
พันธกิจ  บรูณาการ และผลักดนัการส่งเสรมิ MicroและSME ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพ่ือให้ MicroและSME สามารถเตบิโตและแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล


แผนปฏบิัตกิารของ สสว. ประจ าปี 2562
วิสัยทัศน์   "เปน็ผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MicroและSME สู่ความมั่งค่ังอยา่งยั่งยนื”

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ MicroและSME 

ของประเทศ ด้วย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง

MicroและSME และเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3 
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโต

และก้าวสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Agency)
สร้างโครงการส่งเสริม Microและ 

SME  ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง 
(High Impact) ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มสัดส่วน GDP SME 
ร้อยละ 45 ในปี 64

เชื่อมโยงมาตรการภาครัฐแก่ 
Microและ SME อย่างทั่วถึง

เพิ่มขีดความสามารถให้ Microและ 
SME เติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ 

(Business Life Cycle) 

พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับพร้อม

ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการวัต
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แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการประกอบการธุรกิจ
และการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการประกอบการ
ธุรกิจและการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตาม
ประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม 
MicroและSME ของประเทศ

1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม Microและ
SME ทั้งในและต่างประเทศ

1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ 
MicroและSME BIG DATA

1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผล
กระทบทาง เศรษฐกิจด้าน MicroและSME  

2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ 
MicroและSME  

2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS 
และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ

2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ
(Early Stage/Startup)

3.2 ส่งเสริม MicroและSME ให้รวมกลุ่มและ
ก้าวสู่สากล(Internationalization)

3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม / เทคโนโลยี 
ดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
(Business Transformation)

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office

4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผล
และมีธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 1 สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนา
ธุรกิจในระยะเร่ิมต้น (Early Stage)

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมาก
ขึ้นและให้ความช่วยเหลือ SME ท่ีประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ (Turn Around) 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความ
สามารถในการแข่งขันในระดับสากลมากขึน้

แนวทางที่ 4 พัฒนา ผปก.ชุมชน (Community-base) ให้มี                                    
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการประกอบการธุรกิจ
และการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

79,973,000 บาท 101,255,000 บาท 744,614,200 บาท 39,600,100 บาท

งบ
ปร

ะม
าณ

งบประมาณรวม >> 1,250,707,700 บาท ค่าบริหารจัดการ>>285,265,400 บาท



ยทุธศาสตร ์1 ยกระดับการบรูณาการ MicroและSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA

เป้าประสงค์ : สร้างโครงการส่งเสริม Microและ SME  ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิสูง (High Impact) ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเพิ่มสัดส่วน GDP SME ร้อยละ 45 ในปี 64

กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั แนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ

งาน/โครงการ  งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมที่ 11 1. งานจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

             2,250,000 

2. งานจดัท ายทุธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มรายสาขา รายพื้นที่

             6,875,000 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขบัเคล่ือน

แผนส่งเสริมSME

             4,000,000 

กจิกรรมที่ 11 4. งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME            11,000,000 

5. งานบริหารจดัการกองทุนร่วมลงทุน
             2,000,000 

กจิกรรมที่ 11 6. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ              5,000,000 

7. งานสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศ              5,000,000 

8. งานด าเนินกจิกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียน

ด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group :

 ASEAN SMEWG)

           15,000,000 

แผนปฏบิัติการประจ าปี 2562 ของ สสว.

1) หน่วยงานที่น าแผนการ

ส่งเสริม MicroและSME ไป

ใช้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยงาน

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

3) เครือขา่ยความร่วมมือใน

การส่งเสริม MicroและSME 

ไม่น้อยกว่า 25 เครือขา่ย

2) หน่วยงานที่เขา้ร่วม

กระบวนการติดตาม

ประเมินผล เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่า 2 หน่วยงาน

1.2 สร้างความร่วมมือใน

การส่งเสริม Microและ

SME ทั้งในและต่างประเทศ

1.1  บูรณาการแผน

งบประมาณและติดตาม

ประเมินผลให้ครอบคลุม

หน่วยงานส่งเสริม Micro

และSME ของประเทศ

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

หน้าที ่1



กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั แนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ

งาน/โครงการ  งบประมาณ (บาท)

4) พัฒนาฐานขอ้มูล Micro

และSME จ านวน 4 ด้าน

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

กจิกรรมที่ 11 9. งานจดัท าและปรับปรุงฐานขอ้มูล SME ประเทศไทย

ประจ าปี

           11,000,000 

5) มีขอ้มูล Micro 

Enterprise ที่สามารถ

จดัเกบ็และติดตาม ไม่น้อย

กว่า 100,000 ราย

- - 10. งานจดัเกบ็ขอ้มูล Micro Enterprise ในพื้นที่                        -   

กจิกรรมที่ 11 11. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดการประมาณ

การทางเศรษฐกจิ

             2,000,000 

12. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกจิ

ส าหรับ SME

             6,000,000 

13. งานจดัท ารายงานสถานการณ์ฯประจ าปี              3,000,000 

14. งานจดัท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกจิส าหรับ

ผู้ประกอบการ SME

             6,848,000 

- - 15. งานศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มต่างประเทศ                        -   

16. งานศึกษารายสาขาและรายงานศึกษาวิจยัด้าน SME

                       -   

1.4 พัฒนาเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห/์ประเมินผล

กระทบทาง เศรษฐกจิด้าน

 MicroและSME  (ต่อ)

6) พัฒนาเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์และประเมินผล

กระทบทางเศรษฐกจิ 1  

Model

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

1.3 พัฒนาและเชื่อมโยง

ฐานขอ้มูลให้รองรับ 

MicroและSME BIG DATA

กจิกรรมที่ 11แนวทางที่ 5 

Ecosystem

7) รายงานวิจยัและ

ประเมินผลทางเศรษฐกจิของ

 MicroและSME เผยแพร่ต่อ

สาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เร่ือง

หน้าที ่2



ยทุธศาสตร ์2 พัฒนากลไกการส่งเสรมิใหเ้ข้าถึง MicroและSME และเศรษฐกิจชุมชน

เป้าประสงค์ : เชื่อมโยงมาตรการภาครัฐแก ่Microและ SME อยา่งทั่วถงึ

กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั แนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ

งาน/โครงการ  งบประมาณ 

(บาท)

1)  มีการก าหนดนิยามวิสาหกจิรายยอ่ย 

(Micro Enterprise) และน ารายได้มาใช้

เป็นเกณฑ์ 1 เร่ือง

- - 1. งานก าหนดนิยาม SME และ Micro Enterprise                     -   

2)  มีเกณฑ์การประเมินศักยภาพ

ผู้ประกอบการ(MicroและSME scoring) 1 

เร่ือง

- - 2. งานพัฒนาเกณฑ์การประเมินศักยภาพ (Microและ

SME scoring)

                    -   

3) การศึกษาปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบให้

ง่ายต่อการท าธุรกจิไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

กจิกรรมที่ 11 3. โครงการศึกษาวิจยักฎหมายที่เอื้อและลดอปุสรรค

ต่อการประกอบธุรกจิของ SME ในกลุ่มธุรกจิบริการ

          2,000,000 

4) จดัต้ังศูนย ์OSS ระดับภูมิภาค 1 ศูนย ์ 

9) MicroและSME ได้รับการบริการขอ้มูล

องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 200,000 ราย*

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

กจิกรรมที่ 10 4. โครงการศูนยใ์ห้บริการ SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service Center : OSS)

        94,255,000 

5) มีการพัฒนาเคร่ืองมือการให้บริการ 

MicroและSME ด้วย ICT, chat bot, SME

 ONE จ านวน 1 ระบบ

- - 5 .งานพัฒนาเคร่ืองมือให้บริการ SME                     -   

2.1  พัฒนาปัจจยัเอื้อ

ต่อการเติบโตของ 

MicroและSME

2.2  ยกระดับการ

ให้บริการของศูนย ์

OSS และเชื่อมโยง

นโยบายของรัฐ

หน้าที ่3



กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั แนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ

งาน/โครงการ  งบประมาณ 

(บาท)

 6) จดัต้ังศูนย ์Center of Excellence     

  6.1 กลุ่มเกษตร จ านวน 4 ศูนย์

- - 6. จดัต้ังศูนย ์Excellence Center ในกลุ่มเกษตร                     -   

   6.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ศูนย์

 (ต้นแบบ)

- - 7. จดัต้ังศูนย ์Excellence Center ในสินค้าชุมชน -                   

   6.3 Ecommerce Center จ านวน 18 

ศูนย ์(กลุ่มจงัหวัด)

- - 8. จดัต้ังศูนย ์Excellence Center  Ecommerce -                   

7) MicroและSME ที่เขา้ถงึแหล่งเงินทุนไม่

น้อยกว่า 3,000 ราย

- - 9. โครงการเงินทุนฟื้นฟูกจิการวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

 (ต่อเนือ่งปี 2560)

8) MicroและSMEได้รับองค์ความร้และ

ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการน าเขา้-

ส่งออก จ านวน 5,000 ราย

- - 10. โครงการส่งเสริมความรู้ให้กบั SMEs ในการ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ตามมาตรการ

เพิ่มขดีความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กบั SMEs 

ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

 (ต่อเนือ่งปี 2560)

9) MicroและSME ได้รับการบริการขอ้มูล

องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 200,000 ราย*

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

กจิกรรมที่ 10 11. งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge

 Center)

5,000,000          

10) มีฐานขอ้มูลและระบบขึ้นทะเบียนที่

ปรึกษา/พี่เล้ียง 1 ระบบ

- - 12. งานพัฒนาระบบที่ปรึกษา/พี่เล้ียง

11) จ านวนที่ปรึกษาในระบบเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่า 800 ราย

- - 13. งานพัฒนาเครือขา่ยและขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา/พี่

เล้ียง

หมายเหตุ :* หมายถงึ * ตัวชี้วัดร่วม

-                   2.3  พัฒนาเครือขา่ยที่

ปรึกษา

2.2  ยกระดับการ

ให้บริการของศูนย ์

OSS และเชื่อมโยง

นโยบายของรัฐ (ต่อ)

หน้าที ่4



ยทุธศาสตร ์3 สรา้งสังคมผู้ประกอบการใหเ้ติบโตและก้าวสูส่ากล

เป้าประสงค์ : เพิ่มขดีความสามารถให้ Microและ SME เติบโตได้ตามวงจรธุรกจิ (Business Life Cycle) 

1) มีการจัดต้ัง SME National Startup Center 1 

เร่ือง
- - 1. งานพัฒนาและการส่งเสริมการเร่ิมต้นธรุกิจ (SME National

 Startup Center : NSC)

                         -   

กิจกรรมที ่1 2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)             135,000,000 

กิจกรรมที ่1 3. โครงการยกระดับธรุกิจเร่ิมต้น (Boot Up New 

Entrepreneurs)

              21,000,000 

3) เครือข่ายของคลัสเตอร์ทีไ่ด้รับการเพิม่

ศักยภาพ 30 เครือข่าย

แนวทางที ่2

Regular &

Turn around

กิจกรรมที ่4 4. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME               60,000,000 

กิจกรรมที ่3 5. โครงการประกวด SME National Awards               11,000,000 

กิจกรรมที ่3 6.  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 5,477,700                

3.1 ส่งเสริมการ

เร่ิมต้นธรุกิจ (Early

 Stage/Startup)

3.2  ส่งเสริม 

MicroและSME ให้

รวมกลุ่มและก้าวสู่

สากล
(Internationalization)

แนวทางที ่1 

Early Stage

2) จ านวน MicroและSME ทีม่ีการเข้าสู่

กระบวนการเร่ิมต้นธรุกิจ ไม่น้อยกวา่ 2,000 

ราย

แนวทางที ่2

Regular &

Turn around

4) MicroและSME ทีไ่ด้รับการยกระดับ

มาตรฐานไม่น้อยกวา่ 1,500 ราย

งบประมาณ (บาท)กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั งาน/โครงการแนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ
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งบประมาณ (บาท)กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั งาน/โครงการแนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ
แนวทางที ่2

Regular &

Turn around

กิจกรรมที ่3 7. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวดั (SME Provincial

 Champions)

              50,000,000 

แนวทางที ่ 3

Strong

กิจกรรมที ่7 8. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ SME ในเครือข่ายธรุกิจอาหาร

ด้วยระบบมาตรฐานสากล

4,705,100                

แนวทางที ่4

Community-based

กิจกรรมที ่9 9. โครงการยกระดับ ผปก.วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม

15,000,000              

กิจกรรมที ่2 10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่ศักยภาพสู่ตลาดสากล 20,000,000              

กิจกรรมที ่3 11.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจระดับเติบโต (SME 

Regular Level)

137,115,000            

กิจกรรมที ่5 12. โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 110,000,000            

แนวทางที ่ 3

Strong

กิจรรมที ่6 13.  โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับ ผปก. SME 40,760,900              

แนวทางที ่2

Regular &

Turn around

5) MicroและSME ทีไ่ด้รับการส่งเสริมสู่สากล

 3,000 ราย 

6) MicroและSME มีรายได้เฉล่ียเพิม่ขึน้ ร้อย

ละ 10

3.2  ส่งเสริม 

MicroและSME ให้

รวมกลุ่มและก้าวสู่

สากล
(Internationalization) (ต่อ)

4) MicroและSME ทีไ่ด้รับการยกระดับ

มาตรฐานไม่น้อยกวา่ 1,500 ราย (ต่อ)
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งบประมาณ (บาท)กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั งาน/โครงการแนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ
7) พัฒนารูปแบบ (model) การประกอบ

ธรุกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยแีละ

สภาวการณ์แข่งขันทีเ่ปล่ียนแปลง ไม่น้อยกวา่

 3 Model

- - 14.  งานพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการประกอบธรุกิจ -                        

กิจกรรมที ่8 15.  โครงการประชารัฐเพือ่พัฒนาวสิาหกิจชุมชน และ SME 

ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SME & OTOP Transformation)

7,000,000                

กิจกรรมที ่8 16. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเพือ่การพัฒนาที่

ยัง่ยนื

              79,000,000 

กิจกรรมที ่8 17. โครงการยกระดับ ผปก.ชุมชนต้นแบบทีม่ีศักยภาพก้าวสู่ 

SME (Micro to be SME)

3,555,500                

กิจกรรมที ่8 18. โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวดั

แม่ฮ่องสอน

16,000,000              

กิจกรรมที ่8 19. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพือ่สร้างความเข้มแข็งแก่

ธรุกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ

4,000,000                

กิจกรรมที ่8 20. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนว

พระราชด าริ

25,000,000              

แนวทางที ่4

Community-based

3.3 ส่งเสริมการใช้

นวตักรรม /

เทคโนโลย ีดิจิทัล

และการปรับเปล่ียน

รูปแบบธรุกิจ

(Business 

Transformation)

8)  MicroและSME ทีม่ีการน านวตักรรม /

เทคโนโลย ีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาธรุกิจไม่

น้อยกวา่ 5,000 ราย

หน้าที ่7



ยทุธศาสตร ์4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรใหม้ีสมรรถนะสูง(High Performance Agency)

เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับพร้อมตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ

กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั แนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ

งาน/โครงการ  งบประมาณ (บาท)

1) มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้

สอดคล้องกบัแผนปฎิรูปประเทศ 1 เร่ือง

- - 1. งานปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับการ

เปล่ียนแปลง

                      -   

2) ร้อยละของบุคลากรที่มี Core 

Competency ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

กจิกรรมที่ 11 2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             5,875,000 

กจิกรรมที่ 11 3. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

          10,367,800 

กจิกรรมที่ 11 4. โครงการบริหารจดัการ อดุหนุนและ

สนับสนุนเงินทุนให้แก ่SME

            4,757,300 

- 5. งานปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร

                      -   

- 6. งานเสนอแนะการปรับปรุง ระเบียบ 

ขอ้บังคับ เพื่อเอื้อต่อการด าเนินงานของ สสว.

-                     

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

-

3) ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภายในองค์กร

ให้ทันสมัยไม่น้อยกว่า 2 ระบบ

4.1 ปรับโครงสร้าง

องค์กรให้สอดคล้องกบั

แผนปฎิรูปประเทศ

4.2 ยกระดับการ

บริหารจดัการสู่ 

Smart Office
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กลยทุธ์/แผนงาน เป้าหมาย / ตัวชีว้ดั แนวทางการ

ส่งเสริม SME

กิจกรรมตาม

แผนบูรณาการ

งาน/โครงการ  งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมที่ 11 7. งานสนับนุนและวางแผนองค์กร 1,600,000            

กจิกรรมที่ 11 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามภารกจิและนโยบายของรัฐ

17,000,000          

- - 9. งานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้มี

มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

-                     

5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

- - 10. งานประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

-                     

285,265,400            

1,250,707,700        

กจิกรรมตามแผนบูรณาการ ประกอบด้วย

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมที ่7 พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล

กิจกรรมที ่2 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ SME ให้สร้างมูลค่าเพิม่ได้ กิจกรรมที ่8 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารธรุกิจ

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มทัว่ไป มีศักยภาพเพิม่ขึน้ กิจกรรมที ่9 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน

กิจกรรมที ่4 พัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชือ่มโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ กิจกรรมที ่10 สนับสนุนข้อมูลส าหรับการประกอบธรุกิจของ SME

กิจกรรมที ่5 ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME กิจกรรมที ่11 จัดท าแผน พัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME

                

แนวทางที่ 5 

Ecosystem

งบประมาณ

4)  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 หน่วยงาน

ค่าใช้จา่ยในการบริหารกองทุน

กิจกรรมที ่6 ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทีม่ีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึน้

4.3  ผลักดันองค์กรให้

เน้นประสิทธิผลและมี

ธรรมาภิบาล

หน้าที ่9


