16
(Being implemented)

Oct ’14–Sep ’15
 (Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Jun ’15–Jul ’17
(Being implemented)

Jun ’15–Dec ’16
(Being implemented)

Jun ’15–Jul ’17
(Being implemented)

Sustainable Development for 
Community Enterprise Networks

Promotion of handicrafts under 
the SUPPORT project

Product Development to 
Match Market Requirement

Promoting SME Clusters in 18 
Province Groups

SME Provincial Champions

Activities within the framework of 
ASEAN SME Agencies Working 
Group (ASEAN SMEWG)

Undertakings in respect of 
International Cooperation 
Frameworks

Building Networks of 
International Cooperation 

Strength and Stability for young 
entrepreneurs

Accounting Practices for SMEs

Innovative Packaging for SMEs

Strategy 3 
Promote Balanced Growth of 
SMEs to Match Area Capacity 

Strategy 4 
SME Capacity Building for 
Integration into the Global 
Economy

-

3

3

-

2

-

572,293,800.00

15,000,000.00

Total 5 programs

Total 3 programs

-

-

-

-

-

⁄

⁄

-

⁄

⁄
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20.

17.

21.
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22.

24.

25.

26.

27.

19.
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-

-

-

-

-

-

/

-

/

/

/

/

-

-

/

-

-

-

54,995,900.00

40,000,000.00

42,400,000.00

60,000,000.00

32,900,000.00

4,000,000.00

650,000.00

7,910,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

70,944,100.00

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Apr ’15–Mar ’17
(Being implemented)

Apr ’15–Mar ’16
(Completed)

Program cancelled

Apr ’15–Mar ’16
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Jun ’15–Jul ’17
(Being implemented)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Oct ’14–Sep ’15
(Completed)

Interest Subsidies for 
businesses impacted 
by flooding in 2010

Updating the National 
SME Database

Voluntary registration of 
SME entrepreneurs

Development of entrepreneurs 
with high capabilities 
(SME National Champions)

SME One-Stop Service Centers 
(OSS)

Provincial SME Networking and 
Strengthening of cooperation 
between Government and 
Private Sector  

OSMEP Front Service

Priming Thai entrepreneurs for 
opening of  AEC  

Publicity for Tasks Pursuant to 
OSMEP missions or 
Government Policy

Management of the Venture 
Capital Fund

SME Power: Interest Subsidies 
for businesses impacted by 
political turmoil

Strategy 2 
Enhance the Competitiveness 
of Thai SMEs

2 - 4 31,721,000.00 Total 6 programs
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In summary, the 2015 performance score for the Small and Medium Enterprises Promotional Fund, 
assessed by the Comptroller General’s Department, was 4.1861 out of the full marks of 5.0000.

Area 4: Management of Working Capital
4.1 Role of the Working Capital Committee
4.2 Risk Management
4.3 Internal control 
4.4 Internal auditing
4.5 Management  information systems 
4.6 Management of personnel resources

30% 4.0443

2015 Performance Evaluation
Small and Medium Enterprises Promotional Fund

The Thai Cabinet on 30 September 2003 passed a resolution requiring state agencies with non-budgetary funds 
to comply with the measures for regulating the use of such funds that the Comptroller General’s Department, 
Ministry of Finance has proposed in order to improve the efficiency in handling the government’s working capital.

Under the management of OSMEP, the Small and Medium Enterprises Promotional Fund has been complying with 
the said Working Capital Performance Evaluation procedure since its induction into the system in 2005. For the 
purpose of evaluation, the Comptroller General’s Department, Ministry of Finance has commissioned TRIS 
Corporation to analyze our transactions and establish an assessment framework. 

The resulting system, based on the Balanced Score Card method, enables the measurement of performance in 
four areas of operation, as follows.

 1)Financial performance
 2)Benefits to stakeholders 
 3)Implementation performance
 4)Management of working capital

In evaluating the 2015 performance of the SME Fund, the Balanced Score Card technique was rigorously employed 
to monitor results in the four areas above-listed. Details are shown below.

Indicator Weight Score 
Obtained

Area 1: Financial performance 
1.1 Saving of costs on the operating budget

Area 2: Benefits to Stakeholders
2.1 Level of satisfaction in OSMEP service/coordination
 2.1.1 Operators of SMEs participated in OSMEP organized training   
 courses or programs/projects.
 2.1.2 Organizations (other than OSMEP) involved with SME promotion 
 including government, state enterprise/private agencies as well as 
 those collaborating in promotional tasks with OSMEP. 
2.2 Level of achievement in service upgrading.

10%

20%

5.0000

4.1790

Area 3: Implementation performance
3.1 Disbursements according to work plans and financial reporting
       3.1.1 Disbursements according to approved expenditure plans.
       3.1.2 Financial reporting
3.2 Preparation of strategies and plans for promoting SMEs by sector.
3.3 Analysis of impacts on SMEs from changes in the economy and other situations
       3.3.1 Number of analytical papers
 3.3.2 User satisfaction
3.4 Accomplishment in SME database development
3.5 Accomplishment of tasks or programs under budgeted expenditures for fiscal 2015
3.6 Accomplishment of work under the program for SME networking support in 18    
       province groups

40% 4.0925
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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กำรน�ำเข้ำของ SME ปี 2558 มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 2,383,477 ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 7.06 โดยมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ
ของ SME คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.51 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำรวมของประเทศ โดย มีผู้น�ำเข้ำที่เป็น SME จ�ำนวน 47,488 กิจกำร เพิ่มขึ้น
จำกปี 2557 ทั้งสิ้น 1,364 กิจกำร

ตลำดที ่SME น�ำเข้ำสนิค้ำมำกท่ีสดุ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และสหรฐัอเมรกิำ มสีดัส่วนกำรน�ำเข้ำร้อยละ 30.07, 13.91 และ 6.35 มีกำรขยำยตวั
ที่ร้อยละ 15.43, 0.66 และ 4.71 ตำมล�ำดับ สินค้ำที่ SME น�ำเข้ำมำกที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ รองลงมำ คือ 
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 17.32  14.14  และ 13.13 ตำมล�ำดับ และมีอัตรำ
กำรขยำยตวัเพิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำ คดิเป็นร้อยละ 14.94  3.18 และ 12.68 ตำมล�ำดับ 

จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วสิำหกจิรวมทัง้ประเทศในปี 2558 มจี�ำนวนทัง้สิน้ 2,773,625 รำย จ�ำแนก
เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) จ�ำนวน 2,765,986 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของจ�ำนวนวิสำหกิจรวมทั้งประเทศ ประกอบด้วย 
กลุ่มที่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจ�ำนวน 610,088 รำย กลุ่มที่ไม่ได้จด
ทะเบียนนิติบุคคล 2,079,267 รำย และกลุ่มที่เป็นวิสำหกิจชุมชนจ�ำนวน 
76,631 รำย 

เมือ่พจิำรณำถงึกำรกระจำยตัวตำมกลุม่ธุรกจิ พบว่ำ SME ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภำคกำรค้ำคดิเป็นร้อยละ 42.32 รองลงมำอยูใ่นภำคกำรผลติ คดิเป็นร้อยละ 
18.24 ภำคบริกำรคิดเป็นร้อยละ 38.13 ขณะที่กำรกระจำยตัวของ SME 
ตำมจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั พบว่ำ กรงุเทพมหำนคร มจี�ำนวน SME สงูทีส่ดุ
รวม 495,769 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.92 รองลงมำคือจังหวัดเชียงใหม่ 
จ�ำนวน 96,828 รำย คิดเป็นร้อยละ 3.50 และจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 
85,929 รำย คิดเป็นร้อยละ 3.11 ส่วนจังหวัดที่มี SME น้อยที่สุดคือ
สมุทรสงครำม จ�ำนวน 5,565 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.20 นอกจำกนี้พบว่ำ 
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง (กำฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด) มีจ�ำนวน SME สูงสุดรวม 218,241 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 7.89 รองลงมำคือกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 1 (ชยัภมู ินครรำชสมีำ บรุรีมัย์ และสรุนิทร์) จ�ำนวน 206,695 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 7.47 

ภาคการขายส่ง ขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ฯ 
42.32%

ภาคการผลิต
18.24%

ภาคการบริการ
38.13%

อื่นๆ
1.31%

ญี่ปุ่น
13.91%

สหรัฐอเมริกา
6.35%

อื่นๆ
55.41%

อัญมณี
และเครื่องประดับ
13.13%

จีน
30.07%

เครื่องจักร 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
14.14%

อื่นๆ
49.67%

อุปกรณ์ไฟฟ้า
และส่วประกอบ
17.32%

สัดส่วนการนำาเข้าของ SME 
จำาแนกตามประเทศ

สัดส่วนการนำาเข้าของ SME 
จำาแนกตามสินค้า

โครงสร้างการกระจายตัวของ 
SME จำาแนกตามประเภทธุรกิจ

สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME 
มูลค่ำผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2558 เท่ำกบั 13,533,596 

ล้ำนบำท ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดย GDP ของ

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือ SME มีมูลค่ำ 5,559,534 ล้ำนบำท 

ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 41.1 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ เมือ่พจิำรณำมลูค่ำ GDP ตำมขนำด

วสิำหกจิ พบว่ำ วสิำหกจิขนำดย่อม (SE) มบีทบำทด้ำนมลูค่ำ GDP เท่ำกบั 

3,938,842 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 29.1 ของ GDP รวม ขณะที ่วสิำหกจิ

ขนำดกลำง (ME) มบีทบำทด้ำนมลูค่ำ GDP เท่ำกบั 1,620,692 ล้ำนบำท 

คดิเป็นร้อยละ 12.0 ส่วนวสิำหกจิขนำดใหญ่ (LE) มบีทบำทด้ำนมลูค่ำ GDP 

เท่ำกับ 5,907,576 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 43.7 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ

โดยโครงสร้ำงมูลค่ำ GDP ของ SME ในปี 2558 พบว่ำ ภำคบริกำร เป็น

กิจกรรมทำงเศรษฐกจิท่ีมบีทบำทส�ำคญัสงูสดุ คดิเป็นร้อยละ 41.4 ขยำยตัว

เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.9 รองลงมำ ได้แก่ ภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุ คดิเป็นร้อยละ 

29.4 ขยำยตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.3 และภำคกำรผลติ ร้อยละ 22.1 ขยำยตวั

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 

การค้าระหว่างประเทศของ SME

สัดส่วนการส่งออกของ SME 
จำาแนกตามประเทศ

โครงสร้าง GDP ประเทศ ปี 2558 

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยในปี 2558 มีมูลค่ำกำรส่งออกโดยรวม 
7,227,927 ล้ำนบำท หดตัวลงจำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.16 ส่วน
กำรน�ำเข้ำ มีมูลค่ำ 6,906,117 ล้ำนบำท หดตัวลงจำกปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 6.72 

ในส่วนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของ SME ในปี 2558 ด้ำนกำรส่งออก มมีลูค่ำ
รวมทั้งสิ้น 1,980,434 ล้ำนบำท ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ คิดเป็น
ร้อยละ 2.98 ผลจำกภำวะเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศคูค้่ำส�ำคญัมกีำรฟ้ืนตวั 
โดยมูลค่ำกำรส่งออกของ SME คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.40 ของมูลค่ำ
กำรส่งออกรวมของประเทศ และมีจ�ำนวน SME ที่ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำร
ส่งออกรวม 25,788 กิจกำร เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำทั้งส้ิน 1,245 กิจกำร 

ตลำดหลักส�ำคัญที่ SME มีกำรส่งออกได้สูงสุด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และ
สหรฐัอเมรกิำ มสีดัส่วนกำรส่งออกร้อยละ 12.25  9.32 และ 8.45 ตำมล�ำดบั 
โดยมลูค่ำกำรส่งออกไปตลำดจนีและสหรฐัอเมรกิำ ขยำยตวัร้อยละ 3.58 และ 
12.42 และตลำดที ่SME สำมำรถขยำยกำรส่งออกได้สงูสดุ คอื สวติเซอร์แลนด์ 
รวมถึงกลุ่มประเทศอำเซยีน โดยเฉพำะกลุม่ CLMV ขณะทีต่ลำดญีปุ่น่ หดตวั
เล็กน้อยร้อยละ 0.13 ส่วนสนิค้ำที ่SME ส่งออกมำกท่ีสดุ ได้แก่ อญัมณแีละ
เครือ่งประดบั รองลงมำคอื พลำสตกิและของท�ำด้วยพลำสตกิ และเครือ่งจักร 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ภาคการเกษตร
9.1%

ภาคนอกเกษตร
90.9%

ญี่ปุ่น
9.32%

สหรัฐอเมริกา
8.45%

จีน
12.25%

อื่นๆ
69.98%

LE
43.7%

วิสาหกิจอื่นๆ
6.1%

SME
41.1%
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การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

การจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในปี 2558 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมท่ีจัดตั้งใหม่โดยจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
จ�ำนวน 59,877 รำย เพ่ิมขึน้จำกปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 1.47 หรอืมกีำรจัดตัง้ใหม่เฉล่ียต่อเดอืนประมำณ 4,990 รำย โดยประเภทกจิกำร
ที่มีกำรจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขำยส่ง ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์ จ�ำนวน 13,975 รำย 2.กำรก่อสร้ำงอำคำร 
จ�ำนวน 6,962 รำย 3.กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ จ�ำนวน 4,026 รำย ตำมล�ำดับ 

กำรจดทะเบยีนยกเลกิกจิกำร มีจ�ำนวนท้ังส้ิน 22,733 รำย เพิม่ข้ึนจำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 25.58 หรอืมกีำรยกเลิกกจิกำรเฉล่ียต่อเดอืน 
1,894 รำย ประเภทกจิกำรทีม่กีำรยกเลกิสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.กำรขำยส่ง ยกเว้นรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน 4,658 รำย 
2.กิจกรรมพนันและกำรเสี่ยงโชค จ�ำนวน 3,869 รำย 3.ก่อสร้ำงอำคำร จ�ำนวน 1,789 รำย ตำมล�ำดับ

กำรจ้ำงงำนของวสิำหกจิไทยในปี 2558 มจี�ำนวนทัง้สิน้ 13,363,054 คน 
แบ่งเป็นกำรจ้ำงงำนในวสิำหกจิขนำดใหญ่ (LE) จ�ำนวน 2,612,287 คน และ
เป็นกำรจ้ำงงำนใน SME รวม 10,749,735 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.44 
ของกำรจ้ำงงำนรวมทัง้ประเทศ โดยเมือ่พจิำรณำถงึกำรจ้ำงงำนของ SME 
ในกลุม่ภำคธรุกจิต่ำงๆ เปรยีบเทยีบกับกำรจ้ำงงำนรวมของ SME ทัง้ประเทศ 
พบว่ำ มกีำรกระจำยตวัอยูใ่นกลุม่ภำคบริกำร จ�ำนวน 4,858,684 คน คดิเป็น
ร้อยละ 45.20 รองลงมำคือ ภำคกำรค้ำ จ�ำนวน 3,372,502 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.37 และภำคกำรผลติ จ�ำนวน 2,451,965 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81 

เมื่อพิจำรณำจ�ำนวนกำรจ้ำงงำนของ SME จ�ำแนกตำมจังหวัด พบว่ำ 
กรุงเทพมหำนคร มีกำรจ้ำงงำนสูงที่สุดจ�ำนวน 3,309,013 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.78 ของกำรจ้ำงงำนของ SME ทั้งหมด รองลงมำคือจังหวัด
ชลบุรีจ�ำนวน 546,811 คน คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของกำรจ้ำงงำนของ 
SME ทั้งหมด และ จังหวัดสมุทรปรำกำร จ�ำนวน 469,835 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.37 ของกำรจ้ำงงำนของ SME ท้ังหมด ส่วนจังหวดัทีม่กีำรจ้ำงงำน
ของ SME น้อยที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 15,973 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.05 ของกำรจ้ำงงำนของ SME ทัง้หมด ขณะทีก่ลุม่จงัหวดัที ่SME 
มีกำรจ้ำงงำนสงูสดุ (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) ได้แก่ กลุม่จงัหวดัภำคกลำง
ตอนบน 1 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี และสระบุรี) จ�ำนวน 
935,514 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และภำคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตรำด) จ�ำนวน 789,275 คน คิดเป็นร้อยละ 7.34 ตำมล�ำดับ 

จัดตั้งกิจกำรใหม่

ยกเลิกกิจกำร

LE
SME
80.44%

ภาคบริการ
45.20%

ภาคการผลิต
22.81%

ภาคการค้า
31.37%

การจ้างงานของ SMEs 
จำาแนกตามภาคธุรกิจ

การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล ปี 2558

Review of SME Situation for 2015 

Contribution of SMEs to Thailand’s GDP
Thailand’s Gross domestic Product (GDP) for 2015 was valued 
at 13.53 trillion baht which represented a 2.8% increase over 
2014. For 2015, Thai SMEs were responsible for a 5.559 trillion 
baht, or 41.1%, contribution to the GDP with the input representing 
a 5.3% year-on-year growth. In terms of business size, the 
percentage of contribution to GDP by the small enterprises (SE) 
amounted to 3.939 trillion baht, or 29.1%; while that from the 
medium enterprises (ME), 1.621 trillion baht, or 12.0%, and 
from the large enterprises (LE), 5.907 trillion baht, or 43.7%.

When viewed by sector, the most significant addition to the 
GDP came from the Services sector which accounted for a 
41.4% contribution, or a year-on-year growth of 6.9%. Next in 
terms of performance were the Trade & Repairs sector, which 
contributed 29.4%, or a growth of 4.3%; and the Manufacturing 
sector with a 22.1% contribution, or a 0.9% increase over the 
previous year.

International Trade Volumes by Thai SMEs

The proportion of SMEs
export by country

The country’s GDP in 2015

Thailand’s international trade for 2015 accounted for an export 
volume of 7,228 trillion baht, or a 1.16% decrease from 2014. 
Import volume for the year was 6,906 trillion baht, or a 6.72% 
reduction from 2014.

SME Exports: For 2015, the value of SME exports totaled 1.980 
trillion baht, a gain of 2.98% over the previous year with the 
increases being brought about by economic recovery in key 
trading partner countries. SME contributions remained significant 
at 27.40% of Thailand’s overall exports value. Altogether, 
some 25,788 companies were engaged in exporting, a figure 
representing an increase of 1,245 firms over the previous year.

Top three buyers of Thai SME exports were China, Japan and 
the USA with their respective market ratios at 12.25%, 9.32% 
and 8.45%. Growth of the Chinese and US markets was recorded 
at 3.58% and 12.42% respectively. ASEAN — especially the 
CLMV countries — and Switzerland were markets exhibiting 
the highest rate of growth for the year. A slight reduction was 
found with the Japanese market which shrank by 0.13%. Among 
the top selling categories of exports were Gemstones & Jewelry, 
Plastics and Plastic-based products, Machinery Computers & 
Accessories.

Agricultural sector
9.1%

Non-agricultural sector
90.9%

Japan
9.32%

USA
8.45%

China
12.25%

Other
69.98%

LE
43.7%

Other Enterprise
6.1%
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SME Imports: For 2015, Thailand’s total imports value stood at 2.383 trillion baht which represented a 7.06% 
growth over the previous year. Out of this figure, some 34.51% of the importation was made by Thai SMEs. The number 
of importing SMEs for the year rose to 47,488 firms, or an increase of 1,364 companies over the level of 2014.

China continued to be the largest source for Thai SME imports. The relative values of imports from China, Japan 
and the USA were 30.07%, 13.91% and 6.35%; which represented YOY growths of 15.43%, 0.66% and 4.71%. The 
top five imports of 2015 were found in the following categories: Electrical Appliances and Parts, at 17.32%; 
Machinery Computers & Accessories, at 14.14%; Gemstones & Jewelry, at 13.13%. YOY growths of these categories 
were recorded at 14.94%,  3.18% and 12.68% respectively.

Extent of Thai SMEs 

For 2015, the overall number of business enterprises in Thailand 
was reported at 2,744,198. Of these, the SMEs made up 2,765,986 
operators, or a very significant 99.72% of the total. Within this 
very large domain of SME operators, only 610,088 of them have 
registered as commercial juristic persons, while the other 
2,079,267 are still operating without a commercial registration, 
and an additional 76,631 operators are classified as community 
enterprises (or micro enterprises).  

The largest concentration of SMEs, found in the Trade & Repairs 
sector, made up 42.32% of the SME population. The next largest 
groups were found in: the Services sector, at 38.13%; and the 
Manufacturing sector, at 18.24%.

When mapped by single province or by group of provinces, 
Bangkok was found to contain the highest concentration of 
SMEs with 495,769 operators or 17.92% of the national extent. 
Second and third in terms of industry concentration were 
Chiang Mai, home to 96,828 operators, or 3.50%; and Chonburi
with 85,929 operators, or  3.11% of the national total. The 
smallest concentration was found in Samut Songkhram which 
had only 5,565 operators or a mere 0.20%. Distribution of 
the SMEs by region showed that the largest number was sited 
in the Middle Northeastern (i.e. the provinces of Kalasin, 

Manufacturing sector
18.24% 

Services sector
38.13%

Japan
13.91%
USA
6.35% Other

55.41%

Gemstones & Jewelry
13.13%

China
30.07%

Machinery 
Computers & Equipment
14.14%

Other
49.67%

Electrical Appliances and Parts
17.32%

The proportion of SMEs
to import by country

The proportion of SMEs
to import by product

The spatial structure of SMEs 
by sector

Khon Kaen, Maha Sarakham and Roi Et) where 
218,241 operators, or 7.89%, had their premises. 
The next largest concentration, located in the 
Lower Northeastern-1 region (Chaiyaphum, 
Nakhonratchasima, Buriram and Surin), comprised 
some 206,695 operators, or 7.47% of the nation-
wide figure.

Trade & Repairs sector
42.32%

Establishment and Dissolution of Businesses

SME Hiring in 2015

The number of SME start-ups in 2015, according to registrations made with the Department of Business Development, 
Commerce Ministry, was 59,877. The figure represented a 1.47% increase over the previous year, and an average 
of 4,990 new registrations a month. The top three SME categories with largest numbers of start-ups, were as follows: 
1) Wholesale operations other than motorized vehicles and motorcycle sales, 13,975 new entries; 2) General Building 
Construction, 6,962 new operators and 3) Property Development, with 4,026 new companies. 

Some 22,733 SME firms applied for business dissolution in 2015. The figure represented an increase of 25.58 % over 
the previous year, and an average of 1,894 closures per month. Categories having dissolutions in the top three 
rankings were: 1) Wholesale operations other than motorized vehicles and motorcycle sales, 4,658 dissolutions; 
2) Lottery Ticket Sales, 3,869 dissolutions; and 2) General Building Construction, 1,789 dissolutions.

Overall employment figure by Thai enterprises in 2015 amounted 
to 13,363,054 jobs. Of these, only 2,575,949 jobs came from 
the large enterprises (LE), while the SMEs accounted for a 
huge portion of 10,749,735 jobs, or 80.44% of the country-wide
hiring total. The largest extent of SME hiring occurred in the 
Services sector which provided 4,858,684 jobs, or 45.20% of 
overall SME hiring. This was followed by Trade & Repairs 
sector with 3,372,502 jobs, or 31.37%; and the Manufacturing 
sector with 2,451,965 jobs, or 22.81%.

SME employment breakdown by province showed Bangkok 
as the top hiring locale providing 309,013 jobs, or 30.78% 
of the nation-wide SME hiring. Trailing Bangkok were: 
Chonburi, with 546,811 jobs, or 5.09%; Samut Prakan, with 
469,835 jobs, or 4.37%. SME employment was the least in 
Mae Hong Son where only 15,973 jobs – a mere 0.05% of the 
overall hiring – were available. Outside of Bangkok, the area 
with most active SME hiring was in the Upper Central-1 
region (consisting of Nonthaburi, Ayutthaya, Patumthani, 
and Saraburi) where 935,514 jobs were available, or 8.70%; 
and the Eastern Region (Chonburi, Rayong, Chanthaburi and 
Trat) with 789,275 jobs, or 7.34% of the overall SME hiring.

Newly Established

Business Discontinuance

LE
SME
80.44%

Services sector
45.20%

Manufacturing sector
22.81%

Trade & Repairs sector
31.37%

Employment of SMEs 
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Establishment and Dissolution of Thai SMEs for 2015
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ส่วนที่ 3
การบริหารงานส่งเสริม SME
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การบริหารงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

ส�ำนกังำนส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม จดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญัตส่ิงเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543  

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 99/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 ให้เป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้

กำรบงัคบับญัชำข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรี มีวตัถุประสงค์ในกำรส่งเสรมิและสนบัสนุนวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพือ่ให้สำมำรถพฒันำ

กิจกำรให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพและเป็นตัวจักรส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลำงประสำนระบบ

กำรท�ำงำนของส่วนรำชกำร องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่มีหน้ำที่ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง

และสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน

กลไกในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 

ประกอบด้วย คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นคณะกรรมกำรระดับนโยบำย มีคณะกรรมกำรบริหำร

ส�ำนักงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ท�ำหน้ำที่วำงนโยบำยบริหำรงำน ควบคุมและก�ำกับกิจกำรของส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม และมีกองทนุส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นเคร่ืองมอืในกำรขับเคล่ือน เพือ่ให้บรรลุวัตถปุระสงค์

ในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ปัจจบุนัคณะกรรมกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (เฉพำะกจิ) ตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัที ่120/2557  

ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2557 เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรบริหำร

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ทั้งนี้ตำมที่

บญัญตัไิว้ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญติักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ทีแ่ต่งตัง้ตำมประกำศและค�ำสัง่ของคณะรกัษำควำมสงบ

แห่งชำตบิำงฉบบั พ.ศ. 2558  โดยมีองค์ประกอบ ดงันี้

นำยกรัฐมนตรี        

รองนำยกรัฐมนตรี ด้ำนเศรษฐกิจ (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์)

รองหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (พลอำกำศเอก ประจิน  จั่นตอง)

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 

ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงกำรคลัง

ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

ปลัดกระทรวงแรงงำน

ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร
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ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ  

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน     

อธิบดีกรมบัญชีกลำง

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ 

ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

ประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประธำนสมำคมธนำคำรไทย 

นำงกิตติยำ โตธนะเกษม  

พันเอก เจียรนัย วงศ์สอำด

นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร  

กรรมกำร

กรรมกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร

และเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมคล่องตัว และ

มีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (เฉพำะกิจ) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำน

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม  ให้มีอ�ำนำจหน้ำทีพ่จิำรณำอนมุติักำรด�ำเนนิกำรในบำงเรือ่งแทนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวสิำหกจิ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (เฉพำะกจิ) โดยมอีงค์ประกอบดังนี้

รองนำยกรัฐมนตรี ด้ำนเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

นำงกิตติยำ โตธนะเกษม

พันเอก เจียรนัย วงศ์สอำด

นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

ประธำนอนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
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Administration of SME Promotional Work

The office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) has been established in accordance with the Small 
and Medium Enterprises Promotion Act, B.E. 2543 together with amendments by Notification 99/2557 of the Nation 
Council for Peace and Order, issued on 21 July 2014. According to the said legislation, OSMEP is to be a government 
unit under the direct supervision of the prime minister, and tasked with the promotion and empowerment of SMEs 
to further strengthen their capacity as a prime mover of the Thai economy. To this end, OSMEP shall function as 
the focal agency helping to coordinate and align the efforts of all government and private-sector work units that 
are involved in promoting SMEs.

Pursuant to the provisions of the above-mentioned Act of B.E. 2543, Thailand’s SME promotional work is to be 
administered by a hierarchy of officers comprising the following: a Steering Committee, being responsible at the 
policy level; an Executive Board of OSMEP, in charge of management control and supervision of the day-to-day 
performance of the OSMEP staff and the SME Fund in all of their planned projects.

At present, the Ad Hoc Board of SME Promotion, which was instated by NCPO Notification 120/2557 issued on 
6 August 2014, is to assume full responsibilities as the rightful Board of SME Promotion, thereby replacing the previous 
Executive Board of OSMEP — a structural change instituted pursuant to the “Legislation on Duties of Committees 
Appointed Pursuant to Certain NCPO Notifications & Orders, B.E. 2558.” As a result, the current membership of 
the Board of SME Promotion is made up of the following individuals:

The Prime Minister       

Deputy Prime Minister for Economic Affairs (Somkid Jatusripitak)

Deputy Leader of NCPO (Air Chief Marshal Prajin Juntong)

Minister for Industry

Minister for Finance

Minister for Agriculture & Cooperatives 

Minister for Commerce 

Permanent Secretary for the Prime Minister’s Office

Permanent Secretary for Ministry of Finance

Permanent Secretary for Ministry of Tourism & Sport

Permanent Secretary for Agriculture & Cooperatives 

Permanent Secretary for Ministry of Commerce 

Permanent Secretary for Ministry of Interior 

Permanent Secretary for Ministry of Labour

Permanent Secretary for Science & Technology

Chairman

Vice Chairman

Vice Chairman

Vice Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Permanent Secretary for Ministry of Industry  

Director of the Bureau of the Budget 

Secretary General of Office of National Economic & Social Development Board

Secretary-General of the Board of Investment    

Director-General of the Comptroller Department

President of Office of National Science & Technology Development

Chairman of the National Farmers Federation

Chairman of the Thai Chamber of Commerce 

President of Tourism Council of Thailand

Chairman of the Federation of Thai Industries

Chairman of the Thai Bankers Association

Mrs Kittiya Toethanakasem  

Colonel Jiranai Wongsa-art

Mr Sonthirat Sonthijirawong  

Managing Director of the OSMEP

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member & Secretary

In order to ensure the efficiency and seamless operation of OSMEP, the Board of SME Promotion has appointed 

an executive subcommittee for OSMEP which is to be vested with the authority to assess and approve a specified 

range of undertakings on behalf of the Board. Membership of the said executive subcommittee comprises the 

following individuals.

Deputy Prime Minister for Economic Affairs

Minister for Industry

Director of the Bureau of the Budget

Director-General of the Trade Development Department

Director-General of the Industry Promotion Department

President of Office of National Science & Technology Development 

Representative of the ICT Ministry

Mrs Kittiya Toethanakasem 

Colonel Jiranai Wongsa-art 

Mr Sonthirat Sonthijirawong 

Managing Director of the OSMEP 

Honorary Advisor

Chair of Subcommittee

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member
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“เป็นผู้นำาในการกำาหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลาง
ประสานระบบการทำางาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ”
“To be a leading policy maker
and central coordinator of
Thailand’s SME promotional activities.”

จัดทำาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และเสนอแนะนโยบาย 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Formulate the SME Promotional Master Plan, 
Annual SME Promotion Plan, policy 
recommendation; propose necessary 
amendment of laws and regulations relating 
to SME promotion.

ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนบูรณาการความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่าง
ประเทศ ให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Propel, support, develop SME promotional 
schemes and align the work of public and private 
agencies at home and abroad that are involved 
with SME promotion in order to achieve the 
objectives of the SME Promotional Master Plan 
and the Annual SME Promotion Plan.

จัดทำาและพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายและการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Compile knowledge and develop databases for 
use in policy recommendation as well as regular 
SME promotional activities.

บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Administer the SME Promotional Fund as a tool 
for the efficient promotion of Thai SMEs.
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โครงสร้าง
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รองผู้อำานวยการ
Deputy Director
General

รองผู้อำานวยการ
Deputy Director
General

รองผู้อำานวยการ
Deputy Director
General

รองผู้อำานวยการ
Deputy Director
General

ฝ่ายอำานวยการ
Office of the 
Director General

กลุ่มงานข้อมูล 
และสถานการณ์ 
Data and 
Situation Unit

ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Data and Information 
Department

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์ 
และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
Economic Analysis and Risk 
Warning Department

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Monitoring and 
Evaluation Department

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal 
Audits

ผู้อำานวยการ
สำานักงาน
Director 
General

Organizational Structure of 
The Office of Small and Medium Enterprises Promotion

ท่ีปรึกษา
Executive 
Advisor

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
Policy and 
Strategy Unit

กลุ่มงานส่งเสริม
และประสานเครือข่าย
Business Network 
Promotion and 
Coordination Unit

กลุ่มงานบริหาร
General 
Administration Unit

ฝ่ายนโยบาย 
และแผนส่งเสริม SME
SME Policy and 
Planning Department ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME

Business Promotion 
Department

ฝ่ายประสานเครือข่าย 
ผู้ให้บริการ SME
SME Service Provider 
Coordination Department

ฝ่ายบริหารกลาง
Central 
Administration 
Department

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources 
Department

ฝ่ายกฎหมาย
Legal Affairs 
Department

ฝ่ายความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ
International Cooperation 
Department

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Strategy Management 
Department

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ
ประจำาสำานักงาน
Senior Specialist
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3. กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์

ขอบข่ำยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ประกอบด้วย กำรวเิครำะห์ ออกแบบและพฒันำระบบฐำนข้อมลูต่ำงๆ ให้มคีวำมทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพ 

เผยแพร่ข้อมูล SME สู่สำธำรณะ พัฒนำและประมวลผลข้อมูล SMEs ในมิติต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริม SMEs ติดตำม 

วเิครำะห์สถำนกำรณ์และพัฒนำระบบเตอืนภยัทำงธรุกจิ SMEs จดัท�ำตวัชีว้ดัเชงินโยบำยเพือ่วดัประสทิธภิำพกำรส่งเสริม SMEs บริหำร

และจดัท�ำเครอืข่ำยระบบสำรสนเทศภำยในส�ำนกังำน รวมถงึตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิ SMEs ประกอบด้วย

3.1 ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
มหีน้ำทีพ่ฒันำและจัดกำรฐำนข้อมลู ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมลู ติดตำมสถำนกำรณ์ SMEs เพือ่กำรเสนอแนะนโยบำย

และจดัท�ำแผนกำรส่งเสรมิ SMEs บรหิำรและจดักำรเครอืข่ำยระบบสำรสนเทศภำยในส�ำนกังำน วเิครำะห์ ออกแบบ และ

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศภำยในส�ำนักงำน

3.2 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
มีหน้ำที่ติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของ SMEs วิเครำะห์สถำนกำรณ์และเครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ส่งผลต่อ SMEs จัดท�ำตัวชี้วัดเชิงนโยบำยเพื่อวัดประสิทธิภำพกำรส่งเสริม SMEs เพื่อประโยชน์ในกำรเสนอแนะนโยบำย 

มำตรกำร และกำรจัดท�ำแผน ติดตำมประมวลผล รวมถึงพัฒนำระบบกำรส่งเสริม SMEs

3.3 ฝ่ายติดตามและประเมินผล
มหีน้ำทีติ่ดตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน โครงกำร ภำยใต้ภำรกจิพืน้ฐำนของส�ำนกังำน แผนกำรส่งเสรมิ SMEs และ

แผนปฏิบตักิำรฯ ทัง้ทีไ่ด้รบังบประมำณจำกกองทนุส่งเสรมิ SMEs และนอกกองทนุฯ ทัง้ทีอ่ยูภ่ำยใต้แผนปฏบิตักิำรส่งเสรมิ 

SMEs และนอกแผนปฏิบัติกำรฯ

4. กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย 
ขอบข่ำยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ประกอบด้วย กำรปฏบัิติงำนเกีย่วกับกำรสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรูท่ี้เกีย่วข้องกับกำรประกอบกำรของ 

SMEs ให้บรกิำรปรกึษำแนะน�ำ จดัท�ำทะเบยีน SMEs พฒันำระบบสทิธปิระโยชน์ ประเมนิสมรรถนะกำรประกอบกำร พฒันำระบบกำรส่งเสรมิ 

รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนในกำรส่งเสริม SMEs กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนส่งเสริมช่วยเหลือ 

SMEs สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และมำตรกำรของแผนกำรส่งเสริม และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดควำมซ�้ำซ้อน แต่เสริม

กำรด�ำเนินงำนซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย

4.1 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
มหีน้ำทีใ่ห้บรกิำรเบ้ือต้นแก่ SMEs พฒันำข้อสนเทศและองค์ควำมรูท้ัง้เชิงกว้ำงและเชงิลกึทีเ่กีย่วกบักำรประกอบกำร เผยแพร่

ข้อสนเทศและองค์ควำมรู้ไปสู่ SMEs ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ SMEs เฉพำะกลุ่ม 

ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำแก่ SMEs ในเบือ้งต้น สร้ำงเครือ่งมอืในกำรประเมนิสมรรถนะกำรประกอบกำร จดัท�ำทะเบยีนสมำชกิ

และพัฒนำสิทธิประโยชน์ ตลอดจนพัฒนำระบบส่งเสริม SMEs 

4.2 ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ
มหีน้ำทีพ่ฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนผูใ้ห้บรกิำร SMEs ทัง้จำกภำครฐั ภำคเอกชน ในส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค 

ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรส่งเสริม SMEs เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพ ลดควำมซ�้ำซ้อน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการ

2. กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ขอบข่ำยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ประกอบด้วย กำรด�ำเนนิกำรเพือ่สนบัสนนุและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรและบคุลำกร

ของส�ำนกังำน กำรวำงแผนสือ่ประชำสมัพันธ์ และกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนภำยในองค์กร ทัง้ในส่วนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรงบประมำณ 

กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ และกำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำนต่ำงๆ ของส�ำนักงำน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไป

ตำมหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
มหีน้ำทีเ่ป็นผูป้ระเมนิเพือ่เพิม่คณุค่ำและปรบัปรงุกำรปฏิบตังิำนของส�ำนักงำนให้ถึงเป้ำหมำยให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรงุ

ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรควำมเสีย่งของส�ำนกังำน สอบทำนกำรควบคมุภำยในตำมทีก่�ำหนดไว้ 

1.2 ฝ่ายอ�านวยการ
มหีน้ำท่ีในกำรด�ำเนนิงำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำร หรอืคณะอนกุรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ รวมถงึงำนอ�ำนวยกำร

ให้ผูบ้รหิำรส�ำนักงำน งำนสำรบรรณส�ำนกังำน งำนด้ำนกำรสือ่สำรเพือ่สร้ำงภำพลกัษณ์ งำนด้ำนส่ือสำรกำรประชำสมัพนัธ์

ทั้งหน่วยงำนภำยนอกและกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนภำยในส�ำนักงำน 

ขอบข่ำยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ประกอบด้วย กำรจดัท�ำข้อเสนอแนะนโยบำย ยทุธศำสตร์ มำตรกำรในกำรส่งเสรมิ SME จดัท�ำแผนแม่บท

และแผนปฏบิติักำร ศึกษำและจัดท�ำข้อเสนอแนะเชงินโยบำยเพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของ SMEs ทีค่รอบคลุมทัง้ระดบัภำพรวม 

รำยสำขำ รำยพื้นที่ และรำยประเด็นส�ำคัญ ศึกษำนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมของต่ำงประเทศ ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ

รวมถงึองค์กรระหว่ำงประเทศ เสนอแนะกลยทุธ์และแผนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน วำงแผนด้ำนงบประมำณและแผนกำรด�ำเนินงำน

ของส�ำนักงำน ประกอบด้วย

2.1 ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
มีหน้ำที่จัดท�ำแผนกำรส่งเสริม SMEs จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริม SMEs ทั้งในระดับมหภำค 

รำยสำขำเศรษฐกิจ รำยพื้นที่ และรำยประเด็นกำรพัฒนำ จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SMEs ระยะสั้น ระยะกลำงและ

ระยะยำว รวมถึงแผนปฏบิติักำรเพ่ือเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บรูณำกำรงบประมำณกำรส่งเสรมิ SMEs เสนอแนะ

ปัจจัยเอื้อเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรประกอบธุรกิจ ศึกษำวิจัยเชิงนโยบำยและเชิงประยุกต์เพื่อกำรจัดท�ำแผนกำร

ส่งเสริม SMEs

2.2 ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหีน้ำทีป่ระสำนงำนและพัฒนำควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำน/องค์กำรระหว่ำงประเทศ จดัท�ำแผนงำน/โครงกำรควำมร่วมมอื 

พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ ศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบของข้อตกลง-สถำนกำรณ์ และแนวทำงกำรส่งเสริม SMEs 

ของต่ำงประเทศ ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประชุมระดับนำนำชำติ พัฒนำควำมร่วมมือเพ่ือด�ำเนินงำนโครงกำร 

เป็นตัวแทนองค์กร พัฒนำควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนและต้อนรับผู้แทนจำกองค์กรนำนำชำติ

2.3 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
มหีน้ำทีใ่นกำรเสนอแนะทศิทำง กลยทุธ์ แผนกำรด�ำเนนิงำน และพฒันำระบบกำรบรหิำรงำนของส�ำนกังำน วำงแผน วเิครำะห์

และจัดท�ำงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยของส�ำนักงำน 



OSM
EP 2015  •  The Offi

ce of Sm
all and M

edium
 Enterprises Prom

otion

สสว. ๒๕๕๘  •  สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

92 93

Key Work Groups and Responsibilities

1. Units Reporting to the Director General

2. Policy and Strategy Unit

Units in this group are responsible for providing support and assistance for OSMEP executives and staff to ensure 
the effective performance as well as good governance in all tasks, including the planning of media publicity; 
internal auditing in the areas of budgeting, finances, accounting, procurement, and the carrying out of all 
promotional programs.

1.1 Office of Internal Audits
The group is to appraise the work of OSMEP, and recommends measures to enhance the agency’s 
efficiency in risk management, and to conduct a range of internal audits as assigned by the management.

1.2 Office of the Director General
Responsible for administrative duties to the Executive Board, or any sub-committee appointed by the 
board, secretarial services for OSMEP’s management, office documentation, image-building  
communications, internal communications and public relations work.

The group is to formulate policies, strategies and measures for SME promotion by region, sector, issue-specific 
and overall; prepare master plans and action plans, policy recommendations on SME strengthening; investigate 
the policies and actions of SME agencies in other countries and work with them;proposestrategies,budgeting and 
implementation plans for OSMEP. Departments within the group are listed below.

2.1 SME Policyand Planning Department
The department is tasked with preparing SME promotional plans; recommending policies and measures 
for promoting SMEs at all levels as well as issue-specific actions; preparing plans for short-term, medium 
term and long term actions; plans to enhance SME competitiveness; integrating various promotional 
budget items. In addition, the department is to recommend the creation of factors conducive to SME 
growth as well as conduct studies on the policy and practical aspects of related SME promotional schemes.

2.2 International Cooperation Department
The department is responsible for the coordination and development of close working relationships with 
various international agencies and organizations. It is tasked with preparing plans for international 
collaborations and programs for fostering development networks. In addition, the department 
undertakes regular assessments of international agreements and SME situations, international practices, 
conventions, news and related developments on the SME scene, and acts as OSMEP’s liaison to 
strengthen the good working relationships with SME agencies and organizations across the globe.

2.3 Strategy Management Department
The department prepares recommendations on strategic directions and plans for OSMEP’s key 
undertakings with the aim to enhance the efficiency of the agency’s internal administration. In addition, 
it is to propose budgetary plans for OSMEP’s work programs to match their objectives and performance 
targets.

5. กลุ่มงานบริหาร

ขอบข่ำยหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ ประกอบด้วย กำรสนบัสนุนและอ�ำนวยควำมสะดวกกำรท�ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีด่�ำเนนิงำนตำมบทบำท 

ภำรกจิ ของส�ำนกังำน ได้แก่ งำนบญัช ีกำรงำน กำรพัสด ุบรหิำรงำนบคุคล กฎ ระเบยีบ และคดคีวำมต่ำงๆ เพือ่ให้มธีรรมเนยีมปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

มีมำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย

5.1 ฝ่ายบริหารกลาง
มหีน้ำทีด่�ำเนนิงำนด้ำนกำรเงนิ บญัชแีละงบประมำณ งำนพสัด ุงำนอำคำรสถำนท่ี เพือ่สนับสนนุและอ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรด�ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจของส�ำนักงำน 

5.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มหีน้ำทีใ่นกำรวำงแผนอตัรำก�ำลงัคนให้มคีวำมเหมำะสม และภำรกจิบรหิำรงำนและพฒันำบคุลำกร ให้เอือ้ต่อกำรด�ำเนนิงำน

ของส�ำนกังำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวมทัง้วำงแผนพฒันำ เสรมิสร้ำงวฒันธรรม จริยธรรม และธรรมำภบิำลของส�ำนกังำน

5.3 ฝ่ายกฎหมาย 
มหีน้ำท่ีในกำรศกึษำและเสนอแนะให้มกีำรออกหรอืปรบัปรงุกฎหมำย กฎระเบียบทีเ่ป็นประโยชน์หรอืเป็นอปุสรรคต่อกำร

ประกอบกำรของ SMEs รวมถึงกำรยกร่ำง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ เพื่อกำรท�ำงำนของส�ำนักงำนที่ครบถ้วน เพียงพอ 

ให้ข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะต่อผูบ้รหิำรและพนกังำนในส่วนทีเ่กีย่วกบักฎระเบยีบต่ำงๆ และกำรด�ำเนนิกำรด้ำนนติกิรรม

ของส�ำนักงำน 
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5. General Administration Unit

The group oversees, as well as assists, the carrying out of OSMEP’s fundamental tasks to ensure proper practices, 

transparency and accountability. Areas of responsibility include accounting, procurement, personnel administration, 

regulations and procedures, and litigation.

5.1 Central Administration Department
The department’s responsibilities include work involving financial transactions, accounting and bud-

geting, procurement, buildings and premises.

5.2 Human Resources Department
The department is tasked with staff hiring to match work requirement, personnel development, 

preparation of programs to foster growth, corporate culture, ethical practices and good governance.

5.3 Legal Affairs Department
This department is responsible for the study of legal issues and making recommendations to amend 

existing laws or regulations that hinder SME growth, or to issue new regulations for the benefit of SME 

promotion. In addition, the department regularly proposes suggestions and recommendations to the 

board concerning the drafting and amendment of rules and regulations in order to ensure the proper 

scope and adequacy in all of OSMEP’s undertakings.

3. Data and Situation Unit
Responsibilities of the group include: the analysis, design and development of efficient and timely SME datasets 
and database for dissemination to the public; processing of criteria-based data to support work on SME promotion; 
monitoring and assessment of SME situations and development of an SME Alert system; preparation of an effectiveness 
index for grading the efficiency of the SME promotional schemes; maintaining a corporate information system; 
and monitoring the outcome of implemented programs.

3.1 Data and Information Department
The department is to develop and maintain timely databases, analyze outcomes and monitor the 
situation of SMEs, in order to obtain information for the preparation of policies and plans for SME 
promotion. In addition, it is to administer an effective information system for OSMEP’s internal use, 
including designing and integrating all available datasets into the corporate system.

3.2 Economic Analysis and Risk Warning Department
Responsibilities of this unit include monitoring and analysis of prevailing business and economic 
climate that may impact upon SMEs. To measure the effectiveness of OSMEP’s promotional schemes, 
a policy valuation index is to be prepared by the department. The index is for use in the agency’s decision 
and policy making processes as well as the preparation of plans and other development activities.

3.3 Monitoring and Evaluation Department
The department is responsible for the monitoring and appraisal of OSMEP’s fundamental missions, 
and all promotional programs and action plans-inclusive of those earmarked for budgetary support 
from the SME Fund and those without; and regardless of their having specific action plans, or not.

4. Business Network Promotion and Coordination Unit
The group is tasked with aiding and developing SME networks to match the strategic direction of promotional 

work, synergizing the efforts of all involved agencies while reducing work duplication. The group’s responsibilities 

include: compiling and disseminating SME-related knowledge; providing advisory services; compiling an SME 

registry; developing incentives for entrepreneurs; appraising the potential for entrepreneurship, developing new 

mechanisms for SME promotion; building up promotional networks with government and private-sector agencies.

4.1 Business Promotion Department
Fundamental missions include the provision of business information on entrepreneurship, and 
dissemination of the same to specific groups of SMEs via a variety of publicity media; provision of advisory 
on business fundamentals; appraisals of entrepreneurs potential; preparation of a members registry; 
development of incentives and new mechanisms for SME promotion.

4.2 SME Service Provider Coordination Department
The department is in charge of advisory services to SME entrepreneurs in the forms of industry data, 
basic consultancy for businesses, as well as dissemination of SME information through a wide array 
of publicity media.
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นางสาลินี วังตาล

ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
Executive Management Team 
SMEs Promotion

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ นายชัยพร ชยานุรักษ์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน รองผู้อ�ำนวยกำร รองผู้อ�ำนวยกำร

Mrs. Salinee Wangtal Miss Wimonkan Kosumas Mr. Chaiporn Chayanurak

Director General Deputy Director General Deputy Director General
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นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

ที่ปรึกษำประจ�ำส�ำนักงำน
รักษำกำรแทนในต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

Mr. Chawan Svasti-Xuto

Executive Advisor 
Acting Deputy Director General

นางสาวอิสรา ภูมาศ

ที่ปรึกษำประจ�ำส�ำนักงำน

Miss Isra Phoomas

Executive Advisor

นางสาวปณิตา ชินวัตร

ที่ปรึกษำประจ�ำส�ำนักงำน
รักษำกำรแทนในต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

Miss Panita Shinawatra

Executive Advisor
Acting Deputy Director General

นางอภิรดี ขาวเธียร

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยนโยบำยและแผนส่งเสริม SMEs

Mrs. Apiradee Khaodhiar

Department Director of SME 
Policy and Planning

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายวิทวัส ล่ำาซำา

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

Mr. Wittawat Lamsam

Department Director of 
International Cooperation

นางพลาริน แย้มจินดา

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์

Mrs. Palarin Yamchinda

Unit Director of Policy and 
Strategy
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นางลักขณา ตั้งจิตนบ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ
ปฏิบัติงำนฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
งำนติดตำมและประเมินผลคลัสเตอร์

Mrs. Luckana Tangchitnob

Department Director of Data 
and Information Taking Charge 
of the Department of Cluster 
Monitoring and Evaluation 

นางพิมลภา สุวพานิช

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
กำรส่งเสริมSME และ
กำรด�ำเนินงำนส�ำนักงำน

Mrs. Pimolapar Suwaphanich

Department Director of the 
Monitoring and Evaluation 
of SME Promotion and Office 
Operation 

นายวชิระ แก้วกอ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยประสำนเครือข่ำยผู้ให้บริกำร SMEs

Mr. Wachira Kaewkor

Department Director of SME 
Service Provider Coordination

นางสาวนัฏฐา ตุณสุวรรณ

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ
รักษำกำรแทนในต�ำแหน่ง 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิเครำะห์สถำนกำรณ์
และเตือนภัยทำงเศรษฐกิจ

Miss Nuttha Toonsuwan

Deputy Department Director of 
Data and Information Acting 
Department Director of 
Economic Analysis and 
Risk Warning

กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย

นางสุทธิกานต์ มาสำาราญ

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริม
และประสำนเครือข่ำย

Mrs. Sutthikan Masamran

Unit Director of Business 
Network  Promotion
and Coordination 

นางสาววีรนุช ชั้นอินทร์งาม

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร 
ปฏิบัติงำนฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
และกำรให้บริกำร SME ครบวงจร

Miss Weeranut Chaninngam

Deputy Director of Strategy
Management Department
Taking Charge of the Department 
of Project Monitoring and 
Evaluation and the One Stop 
Service Center
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นายนิมิตร วงศ์จันทร์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
ฝ่ำยกฎหมำย

Mr. Nimitr Wongjun

Department Director of 
Legal Affairs

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย กลุ่มงานบริหาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายวีระยุทธ เชื้อไทย

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ SMEs
ปฏิบัติงำนฝ่ำยส่งเสริมSMEs
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนสื่อออนไลน์

Mr. Veerayuth Chuathai

Deputy Department Director of 
Business Promotion 
Taking Charge of the Department 
Of Business Promotion on 
Online Sales Promotion

นายเรวัต ฟินดี้

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
รักษำกำรแทนในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำร
ฝำ่ยทรพัยำกรบคุคลและฝำ่ยบรหิำรกลำง

Mr. Raywat Findy

Deputy Department Director of 
Human Resources Acting 
Department Director of Human 
Resources Acting Department 
Director of Central Administration

นายจอม มุกดาประกร

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ฝ่ำยประสำนเครือข่ำยผู้ให้บริกำร SMEs 
ปฏิบัติงำนฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยทั่วไป

Mr. Jorm Mukdaprakorn

Deputy Department Director of SME 
Service Provider Coordination 
Taking Charge of the Department 
of Business Promotion on Sales 
Promotion 

นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้เชี่ยวชำญพิเศษประจ�ำส�ำนักงำน
รักษำกำรแทนในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
ฝ่ำยอ�ำนวยกำร และฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร

Mr. Vejchayan Sanitwong na ayudhaya

Senior Specialist
Acting Department Director of 
the Director General Office
Acting Department Director of 
Strategy Management

นายธีระพงศ์ อุ่นเรือน

ผู้เชี่ยวชำญพิเศษประจ�ำส�ำนักงำน

Mr. Teerapong Ounruen

Senior Specialist
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