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บคุลากรมคีวาม
เปน็มอือาชีพ 
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มสีมัพันธภาพ 

ที่ ี อ่กนั 

Ownership 
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ในองคก์ร 
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ท างานโปรง่ใส 
มคีณุธรรม 
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มุง่ผลสมัฤทธิ์
และความเปน็
เลศิในผลงาน 
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ค ำน ำค ำน ำ  
 

ส ำนักงำนสงเสริมวิสำห กิจขนำ กลำงและขนำ ยอม ้สสว .) มีบทบำทหนำที                               

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

มอบหมำยจำกรัฐบำลใหเป็นหนวยงำนหลักในกำรจั ท ำแผนกำรสงเสรมิ SME กำรผลัก ันแผน

ไปสูกำรปฏิบั ิ  กำรสนับสนุนหนวยงำนปฏิบั ิ กำร ิ ำมประเมินผลกำรสงเสริม SME                       

ใหเป็นไป ำมแผนและนโยบำยของรัฐบำล และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหนวยงำนภำครัฐ 

ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เพื่อสงเสริมสนับสนุน SME ไทย รวมถึงในฐำนะเจำภำพหลัก

ในกำรจั ท ำงบประมำณลักษณะบูรณำกำร ำนกำรสงเสริม SME นับ ั้งแ ปี 2559 จนถึง

ปัจจุบัน สสว. ไ รวมมือกับหนวยงำน ำงๆ ในกำร  ำเนินงำน ำมแผนกำรสงเสริม SME 4.0 

และผลัก ันกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME ที่สอ คลองกับนโยบำย Thailand 4.0 

ของรัฐบำล  

ังนั้นเพื่อใหกำร  ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล ำมเปำหมำย ัวช้ีวั ของแผน

ที่ก ำหน ไว กำร ิ ำมประเมินผลกำร  ำเนินงำนจึงมีบทบำทส ำคัญที่จะเป็นสวนหนึ่งในกำร

สะทอนภำพกำรท ำงำน สภำพปัญหำ อุปสรรคในแ ละชวงเวลำของกำร  ำเนินงำน ลอ จน

กำรน ำเสนอผลกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME ที่ส ำคัญและโ เ นในหวงระยะเวลำ

นั้นๆ ผำนกำรน ำเสนอเป็นรำยไ รมำส ที่จะเสนอ อคณะกรรมกำรสงเสริมวิสำหกิจขนำ กลำง

และขนำ ยอม ้เฉพำะกิจ) คณะอนุกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนฯ และผูบริหำรส ำนักงำนฯ เพื่อให

ทรำบผลกำร  ำเนินงำนสงเสริมและสนับสนุน SME อยำง อเนื่อง และใชประโยชน์ในกำร

บริหำรงำนและกำรสงเสริม SME อไป 
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ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562

 

มา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ  SME ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอั ราแลกเปลี่ยน 

 

08 

รายงานสถานการณว์ิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

 

07 

การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสริม SME 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผปูระกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนา กลางและ
ขนา ยอมสูสากล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายละเอีย ผลการ  าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562 ้ผลสะสม ั้งแ  .ค.61-มิ.ย.62) 
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สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน/โครงการ ของส านักงาน ปี 2562 

 

04 

การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกจิขนา กลาง                 
และขนา ยอม ประจ าปี 2562 

 

03 

ทิศทางการสงเสรมิ SME ปี 2562 02 

ความเชื่อมโยงระ ับยุทธศาส ร์จากแผนชา ิสูแผนระ บัองค์กร 01 
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แผ
นร
ะ
ับท

ี่ 4
 

 

แผนยุทธศาส ร์ สสว. 

ยทุธศาส รย์กระ บัการบรูณาการ  Micro และ SME  ของประเทศ วย BIG  DATA 

ยทุธศาส ร์พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ  Micro และ SME  และเศรษฐกจิชมุชน 

ยทุธศาส รส์รางสงัคมผปูระกอบการใหเ บิโ และกาวสสูากล 

ยทุธศาส ร์เพิม่ศกัยภาพองคก์รใหมสีมรรถนะสงู ้High  Performance  Agency) 

แผ
นร
ะ
ับท

ี่ 3
 

 

แผนการสงเสริมSME ฉบับท่ี 4 

ยทุธศาส รส์งเสรมิและพัฒนา SME รายประเ น็ 

- ยกระ บัผลิ ภาพ เทคโนโลย ีนวั กรรม  / - การเขาถงึแหลงเงนิทนุ  / - การเขาถงึ ลา และเขาสสูากล / - ความเปน็ผปูระกอบการ 

ยทุธศาส ร์เสรมิสรางขี ความสามารถ SME เฉพาะกลมุ 

- ผปูระกอบการใหมทีม่มีลูคาสงู  / - การรวมกลมุและเครอืขายธรุกจิ / - วสิาหกจิฐานราก 

ยทุธศาส ร์พัฒนากลไกเพือ่ขบัเคลือ่นการสงเสรมิ SME อยางเปน็ระบบ 

− พัฒนาเครือ่งมอืการสงเสรมิ SME / - ทบทวนปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

แผนปฏบิั กิารสงเสรมิ SME  /  แผนบรูณาการพฒันาผปูระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม  
 

แผ
นร
ะ
ับท

ี่ 2
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

- การจั ัง้ Center of Excellence ภาคเกษ ร สนิคาชมุชน และ E-Commerce Center  

- การปรบัปรงุกฎหมาย  / - National Start up Center / - การจั อนั บัความนาเชือ่ถอื SME 

- หลักเกณฑก์ารจั สรรเงนิสนบัสนนุ SME  / - การอบรมความรู และการจั ัง้วทิยาลยั SME 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยทุธศาส รก์ารสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและแขงขนัไ อยางยัง่ยนื วัชีว้ั :  สั สวน SME GDP เพิม่ขึน้เปน็ 45% เมือ่สิน้สุ แผนฯ 12 

- สรางผปูระกอบการใหมทีม่ทีกัษะการท าธุรกจิ  / - การจั ัง้วสิาหกจิชมุชน  / - ก าหน หลกัสู รพัฒนาความเปน็ผปูระกอบการในการศกึษา 

- สนบัสนนุการเขาถงึขอมลู แหลงทนุ นวั กรรม / -สงเสรมิการใช ICT ในการจั การและการ ลา   / - สงเสรมิการรวมกลมุคลสัเ อร์ในรปูแบบ
หวงโซมลูคา  

- สรางโอกาสในการ  าเนนิธุรกจิระหวางประเทศ  / - สงเสรมิบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา SME  

01 
ความเชื่อมโยงระ ับยุทธศาส ร์จากแผนชา ิ
สูแผนระ ับองค์กร 

  

  

  

  

แผ
นร
ะ
ับท

ี่ 1
 

 

ยุทธศาส ร์ชา ิ 20 ปี 

ยทุธศาส ร์ านการสรางความสามารถในการแขงขนั 

- สรางความเขมแขง็ผปูระกอบการอจัฉรยิะ  / - สรางโอกาสเขาถงึบริการทางการเงิน / - สรางโอกาสเขาถงึ ลา  

- สรางระบบนเิวศที่เอือ้ อการ  าเนนิธรุกจิของผปูระกอบการและวสิาหกจิขนา กลางและขนา ยอมยคุใหม 
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GENERAL 

GENERAL 

กลุมผูประกอบการที่  าเนินธุรกิจ วยความแ ก าง มีความโ เ น การสรางมูลคาเพิ่ม การก าหน กลยุทธ์
ราคา มีความสรางสรรค์  มีกลุมเปาหมายชั เจน หรือมีงานวิจัยมาสนับสนุน ซึ่งจะเป็นกลุมหลักในการขับเคลื่อน
ความเขมแข็งของธุรกิจ 

กลุมผูประกอบการที่จะทราบวาสินคา นเองเหมาะกับ ลา ไหนใน างประเทศ เชน ญี่ปุน ะวันออกกลาง เอเซียกลาง 
โ ย สสว. ไ วางแพล ฟอร์ม ิจิ อล เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไ  

 

กลุมผูประกอบการที่เป็น  e-commerce เพื่อที่จะไ หาแนวทางในการยกระ ับผูประกอบการ ซึ่งขณะน้ี สสว. 
จั ท า Application SME  CONNEXT เพื่อใหผูประกอบการรับทราบขาว กิจกรรม างๆ ของ สสว. ที่เป็น
ประโยชน์กับผูประกอบการและเชื่อมโยงกับหนวยงานสงเสริม  SME รวมทั้งจั ท าเว็บไซ ์  SME ONE  

ผูที่เริ่ม นสนใจเป็นผูประกอบการ ซึ่ง องเริ่มจากความ ั้งใจที่จะเรียนรูเป็นผูประกอบการมาสูการเขาใจกลไก โ ย 
สสว. จะผลัก ันและคั เลือกใหเขากลุมหลัก 3 กลุมแรก อไป 

 

การสรางผูประกอบการใหมในวัย 50 ขึ้นไป โ ย สสว. จะชวยวางแผนใหกับคนกลุม ังกลาวกอน 10 ปีลวงหนา 
เพื่อใหเขาใจกลไกการ  าเนินธุรกิจกอนวัยเกษียณ 

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอ านวยการ สสว. ไ แถลงขาวนโยบายการสงเสริม SME ปี 2562 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2561 ภายใ
แนวคิ  “SME SPEED” ซึ่งเป็นการ  าเนินการ อเนื่องจากทิศทางการสงเสริม SME ปี 2561 “REINVENTING SME FUTURE” 
ซึ่งค าวา SPEED มาจากค าวา Smart (ฉลา รอบรู) Proactive (การท างานเชิงรุก) Efficiency (มีประสิทธิภาพ) Exclusive                  
(มีความพิเศษ และ Digitalization (ปรับกระบวนการท างานสูระบบ ิจิทัล) เป็นกลไกหลัก โ ยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุม Micro  SME 

กลุม Small และกลุม Medium รวมทั้งเปลี่ยนค าวา Start up เป็นค าวา Born  โ ยแบงออกเป็น 5 กลุม ังนี ้

02 ทิศทางการสงเสริม SME ปี 2562 

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

 

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

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

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที่  7/61 

 วนัที่ 24 ก.ย.61 

 คณะกรรมการสงเสรมิฯ ้เฉพาะกจิ) 
ในคราวการประชมุ ครัง้ที่ 2/61  
วนัที่ 12 .ค.61 

 คณะอนกุรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชมุครัง้ที่  1/61 

 วนัที่ 15 ม.ค.61 

 
ปี 2560-2564 

้ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 
 

ปี 2560-2564 

(ฉบับทบทวนปี 2562-2564่ 
 

แผนฯ ระยะ 5 ปี 

้ปี 2560-2564) 

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

จากแผนยุทธศาส ร์สสว. ปี 2560-2564 ้ฉบับทบทวนปี 2562-2564) น ามาสูการแปลงแผนไปสู
การปฏิบั ิ ที่มุงเนนการสงเสริม SME ใหเ ิบโ ามแนวทาง Business Life Cycle โ ยแบงกลุม
การสงเสริม และความหมายในแ ละกลุม ังนี้ 
 

ผูที่สนใจจะเริ่มธุรกิจ 

…………………………… 

ผูเริ่ม นธุรกิจมาไมเกิน 
3ปี ้New SME) หรือ  
ไมเกิน 5  ปี ้Startup) 

Early Stage 

 าเนินธุรกิจมาแลว
ไมนอยกวา 3 ปี 

………………………… 

อยูในชวงพัฒนาธุรกิจ 

………………………… 

เนน ลา ในประเทศ 

………………………… 

องการความ
ชวยเหลือใน
ระ ับพื้นฐาน 

Regular 

ประสบปัญหาใน
การ  าเนินธุรกิจ 

……………………… 

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

มีผลประกอบการ
ขา ทุน อเนื่อง
ในชวง 3 ปีที่ผานมา 

Turn Around 

วิสาหกิจชุมชน 

…………………………… 

ผูประกอบการ OTOP 
…………………………… 

สหกรณ์ 

Community 

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

เป็น น 
…………………………… 

โครงสรางพื้นฐานและ
ปัจจัยเอื้อ างๆ อาทิ 
ศูนย์บริการ SME และ
ฐานขอมูล SME เป็น น 

 

Ecosystem 

 

 าเนินธุรกิจมาแลว
ไมนอยกวา 3 ปี 

………………………… 

มีศักยภาพในการ
เ ิบโ ทั้ง ลา ในและ
างประเทศ 

………………………… 

มีการเ ิบโ ของ
รายไ เฉล่ีย ไมนอย
กวารอยละ 20 อปี 
ในชวง 3 ปีที่ผานมา 
………………………… 

เนนการพัฒนาใน
ระ ับสูง ้Advance) 

Strong 
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การ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ภายใ แผนยุทธศาส ร์ ปี 2562 

จากการ ิ ามผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2562 จ านวน 4 ยุทธศาส ร์ 31 
ัวช้ีวั  พบวา ผลการ  าเนินงานสะสม ั้งแ เ ือน ุลาคม 2561- มิถุนายน 2562 บรรลุเปาหมายแลว 12 ัวช้ีวั   

โ ยมีรายละเอีย จ าแนก ามยุทธศาส ร์ ังนี้ ้รายละเอีย เพิ่มเ ิมที่ภาคผนวก ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7 ัวชี้วั   บรรลุเปาหมาย    5  ัวชี้วั  

 
         ไมบรรลุเปาหมาย - ัวชี้วั  

ยุทธศาส ร์ที่ 1  ยกระ ับการบูรณาการ Micro และ SME ของ
ประเทศ วย BIG  Data 

สรางโครงการสงเสริม Micro และ SME ที่สงผลกระทบ อเศรษฐกิจสูง ้High Impact) รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มสั สวน GDP SME รอยละ 45 ในปี 2564 

(1) งานจั ท าแผนปฏบิั กิารสงเสรมิ SME  
(2) งานจั ท ายทุธศาส ร์ และแผนปฏบิั กิารสงเสรมิ  

SME รายสาขา รายพ้ืนที่  
(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและขบัเคลือ่น

แผนสงเสรมิ SME 
(4) งาน ิ ามและประเมนิผลโครงการสงเสรมิ  SME 
(5) งานบริหารจั การกองทนุรวมลงทนุ 

หนวยงานทีน่ าแผนการสงเสรมิ  
Microและ SME  ไปใชเพิม่ขึน้            
ไมนอยกวา 3 หนวยงาน 

 ผลทีไ่  3 หนวยงาน 

------------------------------------- 
หนวยงานที่เขารวมกระบวนการ ิ าม
ประเมนิผล เพ่ิมขึน้ไมนอยกวา              
2 หนวยงาน 

 ผลทีไ่  2 หนวยงาน 

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

1.1  บูรณาแผนและงบประมาณให
ครอบคลุมหนวยงานสงเสริม  
Micro  และ SME ของประเทศ 

 

(9) งานจั ท าและปรบัปรงุฐานขอมลู SME ประเทศไทย
ประจ าป ี

พัฒนาฐานขอมลู Micro และ SME 
จ านวน 4 าน 

 ผลทีไ่  4 าน 

------------------------------------- 
 มขีอมลู Micro Enterprise ที่
สามารถจั เกบ็และ ิ าม ไมนอยกวา 
100,000 ราย 

 ผลทีไ่  274,697 ราย 
------------------------------------ 

1.3 พั ฒ น า แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานขอมลูใหรองรบั  Micro  
และ SME BIG DATA  

 

(10) โครงการพัฒนาเครือ่งมอืและ ัวชีว้ั การประมาณการ
ทางเศรษฐกจิ 

(11) โครงการศกึษาการประเมนิมลูคาทางเศรษฐกจิส าหรบั 
SME 

(12) งานจั ท ารายงานสถานการณฯ์ประจ าปี 
(13) งานจั ท า ชันชีีว้ั ภาวะเศรษฐกจิส าหรบัผปูระกอบการ 

SME 

พัฒนาเครือ่งมอืในการวิเคราะห์และ
ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิ            
1  Model 

 ผลทีไ่  - 
------------------------------------- 
รายงานวจิยัและประเมนิผลทาง
เศรษฐกจิของ Micro และ SME 
เผยแพร อสาธารณะไมนอยกวา              
6 เรือ่ง 

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

1.4 พัฒนาเครื่องมือ ในการ
วิเคราะห์/ประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ าน Micro  
และ SME 

(6) งาน  าเนนิการ ามกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ  
(7) งานสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางประเทศ 
(8) งาน  าเนนิกจิกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซยีน

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

เครอืขายความรวมมอืในการสงเสรมิ 
Micro และ SME ไมนอยกวา                 
25 เครอืขาย 

 ผลทีไ่  35 เครือขาย 

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

1.2 สรางความรวมมือ ในการ
สงเสริม  Micro  และ SME 
ทั้งในและ างประเทศ 

 

E
co

system
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เพื่อเชื่อมโยงมา รการภาครัฐแก Micro และSME อยางทั่วถึง 

 11 ัวชี้วั   บรรลุเปาหมาย   2 ัวชี้วั  
 

 ไมบรรลุเปาหมาย - ัวชี้วั  

ยุทธศาส ร์ที่ 2 พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

E
co

system
 

มีการก าหน นยิามวสิาหกจิรายยอย 
้Micro Enterprise) และน ารายไ มาใช
เปน็เกณฑ์ 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  - 
------------------------------------- 
มีเกณฑก์ารประเมนิศกัยภาพ
ผปูระกอบการ้MicroและSME 
scoring) 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่   
------------------------------------- 
การศกึษาปรบัปรงุ กฎหมาย ระเบยีบให
งาย อการท าธรุกจิไมนอยกวา 3 เรือ่ง 

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

2.1 พัฒนาปจัจยัเอือ้ อการเ บิโ
ของ Micro และ SME 

(14) โครงการศกึษาวจิยักฎหมายทีเ่อือ้และล อปุสรรค
อการประกอบธรุกจิของ SME ในกลมุธุรกจิ

บรกิาร 

จั ัง้ศูนย์ OSS ระ บัภูมภิาค 1 ศูนย ์
 ผลที่ไ  - 
------------------------------------- 
มีการพฒันาเครือ่งมือการใหบริการ Micro

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

 ผลที่ไ  2 ระบบ 
------------------------------------- 
จั ัง้ศูนย์ Center of Excellence              

-กลุมเกษ ร จ านวน 4 ศูนย ์

 ผลที่ไ  2 ศูนย์ 

     - กลุมผลิ ภณัฑ์ชุมชน จ านวน 1 ศูนย์ 
้ นแบบ) 

 ผลที่ไ  - 
    - Ecommerce Center จ านวน 18 ศูนย์ 

้กลุมจงัหวั ) 
 ผลที่ไ  12 ศูนย์ 

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

นอยกวา 3,000 ราย 

 ผลที่ไ  - 
------------------------------------- 
Micro และ SME ไ รับองค์ความรและ

ประโยชน์จากมา รการสงเสริมการน าเขา-
สงออก จ านวน 5,000 ราย 

 ผลที่ไ  4,136 ราย 
------------------------------------- 
Micro และ SME ไ รับบริการขอมลูองค์

ความรูไมนอยกวา 200,000 ราย 

 ผลที่ไ  141,403 ราย 
-------------------------------------

2.2 ยกระ บัการใหบรกิารของ
ศนูย ์ OSS และเชือ่มโยง
นโยบายของรัฐ 

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

(16) งานพัฒนาองคค์วามรสู าหรบั SME (Knowledge 
Center) 

มีฐานขอมลูและระบบขึน้ทะเบยีนที่
ปรกึษา/พ่ีเลีย้ง 1 ระบบ 

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

 ผลทีไ่  676 ราย 
------------------------------------- 

2.3พัฒนาเครอืขายทีป่รกึษา  าเนนิการ อเนือ่ง ามภารกจิปี 2561 
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  8 ัวชี้วั   บรรลุเปาหมาย    3 ัวชี้วั  
 
  ไมบรรลุเปาหมาย - ัวชี้วั  

ยุทธศาส ร์ที่ 3  สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 

เพิ่มขี ความสามารถให Micro และ SME เ ิบโ ไ ามวงจรธุรกิจ ้Business  Life  Cycle) 

้17) โครงการพัฒนาผปูระกอบการใหม 
้Early Stage) 

้18) โครงการยกระ บัธรุกจิเริม่ น ้Boot Up 

New Entrepreneurs) 

มีการจั ัง้ SME  National Start up 
Center 1 เรือ่ง 

 ผลทีไ่  - 
------------------------------------- 
จ านวน Micro และ SME  ทีม่กีารเขาสู
กระบวนการเริม่ นธรุกจิ ไมนอยกวา 
2,000 ราย 

 ผลทีไ่  2,186 ราย  
------------------------------------- 

3.1 สง เสริ มก าร เริ่ ม นธุ รกิ จ 
้Early Stage/Startup) 

(19) โครงการสนบัสนนุเครอืขาย  SME 

(20) โครงการประกว   SME  National Award 

(21) โครงการยกระ บัมา รฐานสนิคา 
(22) โครงการพัฒนาสสูุ ยอ เอสเอม็อจีงัหวั  

้SME Provincial  Champions) 

(23) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ  SME  ในเครอืขาย
ธุรกจิอาหาร วยระบบมา รฐานสากล 

(24) โครงการยกระ บัผปูระกอบการวสิาหกจิชมุชน
กลมุอาหารและเครือ่ง ืม่ 

(25) โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพสู
ลา สากล 

(26) โครงการสงเสรมิและพัฒนาธรุกจิระ บัเ บิโ  
้SME Regular  Level) 

(27) โครงการสงเสรมิพัฒนา ลา อเิล็กทรอนกิส์
ส าหรบั SME 

(28) โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรับ ผปก. 
SME 

เครอืขายของคลสัเ อรท์ี่ไ รบัการเพ่ิม
ศกัยภาพ 30 เครอืขาย 

 ผลทีไ่  31 เครือขาย 

------------------------------------- 
 Micro และ SME ที่ไ รบัการยกระ บั
มา รฐานไมนอยกวา 1,500 ราย 

 ผลทีไ่  1,657 ราย 
------------------------------------- 
Micro และ SME ที่ไ รบัการสงเสรมิ              
สสูากล 3,000 ราย 

 ผลทีไ่  1,557 ราย 
------------------------------------- 
 Micro และ SME มรีายไ เฉลีย่เพิม่ขึน้ 
รอยละ 10 

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

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

พัฒนารปูแบบ ้model) การประกอบ
ธุรกจิใหม ใหสอ คลองกบัเทคโนโลยแีละ
สภาวการณ์แขงขนัที่เปลีย่นแปลง ไม
นอยกวา 3  Model 

 ผลทีไ่  - 
------------------------------------- 
Micro และ SME ทีม่กีารน านวั กรรม /
เทคโนโลยี จิทิลั มาใชในการพัฒนา
ธุรกจิไมนอยกวา 5,000 ราย 

 ผลทีไ่  4,366 ราย 
------------------------------------- 
 

3.3 สงเสรมิการใชนวั กรรม/เทคโนโลยี 
จิทิัล และการปรบัเปลีย่นรปูแบบ

ธุรกจิ้Business 

Transformation) 

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

Transformation) 

(30) โครงการสงเสรมิเครอืขายวสิาหกจิชมุชนเพือ่การ
พัฒนาทีย่ัง่ยนื 

(31) โครงการยกระ บัผปูระกอบการชมุชน นแบบทีม่ี
ศกัยภาพกาวสู SME (Micro to be SMEs) 

(32) โครงการ นแบบการแกไขปญัหาความยากจน 
จงัหวั แมฮองสอน 

(33) โครงการพัฒนาผปูระกอบการเพือ่สรางความ
เขมแขง็แกธรุกจิชมุชน ามแนวพระราช  าริ 

(34) โครงการพัฒนาผปูระกอบการในงานศลิปาชีพ
ามแนวพระราช  าริ* 

*ไ รบัความเหน็ชอบใหยกเลกิโครงการในคราวการประชมุ 
คณะอนกุรรมการบริหาร สสว. ครัง้ที่  4/2561 เมือ่วนัที่ 28 มิ.ย.61 
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พัฒนาองค์กรและบุคลากรใหมีมา รฐานเป็นที่ยอมรับพรอม อบสนองความ องการผรูับบริการ 

 5 ัวชี้วั   บรรลุเปาหมาย    2 ัวชี้วั  
 

  ไมบรรลุเปาหมาย - ัวชี้วั  

ยุทธศาส ร์ที่ 4  เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง                         
้High Performance Agency) 

E
co

system
 

(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์มีการปรบัโครงสรางองคก์รให
สอ คลองกบัแผนปฎริปูประเทศ             
1 เรือ่ง 

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

Competency ผานเกณฑม์า รฐาน
เพิ่มขึน้ไมนอยกวา รอยละ 5 

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

4 .1  ป รับ โครงสรางองค์กร ให
ส อ คลอ งกั บ แผนปฎิ รู ป
ประเทศ 

(36) งานพัฒนาศกัยภาพ านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(37) โครงการบริหารจั การ อุ หนนุและสนบัสนนุ

เงนิทนุใหแก  SME 

ปรบัปรงุระบบปฏบิั งิานภายในองคก์ร
ใหทนัสมยัไมนอยกวา 2 ระบบ 

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

4.2 ยกระ ับการบริหารจั การสู 
Smart Office 

(38) งานสนบัสนนุและวางแผนองคก์ร 
(39) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิั งิาน าม

ภารกจิและนโยบายของรัฐ 

ผลการ  าเนนิงานเปน็ไป ามเกณฑ์
มา รฐาน 3 หนวยงาน 

 ผลทีไ่  3 หนวยงาน 

------------------------------------- 
รอยละความพึงพอใจของผรูบับริการไม
นอยกวารอยละ 80 

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

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

้39 โครงการ) 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 
สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 
 
 

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

ยุทธศาส ร์ที่ 2 
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

งบประมาณ 101,255,000 บาท ้8.10%) 

จ านวน 3 โครงการ 

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

งบประมาณ 79,973,000 บาท ้6.39%) 

จ านวน 13 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมี
สมรรถนะสูง ้High  Performance  Agency) 
 

งบประมาณ 39,600,100 บาท ้3.17%) 

จ านวน 5 โครงการ 

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

มิ ิการ  าเนินงานโครงการพิจารณา ามแนวทางการสงเสริม SME 5 แนวทาง (ภายใ แผนบูรณาการสงเสริม SME ป ี2562) 

แนวทางที่ 1 สรางความเป็นผูประกอบการและ
พัฒนาธรุกิจในระยะเริ่ม น ้ Early Stage) 

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

แนวทางที่ 3 สงเสริม SME ที่มศีักยภาพ 
้Strong) ใหมีความสามารถในการแขงขันใน
ระ ับสากลไ มากขึ้น 

แนวทางที่ 4 พฒันาผูประกอบการชุมชน 
้Community - based) ใหมีความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

แนวทางที่ 5 พฒันาปัจจัยแว ลอมที่เอื้อ อ
การประกอบธรุกิจเพื่อการสงเสริม SME 

(Ecosystem) 

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

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

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

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

16.16% งบประมาณ 156,000,000 บาท / 2 โครงการ 
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มิ ิความเชื่อมโยงของแผนปฏิบั ิการ สสว. ปี 2562 กับแนวทางการสงเสริม SME 5 แนวทาง 

ภายใ แผนบูรณาการสงเสรมิ SME ปี 2562 

 

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

ยทุธศาส รท์ี ่4 

เพิ่มศักยภาพองคก์รใหมสีมรรถนะสงู(High Performance Agency) 

(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(36) งานพัฒนาศักยภาพ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(37) โครงการบริหารจั การ อุ หนุน และสนับสนุนเงินทุนใหแก SME  

(38) งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 

(39) โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิั ิงาน ามภารกจิและนโยบายรัฐ 

(17) โครงการพัฒนาผปูระกอบการใหม ้Early Stage) 

(18) โครงการยกระ บัธรุกจิเริม่ น ้Boot Up New 
Entrepreneurs) 

(19) โครงการสนบัสนนุเครอืขาย SME 

(20) โครงการประกว  SME National Awards 

(21) โครงการยกระ บัมา รฐานสนิคา 
(22) โครงการพัฒนาสสูุ ยอ เอสเอม็อจีงัหวั  ้SME Provincial 

Champions) 

(23) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ SME ในเครอืขายธุรกจิอาหาร วย
ระบบมา รฐานสากล 

(24) โครงการยกระ บัผปูระกอบการวสิาหกจิชมุชนกลมุอาหารและเครือ่ง ืม่ 

(25) โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพสู ลา สากล 

(26) โครงการสงเสรมิและพัฒนาธุรกจิระ ับเ ิบโ  ้ SME Regular 
Level) 

(27) โครงการสงเสรมิพัฒนา ลา อเิล็กทรอนกิสส์ าหรบั SME 

(28) โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรบั ผปก. SME 

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

(30) โครงการสงเสรมิเครอืขายวสิาหกจิชมุชนเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

(31) โครงการยกระ บัผปูระกอบการชมุชน นแบบทีม่ศีกัยภาพกาวสู 
SME (Micro to be SMEs) 

(32) โครงการ นแบบการแกไขปญัหาความยากจน จงัหวั แมฮองสอน 

(33) โครงการพัฒนาผปูระกอบการเพือ่สรางความเขมแขง็แกธรุกจิ
ชมุชน ามแนวพระราช  าร ิ

(34) โครงการพัฒนาผปูระกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ* 
 

ยทุธศาส รท์ี่ 3 

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

 

(1) งานจั ท าแผนปฏบิั กิารสงเสรมิ SME  

(2) งานจั ท ายทุธศาส ร์ และแผนปฏบิั กิารสงเสรมิ  SME รายสาขา              
รายพ้ืนที่  

(3) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและขบัเคลือ่นแผนสงเสรมิ SME 

(4) งาน ิ ามและประเมนิผลโครงการสงเสรมิ  SME 

(5) งานบริหารจั การกองทนุรวมลงทนุ 

(6) งาน  าเนนิการ ามกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ 

(7) งานสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางประเทศ 

(8) งาน  าเนนิกจิกรรมภายใ กรอบคณะท างานอาเซยีน าน SME 
(ASEAN  SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) 

(9) งานจั ท าและปรบัปรงุฐานขอมลู SME ประเทศไทยประจ าป ี

(10) โครงการพัฒนาเครือ่งมอืและ ัวชีว้ั การประมาณการทางเศรษฐกจิ 

(11) โครงการศกึษาการประเมนิมลูคาทางเศรษฐกจิส าหรบั SME 

(12) งานจั ท ารายงานสถานการณฯ์ ประจ าป ี

(13) งานจั ท า ชันชีีว้ั ภาวะเศรษฐกจิส าหรบัผปูระกอบการ SME 

 

 

(14) โครงการศกึษาวจิยักฎหมายทีเ่อือ้และล อปุสรรค อการประกอบ
ธุรกจิของ SME ในกลมุธุรกจิบรกิาร 

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

(16) งานพัฒนาองคค์วามรสู าหรบั SME (Knowledge  Center) 

 

ยทุธศาส รท์ี่ 2 

พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ Micro  และ  SME  และเศรษฐกจิ
ชุมชน 
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การจั สรรงบประมาณกองทุนสงเสรมิวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการสงเสริม SME (เฉพาะกิจ)  ในคราวการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 เห็นชอบการจั สรรเงินกองทุน 
ามพระราชบัญญั ิงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2562 ภายใ แผนบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน 
แล ะ วิ ส าห กิจขนา กลางแ ล ะ ขน า ยอมสู ส า กล  จ านวน 
1,234,707,700 บาท และเห็นชอบการจั สรรเงินกองทุนเพิ่มเ ิม 
เพื่อ  าเนินโครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจน จังหวั
แมฮองสอน จ านวน 16 ลานบาท เพื่อใหการ  าเนินงานของ สสว. 
เป็นไปอยาง อเนื่อง ามเจ นารมณ์และวั ถุประสงค์ของกองทุน รวม
เป็นเงินท้ังสิ้น 1,250,707,700  บาท เพื่อเป็นคาใชจายในการ
 าเนินงานและบริหารกองทุน จ านวน 285,265,400 บาท และการ

สงเสริมสนับสนุน SME จ านวน 965,422,300 บาท  ภายใ การ
 าเนินงานใน 4 ยุทธศาส ร์ รวม 39 งาน-โครงการ 

 

 

 

การจั สรรงบประมาณและภาพรวมการเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจ          
ขนา กลางและขนา ยอม ประจ าปี 2562 03 

สสว. ไ รับการจั สรรงบประมาณ  1,250.7077  ลานบาท 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ 

285,265,400.00  บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุ SME  

965,442,300.00  บาท 

22.81% 77.19% 

965,442,300.00 บาท 

ยทุธศาส รท์ี่  2 

พัฒนากลไกการสงเสรมิใหเขาถงึ Micro และ SME และเศรษฐกิจชมุชน 

 

งบประมาณ  101,255,000  บาท (8.10%) 

จ านวน  3  โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่  1 

ยกระ บัการบรูณาการ Micro และ SME ของประเทศ 

วย BIG DATA 

 

งบประมาณ 79,973,000  บาท (6.39%) 

จ านวน  13  โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่  4 

เพิ่มศกัยภาพองคก์รใหมีสมรรถนะสงู 

 

งบประมาณ  39,600,100  บาท (3.17%) 

จ านวน  5  โครงการ 

ยทุธศาส รท์ี่  3 

สรางสังคมผปูระกอบการใหเ บิโ และกาวสูสากล 

 

งบประมาณ  744,614,200  บาท (59.54%) 

จ านวน  18  โครงการ 
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ภาพรวมการเบกิจายงบประมาณเพือ่ใชในการ  าเนนิงานของส านกังาน ปี 2562 ้หนวย:บาท) 
 คชจ.ในการ  าเนนิงานและ

บริหารกองทนุ 

งบประมาณสงเสรมิและ
สนบัสนนุ SME 

รวมงบประมาณ 

ทัง้ 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบกิจายและผกูพัน 

้%) 

เบิกจาย 186,467,692.89 293,419,250.89 479,886,943.78 
1,184,425,937.75 94.70 ผูกพัน 93,826,032.17 610,712,961.80 704,538,993.97 

คงเหลือ 4,971,674.94 61,310,087.31 66,281,762.25 66,281,762.25 5.30 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพรวมการเบิกจายและการผูกพันงบประมาณป ี2562 ( ุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ่ 

2. ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณในมิ ิการประเมินผลของ 
ส านักงบประมาณ 

(% การใชจายงบประมาณในแ ละไ รมาส่ 
ามม ิ ครม. เรื่องมา รการ านการงบประมาณ 

เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาส ร์ชา ิและแผนแมบท พ.ศ. 2562 

 

     ไ รมาส  1     รายจายประจ า เบิกจาย  36%   ของงบประมาณรายจายประจ า 
 

     ไ รมาส  2     รายจายประจ า เบิกจาย  57%   ของงบประมาณรายจายประจ า 
 

     ไ รมาส  3     รายจายประจ า เบิกจาย  80%   ของงบประมาณรายจายประจ า 
 

     ไ รมาส  4     รายจายประจ า เบิกจาย  100%   ของงบประมาณรายจายประจ า 

ภาพรวมรอยละการเบิกจาย
งบประมาณประจ าปี 2562 สะสม

ั้งแ เ ือน .ค.61-มิ.ย.62 

้% เบิกจาย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) 

้จายจรงิ+ผูกพัน) ้จายจรงิ) 

(80%) 

เป้าหมายไ รมาส 3 

 

(100%) 

เป้าหมายไ รมาส 4 

จายจริง จายจริง+ผูกพัน 

38.37% 94.70% 
 

จาก 39 งาน/โครงการ มผีลการเบกิจายงบประมาณรวมภาระผกูพัน                  
คิ เปน็ 94.70% และมกีารเบกิจายจรงิ คิ เปน็ 38.37% 

 

งาน/โครงการ ทีม่ี % การเบกิจายมากกวา 92% ขึน้ไป                              
เมือ่เทยีบกบังบประมาณที่ไ รบั 

มทีัง้หม  27 งาน/โครงการ + คาใชจายในการบริหารกองทนุ                           
 

 

งาน/โครงการ ทีม่ี % การเบกิจาย ่ ากวา 92%                                        
เมือ่เทยีบกบังบประมาณที่ไ รบั  
มทีัง้หม  12 งาน/โครงการ  

1. ประสิทธภิาพการใชจายงบประมาณในมิ ิการประเมินผลของ กรมบัญชีกลาง 

   (%การเบิกจายภาพรวมทีเ่กิ ขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ่ 
   ามม ิ ครม. เรื่องมา รการเรงรั การ ิ ามการใชจายเงนิ %การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่ รบั 92% ขึ้นไป ไ คะแนน 1 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่ รบั 94% ขึ้นไป ไ คะแนน 2 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่ รบั 96% ขึ้นไป ไ คะแนน3 

%การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่ รบั 98% ขึ้นไป ไ คะแนน 4 

   %การเบกิจายเทยีบกับงบประมาณทีไ่ รบั 100%       ไ คะแนน 5 

รายละเอีย ปรากฏ าม  
ารางภาพรวมการเบิกจายและการผูกพัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ้ภาคผนวก ง เอกสารแนบ 2) 

24.73

27.29

62.76

86.89
89.05 90.63 92.35 93.20 

94.70

1.73 3.57
5.50 7.44

11.31
14.96

21.45

31.52

38.37
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.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62
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ผลการ าเนนิงาน ผลการใชจายเงนิ

จ านวนโครงการ 

สถานะความคืบหนาการ  าเนินงาน / โครงการ ของส านักงาน ปี 2562  04 

39้ 
 
โครงการ 

 

0-59% 

ลาชากวาแผน 
60-79% 

 ใกลเคียงแผน 

 

80% ขึ้นไป 
ามแผน 

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

ส าหรับความคืบหนาผลการ าเนินงาน ณ เือนมิถุนายน 2562 สสว. มีผลการ าเนินงานลาชากวา
แผน 11 งาน/โครงการ ใกลเคียงกับแผน 5 งาน/โครงการ และามแผน 22 งาน/โครงการ มีผลการใชจายเงิน
ลาชากวาแผน 36 งาน/โครงการ ใกลเคียงกับแผน 2 งาน/โครงการ และไมมีงาน/โครงการที่สามารถ าเนินการ
ไามแผน   

งาน/โครงการ สวนใหญมีผลการ าเนินงานเป็นไปามแผนที่้ังไว  แยังมีจ านวนหนึ่งที่ยังมีผลการ
 าเนินงานลาชากวาแผน ซ่ึงอาจเป็นไปไวา เนื่องจากเริ่มกระบวนการจัซ้ือจัจางชากวาก าหน สงผลใหการ
 าเนินงานศึกษาวิจัยางๆ จึงยังไมสงผลใหเกิผลผลิและผลลัพธ์ อยางไรก็ามแมวางาน/โครงการ จะมีผล
การ าเนินงานที่ีเป็นไปามแผน แกลับมีการใชจายเงินงบประมาณ พบวา การเบิกจายเงินลาชากวาแผนมาก 
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการผูกพันงบประมาณาม MOU หรือ สัญญาจาง ซ่ึงการเบิกจายงบประมาณสวนใหญจะเริ่ม
เบิกจายหลังจากไรมาสที่สามเป็นนไป ทั้งนี้ผลความคืบหนาการ าเนินงาน – การเบิกจายงบประมาณ และ
ผลผลิ/ผลลัพธ์ ของการ าเนินงาน/โครงการ จ าแนกรายโครงการ มีรายละเอียังเอกสารภาคผนวก ง 
เอกสารแนบ 1  
 

36 

11 

22 

5 

- 
2 
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ปีงบประมาณ 2562 สสว .  า เนินงานภารกิจที่ส า คัญ ซ่ึง
สอคลองามวัถุประสงค์ของพระราชบัญญัิสงเสริมวิสาหกิจ
ขนากลางและขนายอม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัิสงเสริม
วิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

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

SME Future)” และส าหรับในปี 2562 ภายใแนวคิ“SME SPEED” 
พัฒนา SME ไปสูการเป็น Modernization มีผลการ าเนินงาน 
ังนี ้

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

จ านวน SME ไ รับการพัฒนาและไ รับ
ประโยชน ์ 200,950 ราย  

ศักยภาพธรุกิจ ขีึ้น 

10,350 ราย / 4,113 กจิการ 
  ใหค าปรึกษา/พฒันาามความ
เหมาะสม ภายหลงัจากทีผ่านการวินิจฉยั 
Coaching , ประเมินนเอง 

 ใหค าปรึกษาเฉพาะาน 

 มีมารฐาน - การบริหารจัการ - 
การลา , เพิ่มมูลคา - ลนทุน 

 รวจประเมินสถานประกอบการเพื่อ
เรียมความพรอมในการยื่นขอมารฐาน 

พัฒนาผลิ ภัณฑ์
นแบบ 

550 ผลิ ภัณฑ ์
  จัท าผลิภณัฑ์นแบบ 
ใหแกผูประกอบการ น าไป
อยอสูลาเชงิ
พาณิชย ์

ผลิ ภัณฑ์เขาสู  
ลา ออนไลน ์

85,241 ผลิ ภัณฑ ์
 น าสินคาขึ้นขายบน
ลาออนไลน์  

 ถายภาพและจัท า
เน้ือหาผลิภัณฑเ์พือ่เขา
สูลาออนไลน์ 

เกิ การเจรจาธรุกจิ 

2,579 คู/465 กิจการ 

  ประเทศอินเยี 

  ประเทศเยอรมนี 

  ประเทศมาเลเซยี 

  ประเทศไหวัน 

  อื่นๆ 

เกิ การสรางรายไ  

1,902 ลานบาท   
 งานแสงและจ าหนายสินคา 

Namaste Thailand 
Festival 2019 ประเทศ
อินเยี 

  งานแสงสินคา 
Ambiente Frankfurt 
ประเทศเยอรมนี   

 อื่นๆ 

เพิ่มการเขาถงึบริการ วย  Digital Platform 

มผีูาวนโ์หลแอพพลิเคชัน่ 
และสมคัรสมาชกิ 
 

77,534 ราย 

 

มีผูใชบริการ                             
31,274 ราย / 113,655 ครั้ง 

76 ศูนย์ ทั่วประเทศ 

ใหบริการแลว 137,491 ราย    
 

ศูนย์บริการ OSS 

 บัญชี/การเงิน 44,945 ราย 

 การลา  31,433 ราย 

 บริหารจัการ  25,129 ราย 

 การผลิ  15,672 ราย 

 กฎหมาย  9,611 ราย 

 านอื่นๆ  4,681 ราย 

 บริการสงอ  6,020 ราย 

ใหค าปรึกษาในานางๆ ไแก 
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ผลการ  าเนินงาน/โครงการที่ส าคัญ ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2562 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 

ยกระับการบูรณาการ Micro และ SME  ของประเทศ
วย BIG DATA 

บูรณาการการจัท าแผนการสงเสริม SME 

 

 

บูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

บูรณาการขอมูล SME BIG DATA 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง  Micro และ SME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

ทบทวนและปรับปรุงนิยาม SME 

 

ศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร 
(SME One-Stop Service 

Center: OSS) และการพัฒนา
เครื่องมือการใหบริการ 
 

พัฒนาองค์ความรูส าหรับ SME 

้Knowledge Center) 

นยิา
ม 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 

เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง 

พัฒนาศักยภาพองค์กร และ
บุคลากรใหมีประสทิธิภาพและ
มารฐาน 

 

ยกระับการบริหารจัการสู 
Smart  Office 

 

 

การประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก และขอเสนอแนะอการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 

สรางสังคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 

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

 

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

 ไมไ าเนินการ     -  งาน / โครงการ 

 การจัประชุมหารือรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
⁻ ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจขนากลางและ

ขนายอม ้MSMEs) ามนิยาม SME ใหม  ณ  
โรงแรมแกรน์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน วันที่ 
5 เมษายน 2562 

 

 

านบูรณาการการจัท าแผนการสงเสริม SME 

 ประชุม Focus Group กิจกรรมการิามและประเมินผล
โครงการภายใแผนงานบูรณาการานการสงเสริม SME  เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ฟูรามา อ.เมือง จ.เชียงใหม 
โยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากั เป็นที่ปรึกษาในการ
 าเนินการ และเจาหนาที่ สสว.รวมสังเกการณ์ โยเป็นการ
ประชุมระมสมองกลุมยอย (Focus Group) รับฟังความคิ
เหนและขอเสนอแนะ ของผูมีสวนไสวนเสียจากโครงการภายใ
แผนงานบูรณาการานการสงเสริม SME ปีงบประมาณ 2561-
2562 ไแก ผูประกอบการ SME และ หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  

⁻ จัประชุม"แนวทางการปฏิรูปกลไกการสงเสริม 
SME อยางเ ป็นรูปธรรม" เมื่ อ วันจันทร์ที่  17 

มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมชั้น 18 สสว. 

 

 กิจกรรมการิามและประเมินผลโครงการภายใแผนงาน
บูรณาการานการสงเสริม SME  รวมสังเกการณ์การ าเนิน
กิจกรรมจัเก็บขอมูลและสัมภาษณ์ผูประกอบการที่เขารวม
โครงการภายใแผนงานบูรณาการานการสงเสริม SME 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ระหวางวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม  
2562  าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ จ.ล าปาง ล าพูน และเชียงใหม 
โยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากั เป็นที่ปรึกษาในการ
 าเนินการ  
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านบูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ สสว. ในฐานะัวแทนประเทศไทย าเนินการทั้งในกรอบทวภิาคี 
้Bi-lateral) พหภาคี ้Multi-Lateral) และกรอบอาเซียน 
้ASEAN) ลอจนสงเสริมชองทางการลาและสงเสริม
ผูประกอบการ SME เกิเครือขายความรวมมือทั้งในและ
างประเทศ  15 เครือขายความรวมมือ ผาน  3  กิจกรรม
หลัก ังนี ้

  าเนินการามกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 สสว.  าเนินการเป็นผูแทนไทยในเวทีการประชุมระหวางประเทศ 
และการประชุมกลุมความรวมมือในภูมิภาคามพันธกรณี และเวที
เจรจา/หารือหนวยงานในประเทศที่เก่ียวของเป็นพันธมิรกับเครือขาย
การสงเสริม SMEs ในกรอบการเจรจาหลัก และกรอบการเจรจารวมกับ
รัฐบาลไทยแลว 12 เครือขาย ในโอกาสางๆ ังนี้ 
⁻ รวมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรูและประสบการณ์านการ
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนากลาง ขนายอม และรายยอย 
้MSMEs) ให แก คณะผู แทนสถา บันอุ สาหกรรมขนาย อม 
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ้University of the Philippines : Institute 

for Small-Scale Industries) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ซักถาม และเสนอแนะกันในหลากหลายประเ็น ณ หอง 1801 สสว. เมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

⁻ สสว.รวมกับ Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) 

จักิจกรรม“การเจรจาจับคูเทคโนโลยีระหวางผูประกอบการไทย-
เกาหลี” ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หอง
บอลรูม โรงแรมแลน์มาร์ค กรุงเทพมหานคร โยมีวัถุประสงค์เพื่อ
หาผูรวมทุนหรือหาผูสนใจซื้อ license  ทั้งนี้ มีธุรกิจเกาหลีเขารวม
จ านวน 9 ราย จากสาขาอุสาหกรรมางๆ ไแก  

1.เทคโนโลยีการผลิสิ่งทอคุณสมบัิพิเศษ 2. เทคโนโลยีการผลิสารสกั
จากการหมัก 3. เทคโนโลยีการรีไซเคิลเลือจากโรงฆาสัว์ 4. เทคโนโยลีการ
ผลิสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสรมิ 5. การพัฒนาระบบการจัการสนามบนิและ
สายการบิน 6.เทคโนโลยีการผลิผลิภัณฑ์ูแลเสนผม 7. เทคโนโลยีความ
ปลอภัยของเครื่องคอมพิวเอร์สวนบุคคล 8. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการ
ผลิเครื่องเทศและซอสปรุงรส 9. ซอฟแวร์ขอมูลทางการแพทย์ 

 การสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ  สสว.รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและางประเทศ 

กับเครือขายที่ สสว.เป็น Focal Point เพื่อเชื่อมโยงเครือขายความ
รวมมือผูประกอบการ SME ของไทยและางประเทศ เพื่อชวยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ SME ไทยใหสามารถ าเนินธุรกิจไ
อยางมีประสิทธิภาพ และพรอมออกสูสากลโลกไอยางมีศักยภาพ เกิ
เครือขายผูประกอบการ 10 เครือขาย ผานกิจกรรมางๆ ังนี้ 

⁻ โครงการ SME IDOL 2019  ร.วิมลกาน์ โกสุมาศ รอง ผอ.
สสว. และ ฝรท. รวมกับ SME Bank พา ผปก.SMEs สาขาเครื่องใชใน
ครัวเรือนที่ไรับการคัเลือกเขาโครงการ SME IDOL 2019 จ านวน 20 
ราย เขารวมงาน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2019 ณ 
Hong Kong Convention and Exhibition Center เ ขปกครอง
พิเศษฮองกง ในระหวางวันที่ 20-23 เมษายน 2562 การเขารวมงานใน
ครั้งนี้ ผปก.ไรวมกิจกรรม Business Matching กับ Buyers ทั้งใน
เอเชียและยุ โรป ทั้ งยัง ไ  present สินคาของไทยใน Thailand 

Pavilion ซึ่งไรับความสนใจจากผูเขารวมงานชาิางๆ เป็นอยางมาก  
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⁻ สสว. อนรับคณะผูแทนสถาบันอุสาหกรรมขนายอม ้UPISSI) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์แลกเปล่ียนองค์ความรูและ
ประสบการณ์านการสงเสริม MSMEs โย นางสาววิมลกาน์ โกสุมาศ รองผูอ านวยการส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอม ้สสว.) น าผูแทนจาก ฝุายความรวมมือระหวางประเทศ ฝุายนโยบายและแผนสงเสริม SME ฝุายประสานเครือขายผู
ใหบริการ SME และศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร สสว. รวมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรูและประสบการณ์านการสงเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนากลาง ขนายอม และรายยอย ้MSMEs) ใหแกคณะผูแทนสถาบันอุสาหกรรมขนายอม มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์ ้University of the Philippines : Institute for Small-Scale Industries) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม 
และเสนอแนะกันในหลากหลายประเ็น ณ หอง 1801 สสว. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 งาน าเนินกิจกรรมภายใกรอบ
คณะท างานอาเซียนาน SME 

 สสว.ในฐานะผูแทนไทยในเวทีการประชุมานวิสาหกิจขนากลางและ
ขนายอมระหวางประเทศ รวมถึงการประชุมคณะท างานานวิสาหกิจ
ขนากลางและขนายอมอาเซียน ้ASEAN SME Agencies Working 

Group: ASEAN SMEWG) เพื่ อร วม กัน า เนินภาร กิจามที่ ไ  รั บ
มอบหมาย และการ าเนินกิจกรรมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs อาเซียน โยมี
รายละเอียผลการ าเนินงาน ังนี ้

⁻ ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม  4 IR and MSME Digitalization/Technology 

Adoption รวมกับอาเซียนและ OECD ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ 
ประเทศเวียนาม โยไมีการหารือกันถึงผลกระทบของ 4th Industrial 

Revolution (4IR) ที่มีอผูประกอบการ MSMEs ในอาเซียน  
⁻ จัสัมมนาเชิงปฏิ บัิการ เรื่อง  Global Digitalization Model for 

Micro Enterprises ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสุโกศล 
เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบในการใชเทคโนโลยีิจิทัลในการเขาสูลา
างประเทศ มีผุ  ประกอบการเขารวม 120 ราย ซึ่งจะไรับทราบขอมูลเพื่อ
น าไปประยุก์ใชในการออกสูลาางประเทศโยใชเครื่องมือิจิทัล  

⁻ จั  ป ร ะ ชุ ม Policy Dialogue on Formalization of Micro 

Enterprises เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางในการสงเสริมการเขาสูระบบของผูประกอบการรายยอยใน
อาเซียน โยการประชุมังกลาวเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนการ
เป็นประธานอาเซียนานการสงเสริมวิสาหกิจขนากลาง ขนายอม และ
รายยอยของไทยในปีนี้ ซึ่งมีผูแทนจากางประเทศและองค์กรระหวาง
ประเทศรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในานการสรางแรงจูงใจและการ
ก าหนกฎระเบียบที่เก่ียวของางๆ อาทิ OECD อินเีย สิงคโปร์ และ
นิวซีแลน์ ้ประเทศที่ขึ้นชื่อวาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการส ารวจและ
ระบบสงเสริมผูประกอบการที่ีที่สุในโลก) 

ผู เ ข า ร วมการปร ะชุ ม  Policy Dialogue on Formalization of 

Micro Enterprises ประกอบวย ผูแทนหนวยงานสงเสริม SMEs ใน 
10 ประเทศอาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน และผูเขี่ยวชาญจากประเทศ
างๆ  โยเป็นกิจกรรมความรวมมือระหวาง สสว. และรวมกับองค์การ
เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-Operation and Development - OECD)  
 จักิจกรรมสรางเครือขายผูใหบริการ SME สูอาเซียน ในประเทศอินเีย ระหวางวันที่ 20 -23 พฤษภาคม 2562 มีผุ  ประกอบการ

เขารวม 10 ราย เกิเครือขายผูใหบริการ 5 เครือขาย ในประเทศจีน ระหวางวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2562  มีผุ  ประกอบการเขารวม 
10 ราย เกิเครือขายผูใหบริการ 3 เครือขาย ในประเทศกัมพูชา ระหวางวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 มีผุ  ประกอบการเขารวม 11 

ราย เกิเครือขายผูใหบริการ 5 เครือขาย 
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านบูรณาการขอมูล  SME  BIG  DATA 

 ศึกษาูงานการจัท าระบบ  Big Data จากกรม
บังคับคี  และหารือร วม กับหน วยงาน อบ . 
ส านักงานสถิิ จ.เชียงใหม  ล าพูน เพื่อหารือใน
รายละเอียเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาฐานขอมูล
านสถานประกอบการของประเทศ และการพัฒนา
วิธีการจัเก็บขอมูลส าหรับน ามาใชเป็นแนวทางใน
การ าเนินงาน และเป็นประโยชน์อการพัฒนา
ฐานขอมูล SME Big Data ของสสว. รวมถึงการ
จัหาโปรแกรมวิเคราะห์ขอมูล Big Data และเรียม
จัอบรมการใชเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอมูล Big 

Data ใหแกพนักงาน 

 เรียมพัฒนาระบบ SME ONE เพิ่มเิม ในสวนการ
จั  ท า  SME Profile ปั จ จุ บั น อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร
ประสานงานภายในเพื่ อจัท าฐานขอมูล  SME 

Profile 

 อยู ร ะหว างการพัฒนาการ เชื่ อมโยงขอมูลกับ
ส านักงานประกันสังคม 

 ศึกษาวิเคราะห์และจัท ารายงานการวิเคราะห์ผลิ
ภ า พ ก า ร ผ ลิ  ข อ ง  SME (Total Factor 

Productivity:TFP)  

 ปรับปรุงฐานขอมูลผูประกอบการ Micro  และ 
SME  ใหเป็นปัจจุบัน ในานจ านวนการจางงาน 
การสงออก และ GDP SME ใหทันสมัย  

 พัฒนาและิั้ง Prototype ระบบ จัท า Data 

Lake เพื่อการจัเก็บขอมูลผูประกอบการ SME 

สราง Algorithm ในการ Cleaning รวมทั้งการ
จัเรียมขอมูลเพื่อการประมวลผล การ Verify 

ขอมูลและกระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงขอมูล
ในสวนางๆ อาทิ  
 ขอมูล Micro SME 

 ขอมูลทิศทางการสงออก-น าเขาของ SME 

 จ านวนการจางงานของ SME และ Micro าม
นิยาม SME ใหม 

 ิามข อมู ล  SME ผู เ ข า รั บบริ ก า ร จ าก
โครงการสงเสริม SME 

 อยูระหวางการสราง Model ในการวิเคราะห์ขอมูล 
และการท า Flagship Project โยไจัท าขอมูล
ปร ะมวลผล ในรู ปแบบ  Data Visualization 

ประกอบวย  
 โครงสรางและทิศทางการสงออกของ SME 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจ  SME และ 
Micro 

 การกระจายรายไ SME ในภูมิภาค 

 สถานะของ Micro SME 

 การิามผลสัมฤทธิ์ในการสงเสริม SME 

 บ ารุงรักษาพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสมาชิก 
SME  ระบบัชนีและขอมูลทางการเงินของ SME 
ร ะ บบ  SME One Stop Service Center แ ล ะ
เว็บไซ์ SME Portal 
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นิยาม 

SME 

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

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

ยุทธศาส ร์ที ่2 

พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 

 

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

 ไมไ าเนินการ    -  งาน / โครงการ 

 

 ทบทวนและปรับปรุงนิยามวิสาหกิจขนากลางและขนายอมใหม เพื่อใหสอคลองกับ
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและโครงสรางการ าเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน และสอคลอง
กับนโยบายรัฐบาลที่ใหความส าคัญกับการสงเสริมวิสาหกิจระับฐานรากและรายยอยมาก
ยิ่งขึ้น  
 ศึกษาเปรียบเทียบนิยามางประเทศ ขอีและขอเสีย และจัประชุมระมความคิเห็นจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 52 หนวยงาน พรอมส ารวจความคิเห็น
ผูประกอบการ SME จ านวน 243 ราย 

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

 ผานความเห็นชอบรางกฎกระทรวงฯ ามมิคณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) ในคราว
การประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่
ประชุมคณะรัฐมนรีมีมิอนุมัิหลักการและใหสงคณะกรรมการกฤษฎีกา รวจสอบ
พิจารณารางกฎกระทรวงฯ กอนน าเสนอนายกรัฐมนรีลงนามประกาศอไป  

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

 

พัฒนาปัจจัยเอื้ออการเิบโของ Micro และ SME 

กรณทีีจ่ านวนการจางงานเขาลกัษณะของวสิาหกจิขนาหนึง่ แจ านวนรายไเขาลกัษณะของวสิาหกจิอกีขนาหนึง่ ใหถอืจ านวนการจางงาน
หรอืรายไทีม่ากกวาเปน็เกณฑ์พิจารณา 
ทีม่า: ม ทิีป่ระชมุคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกจิขนา กลางและขนา ยอม (เฉพาะกจิ่ ครั้งที ่2/2561 วันศกุรท์ี่ 12 ุลาคม 2561 

 

วิสาหกิจขนากลาง ้medium) 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 
100-500 
ลานบาท 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 
50-300 
ลานบาท 

51-200 
แรงงาน ้คน) 

31-100 

แรงงาน ้คน) 

รายไของกจิการ 

ไมเกิน 1.8 
ลานบาท 

วิสาหกิจรายยอย ้micro) 

1-5 

แรงงาน ้คน) 

วิสาหกิจขนายอม ้small) 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 
1.8-100 
ลานบาท 

รายไของ
กจิการ 

มากกวา 
1.8-50 
ลานบาท 

6-50 
แรงงาน ้คน) 

แรงงาน ้คน) 

6-30 

วิสาหกิจขนา ยอม 
ประเภท
กิจการ 

กิจการการผลิ 

กิจการบริการ         
และการคา 



รายงานผลการ าเนินงานของส านักงาน ประจ าไรมาส เมษายน – มิถุนายน 2562 

ผลการ าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2562- หนา 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

กล มธรุกจิบรกิาร
โรงแรมรสีอรท์ และ

หองชุ 

กลุมธรุกจิรบัสงเอกสาร
หรือพัสภุัณฑ ์

 

กลุมธรุกจิการพาณชิย์
อิเลก็ทรอนกิส ์

 

 

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

OSS) 

 เปิศูนย์ใหบริการ SME   ครบวงจร ทั่วประเทศ 76 ศูนย ์

 ใหค าปรึกษาแนะน าแกผูประกอบการหรือบริการสงอหนวยงานภาครัฐ จ านวน 137,491 ราย  ในานาง ๆ 
ังนี ้
   านบัญชี/การเงิน 44,945 ราย 

   านการลา 31,433 ราย 

   านบริหารจัการ 25,129 ราย 

   านการผลิ 15,672 ราย 

   านกฎหมาย 9,611 ราย 

   านอื่นๆ 4,681 ราย 

   บริการสงอหนวยงานภาครัฐ 6,020  ราย 

 ขยายขอบเขการ าเนินงานไปสูการพัฒนาเครือขายการใหบริการสงเสริม SME  

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

 สถาบันไทย-เยอรมัน 

 ศูนย์สงเสริมอุสาหกรรม 

 ส านักงานอุสาหกรรมจังหวั 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวั 

 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
 ธนาคารพาณิชย์ในพื้นที 
และอื่นๆ 
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 รวมถึงการพัฒนาโคชหรือที่ปรึกษา ้Train the coach) โยเนนการพัฒนาองค์ความรูและการ
ฝึกปฏิบัิทักษะใหกับผูใหค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ ้โคช) ที่สามารถจะถายทอและพัฒนา ใหมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจ วยแนวคิ เครื่องมือ และกระบวนการที่น าไปสู Digital 

Transformation สูการเป็นที่ปรึกษาที่ช านาญและเชี่ยวชาญ เพื่อเขาชวย SME ใหมีความพรอม
และสามารถพัฒนานเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุร กิจ (Transforming) ใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มีผูไรับการพัฒนาแลว จ านวน 2,345 ราย* โยแบงกลุมการให
ค าปรึกษาเป็น 3 กลุม จ าแนกามความเชี่ยวชาญ ังนี้ 

Biz Mentor 

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

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

Transformation) และมีผลสัมฤทธิ์ 

Tech Expert 

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

 านเทคโนโลยี/วิทยาศาสร์ 
 านความคิสรางสรรค์ที่มีนวักรรม 
เชน นักออกแบบผลิภัณฑ์/บรรจุภณัฑ์ 
สื่อโฆษณา มัลิมีเีย หรืออื่นๆ 

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

Biz Transformer 

ผูที่สรางแรงบันาลใจ ้Inspiration) และ
แรงกระุน ้Catalyst) ใหผูประกอบการ 
SMEไเห็นภาพทัศน/์ฉากทศันใ์หมๆ  ภายใ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
อุสาหกรรม 4.0 หรือยุคิจทิัล จนเกิการ
ยอมรับ และเห็นถึงความจ าเป็นที่ส าคัญจน
น า ไปสูการ เปลี่ยนแปลง ้Disruptive) 

องค์กร/บริษัท ผานการก าหนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสร์ ้Main Strategy) 

ซึ่งจะสงผลเชื่อมโยงอการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ ้Business Model Change) 

ใหเกิขึ้นกับ SMEs ในทายที่สุ 

*นับรวมโคชที่ไรับการพัฒนา       
ปี 2561 จ านวน 1,699 ราย 

ประมวลภาพการจักจิกรรมเพือ่พัฒนาโคชทีป่รกึษา 

นราธิว

เม.ย.62 

 กิจกรรมโคชพบ ผปก.SME 
เพื่ อ ป ร ะ เ มิ นศั ก ยภ าพ 
ผปก.ในการปรับเปล่ียนสู
ธุรกิจยุค 4.0  และ ประชุม 
Focus Group ที่ หาใหญ 
ยะลา ปัานี นราธิสาส 

พ.ค.62 

 กิจกรรมโคชพบ ผปก.
SME เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ศักยภาพ ผปก. ในการ
ปรับเปล่ียนสูธุรกิจยุค 4.0  
และ  ลงพื้นที่  ณ สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ ใ ห
ค า ป รึ ก ษ า เ ชิ ง ลึ ก  ที่  
อุริถ์ สุโขทัย ล าพูน 
ล าปาง เชียงใหม 

 กิ จ ก ร ร ม  Road Show 

ช้ี แ จ ง วั  ถุ ป ร ะ ส ง ค์
โครงการและเชิญชวนโคช
ในพื้นที่ลงทะเบียนเขารวม
กิจกรรม ,โคชพบ ผปก.
SME ฯ และลงพื้นที่เพื่อให
ค าปรึกษาฯ ที่ พิษณุโลก 

 กิจกรรมโคชพบ ผปก.
SME ฯ  และ ประชุมFocus 

Group ที่ ชลบุรี 
 

มิ.ย.62 

 กิ จ ก ร ร ม  Road Show 

ช้ี แ จ ง วั  ถุ ป ร ะ ส ง ค์
โครงการและเชิญชวนโคช
ในพื้นที่ลงทะเบียนเขารวม
กิจกรรม ,โคชพบ ผปก.
SME ฯ และลงพื้นที่เพื่อให
ค าปรึกษาฯ ที่  ขอนแกน 

ปทุมธานี กรุงเทพฯ 
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การพัฒนา WEBSITE และ APPICATION และชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
 

เพื่อประโยชน์แกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไสวนเสียกับ สสว. ุ้ลาคม 2561-มิถุนายน 2562) 

www.sme1.info 

เว็บไซ์รวบรวมขอมูล ขาวสาร กิจกรรม
และ โครงการที่ เ ป็นปร ะ โยชน์ ของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให  
SME สามารถสืบคน ลงทะเบียนรับ
บริการ และสมัครเขารวมกิจกรรมางๆ 

มีผูเขาใชบริการ จ านวน 31,274 ราย 
ยอการเขาชม 113,655 ครั้ง ปัจจุบัน
อยูระหวาง าเนินการพัฒนาระบบ
เพิ่มเิมส าหรับการจัท า SME Profile 
ซึ่ ง อยู ใ นช ว งการปร ะส านง าน กับ
หน ว ย ง านภ า ย ใ น  เพื่ อ อ อ ก แ บบ
ฐานขอมูล SME Profile 

 

แอพพลิเคชั่นรวบรวมขาวสาร กิจกรรม 
หมวหมูธุร กิจางๆ และ Supplier 
ภายใสโลแกน “ครบในคลิกเ ียวเพื่อ 
SME”  ซึ่ ง ผู ป ร ะ ก อ บก า ร จ ะ ไ  รั บ
ประโยชน์ในการเพิ่มชองทางการขาย
จากแอพพลิเคชั่น  
มีผูาวน์โหลไปใชงานทั้ง iOS และ 
Android และมีผูสมัครสมาชิก จ านวน
77,534 ราย และมีการประสานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และ ใช งาน านสิทธิ
ประโยชน์มากกวา 10 สิทธิประโยชน์ 

พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมโยงกับระบบขอมูลของหนวยงานสงเสริมางๆ 

ปัจจุบันมีขอมูล SME ในระบบ 1,129,161 ราย และมี SME เขามาลงทะเบียนหรือ
ปรับปรุงขอมูลผานระบบรวม 351,301 ราย 

OSMEP Website มี ก า ร
ปรับปรุงขอมูลขาวสารอยาง
อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให 
SME ไรับทราบขอมูลโครงการ
างๆ องค์ความรูและขอมูล
ส า ห รั บ  SME ข อ มู ล แ ล ะ
สถ านก า รณ์  SME ส า ห รั บ
หนวยงานสงเสริมางๆ  
รวมถึงการิอสื่อสารกับ 
SME ผานทาง Facebook Live 
้มีผูิามกวา 42,349 คน) 

การถายทอประสบการณ์และเปิ
อ บ ร ม ก า ร ผ ลิ  สื่ อ  ว ย มื อ ถื อ 
(Mobile Journalism/MOJO) ใหแก
ผูบริหารและพนักงานภายในองค์กร 
เพื่อเป็นการเรียมพรอมและรองรับ
กา รผลิ สื่ อ  เพื่ อ เผยแพร ผ า น
ร ายก า ร  สส ว .  Station ซึ่ ง เ ป็ น
รายการโทรทัศน์ชองทางออนไลน์ของ 
สสว. บรรยายโยวิทยากรรับเชิญ
พิเศษ นายพิภพ พานิชภักิ์  รอง
ผูอ านวยการองค์การกระจายเสียง
และ เผยแพรภาพสาธารณะแหง
ประ เทศไทย (Thai PBS) ณ หอง
ประชุม 1801 วันที่ 10 พฤษภาคม 
2 5 6 2  โ  ย ม ีน า ย ส ุว ร ร ณ ช ัย 
โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว.ใหการอนรับ  

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

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

มีผูเขาใชบริการแลว 166,507 ครั้ง 

จัท า  digital platform www.smeknowledgecenter.com  เชื่อมอ กับ
เว็บไซ์ส านักงานฯเพื่อเป็นแหลงจัเก็บองค์ความรู ขอมูล ขาวสารและกิจกรรม 
มี facebook live เพื่อใหผูประกอบการไเรียนรูไปพรอมๆกัน พรอมจัท า
หลักสูร (Module) จ านวน 8 หลักสูร เพื่อการพัฒนาจัการองค์ความรู 
(Knowledge Management) โยแบงามกลุมผูประกอบการ Micro และ 
SME ที่เขารวมโครงการ ังนี้ 

 กลุมวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprise) จัท าหลักสูรพื้นฐานที่
วิสาหกิจชุมชนควรรู สรางแรงจูงใจและสามารถน าไปปฏิบัิไจริง 

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

 กลุมที่มีศักยภาพ (Regular) เป็นองค์ความรูแยกเฉพาะธุรกิจที่สามารถ
อยอไ 

 กลุมที่มีศักยภาพพรอมเขาสูลาางประเทศ (Strong) เนื้อหาเป็นการ
จัท า workshop เป็นองค์ความรูแยกเฉพาะธุรกิจ โยทุกกลุมมีการ   
แจกแจงหลักสูรพอสังเขป 

 การพฒันาผลิภัณฑช์ุมชนจากทุนทางวัฒนธรรม 

 ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพือ่การพฒันาผลิภณัฑ์
คุณคาสงู 

 การเป็นผูประกอบการธรุกิจเพื่อสงัคม 

 พลิกความคิ...วัสุเหลอืใช สูก าไรทีม่องไมเห็น 

 การพฒันาบรรจุภณัฑ์ : สินคาสมุนไพรชมุชน 

 สรางโอกาสทางการคาในะวันออกกลาง ามแบบ
ฉบบั SMEs ไทยในยุคิจิทลั 

 การเพิ่มขีความสามารถในการแขงขันวย 
Innovative Marketing  

 เคล็ลบัการท าธรุกิจแบบ Social Enterprise 

ส าหรบั SME  

 เคล็ลบัการน าเสนห์วิถีไทยจับใจอาหรบั เจาะ
ขุมทรัพย์ะวันออกกลาง 

 การใช Application อยางไรใหโนลาจีน  
 Speed up to the New Games For SME: 

Digitalization  

 กลยทุธ์ Digital Marketing ส าหรบั Start up  

 กลยทุธ์ Content Marketing ส าหรบั SME  

 กาวกระโเกษรแปรรปูสูลาสากลวย 
Organic หรอื Certified Organic 

เม.ย.62 

พ.ค.62 

มิ.ย.62 

มีผูประกอบการและผูท่ีสนใจจากการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในาน
างๆ 3,912 ราย 

http://www.smeknowledgecenter.com/
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01 

Entrepreneurship 

Course 

9,727 ราย 

SME ไ  รั บ ค ว า ม รู
เบื้องนมุง เนนการ
เรียนรูการเป็น SME 

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

Value 

ก.พ. – มี.ค.62 

02 
Business Plan 

4,312 ราย 

SME มีแผนธุรกิจเพื่อ
เรียมความพรอมใน
การ าเนินธุรกิจ 

มี.ค. – เม.ย.62 

03 
Consult 

1,745 ราย 

SME เขารับการบมเพาะ
การพัฒนาสินคาหรือ
บริการใหเป็นที่องการ
ของลา 

พ.ค. – มิ.ย.62 ก.ค. – ส.ค.62 

04 
Business 

Matching 

 
 

เชื่อมโยงสินคาเขาสู
การสงเสริมลาเพ่ือ
เรี ยมความพรอม
ใหแกผูประกอบการ 

ยกระับผูประกอบการใหกาวสูการเป็นผูประกอบการ 4.0 โยการอบรมเชิงปฏิบัิการเก่ียวกับการเป็น
ผูประกอบการ (Entrepreneurship Course) ซ่ึงมุงเนนการเรียนรูการเป็นผูประกอบการใหมีความรู
สมัยใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากนวักรรม และการยกระับธุรกิจ High Value การบริหารจัการธรุกจิ
ทั่วไป การบัญชี การลา กฎหมายธุรกิจ เป็นน 

ยุทธศาส ร์ที ่3 

สรางสงัคมผูประกอบการใหเิบโและกาวสูสากล 
 

งบประมาณ 744,614,200.00  บาท (18 งาน / โครงการ่ 
 อยูระหวาง าเนินการ   17งาน / โครงการ 

 ไมไ าเนินการ    1 งาน / โครงการ 

โครงการพฒันาผูประกอบการใหม (Early Stage) 

 

05 
ผลัก ันเขาสูระบบ
ภาษ ี

ผลักันให SME เขาสู
ระบบภาษี 

ก.ย.62 

พันธมิ ร 8 หนวยรวม  าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี , 
มหาวิทยาลัยแมโจ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สถาบันพัฒนา
อุสาหกรรมสิ่งทอ , สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย ้สถาบัน
อุสาหกรรมเพ่ือการเกษร), มหาวิทยาลัยมหิลวิทยาเขนครสวรรค์ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2 หนวยงานสนับสนุน  
ธนาคารเพื่อการเกษรและสหกรณ์การเกษร และธนาคารออมสิน 
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โครงการยกระ ับธุรกจิระ ับเริม่ น 
(Boost Up New Enterpreneurs) 

 

สสว.รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาส ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือและ
มหาวทิยาลัยขอนแกน  าเนินการ
ยกระ ับผูประกอบการและสรางคุณคา
ใหกับธุรกิจโ ยการน าเทคโนโลยี 
งานวิจัยหรือนวั กรรมที่เหมาะสมมาใช 

 

 

ผูประกอบการ ไรับการวิเคราะห์ศักยภาพ

ทางธุรกิจ และส ารวจความองการทาง

เทคโนโลยี งานวิจัยหรือนวักรรม และ

ผานการอบรมเพื่อพัฒนาและยกระับ

ศักยภาพในหลักสูรางๆ เพื่ อการ

พัฒนาเชิงลึก โยมีผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่

ชวยเหลือใหค าแนะน า และถายทอความรู

ผานงานวิจัย เทคโนโลยี และนวักรรม 

จ านวน 441 ราย และจะเขารับการคัเลือก

เพื่อ เขารวมกิจกรรมทสอบลาใน

2 Step 

อบรมความรูที่เก่ียวของกับาน
เทคโนโลยี งานวิจัย และนวักรรม 

3 
Step 

441 ราย 
พัฒนาเชิงลึก เชื่อมโยงงานวิจัย 
และมีที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญลง
พื้นที่ใหค าแนะน า 

4 
Step 

 

เขารวมกิจกรรมทสอบลาใน
ประเทศ 

1 Step 

ส ารวจความองการและวิเคราะห์
ศักยภาพ 
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โครงการสนับสนุนเครือขาย SME พัฒนาศักยภาพเครือขายใหเขมแข็ง
ั้งแนน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ทั้งในานการผลิ การบริหารจัการ านมารฐาน 
และานผลิภัณฑ์และบริการ รวมทั้ง าเนินการพัฒนาผูประกอบการ  SME   ใน
เครือขายใหมีศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการจัอบรมใหความรูแกผูน าเครือขายและ
ผูประสานงานเครือขาย (Service  Provider และ CDA) ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายปลากั 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายสมุนไพร  
และเครือขายเทคโนโลยีเพื่อการเกษร 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิจกรรมพัฒนาเครือขาย 
Digital Content 

2 สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายมวยไทย  
และเครือขาย Sport Economy 

5 สถาบันอาหาร 

กิจกรรมพัฒนาเครือขายสับปะร
และเครือขายกระเทียม 

6 สถาบนัพัฒนาวสิาหกจิ
ขนากลางและขนา

ยอม

กิจกรรมพฒันาเครอืขาย Creative 

Entertainment และเครือขายนวักรรม
ธุรกิจอุสาหกรรมฮาลาล 

ผูประกอบการ จ านวน 3,692 ราย  
 

ไ รับการพัฒนาศักยภาพในการ  าเนินธุรกิจ 
31 เครือขาย ไ รับการพฒันาศักยภาพ 

 

    ผูน า/ผูประสานงานเครือขาย 
ไ รับการพัฒนาศักยภาพ 

จ านวน 114 ราย 

ก.พ.-เม.ย.62 พ.ค.-ก.ค.62 ส.ค.-ก.ย.62 

พัฒนาสงเสริมความ
เขมแขง็เครือขาย 

พัฒนา Service Provider                   
และผูประสานเครอืขาย CDA 

พัฒนาศกัยภาพ
ผูประกอบการ 

จัท าแผนพฒันา 
คลัสเอร ์

พัฒนาศกัยภาพผูประกอบการ จ านวน 
3,692 ราย โยการอบรมเพิ่มองค์
ความรู การจัประชุม workshop 

สอนการเขยีนแผนพฒันาเครอืขาย 
จนผูประกอบการสามารถจัท า
แผนพฒันาเครือขายไ 31 แผน 

พัฒนาเครอืขาย 31 เครือขาย โย
สนับสนุนการจักจิกรรมสงเสรมิ
การลาทัง้ในและางประเทศ 

พัฒนาผูประสานงานเครอืขาย
และ Service Provider 114 
ราย โยการใหองค์ความรูและ
เชื่อมโยงความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น 
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5 

รวมกับ 5 หนวยงาน ประกอบวย 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาส ร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันพฒันาวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม  

และ E-Market Place  14 บริษัท โปรแกรมการอบรมใหความรู (1-2 วัน่ ชวง เม.ย.- 
มิ.ย.62 

 แกะรอยธุรกิจออนไลน์ ขายยังไงใหรวย สอนเปิรานคา
ออนไลน์พรอมขายไทันที การใชเครื่องมือางๆ ในการจัการ
รานคาออนไลน์ การสราง Content เพื่อเพิ่มยอขาย วิเคราะห์
ขอมูลเพื่อหา Customer Insight  

 ชองทางการจัจ าหนายสินคาออนไลน์ เพิ่มยอขาย (Content 

Marketing  /Video Marketing / Mobile Advertising) 

 Trend  ใหมของลาออนไลน์ 2020 ้รูปแบบลา พฤิกรรม 
ความคาหวัง และความองการของลูกคาออนไลน์ 

 การบริหารจัการรานคาออนไลน์ระับมืออาชีพ 

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

 เขาสูโลกออนไลน์อยางมั่นใจวยรานคาออนไลน์ั่งใจคุณ 
้Customizable online shop) 

 เช่ือมโยงทุกรานคาที่เคยมี ้Centralized online shop) และ
ประสานพลังชองทาง Social Media ยอนิยม 

 ใหค าปรึกษาและพัฒนารานคาออนไลน์สูมารฐานโลก 
้Coach to global) 

โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 

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

อบรมใหความรูานบริหารจัการลาออนไลน์ ใหค าปรกึษา 
และยกระบัมารฐาน 

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

กจิกรรมสงเสรมิการลา 

ผลักนั SME ทีม่ศีกัยภาพ วยการชวยในเรือ่งเกีย่วกบั
เทคโนโลยีางๆ การแปลภาษา พัฒนาบรรจภุณัฑ ์

ผลักนัเขาสูลาสากล เชน Alibaba, Ebay, Amazon ฯลฯ 
และพาเขารวมงานแสงสนิคาางประเทศ  Business  
Matching 

2 

3 

1 

5 

4 

มีผูประกอบการ 32,924 ราย 

ไรับการสงเสริมการคาลาออนไลน์  

85,241 ผลิ ภัณฑ ์

ไรับการเรียมความพรอมเขาสูระบบลา
อิเล็กทรอนิกส์  
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หัวขอการอบรม-สัมมนาใหความรู 

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

 
สสว.รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวม  11  แหง 
 าเนินการพัฒนาขีความสามารถในการแขงขัน
ผูประกอบการ รวมทั้งเรียมสนับสนุนคูปอง ท าฉลาก
โภชนาการและคูปองรวจวิเคราะห์ในหองปฏิบัิการ 
สนับสนุนกิจกรรมการลาางประเทศเพื่อยกระับ
ผูประกอบการใหแขงขันไในระับสากล และั้งเปูา
สานอการพัฒนาผูประกอบการไปสูอุสาหกรรม
แหงอนาค โยมีผูประกอบการ จ านวน  9,334  ราย 
เขารวมกิจกรรมการวินิจฉัยและประเมินนเอง ้Self- 

Assessment) และอยูระหวางการใหค าปรึกษาเชิงลึก
และจัโปรแกรมการใหความรูผานการอบรม หรือ 
Workshop ใ น  า น า ง  ๆ ที่ เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี
ผูประกอบการ  1,737 กิจการ ผานเขาสู กิจกรรม
เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการเชิงลึกเฉพาะาน 
เชน การสรางแบรน์ การสรางภาพลักษณ์ราสินคา 
การออกแบบและพัฒนาผลิภัณฑ์  การปรั บ
กระบวนการผลิสินคาหรือบริการโยอาศัยเทคโลยีหรือ
นวักรรม านการบริหารจัการ านการลา ฯลฯ 
หรือ การอยอการใหค าปรึกษาเชิงลึก เพื่อให
ผูประกอบการไรับมารฐานในานาง ๆ 

สถาบนัอาหาร 

สถาบนัไฟฟูาและอิเลก็ทรอนกิส ์

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

สมาคมส านกังานบญัชีไทย 

มหาวทิยาลยัขอนแกน 

ส านกังานสงเสรมิเศรษฐกจิสรางสรรค์   

สถาบนัพัฒนาวิสาหกจิขนากลางและขนายอม  

สภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย   

สถาบนัพัฒนาอุสาหกรรมสิง่ทอ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี  

สถาบนัรบัรองมารฐานไอเอสโอ 

 Creative Design and Trend 2020 

 กลยุทธ์ เชิงรุกอุสาหกรรมสุขภาพและความงามสู
ลาโลก Creative Spa & Wellness Thailand 

 ยกระับผลิภัณฑ์อาหารสูลาอยางยั่งยืน 
 ฝุาธุรกิจพลิกกลยุทธ์ 360 องศา  
 มารฐานระบบบริหารคุณภาพ ้ISO 9001 : 2015) และ

ระบบการจัการนวักรรม ้CEN/TS16555-1) 
 GMP Challenge ยกระับ ปรับและเปลี่ยน 

 เทคโนโลยี Fintech 

 ปฏิรูปธุรกิจในรูปแบบิจิทัล Transform or Obsolete: 
Accelerate Innovation to Success 

    SME ออนไลน์สายแข็ง  
    โฆษณาอยางไรเพื่อเพิ่มยอขายในยุค Online Digital 

สัมมนากลยุทธ์ เ ชิงรุกอุสาหกรรมสุขภาพและความงามสู
ลาโลก “Creative Spa & Wellness Thailand” 

สัมมนา เปิโลกนวักรรม
ทางการเงิน วย
เทคโนโลยี Fintech 
 

สัมมนาเชงิปฏบิักิาร “GMP Challenge ยกระบั ปรบั & เปลีย่น” 
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โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ใหกับ SME  

พัฒนาศักยภาพและยกระับขีความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ SME 
ในลาสากล 

ปฏิทินกิจกรรม 

ชวงเวลา กิจกรรม 

3-8 เม.ย. 62 งาน Mihas Malaysia 2019 

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

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

16-20 พ.ค.62 Tokyu-hands ทสอบลา 

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

28 เม.ย.-1 พ.ค.62 งาน ThaiFex 2019 

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

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

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

12-18 ก.ย.62 งานทสอบลา Nagasaki 

หัวขอการอบรม านการ ลา   
 โอกาสทางการลาส าหรับสินคาไลฟ์สไล์เพื่อการสงออก แนวคิ   

เทรน์ของสินคาไลฟ์สไล์ปี 2019 พรอมเทคนิคการเรียมัวในการ
ออกงานแสงสินคาางประเทศ 

 สรางโอกาสทางการลาสูลาจีน-ฮองกง และลานานาชาิวย
สินคาไลฟ์สไล์ 

 รูลึกลาฮาลาละวันออกกลางและเทคนิคการั้งราคาสินคา 

 เจาะลาแนซามูไร ณ เมืองโอซากา ้ประเภทสินคาของขวัญ ของ
ฝาก ของที่ระลึก สินคา D.I.Y. สินคาไลฟ์สไล์ และกลุมอาหารพรอม
รับประทาน) 

 Bright & Full of Opportunities in INDIA  

 เจาะลาอาหารเพื่อสุขภาพไหวัน 

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

ามความ เหมาะสมของและ พ้ืนที่  โยมี
ผูประกอบการ SME จ านวน 1,202 ราย 
ไรับความรูานการลา จากการจัสัมมนาให
ความรูในหัวขอางๆ ไแก การลาฮาลาล การ
เปิเกมรุก บุกลาอาหารแนมังกร การสราง
โอกาสทางการคาสูลาจีน-ฮองกง และลา
นานาชาิ วยสินคาไลฟ์สไล์ เป็นน  

1,202 ราย 
ไรับความรูาน
การลา 

กิจกรรม
ทสอบ
ลา 

02 

กิจกรรมจบัคู
ธุรกิจ 
Business 
Matching 

03 

กิจกรรม
อบรมให
ความรู
าน
การลา 

01 

SME  

1,902 ลานบาท 
เกิการมูลคาทาง
เศรษฐกจิ และ/หรือ
มูลคาการซือ้ขาย
ลวงหนา 

2,579 คู 
เกิการเจรจา
ธุรกิจระหวาง 
SME ไทย กับ
างประเทศ 

465 กิจการ 
เขารวมงาน
แสงสินคาใน
และางประเทศ 

ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

และไรับการสนบัสนนุานการลาทัง้ในประเทศและางประเทศ  จ านวน  465 กิจการ 
จากการเขารวมกิจกรรมงานแสงและจ าหนายในางประเทศ สงผลใหเกิการเจรจาจบัคู
ธุรกิจ จ านวน 2,579 คู เกิมูลคาการเจรจาการคาทั้งในและางประเทศ  รวม 1,902 

ลานบาท 
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สัมมนา โอกาสผลิภัณฑ์ไลฟ์สไล์ ในลาาวรุง 
"Bright & Full of Opportunities in INDIA" ในวัน
พฤหัสบีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. 
ณ หองอโนมา 2+3 โรงแรมอโนมา แกรน์ กรุงเทพฯ มี
ผูประกอบการสนใจเขารวมกิจกรรม จ านวน 136 ราย 

HKTDC Hong Kong Gifts&Premium Fair ร ะหว าง
วั น ที่  27-30 เ ม ษ า ย น  2562 ณ  Hong Kong 

Chonvention and Exhibition Center เ ขบริหาร
พิ เศษฮองกง  สาธารณรัฐปร ะชาชนจีน  น าคณะ
ผูประกอบการ SME กลุมสินคาของขวัญ ของช ารวย 
ของกแง จ านวน 20 กิจการ สามารถจับคูเจรจา
การคาไจ านวน 396 คู คาการณ์มูลคาทางการคากวา 
273.28 ลานบาท ้เกิมูลคาการเจรจาการคาทั้งในและ
างประเทศ 273.28 ลานบาท) 

 

งานแสงและจ าหนายสนิคา SME One Fest 2019 ระหวางวันที ่19-23 มถินุายน 
2562 ณ หางสรรพสินคา central Westgate ลาน Promotion B 47 กิจการ 
โยเปน็สนิคาประเภทเครือ่งแงกาย อาหาร เครื่องประบั สมุนไพร เครือ่งส าอาง 
ผลไมและผักออร์กานิก เป็นน ไรับการอบรับอยางีจากผูบริโภค มีผู เขาชม
งานกวา 6,000 คน มียอจ าหนายกวา 1.13 ลานบาท สินคาขายีภายในงาน 
ไแก เครื่องแงกายจากผาไหมและผาขาวมา ผลไมเมลอน ขนมขาวัง และ
ซาลาเปา เป็นน 

งานแสงสินคากลุมอาหาร Food Taipei 2019 ระหวางวันที่ 19-
22 มิ.ย. 2562 มียอผูเขาชมงานกวา 95,000 คน โยมี Buyer : 
กลุมผูน าเขา-สงออกสินคาอาหารทั้งในและางประเทศ เชฟ , 
รานอาหาร, ผูน าเขาสินคาอาหาร, MD, ฝุายจัซือ้หางสรรพสินคา 
ผูสนใจรวมทุน  สวนใหญเป็นผูเขาชมงานจากประเทศโซนเอเชีย 
อาทิ จีน พมา เวียนาม เกาหลี ฮองกง ญี่ปุุน มาเลเซีย ไหวัน 
สิงค์โปร พมา และโซนยุโรป อาทิ อังกฤษ เยอรมัน ภายในงาน
สามารถจับคูทางธุรกิจไ 622 คู โยมียอซื้อขายทันที 43.262 
ลานลาท และคาการณ์มูลคาการซื้อขายกวา 254.262 ลานบาท 
รวมมูลคาการคาทั้งสิ้นกวา 297.52 ลานบาท 
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การสงเสริม SME ผานการจังาน  กจิกรรม และโครงการที่ส าคัญ  

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอ านวยการส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและกลางและ
ขนายอม ้สสว.) ใหเกียริเป็นประธานและกลาวถึงวัถุประสงค์การจังาน ความรวมมือกับ
พันธมิร ในงานวันของ SME : Together We Share ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท หางสรรพสินคา
เซ็นทรัลเวิล์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  

วันของ SME : Together We Share เป็นการเปิโอกาสให SME  ไเขาถึงบรกิารจากหนวยงาน
สงเสริม SME ที่เกี่ยวของ รวมถงึการไรับองคค์วามรูางๆ ที่สามารถน าไปอยอหรือปรับใช
กับการ าเนนิธุรกจิ การสรางนแบบเอสเอม็อ ีลอจนการสรางเครอืขายสงัคมผูประกอบการ 
และชวยใหการสงเสริม SME ไครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 

งาน "SME ONE FEST In Summer@Central World" จัขึ้นในระหวางวันที่ 4-7 เมษายน 
2562 นี้ ณ ศูนย์การคาเซ็นทรัลเวิล ์กรุงเทพฯ เป็นการจักจิกรรมขึ้นภายใโครงการพัฒนา
ชองทางการลาส าหรับผูประกอบการ SME วัถุประสงค์เพ่ือทสอบลา วยการน า
ผูประกอบการเขารวมงานแสงสนิคาและการเจรจาจบัคูธุรกจิ ชักชวนผูประกอบการ SME จาก
ทั่วทุกภูมิภาคมารวมแสงสินคา ไมนอยกวา 150 คูหา พรอมวยการจ าหนายสินคา
หลากหลายมาใหเลือกซือ้มากมาย อาทิเชน ผลิภัณฑ์แฟชั่นกลุมผา กลุมอาหารและเครือ่งืม่
แปรรูป ผลิภัณฑ์ออกานกิ ผลิภัณฑ์ไลฟ์สไล ์ผลิภณัฑ์ของกแงบานผลิภัณฑ์สปาและ
ความงาม เป็นน ้ผูประกอบการไรับการสนับสนุนานการลาทั้งในประเทศและ
างประเทศ 150 กิจการ) 
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ในปี 2562  สสว.  าเนินการพัฒนาและสงเสริม SME ผานโครงการางๆ รวมถึงการจังาน และ กิจกรรมีๆ โยรวมมือกับหนวยงานสงเสริม 
SME ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ปัจจุบัน ไเริ่ม าเนินการแลวในหลายกิจกรรม และมีโครงการเนๆอยูในระหวางการ
เผยแพรประชาสัมพันธ์ใหผูที่สนใจรับทราบ 

โครงการพัฒนาผลิภัณฑ์ เพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพสู ลาสากล  ้ าน  Shelf 
life/Design/Packaging)  าเนินงานพัฒนาผูประกอบการในภาคการผลิ ในกลุม
สินคาประเภทอาหารถิ่น ผลิภัณฑ์สมุนไพร เครื่องส าอาง เนนความส าคัญานความ
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ้Packaging) อายุการเก็บรักษา ้Shelf life) การออกแบบ 
้Design) ใหมีเอกลักษณ์ สามารถผลิขายไในเชิงพานิชย์ ใหมีศักยภาพและไรับ
การสงเสริมไปเปิลาการคาทั้ง ในและางประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให
ผูประกอบการไมีชองทางลาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

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

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

สสว. าเนินการรวมกับสถาบันอาหาร รวมพัฒนาผลิภัณฑ์ใหมใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาหารและเครื่องื่มเพื่อเพิ่มมูลคาวัถุิบในทองถิ่น ใหเกิการ
สรางอาชีพ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีรายไ และมีคุณภาพชีวิที่ี โยเรารับ
สมัครผูประกอบการในกลุมอาหารและเครื่องื่ม OTOP ระับ 3-5 าว ที่มี
ความสนใจเขารวมโครงการโยมีเปูาหมายที่ 500 รายจากทั่วประเทศ และท า
การคัเลือกสินคานแบบเป็น สุยอสินคากลุมอาหารและเครื่องื่มประจ า
ท อ ง ถิ่ น  ้Product Champion) เพื่ อ เ ป็ น โ ม เล ในกา รพัฒนา ให กั บ
ผูประกอบการหรือชุมชนอื่น ใหเกิแรงผลักันในการพัฒนาผลิภัณฑ์ให
อบสนองความองการในลายุคปัจจุบัน โยทางสสว. และสถาบันอาหาร
คาวาการพัฒนาผลิภัณฑ์ใหมส าหรับโครงการน้ี จะสามารถเพิ่มโอกาสและ
ชองทางการจ าหนาย และขยายัวทางธุรกิจไไมนอยกวา 25 ลานบาท 
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“ผูเขารวมโครงการจะไรบัแนวทางการ
พัฒนาขีความสามารถใหเกิความ
เขมแขง็เพื่อเปน็นแบบใหกับ SMEs ใน
จังหวัของนเอง นอกจากนี้ ผูผาน
การคัเลือก มีโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมทสอบลาทั้งในประเทศและ
างประเทศ การไรับค าแนะน าจากที่
ปรึกษาและผู เชี่ยวชาญเฉพาะาน 
รวมทั้ งการ พัฒนาผลิภัณฑ์หรือ
รูปแบบการใหบริการใหมๆ หรือสื่อ
การลาและการประชาสัมพันธ์ผาน
แพลทฟอรม์ (Platform) ของโครงการ
อยางอเนื่อง” 

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

ยกระับผูประกอบการ SME ที่มีศักยภาพทั่วประเทศและพัฒนาใหเป็นผูประกอบการที่เป็นสุยอเอสเอ็มอีจังหวั 
เพ่ือเป็นนแบบของผูประกอบการ SME ในจังหวั น าไปสูการพัฒนาศักยภาพของ SME ไทยในการขยายธุรกิจไ
อยางยั่งยืนสมัครผูประกอบการ SME ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน บุคคลทั่วไป นิิบุคคล ทั้งภาคการ
บริการและภาคการผลิในซัพพลายเชนของธุรกิจการทองเที่ยว เชน โฮมสเย์ โรงแรมที่พักขนาเล็ก, รานอาหาร, 
สถานบรกิารสขุภาพสปา ฟาร์มสเย์, ศูนย์การเรยีนรู ฯลฯ รวมถึงธุรกิจผลิของฝาก และของที่ระลกึจากทัว่ประเทศ 
ทั้งนี้ มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัิและผานเกณฑ์การคัเลือกและเขารับการประเมินนเอง (Self-Assessment)  
จ านวน 462 ราย ปัจจุบันอยูระหวางการเขารวมกิจกรรมใหค าปรึกษาเชิงลึก (Coaching Camp) ควบคูไปกับการ
พัฒนาผลิภัณฑ์/บริการ  

 

โฮมสเ ย์ , ฟาร์มสเ ย์ 

ธุรกิจรานอาหาร 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจของฝาก 
ของท่ีระลึก 

ศูนย์การเรียนรู
ชุมชน 

โครงการ SME Provincial Champion าเนินการประเมินนเอง ้Self-assessment) เพื่อให
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทั้งทางานการพัฒนาผลิภัณฑ์ การบริหารจัการ การผลิ การเขาถึงแหลง
เงินทุน การเงิน ระบบบัญชี การลา เพื่อก าหนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ าเนินงานในทุกมิิที่
จะกาวเขาสู Thailand 4.0 ใหรงกับความองการของผูประกอบการ 
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กิจกรรมใหค าปรึกษาแนะน าการ าเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง (Coaching Camp) 

ภายใโครงการพัฒนาสูสุยอเอสเอ็มอีจังหวั (SME Provincial Champion) ปี 2562 
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โครงการประกว  SME National Awards  

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

เกณฑ์การพิจารณารางวลั         
แบงออกเปน็ 7 หมว 

(SME National Awards) 

เปูาหมาย 30 ราย 

(SME Start up) 

เปูาหมาย 50 ราย 

 

การวางแผนการ
 าเนินธรุกจิ 

2  

บทบาทของผูบริหาร
ในการน าองค์กร 

1  

การมุงเนนลูกคา 
และลา 

3 

 

การบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 

5 
 

การจัการ
กระบวนการ 

6 
 

การวั วิเคราะห์              
และจัการความรู 

4  

ผลลัพธ์ทางธุรกจิ 

7 

SME กลุมเปูาหมายไแก กลุมผูประกอบการคา ภาคการผลิภาคการคา บริการและภาคการเกษร รวม 21 ประเภทธุรกิจ โยในปีน้ี ไ
เพิ่มเิมหมวที่ 21 เป็นประเภทธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 20 ธุรกิจเิม 

 

 

รางวัลสุ ยอ  SME แหงชา  ิ

 

&รางวัลสุ ยอ  SME แหงชา  ิ

&รางวัล SME ีเ น 

&รางวัลมา รฐาน SME  

ประเภทรางวัล 

 

คุณสมบั  ิ

 เป็น SME ที่  าเนนิธุรกจิ 

3  ปขีึ้นไป 

เป็น SME ที่  าเนนิธุรกจิ         

ไมเกิน  3  ป ี

รางวัล SME Start up 

 

&รางวัลสุ ยอ  SME Start up 

&รางวัลมา รฐาน SME Start up 

 

จั งานประกาศผล และมอบรางวัล 

ก าหนจังานในชวงเือนกันยายน 2562 

รวจประเมนิสถานประกอบการ 

ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ ให
ค าแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจ 

พัฒนาและยกระ ับสูมา รฐานการบริหาร
จั การธุรกจิ โยการจัอบรมมารฐานการบริหาร
จัการธุรกิจ และการประเมินนเอง (self-

assessment) พรอมทั้งจัท าแผนพฒันาองค์กร  

และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์กร รวมถึง
การใหค าแนะน าเพ มเิมจากที่ปรึกษา 
ใหแก SME จ านวน 954 ราย/631 กิจการ 

 

รวจสอบคุณสมบั ิเบื้อง น 

มี SME ที่สมัครเขารวมโครงการไรับการ
รวจสอบคุณสมบัิเบ้ืองนและสัมภาษณ์ 
เพื่อเขารวมกิจกรรมในกระบวนการอไปแลว 
จ านวน 2,640  ราย 
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จัทบทวนแผนยุทธศาสร์านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัิการานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปี 2561-2562 ส าหรับกลุมผูบรหิาร บังคับบญัชา และระับปฏิบักิาร ในเือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 เพื่อเรียมความพรอมในการ
จัท าแผนยทุธศาสร์านการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี 2563-2565 และแผนปฏบิักิารานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ปี 
2563  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การทบทวนแผนยุทธศาสร์านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 และแผนปฏิบัิการานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2562 

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

เม.ย.62 

การจัท าแผนยุทธศาสร์านการบรหิาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-
2565 และแผนปฏบิัิการานการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 

พ.ค.62 

ยุทธศาส ร์ที ่4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง                                  
้High Performance Agency) 

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

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏบัิิงานไอยางมีประสทิธิภาพ ผลักันองค์กรใหเนนประสิทธิผลและมธีรรมาภิบาล 

 

งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 
การทบทวนแผนยุทธศาสร์ สสว. ฉบับ พ.ศ.2563-2564 
จัทบทวนแผนยทุธศาสรอ์งคก์ร ้ ปี2563-2564) โยมี 3 แนวทางเป็นกรอบในการจัท าแผนยทุธศาสร์ป ี2563-2564 ไแก SMART OFFICE ,Smart 

service ,Smart enterprise  โยไจัประชุมเชิงปฏิบัิการในการทบทวนแผนยุทธศาสร์ สสว. ปี 2560 -2564 ้ฉบับทบทวน ปี 2563-2564) เพื่อ
ก าหนทิศทางองค์กร ้Direction) และแผนการ าเนินงานในอนาค เพ่ือวิเคราะห์บทบาท ทิศทาง สสว. และก าหนกรอบการจัท าแผนบริหาร
ความสัมพันธ์กับผูมีสวนไสวนเสีย ้Voice of Stakeholder : VOS)  

  SMART OFFICE 

  Smart service 

  Smart enterprise 

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.พ.62 กลุมผูบริหารวิเคราะห์ขอมลูเชงิลึก 
้ผูบริหารระบัสงูของ สสว.)  

การประชมุทบทวนแผน
ยทุธศาส ร์องคก์ร     
(ป ี2563-2564) 

ครั้งที่ 2-3 วันที่ 11 และ 19 มี.ค.62 

ก าหนทิศทางองค์กร ้Direction) และ
แผนการ าเนินงานในอนาค 

วิเคราะห์บทบาท ทิศทาง สสว. และก าหน
กรอบการจัท าแผนบริหารความสัมพันธ์
กับผูมีสวนไสวนเสีย ้Voice of 

Stakeholder : VOS) 

กลุมผูบริหารวิเคราะห์ขอมลูเชงิลึก                 
้ผูบริหารระบั ผอ.กลุมงานและ ผอ.ฝาุยของ สสว.)  

กลุมผูบริหารประชมุเชงิปฏบิักิาร                                    
ทบทวนแผนยทุธศาสรอ์งคก์ร ้ปี 2563-2564)  

ระมความคิเหน็เพื่อจัท าแผนบริหาร
ความสัมพันธ์ VOS ระยะยาวและประจ าป/ีและ
ระมความคิเหน็ก าหน Scope ทิศทาง
แนวทางของแผนยุทธศาสร์ สสว. 2563-2564 

ครั้งที่ 4-5 วันที่ 3 และ 29 เม.ย.62 

กลุมผูมสีวนไสวนเสยีกบั สสว.
และพนักงานสสว.  

ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พ.ค.62 รับฟังความคิเห็นจากผูมีสวนไสวนเสีย
ภายในและภายนอกจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูประกอบการ SME และพนักงาน 
สสว. เพื่อใชปรับปรุงแผนฯ 

สืบเนื่องจาก สศช. เชิญทุกหนวยงานประชุมช้ีแจงการ าเนินงานามแผนแมบทภายใยุทธศาสร์ชาิ และก าหนใหทุกหนวยงานปรับ
กรอบระยะเวลาของแผนของหนวยงานเป็นภายในปี 2565 สสว.จึงก าหนจัประชุมแนวทางการ าเนินงานที่เกี่ยวกับยุทธศาสร์ชาิและ
แผนแมบทภายใยุทธศาสร์ชาิ เพื่อทบกวนการ าเนินงานของ สสว. ใหสอคลอง และเช่ือมโยงกับทิศทางของแผนยุทธศาสร์ชาิและ
แผนแมบทามแนวทางของ สศช.เมื่อวันที่วันศุกร์ที่  28 มิ.ย. 62 ณ หองประชุม  1801 เนื่องจาก ามมิ ครม. เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62  
ก าหนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระับ 3 ใหสอคลองกับแผนยุทธศาสร์ชาิและแผนแมภายใยุทธศาสร์ชาิ แผนปฎิรูป
ประเทศ ามแบบฟอร์มที่ สศช. ก าหน และใหทุกหนวยงานประกาศใชแผนฯ ภายใน 16 กันยายน 2562 และเพื่อใหการ าเนินงานของ 
สสว. มีแนวทางการ าเนินงานามแผนยุทธศาสร์ชาิและมีความสอคลองกับทิศทางและเช่ือมโยงกัน 
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การใชเครื่องมือออนไลน์เพื่อเพิม่ชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น 

แอพพลิเคชั่น SME CONNEXT  กับสโลแกน “ครบในคลิกเียวเพื่อ SME”เพื่อการเขาถึงขอมูล
ส าหรับ SME ไทยยุค 4.0 ภายใแนวคิ Born Digital  

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัิงานามภารกิจและนโยบายรัฐ 

 จัท าสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิยสาร สื่อ Online และ 
Social Media เชน Facebook หรือ SME CHANNEL 

 

 จักิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SME รวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

 

 จัท ารายงานประจ าปี (Annual Report) เพื่อเผยแพรผลการ าเนินงานของ 
สสว. 

 

 เผยแพรนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรมางๆ ของ สสว. 
 

พัฒนาเนื้อหา ขอมูลความรู งาน-กิจกรรม องค์ความรูและศูนย์บริการ
างๆ ที่จ ะเป็นประโยชน์อการสงเสริมผูประกอบการ SME ของ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ ในเว็บไซ์ 
SMEONE เพ่ือชวยใหผูประกอบการสามารถเขาถึงไโยสะวก รวมทั้ง
เชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์งาน โครงการ กิจกรรมางๆ ของทั้ง สสว. 
และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางอเนื่อง  

รวมทั้งจัประชุมสมัมนาเพื่อรับฟังขอคิเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา
เว็บไซ์ smeone และการเผยแพรขอมูลความรูที่เป็นประโยชน์อ
ผูประกอบการ SME ในชื่อ งานประชุมสัมมนา "Surviving Disruption 

4.0 พลิกธุรกิจ SME อยางไร ไมรอใหถงึทางนั!" ซึ่งก าหนจะจั 4 ครัง้ 
โ ยครั้ ง ที่  1  จั  เมื่ อ วั นที่  1 8  มิ ถุ น ายน  2562  ที่ ภ าคกลาง -
กรุงเทพมหานคร โรงแรมอินเอร์คอนิเนนัล ครั้งที่ 2 จะจัในวันที่ 4 
กรกฎาคม ที่ภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหมฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม ครั้งที่ 3 
จะจัในวนัที่ 8 สิงหาคม ที่ภาคใ โรงแรมลกีารเ์นสฯ์ หาใหญ จ.สงขลา 
และครั้งที่ 4 จะจัในวันที่ 5 กันยายน ที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรม
สุนีย์แกรน์ จ.อุบลราชธานี 

www.sme1.info 

Line และ Facebook เป็นชองทางการสือ่สารทีเ่ปน็ทีน่ยิมและใชสือ่สารกบั
ผูประกอบการ SME เพ่ือใหรับทราบกิจกรรมางๆ ภายใโครงการของ 
สสว. โยเฉพาะ Facebook ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ผูคนนิยมใชทั่วโลก 

แองยอมรับวา ยังมีกลุมคนที่ยังเขาไมถึงชองทางังกลาววยปัจจัยหลายประการ 
ังนั้น ทาง Facebook ประเทศไทยจึงไรวมมือกับมูลนิธิคีนันแหงเอเชีย ก.ิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สนง.พัฒนาธุรกรรมทางอเิลกทรอนกิส ์้ องค์การมหาชน) ธ.พัฒนา
วิสาหกิจขนากลางและขนายอมแหงประเทศไทย และ สสว. โย ร.วิมลกาน ์โกสมุาศ 
รองผูอ านวยการใหเกียริรวมงานเปิัวโครงการ Boost with Facebook และรวม
กิจกรรมเสวนาในหัวขอ “ความส าคัญของความรวมมือเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ SME ไทย ” 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ Gaysorn Urban Resort  

Boost with Facebook เป็นโปรแกรมอบรมทักษะทางิจิทัลใหแกผูประกอบการ SME 
เพ่ือเรียนรูการใชเครื่องมือิจิทัลเชื่อมอกับลูกคา และสรางการเิบโใหกับธุรกิจใน
ชองทางออนไลน์ 
 

http://www.sme1.info/
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วิสัยทัศน์ิจิทัลและพันธกิจจิิทัล 

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

บริหารจัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการสื่อสาร 
วยเทคโนโลยีิจิทัลสูการเป็นส านักงานิจิทัล 

เพิ่มขีความสามารถในการบริหารจัการฐานขอมูล           
โยการบูรณาการ รองรับการเชื่อมโยงการท างานระหวาง
หนวยงาน และการใหบริการไอยางมีประสิทธิภาพ 

สงเสริม SME ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขี
ความสามารถในการแขงขันวยเทคโนโลยีิจิทัล 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีิจิทัล เพื่อการ
ปฏิบัิงานและสนับสนุนสงเสริม SME ไอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิสัยทัศน์ จิิทัล: 
สสว. เป็นหนวยงานสนับสนุนและ
สงเสริม SME โยใชขอมูล 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีิจิทัล ไ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การพัฒนาศักยภาพานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*คณะกรรมการ ICT สสว. = คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 

คณะท างานจัท าแผนปฏิบัิการิจิทัล 
ของ สสว. จัประชุมในเือน มิถุนายน 
2562 พิจารณาแผนปฏิบัิการิจิทัล
ประจ าปี 2563  และพิจารณาโครงการ
เพื่อบรรจุภายใแผนปฏิบัิการฯ 
รวมถึ งการ เพิ่ ม เิมั วชี้ วั  เชิ ง
ผลลัพธ์  
 

กรอบแผนปฏิบัิการิจิทัล
ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

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

2565  

คณะกรรมการ ICT สสว*.ไแงั้ง
คณะท างานจัท าแผนปฏิบัิการ
ิจิทัล  ของ สสว. เพื่อ าเนินการ
เพิ่มเิมัวชี้วัในเชิงผลลัพธ์ และ
จัท าแผนปฏิบัิการิจิทัลประจ าปี  
 

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

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม 
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แผนปฏิบัิการิจิทัลของส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ปี 2562 ประกอบวย 3 ยุทธศาสร์ ังนี ้

พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจ 

พัฒนาฐานขอมลู ใหมีขอมลู สารสนเทศและองคค์วามรู 
ที่มีความนาเชือ่ถอึและทนัสมยั มีการบรูณาการขอมลูกบั
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา
ระบบสารสนเทศของส านักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัิงานในองค์กรและให SME สามารถเขาถึง
บริการของส านักงานไอยางสะวกและรวเร็ว 

พัฒนาและยกระ ับโครงสรางพื้นฐาน ิจิทัล 

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

พัฒนาทักษะ านเทคโนโลยี ิจิทัลใหแกบุคลากร
และผูประกอบการ SME 

เป็นการสรางและพัฒนาบุคลากรของส านักงานใหมี
ความสามารถในการสรางสรรค์และใชงานเทคโนโลยี
ิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและปลอภัยมากขึ้น พัฒนา
ความรูและทักษะานเทคโนโลยีิจิทัลสมัยใหมที่ชวยใน
การประกอบธุรกิจ สอคลองกับความองการของ 
SME 

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่ 1 

 SME Big Data  วิเคราะห์ Update ฐานขอมูลในและสวน และอยู
ร ะหวางการสราง Model ในการวิ เคราะห์ขอมูล  และการท า 
Flagship Project โยจัท าขอมุลประมวลผลในรูปแบบ Data 
Visualization ไแก :  
 โครงสรางและทิศทางการสงออกของ SME  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจ SME และ Micro 

 การกระจายรายไ SME ในภูมิภาค สถานะของ Micro SME 

 ิามผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริม SME 

 ระบบ SME ONE มีผูเขาใชงานระบบ จ านวน 35,274 ราย และเริ่ม
พัฒนาระบบเพ่ิมเิมเพ่ือรองรับการจัท า SME Profile โยอยู
ระหวางเรียมการประสานเพ่ือออกแบบฐานขอมูล SME Profile  
ระบบ SME Connect มีผูสมัครสมาชิกผานทั้ง iOS และ Android 
จ านวน 77,534 ราย  

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่ 2 

 บ ารุงรักษาระบบเครือขาย คอมพิวเอร์และอุปกรณ์อพวง  เพ่ือ
เป็นการ าเนนิการามแนวนโยบายและแนวปฏบิัิเพือ่ความมัน่คง
ปลอภัยานสารสนเทศ 

ผลการ  าเนินงานยุทธศาส ร์ที่ 3 

 พัฒนาทักษะและองค์ความรูานเทคโนโลยีิจิทัลใหกับบุคลากร
าน Big Data โยการจัอบรมการใชเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
Big Data ใหกับพนักงาน สสว. 

 

ผลการ า เนิ นงานามแผนปฏิ บัิ ก ารฯ                   
ปี 2562 

 

 

ผลการ  าเนินงาน
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัการ 

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

“ามนโยบายการ
เพิ่มศักยภาพ
องค์กรใหมี
สมรรถนะสงู 
รวมถึงยกระับ

การบริหารจัการสู 
Smart Office” 

ระบบิามและประเมินผล: 
www.data-sme.com 

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

ระบบ e-Certificate 

ระบบ e-Time Attendance 

ระบบ e-Leave 

ระบบ e-Pay Slip 

SME  
BIG DATA 

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

ปัจจุบันมีจ านวน SME ที่มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก 
สสว. 1,129,161 ราย และมี SME เขามาลงทะเบียน
ปรับขอมูลผานระบบรวม รวม  351,301 ราย  

WEBSITE / Social Media 

www.sme.go.th 

www.sme1.info รวมกับ 69 หนวยงานรวม 

สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลเพื่อ SME 

้มีผูเขาใชงานระบบ จ านวน 31,274 ราย) 

 Fanpage Facebook OSMEP สสว.  
้มีผูิาม 42,349 คน) 

APPICATION: 

SME CONNEXT 

LINE Group 

ระบบบัญชี-ระบบการเงิน 

ระบบจองรถ 

ระบบหองประชุม 

ระบบ e-office 

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

 ผลการ าเนินงานของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ประจ าปี 2561 
ามเกณฑ์การประเมินผลการ าเนินงานกองทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 

“ค ะ แนนกา รปร ะ เ มิ นผลการ
 าเนินงานของกองทุนหมุนเวียน
ป ร ะ จ า ปี  2561 อ ยู ที่  4.3235 
คะแนน ้เ็ม 5 คะแนน)” 

มิ ิที่ 1 านการเงิน 

 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ นก า รบริ ห า ร
คาใชจายเพื่อบริหารงานกองทุน 

 

5.0000 คะแนน 

 

 

มิ ิที่ 3 านการปฏิบั ิการ 
 

 การ าเนินงานามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

 ความสามารถในการผลักันาม
แผนการสงเสริม SME 

 การสราง เครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

 ความส าเร็จของการ าเนินการาม
ัวชี้วัรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 การพัฒนากลไกการสงเสริม SME ให
น าไปสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 จ านวน SME ที่ใชบริการที่ศนูยบ์ริการ 
OSS 
 

4.1381 คะแนน 

 

มิ ิที่ 2 การสนองประโยชน์ อผูมี
สวนไ สวนเสีย 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผูมี
สวนไสวนเสีย 

 ระับความส าเรจ็ของการปรบัปรงุ
คุณภาพการใหบริการ 

 SME ที่ ไ  รั บบริการ/ เข าร วม
โครงการจาก สสว.แลวธุรกิจีขึ้น 

 

4.9490 คะแนน 

 
 

มิ ิที่  4 การบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน 
 

 บทบ าทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 

 การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 การรวจสอบภายใน 

 การบริหารจัการสารสนเทศ 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

3.8015 คะแนน 

 

ขอสังเก อกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 

จัท าแนวทางการิามและประเมินผลของัวชี้วักองทุนฯ 
รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 

กองทุน อง … 

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

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

   

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

สสว. ซ่ึงจัอยูในหนวยงานประเภทองค์การมหาชน ในปี 2561 มีผลคะแนนการประเมิน 81.12 ซ่ึงถือวาอยูในระับ
ที่สูงมาก 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ  าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 

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

ณ วันที่ 17 พ.ย.60 

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

 

นโยบายรัฐบาล ้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนินที่มี ธรรมาภิบาลและการปูองกัน

ปราบปรามการทุจริและประพฤิมิชอบในภาครัฐบาลและามยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ 

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

Thailand)” มีวัถุประสงค์เพื่อใหสังคมมีพฤิกรรมรวมานการทุจริในวงกวาง การทุจริถูกยับยั้งอยางเทาทันวยนวักรรม

กลไกการบริหารจัการามหลักธรรมาภิบาล  1. เพื่อเป็นทิศทางการบริหารองค์กรใหมีความโปรงใสามหลัก

ธรรมาภิบาลและรวมขับเคลื่อนยุทธศาสรชาิวาวยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 3 ้พ.ศ. 2560 – 

2564) 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสรางการรับรูในการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริภายในองค์กร  

3. เพื่อพัฒนาการ าเนินงานของ สสว. ใหมีมารฐานและสราง

ความระหนักเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริ  

วิสัยทัศน์ยุทธศาสรชาิวาวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ระยะที่ 3 
้พ.ศ. 2560–2564)  
 

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

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนมารการส าคัญเรงวนในการปูองกัน

การทุจริ การบริหารงานที่โปรงใส รวจสอบไ การแกไขปัญหาการกระท าผิวินัยของเจาหนาที่ และลมูลเหุของ

โอกาสที่จะท าใหเกิความเสียหายจากการปฏิบัิงานที่อาจเกิความเสี่ยงจากการทุจริ พรอมทั้งสงเสริมการสรางความ

ระหนัก จิส านึกและเสริมสรางจริยธรรมของเจาหนาที่ สสว. ในการท างานเพื่อสวนรวม ยึถือหลักจริยธรรมและ

ผลประโยชน์สวนรวมในการปฏิบัิงานเป็นส าคัญ 

วั ถุประสงค์ :  
1. ก าหนมารการหรือแนวทางปฏิบัิางๆ เพื่อใชในการปูองกัน รวจพบ และ

อบสนองอความเสี่ยงานการทุจริไอยางถูกองและทันทวงที ในกรณีที่มีความสงสัย
หรือพบการกระท า ที่เก่ียวกับการทุจริ 

2. เพื่อแสงความมุงมั่นในการบริหารราชการโยใชหลักธรรมาภิบาล  
3. เพื่อรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัิราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิ

การแสวงหาผลประโยชน์สวนัวใน าแหนงหนาที่อันมิควรไโยชอบามกฎหมาย ใหยึมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยางที่ียืนหยัท าในสิ่งที่ถูกอง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปรงใส และรวจสอบไ  

4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาอการบริหารราชการแผนินใหแกผูรับบริการ ผูมี
สวนไ สวนเสียและประชาชน 

OSMEP 

FRAUD 

RISK 

MANAGEMENT 

 แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริ ของส านักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้สสว.) ประจ าปี 2562 

 

การวิเคราะห์และจัท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปูองกันการทุจริของ สสว. ประจ าปี 2562 

ระบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ระ
ับ
โอ
กา
สท
ี่จะ
เก
ิ 

แผนภมูคิวามเสีย่งเพือ่ปอูงกนัการทจุริของ สสว. 
ประจ าปี 2562 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจกอใหเกิการ

ทุจริ พบวามีปัจจัยเสี่ยงอยู 2 ประเ็น ไแก 

 การจัซื้อจัจางและการบริหารพัสุ ซึ่งปจัจยัเสีย่งเกิ

จาก พนักงาน สสว. ขาความรู ความเขาใจ/ไมให

ความส าคัญกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการจัซื้อจั

จาง และการบริหารพัสุ  

 

 

 การ าเนินงานโครงการ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิจากการระบุ

และก าหนปัจจยัที่จะเกิความเสีย่งไมสอคลองกบัการ

 าเนินงาน 

ระบัความเสีย่ง 9 ้ ปานกลาง) 
 
รหัสปัจจยัเสีย่ง COI 1 

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

 ภาพรวมผล ามแนวทางการสงเสริม ณ มิ.ย.62 252,578 223,057 88.31 3,328.3689 1,915.3959 57.55 1,412.9729 

แน
วท
าง
ที่ 
1 

สรางความเป็นผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะ
เริ่ม น (Early Stage) 

11,010 11,404 103.58 879.7343 379.7740 43.17 499.9602 

1.1 นักเรยีน/นักศกึษาไรับการเรยีมความพรอมสูการ
เป็นผูประกอบการ ้หนวย: ราย/คน) 

8,400 795 9.46 94.9595 75.8632 79.89 19.0962 

1.2 สรางและพฒันาธรุกิจในระยะเริ่มน  
้หนวย: ราย/กิจการ) 

2,500 10,493 419.72 426.8976 193.6127 45.35 233.2848 

1.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานสนับสนุนที่เอือ้อการ
พัฒนาธุรกจิในระยะเริ่มน ้หนวย: ศูนย์/แหง) 

110 116 105.45 357.8772 110.2980 30.82 247.5791 

แน
วท
าง
ที่ 
2 

สงเสริม SME กลุมท่ัวไป (Regular) ใหมีศักยภาพมากขึ้น 
และใหความชวยเหลือ SME  ท่ีประสบปัญหาทางธุรกิจ
(Turn Around) 

56,538 47,410 83.86 732.4627 363.4568 49.62 369.0058 

2.1  SME ไรบัการพัฒนาผลิภัณฑ์/บรรจภุัณฑใ์หสราง
มูลคาเพิม่ไมารฐาน ้หนวย: ราย/กิจการ) 

1,100 1,577 143.36 112.8868 73.9488 65.51 38.9379 

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

3,300 2,146 65.03 417.7692 202.5190 48.48 215.2501 

2.3 SME ไรับการสงเสริมการรวมกลุมในรปูแบบคลัสเอร์ 
้หนวย: กลุม/คลัสเอร์) 

38 7 18.42 76.1211 31.1072 40.87 45.0138 

2.4 SME ไรบัการสงเสริมานการลาในประเทศ 
้หนวย: ราย/กิจการ) 

50,000 41,220 82.44 122.5727 53.5282 43.67 69.0444 

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

2,100 2,460 117.14 3.1129 2.3534 75.60 0.7594 

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

ปี 2562การ าเนินงานามแผนงานบูรณาการสงเสริม SME มีวัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มนและผูประกอบการวิสาหกิจขนากลางและขนายอม ้SME) รายใหมานเทคโนโลยีและนวักรรม และสรางองค์
ความรู ใหกับผูประกอบการ ใหสามารถเิบโและแขงขันไในลายุคใหม ้Smart SME) พัฒนา SME กลุมทั่วไป 
้Regular) ใหมีศักยภาพและผลิภาพ โยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิ การพัฒนาผลิภัณฑ์ การจัการ
ธุรกิจ การลาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ้E-Commerce) ลอจนการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุสาหกรรมในรูปแบบคลัสเอร ์
ยกระับ SME กลุมที่มีศักยภาพ ้Strong) านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวักรรม การพัฒนามารฐานสินคาและบริการสู
ระับสากล การสรางและขยายลาในางประเทศ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยแวลอมที่เอื้ออการประกอบธุรกิจของ SME และ
พัฒนาอาชีพใหกับชุมชนามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให SME และเศรษฐกิจชุมชน เป็นพลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ  

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

ณ เือนมิถุนายน 2562 มีการใชจายแลว 1,915.3959 ลานบาท ของงบประมาณที่ไรับจัสรร 3,328.3689 ลานบาท 
คิเป็นรอยละ 57.55 และเปูาหมายผลผลิ 252,578 หนวย ถึง ณ ไรมาสที่ 3 เกิผลผลิขึ้น จ านวน 223,057 หนวย คิเป็น
รอยละ 88.31  

การ  าเนินงาน ามแผนบูรณาการสงเสรมิ SME  

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกจิขนากลางและขนายอมสูสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

06 
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 แนวทางการสงเสริมปี 2562 SME ไรบัการสงเสรมิ  งบประมาณ ้ลานบาท) 
  เปูาหมาย ผล ้%) งบประมาณ ผลการใชจาย ้%) คงเหลือ 

แน
วท
าง
ที่ 
3  

สงเสริม SME ท่ีมีศักยภาพ (Strong) ใหมีความสามารถ
ในการแขงขันในระ ับสากลไ มากขึ้น 

5,530 5,174 93.56 844.0050 670.5457 79.45 173.4592 

3.1 SME ไรบัการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสงู/นวักรรม 
้หนวย: ราย/กิจการ) 

2,800 2,469 88.18 643.3101 550.9812 86.05 89.3288 

3.2 SME ทีไ่รบัการพฒันามารฐานระบัสากล ้หนวย: 

ราย/กิจการ) 
230 370 160.87 80.2545 49.5217 61.71 30.7327 

3.3 SME ไรับการสงเสริมการเขาสูระบัสากล ้หนวย: 
ราย/กิจการ) 

2,500 2,335 93.40 123.4404 70.0428 56.74 53.3975 

แน
วท
าง
ที่ 
4  

พัฒนาผูประกอบการชุมชน (Community-based) ใหมี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

4,500 7,232 160.71 491.1642 200.6789 40.86 290.4852 

4.1 ผูประกอบการชุมชนไรบัการพฒันาความสามารถใน
การบรหิารธุรกิจ ้หนวย: ราย) 

1,800 5,244 291.33 181.0603 48.7608 26.93 132.2994 

4.2 ผูประกอบการชุมชนไรบัการพฒันาผลิภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์
และคุณภาพมารฐาน้หนวย: ราย) 

1,600 708 44.25 259.2802 144.8649 55.87 114.4152 

4.3 ผูประกอบการชุมชนไรบัการสงเสรมิานการลา 
้หนวย: ราย) 

1,100 1,280 116.36 50.8237 7.0531 13.88 43.77051 

แน
วท
าง
ที่ 

5
 

พัฒนาปัจจัยแว ลอมท่ีเอ้ือ อการประกอบธุรกิจเพ่ือการ
สงเสริม SME (Ecosystem) 

175,000 151,837 86.76 381.0027 300.9404 78.99 80.0622 

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

170,000 142,853 84.03 102.9700 71.5945 69.53 31.3754 

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

5,000 8,984 179.68 17.9701 15.1785 84.47 2.7915 

5.3 งานบริหารจัการงานสงเสริม SME ใหมีประสิทธภิาพ - - - 260.0626 214.1672 82.35 45.8953 

ล าบั กระทรวง งบประมาณ ้ลานบาท) ผลการเบกิจายสะสม   
้ลานบาท) 

ผลการ
เบกิจาย ้%) 

 รวม 3,328.3689 1,915.3959 57.55 

1 กระทรวงยุิธรรม 3.1129 2.35341 75.60 

2 กระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี 1,251.8564 819.6886 65.48 

3 รัฐวิสาหกิจ 33.6970 21.5334 63.90 

4 กระทรวงอุสาหกรรม 534.4443 320.2841 59.93 

5 กระทรวงสาธารณสุข 4.00000 2,3437 58.59 

6 กระทรวงศึกษาธิการ 195.0695 110.7231 56.76 

7 กระทรวงแรงงาน 42.9974 23.5101 54.68 

8 ส านักนายกรัฐมนรี 56.8000 30.8183 54.26 

9 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 974.7077 474.8178 48.71 

10 กระทรวงพาณิชย์ 213.5087 103.5239 48.49 

11 กระทรวงเกษรและสหกรณ์ 18.1750 5.7991 31.91 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ เ ือนมิถนุายน 2562 (จ าแนกรายกระทรวง่ 
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ทีม่า: กรมศลุกากร 
ประมวลผลโย : ส านกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนากลางและ

ขนายอม ้สสว.) 

ภาพรวมสถานการณ์การสงออกของ SME ณ เือนมิถุนายน 2562  

 การสงออกของ SME ไปจีน ยังคงขยายัวไ 3.4% มาจาก
การขยายัวในกลุมสินคาเกษร ไแกผัก ผลไม และธัญพืช  
ในขณะที่ลาสหรัฐอเมริกาขยายัว 8.0% มาจากการขยายัว
ของสินคากลุมในเครื่องจักรกลและสวนประกอบ ้+75.6%) และ
กลุมยางและผลิภัณฑ์ ้+31.2%) สวนการสงออกของ SME ไป
ยังสหภาพยุโรปหัว 3.2% จากการหัวของสินคาสงออก
กลุมอัญมณีและเครื่องประับ ้-6.0%) ในขณะที่กลุมยานยน์
และชิ้นสวนยังคงขยายัวไอเนื่อง ้+75.6%) โยเฉพาะการ
สงออกไปยังสหราชอาณาจักร สวีเน และฝรั่งเศส 

 ส าหรับการสงออกไปญี่ปุุนหัวลง 9.5% มาจากการหัว
ของสินคากลุมพลาสิกและผลิภัณฑ์ฯ ้-18.4%) และกลุม
เครื่องใชไฟฟูา คอมพิวเอร์และอุปกรณ์ ้-14.7%) ส าหรับการ
สงออกไปยังอาเซียน หากไมรวมทองค าแลวจะหัวเทากับ 8.8% 

 เมื่อพิจารณารายกลุมสินคา พบวาสินคาสงออกที่ส าคัญของ  
SME 5 ล าับแรก ในเือน มิ.ย. ขยายัวเทากับ 46.4% โยมี
เพียงสินคากลุมอัญมณีและเครื่องประับที่ขยายัวไเทากับ
154.8% ซึ่งหากไมรวมทองค าจะขยายัวไ 28.7% 

 การสงออกของ SME ในเือน มิ.ย.62 มีมูลคา 234,679.10 ลานบาท ขยายัวจากชวงเียวกันของปีกอน 15.20% และเมื่ออยูในรูปอลลาร์

สหรัฐ จะมีมูลคา 7,423.20 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายัวเทากับ 16.10% แหากไมรวมสินคาหมวทองค าที่ยังไมไขึ้นรูป (HS7108) จะห
ัว 5.5% โยสัสวนของมูลคาการสงออกของ SME อมูลคาการสงออกรวมเทากับ 34.7%  

  การสงออกของ SME ในเือนนี้  หากไมนับรวมการ
สงออกทองค าที่ขยายัวถึง 317.1% ามความองการ
ทองค าโลกที่เพิ่มข้ึนแลว พบวายังคงหัวอเน่ืองเป็นเือน
ที่หก เชนเียวกับการสงออกรวมของประเทศ  สาเหุหลัก
ยังคงมาจากการชะลอัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่สงคราม
การคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกากลับสงผลทางบวกอการ
สงออกของ SME ในภาพรวม 

  และเมื่อพิจารณามูลคาการสงออกของ SME ามลา
สงออกหลักของ SME ในเือน มิ.ย. 62 พบวา มีการขยายัว
ไีทั้งในลาจีนและสหรัฐอเมริกา ส าหรับลาอาเซียนมี
การขยายัวจากการสงออกทองค าไปยังสิงคโปร์ ซี่งเป็น
ลาสงออกทองค าอันับที่สอง รองจากสวิเซอร์แลน์ 
ในขณะที่ลาญี่ปุุนและสหภาพยุโรป    หัว โยเฉพาะ
ลาญี่ปุุนที่หัวถึง 9.5% ในเือนน้ี 

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 07 
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ัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 

 

หมายเหุ : เทียบคาฐานที่ 100 

ัชนี TSSI SME ภาคการคาและบริการเ ือนมิถุนายน 2562 

เทากับ 81.8 ปรับัวลลงจากเือนกอนที่อยูที่ระับ 87.2 จากองค์ประกอบานยอจ าหนายและก าไรเป็นหลัก โยคาัชนีอยูในระับ
่ ากวาคาฐานที่ 100 เป็นเือนที่สองิอกัน สะทอนถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบการอ     การ าเนินธุรกิจที่ลลงอเน่ือง 
เนื่องจากผูบริโภคยังคงระมัระวังการใชจาย โยมีรายไลลงในขณะที่หนี้สินเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาค ลอจนสถานการณ์ทางการเมืองที่สงผลอการ าเนินนโยบายภาครัฐไชากวาที่ควรจะเป็นคาเงินบาทที่ยังคงแข็งคาสงผล
อความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งปัญหาภัยแลงที่เกิขึ้นในบางพื้นที่ของภาคเหนือ   ภาคะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่ง
สงผลใหพืชผลทางการเกษรไรับผลกระทบ 

ส าหรับ ัชนีฯ คา การณ์ 3 เ ือนขางหนา ปรับ ัวล ลงเล็กนอยอยูที่ระ ับ 100.2 จากระ ับ 100.8 ในเ ือนกอน โ ย
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่น านยอ ขายและความเชื่อมั่น าน นทุนล ลง โ ยเฉพาะ นทุนวั ถุ ิบที่มีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น แ ไมสามารถปรับราคาสูงขึ้นไ มากนักเนื่องจากจากก าลังซื้อของประชาชนยังคงชะลอ ัว อยางไรก็ าม
ผูประกอบการยังคงคา หวังวาจะมีงบประมาณภาครัฐหรือเม็ เงินจากมา รการ างๆ ามที่ไ หาเสียงไวกระจายลง
สูพื้นที่ 
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เปรียบเทียบ ัชนีความเชื่อมั่น 4 ภาคธุรกิจระหวาง TSSI, TISI, BSI และ CCI ปี 2559 – มิ.ย.2562 

คาัชนีความเชื่อมั่นในภาพรวมของัชนีทั้ง 4 ภาคธุรกิจ ไแก TSSI TISI BSI CCI ปรับัวลลงจากเือนกอน โยคาัชนีทั้ง 4 ภาคธุรกิจใน
เือนมิถุนายน 2562 อยูที่ระับ 81.8  94.5  98.8 และ  76.4 ามล าับ 

 

ัชนี TSSI  

ปรับัวลลงในเือนมิถุนายน 2562 
ความเชื่อมั่นอยูในระับ่ ากวาฐานที่  
100 ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นอ
การ าเนินธุรกิจอยูในระับหัวเป็น
เือนที่สอง โยปัจจัยเสี่ยงยังคงเกิ
จากก าลังซื้อประชาชนในระับฐานราก       
ความไมชัเจนทางการเมือง คูแขง
ท า งก ารค า  แ ล ะก ารช ะลอั วของ
นักทองเที่ยว 

 

ัชนี TISI  

ปรับัวลลงในองค์ประกอบยอค า
สั่งซื้อโยรวม ยอขายโยรวม ปริมาณ
การผลิ นทุนประกอบการ และผล
ประกอบการ ผูประกอบการมีความกังวล
เกี่ยวกับความลาชาในการจัั้งรัฐบาล 
ท าใหการ าเนินนโยบายภาครัฐและการ
ใชจายงบประมาณชะลอัว ปัจจัยเสี่ยง
จากการชะลอัวของเศรษฐกิจโลก ความ
ยืเยื้อของสงครามการคาและความ
ขัแยงทางการเมืองระหวางประเทศ 

 

ัชนี BSI  

ปรับัวลลง จากความเชื่อมั่นของ
ผูประกอบการทั้งในภาคการผลิและ
ภาคที่ มิ ใ ช ก ารผลิ   านค าสั่ ง ซื้ อ          
านการผลิ านผลประกอบการและ
านการจางงาน จากกลุมผลิยานยน์
ที่มีความเชื่อมั่นานค าสั่งซื้อในประเทศ
ลลงามยอขายรถยน์ในประเทศที่
ชะลอัวจากเือนกอน และจากกลุมที่
พักแรมและบริการรานอาหาร และกลุม
ขนสงามภาวะการทองเที่ยวที่ชะลอลง 

 

ัชนี CCI  

ปรบััวลลงเป็นเอืนที่ 4 เน่ืองจาก
ผูบรโิภคมีความกงัวลเกีย่วกบั
เสถยีรภาพทางเมอืงในอนาค มี
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่ยงัฟื้นัวชา และก าลงัซื้อของ
ประชาชนยงัไมฟื้นัวขึ้นมากนัก 
สถานการณ์ไมแนนอนของเศรษฐกจิ
โลกจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ 
และจีนที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
 

การจั ั้งกิจการใหม เ ือนมิถุนายน 2562 

การจัั้งกิจการในเือนมิถุนายน 2562 มีการจัั้ง
กิจการใหมจ านวน 5,586 ราย หัวจากเือนเียวกัน
ของปีกอน 14.3% โย     มี 3 อันับของการจจัั้ง
ธุรกิจใหม ไแก ธุรกิจสรางอาคารทั่วไป จ านวน 497 ราย 
คิเป็น 8.9% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 328 ราย    
คิเปน็ 5.9% และธุรกิจภัาคาร/รานอาหาร จ านวน 168 
ราย คิเป็น 3.0% 

การยกเลิกกิจการ เ ือนมิถุนายน 2562 

การยกเลิกกจิการในเือนมถินุายน 2562 มีกิจการยกเลิก
จ านวน 1,467 ราย ขยายัวจากเือนเียวกันของปีกอน 
5.3% โยมีธุรกิจยกเลิกกิจการ 3 อันับแรกไแก ธุรกิจ
สรางอาคารทัว่ไปจ านวน 115 ราย คิเปน็ 9.1% รองลงมา
เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 87 ราย คิเป็น 6.9% 
และธุรกิจภัาคาร/รานอาหารธุรกิจจ านวน 47 ราย คิ
เป็น 3.7% 
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แนวทางการ  าเนินงาน ระยะท่ี 2  
1.ปรับเปลี่ยนแนวทางการ าเนินโครงการามมารการเพิ่ม                
ขีความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ SME ในการปูองกัน
ความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน 

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

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

 

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

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

จ านวน 2,673  ราย ้รายละไมเกิน 50,000 บาท)  
คิเป็นวงเงิน  133.65 ลานบาท 

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

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

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

- SME มีคุณสมบัิไมรงามเงื่อนไขของโครงการ  
- SME ยังไมเขาใจเก่ียวกับการบริการ Options และกังวล
เรื่องการรวจสอบภาษี  

- SME บางรายยังเห็นวาวงเงินคา Premium นอยเกินไป  

- SME สวนใหญรออัราแลกเปลี่ยน ้Rate) ที่สามารถ
ยอมรับไกอนเขาท าธุรกรรม  

- ผูน าเขา/ผูสงออกมักจะรอใหเงินบาทแข็งคามากขึ้น หรือ
รอจังหวะที่เงินบาท Rebound  

- SME ไมมีหลักฐานการสงออกที่จะน ามาแลกซื้อ Options  

- SME ไมสามารถใชวงเงินไเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ใช
บริการซื้อ Options ไมใชธนาคารที่ SME ท าธุรกรรม  

- พนักงานธนาคาร ขาความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ 
ไมสามารถใหค าแนะน าแกลูกคา รวมทั้งการเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ไมครอบคลุม ไมทั่วถึง 

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

มีความเขาใจปานกลาง รอยละ 59.2 เขาใจมาก รอยละ 33.6 และ
มีความเขาใจนอย รอยละ 7.2  
SME มีการซื้อหรือวางแผนจะซื้อ FX Options ภายใโครงการ 
คิเป็นรอยละ 81 และไมซื้อ คิเป็นรอยละ 19 ังนั้น จึงควรมี
การสราง Awareness ความรูความเขาใจ และแรงจูงใจใหเกิ
พฤิกรรมการปูองกันความเสี่ยงใหกับผูประกอบการ SME อยาง
อเนื่อง  

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

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

3,588 ราย 

การซือ้ Fx Options  

1,030 ราย 

SME ที่ไรับสิทธิ ์ SME ที่ใชสิทธิ์                            
ซื้อแลว 

วงเงนิ Fx Options                     

50 ลานบาท 

 

วงเงินที่
เบิกจายแลว 

มีการซื้อ Fx 

Options แลว 
30.89 ลานบาท 

 

SME  

ไรบัการอบรม 

 

4,136 ราย 

เพื่อเป็นการสรางความรูความเขาใจและชวยเหลือ SME านการปูองกันความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะชวยให SMEs ที่
ประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีประสบการณ์ สามารถปรับัวและรับมือกับสภาวะแวลอมที่มีความผันผวนสูงขึ้นใน
ระยะยาวไ โย สสว.รวมกับสถาบันการเงินไแก ธนาคารเพื่อการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย ้ธสน.) ธนาคารแหง
ประเทศไทย ้ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 8 แหง* โยจักิจกรรมอบรมใหความรูแก SME ที่เป็นผู
สงออก-น าเขา ในหัวขอเก่ียวกับการปูองกันความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน และหัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
างจังหวั เปูาหมาย จ านวน 5,000 ราย วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท พรอมกับมอบวงเงินใหแก SME หลังการ
อบรม เพื่อน าไปใชทลองซ้ือ Fx Options กับธนาคารที่เขารวม าเนินงานามมารการฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหน ในวงเงิน
ประกันรายละ 50,000 บาท วงเงินงบประมาณ 250,000,000 บาท 

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

มา รการเพิ่มขี ความสามารถและสงเสริมความรูใหกับ  SME ในการป้องกันความเส่ียง                 
จากอั ราแลกเปลี่ยน 
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คาใชจาย/แหลงที่มา 
 

ปรับเปลี่ยนแนวทางการ  าเนินงาน ระยะที่ 2  
ามมารการเพิ่มขีความสามารถและสงเสริมความรู
ใหกับ SME ในการปูองกันความเสี่ยงจากอัราแลกเปลี่ยน 

วงเงินงบประมาณ   

260 ลานบาท   
ระยะเวลา าเนินการถึง  

ธันวาคม 2562 

  เป็นผูสงออก/ผูน าเขา ที่มีรายไ           
ไมเกิน 400 ลานบาท/ปี 

 เป็นสมาชิก สสว. 
 ผูเขาอบรมองเป็นเจาของหรือผูมีอ านาจ

ัสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน 

 เป็นผูสงออก/ผูน าเขา ที่มีรายไไมเกิน 400 ลาน
บาท/ปี 

 เป็นสมาชิก สสว. 
 ผูเขาอบรมองเป็นเจาของหรือผูมีอ านาจัสินใจ

ท าธุรกรรมทางการเงิน 

 ผูประกอบการทุกรายสามารถเขาอบรมไ  แ ผูท่ี
จะไ รับวงเงิน องเขาเง่ือนไขการไ วงเงิน 

 ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการระยะแรก สามารถ
มีสิทธิ์ใชวงเงินไ  แ องเขารับการอบรมและท า
แบบประเมิน client suitability ใหม 

 

คุณสมบัิ SME ที่มีสิทธิ์เขารวม 

 

แนวทางเ มิ 

 

แนวทางใหม 

 

  วงเงินคูปอง 30,000 บาท/ราย 

 คูปองไมสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ 
แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสไ 

 ใชกับธนาคาพาณิชย์ที่เขารวมโครงการ 

 ใชไจนครบวงเงิน หรือหมอายุ ้30 มิ.ย.61) 

 วงเงินคูปอง 50,000 บาท/ราย 

 คูปองไมสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยน 
หรือทอนเป็นเงินสไ 

 ใชกับธนาคารพาญิชย์ที่เขารวมโครงการ 

 ใชไจนครบวงเงิน หรือหมอายุ 

ลักษณะ/เงื่อนไขการใชคูปอง 

 

  กลุมเปูาหมาย 5,000 ราย 

 ระยะเวลา 11 เือนนับั้งแวันเปิัว 

จนส้ินสุการ าเนินงานามมารการ 

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

กลุมเปูาหมาย/ระยะเวลา 
 

  คาใชจาย 150 ลานบาท ้คาคูปอง 30,000 

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

การจัสัมมนา 

 คาใชจาย 260 ลานบาท แบงเป็น 

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

(2) คาจั อบรม/ประชาสัมพันธ์ 10 ลานบาท 
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ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559-2562 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559-2562 01 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2562 
02 

03 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2561 

04 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2560 

05 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปี 2559 
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ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 
 

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

 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คาใชจายในการ  าเนินงาน
และบริหารกองทุน 

242,496,000.00 

้4.77%) 
262,499,000.00 

้14.94%) 
300,535,500.00 

้24.05%) 
285,265,400.00 

้22.81%) 

งบประมาณสงเสริมและ
สนับสนุน SME 

4,840,937,400.00 

้95.23%) 
1,494,086,600.00 

้85.06%) 
948,897,600.00 

้75.95%) 
965,442,300.00 

้77.19%) 

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

 

 

 
    

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

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

เบิกจายรวมผกูพัน 3,686,970,992.47 1,103,894,573.26 932,772,044.94 1,184,425,937.75

คงเหลือ 1,396,462,407.53 652,691,026.74 316,661,055.06 66,281,762.25

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

 ภาพรวมการเบิกจายและผูกพัน ณ เ ือนมิถุนายน 2562 ส าหรับการ  าเนินโครงการในแ ละป ี

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

94.70% 

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

74.66% 

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

62.84% 

ผลการเบกิจายรวมผกูพัน 

72.53% 



รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส ้เมษายน - มิถุนายน 2562) 

ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2559 - 2562 -  หนา 56 
 

965,442,300.00 บาท 

้39 โครงการ) 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมี
สมรรถนะสูง ้High Performance Agency) 
 

งบประมาณ 39,600,100 บาท ้3.17%) 

จ านวน 5 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  
ยกระ ับการบูรณาการMicro และ SME  
ของประเทศ วย BIG DATA 
 

งบประมาณ 79,973,000 บาท ้6.39%) 

จ านวน  13  โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 2  
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

งบประมาณ 101,255,000 บาท ้8.10%) 

จ านวน  3  โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 3  
สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 
 
 

งบประมาณ 744,614,200 บาท ้59.54%) 

จ านวน 18 โครงการ 

สสว. ไ รับการจั สรรงบประมาณ  1,250.7077  ลานบาท 

22.81% 77.19% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ 

285,265,400.00  บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุ SME  

965,442,300.00  บาท 

▶ ผลการเบิกจายปีงบประมาณ 2562 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ณ เ ือนมิถุนายน 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงานปี 2562 จ านวน 
1,184,425,937.75 บาท คิ เป็น 94.70 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
66,281,762.25 บาท ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังน้ี  

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

และบริหารกองทุน 
งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 186,467,692.89 293,419,250.89 479,886,943.78 
1,184,425,937.75 94.70 ผูกพัน 93,826,032.17 610,712,961.80 704,538,993.97 

คงเหลือ 4,971,674.94 61,310,087.31 66,281,762.25 66,281,762.25 5.30 

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

ปี 2562 สงเสริมและสนับสนุน SME ภายใ แผนยุทธศาส ร์ สสว. ปี 2560-2564 ้ฉบับทบทวน                       
ปี 2562-2564) โ ยมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบั ิ จ าแนกออกเป็น 4 ยุทธศาส ร์ ้39 งาน/โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 965,442,300.00 บาท)  
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การเบิกจายงบประมาณปี 2562  
จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนมิถุนายน 2562่ 

 

 

 
         

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2562  

เบิกจาย                 293,419,250.89 บาท   ้30.39%) 

ผูกพัน                 610,712,961.80 บาท   ้63.26%) 

คงเหลือ                    61,310,087.31 บาท   (6.35%) 

รวม                 965,442,300.00 บาท   (100.00%)  

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 
-------------------- 

13 โครงการ 

เบิกจาย  23,200,333.42 บาท 

ผูกพัน  45,465,615.80 บาท 

คงเหลือ  11,307,050.78 บาท 

รวม  79,973,000.00 บาท 

29.01% 
 

เบกิจาย 

56.85% 
 

ผกูพัน 

14.14% 
 

คงเหลอื 

 ไมไ  าเนินการ  
     1 โครงการ ้ยุ ิโครงการ) 
------------------- 

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

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 
-------------------- 

2 โครงการ 

เบิกจาย    38,551,348.13 บาท 

ผูกพัน    52,116,473.25 บาท 

คงเหลือ    10,587,178.62 บาท 

รวม               101,255,000.00 บาท 

51.47% 

ผกูพัน 

10.46% 
 

คงเหลอื 

38.07% 
 

เบกิจาย 

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 
-------------------- 

18 โครงการ 

เบิกจาย  227,168,343.42 บาท 

ผูกพัน  487,838,929.84 บาท 

คงเหลือ    29,606,926.74 บาท 

รวม                744,614,200.00 บาท 

30.51% 
 

เบกิจาย 

65.52% 
 

ผกูพัน 

3.98% 

คงเหลอื 

อยรูะหวาง  าเนนิการ 
ใหเปน็ไป ามแผน 
-------------------- 

5 โครงการ 

เบิกจาย    4,499,225.92 บาท 

ผูกพัน  25,291,942.91 บาท 

คงเหลือ    9,808,931.17 บาท 

รวม                  39,600,100.00 บาท 

 
11.36% 

 

เบกิจาย 

63.87% 
 

ผกูพัน 

24.77% 

คงเหลอื 

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

ยุทธศาส ร์ที่ 2 พฒันากลไกการสงเสริมใหเขาถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางสังคมผูประกอบการใหเ ิบโ และกาวสูสากล 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรใหมีสมรรถนะสูง ้High Performance Agency) 
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 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ  2561 

 
 

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

งบประมาณ  1,249,433,100.00   บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิ
และสนบัสนนุ SME ้บาท) 

948,897,600.00 บาท 

75.95% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ ้บาท) 

300,535,500.00 บาท 

24.05% 

หมายเห ุ: ม ิคณะกรรมการสงเสริม SME (เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ไ ใหความเห็นชอบการจั สรร 

948,897,600.00 บาท 

้31 โครงการ) 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

งบประมาณ  66,584,700 บาท ้7.02%) 

จ านวน 8 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 3  
สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

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

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

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

ยุทธศาส ร์ที่ 2  
ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

งบประมาณ  725,150,900 บาท 
้76.42%) 

จ านวน 15 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ เ ือนมิถุนายน 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงาน ปี 2561 จ านวน 
932,772,044.94  บาท คิ เป็น 74.66 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 
316,661,055.06 บาท ซ่ึงในปี 2561 คณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่   
12 ุลาคม 2561 มีม ิเห็นชอบใหขยายระยะเวลาโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอ านวยความสะ วกในการประกอบ
ธุรกิจ ้Doing Business) จากเ ิมสิ้นสุ เ ือนธันวาคม 2561 เป็นสิ้นสุ เ ือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการ
เบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี ้ 

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

และบริหารกองทุน 
งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 261,066,400.67 639,109,644.27 900,176,044.94 
932,772,044.94 74.66 ผูกพัน 0.00 32,596,000.00 32,596,000.00 

คงเหลือ 39,469,099.33 277,191,955.73 316,661,055.06 316,661,055.06 25.34 

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

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

 

 
         

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2561  

เบิกจาย                 639,109,644.27 บาท   ้67.35%) 

ผูกพัน                  32,596,000.00 บาท   ( 3.44%) 

คงเหลือ                 277,191,955.73 บาท   (29.21%) 

รวม                948,897,600.00 บาท   (100.00%)  

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

8 โครงการ 

เบิกจาย   56,162,095.73 บาท 

ผูกพัน                                    - บาท 

คงเหลือ   10,422,604.27 บาท 

รวม  66,584,700.00 บาท 

15.65% 
 

คงเหลอื 

7.02% 
 

เบกิจาย 

71.07% 
 

เบกิจาย 

28.93% 
 

คงเหลอื 

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

4 โครงการ 

เบิกจาย  36,567,173.47 บาท 

ผูกพัน                   - บาท 

คงเหลือ   14,884,826.53 บาท 

รวม                 51,452,000.00 บาท 

เบิกจาย  470,980,016.71 บาท 

ผูกพัน    32,596,000.00 บาท 

คงเหลือ  221,574,883.29 บาท 

รวม                725,150,900.00 บาท 

 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 

และบรรลุเป้าหมาย  
12 โครงการ 

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

 ไมไ  าเนินการ  
     2 โครงการ ้ยุ ิโครงการ) 
 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 โครงการพัมนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ 
 อยูระหวาง  าเนินการ 

     1 โครงการ โครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอ านวยความสะ วกในการประกอบธุรกิจ ้Doing Business) ไ รับอนุมั ิขยายระยะเวลา
ถึง ส.ค.62 ามม ิคณะกรรมการสงเสริมฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 12 .ค.61 

30.56% 
 

คงเหลอื 

4.50% 

ผกูพัน 

64.95% 
 

เบกิจาย 

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

3 โครงการ 

เบิกจาย    75,400,358.36 บาท 

ผูกพัน                   - บาท 

คงเหลือ    30,309,641.64 บาท 

รวม                105,710,000.00 บาท 

71.33% 
 

เบกิจาย 

28.67% 

คงเหลอื 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
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 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ 2560 

 
 

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

งบประมาณ   1,756,585,600.00   บาท 

งบประมาณ  าเนนิการสงเสรมิและ
สนบัสนนุ SME ้บาท) 

1,494,086,600.00 บาท 

85.06% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ ้บาท) 

262,499,000.00 บาท 

14.94% 

ยุทธศาส ร์ที่ 2  
ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

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

1,494,086,600.00 บาท 

้32 โครงการ) 
 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

งบประมาณ 34,900,000 บาท ้2.34%) 

จ านวน 3 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 1  
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
 

งบประมาณ  55,358,600 บาท ้3.71%) 

จ านวน 8 โครงการ 

ยุทธศาส ร์ที่ 3  
สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

งบประมาณ 203,925,000  บาท ้13.65%) 

จ านวน 4 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ณ เ ื อนมิ ถุนายน 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน  เพื่ อ ใชในการ  าเนินงานของส านักงาน  ปี  2560 จ านวน 
1,103,894,573.26 บาท คิ เป็น 62.84 โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ คงเหลือ จ านวน 652,691,026.74
บาท ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการสงเสริมฯ ้เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ุลาคม 2561 มีม ิเห็นชอบ
ใหขยายวงเงินชวยเหลืออุ หนุนการ  าเนินงานโครงการสงเสริมความรูใหกับ SME ในการป้องกันความเสี่ยงจากอั ราแลกเปลี่ยน 
เพิ่มเ ิมจ านวน 110,000,000 บาท จากวงเงินที่ไ รับความเห็นชอบให  าเนินการระยะแรกจ านวน 150 ,000,000 บาท รวมเป็น 
260,000,000 บาท พรอมกับขยายระยะเวลาการ  าเนินโครงการจากเ ิมสิ้นสุ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นสิ้นสุ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี้  

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

 าเนินงานและบริหาร
กองทุน 

งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 241,449,889.61 656,931,634.15 898,381,523.76 
1,103,894,573.26 62.84 ผูกพัน 0.00 205,523,049.50 205,513,049.50 

คงเหลือ 21,049,110.39 631,641,916.35 652,691,026.74 652,691,026.74 37.16 

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

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

 

 
         

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2560 

เบิกจาย                656,931,634.15 บาท   ้43.97%) 

ผูกพัน                205,513,049.50 บาท   (13.76%) 

คงเหลือ                631,641,916.35 บาท   (42.28%) 

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

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

8 โครงการ 

เบิกจาย  38,846,935.25 บาท 

ผูกพัน     - บาท 

คงเหลือ  16,511,664.75 บาท 

รวม  55,358,600.00 บาท 

 

70.17% 
 

เบกิจาย 

29.83% 
 

คงเหลอื 

23.92% 
 

เบกิจาย 

76.08% 

คงเหลอื 

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

4 โครงการ 

เบิกจาย  48,780,259.20 บาท 

ผูกพัน          - บาท 

คงเหลือ  155,144,740.80 บาท 

รวม               203,925,000.00 บาท 

 

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 

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

1 โครงการ 
 

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

เบิกจาย  545,092,844.12 บาท 

ผูกพัน  205,513,049.50 บาท 

คงเหลือ  449,297,106.38 บาท 

รวม             1,199,903,000.00 บาท 

 

45.43% 
 

เบกิจาย 37.44% 
 

คงเหลอื 

17.13% 

ผกูพัน 

69.37% 
 

เบกิจาย 

30.63% 
 

คงเหลอื 

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

3 โครงการ 

เบิกจาย  24,211,595.58 บาท 

ผูกพัน    - บาท 

คงเหลือ  10,688,404.42 บาท 

รวม                34,900,000.00 บาท 

 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 สรางการเขาถึงบริการเพื่อพัฒนา SME 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ผลัก ันงาน ามแผนการสงเสริม SME 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม SME 
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ณ เ ือนมิถุนายน 2562 มีการเบิกจายและผูกพัน เพื่อใชในการ  าเนินงานของส านักงานปี 2559 
จ านวน 3,686,970,992.47 บาท คิ เป็น 72.53% โ ยเทียบกับงบประมาณที่ไ รับจั สรรประจ าปี และยอ
คงเหลือ จ านวน  1,396,462,407.53  บาท ทั้งนี้ ในปี  2559  มีโครงการที่ไ รับการขยายระยะเวลา การจั สรร
งบประมาณกลางปีให  าเนินการ อเนื่อง 3 ปี จ านวน 4 โครงการ ประกอบ วย ้1) โครงการคูปองนวั กรรม
เพื่อพัฒนา SME สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะ อเนื่อง ้2) โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนา ยอม  
้3) โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน และ ้4) โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 
ทั้งนี้ ไ จ าแนกผลการเบิกจายของงบประมาณออกเป็น ังนี้  

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

 าเนินงานและบริหาร
กองทุน 

งบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน SME 

รวมงบประมาณ 

ทั้ง 2 ประเภท 

รวมยอ  

เบิกจายและผูกพัน 

้%) 

เบิกจาย 218,901,080.79 2,828,594,492.35 3,047,495,573.14 
3,686,970,992.47 72.53 ผูกพัน 0.00 639,475,419.33 639,475,419.33 

คงเหลือ 23,594,919.21 1,372,867,488.32 1,396,462,407.53 1,396,462,407.53 27.47 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

25.9664 
ลานบาท 

37.760  
ลานบาท 

4,762.211  
ลานบาท 

 ผลการเบิกจายปีงบประมาณ  2559 

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

งบประมาณ  5,083,433,400.00  บาท 

งบประมาณสงเสรมิและสนบัสนนุ 
SME  ้บาท) 

4,840,937,400.00  บาท 

4.77% 

คาใชจายในการ  าเนนิงานและ
บริหารกองทนุ ้บาท) 

242,496,000.00 บาท 

95.23% 

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

วางแผน 
และจั ท า
ยุทธศาส ร์
การสงเสริม 
SME 

ใหความ
ชวยเหลือ 
อุ หนุน 
สนับสนุนและ
สงเสริม SME 

เสริมสราง
ศักยภาพการ
บริหารจั การ
องค์กร 

แผนปฏิบั ิการสงเสริม SME 
 

งบประมาณ 4,703,736,000  บาท ้97.17%) 

จ านวน  17 โครงการ 

4,840,937,400.00 บาท 

้37 โครงการ) 
 

 

ภารกิจพื้นฐานส านักงาน 
 

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

15.000 
ลานบาท 

เสริมสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 
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การเบิกจายงบประมาณปี 2559 

จ าแนก ามยุทธศาส ร์ 
(ขอมูล ณ เ ือนมิถุนายน 2562่ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณปี 2559 

เบิกจาย              2,828,594,492.35 บาท   ้58.43%) 

ผูกพัน               639,475,419.933   บาท   (13.21%) 

คงเหลือ               1,372,867,488.32 บาท   (28.36%) 

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

73.73% 
 

เบกิจาย 

26.27% 
 

คงเหลอื 

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

8 โครงการ 

เบิกจาย  27,841,052.50 บาท 

ผูกพัน     - บาท 

คงเหลือ    9,918,947.50 บาท 

รวม  37,760,000.00 บาท 

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

3 โครงการ 

เบิกจาย    14,231,093.86 บาท 

ผูกพัน            - บาท 

คงเหลือ        768,906.14 บาท 

รวม                 15,000,000.00 บาท 

 

94.87% 
 

เบกิจาย 

5.13% 

คงเหลอื 

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

4 โครงการ 

เบิกจาย  22,688,724.67 บาท 

ผูกพัน         - บาท 

คงเหลือ    3,277,675.33 บาท 

รวม                25,966,400.00 บาท 

 

87.38% 
 

เบกิจาย 

12.62% 
 

คงเหลอื 

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

 าเนนิการเสรจ็สิน้ 
และบรรลุเป้าหมาย 

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

1 โครงการ 

เบิกจาย 2,763,833,621.32 บาท 

ผูกพัน 639,475,419.33 บาท 

คงเหลือ 1,358,901,959.35  บาท 

รวม 4,762,211,000.00  บาท 

58.04% 
 

เบกิจาย 

28.54% 

คงเหลอื 
13.43% 

ผกูพัน 

ยุทธศาส ร์ที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการบรหิารจั การองค์กร 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 3 เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 

ยุทธศาส ร์ที่ 2 ใหความชวยเหลือ อุ หนุน สนับสนุนและสงเสรมิ SME 
 

ยุทธศาส ร์ที่ 1 วางแผนและจั ท ายทุธศาส ร์การสงเสริม SME 
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ก - แผนปฏิบั ิการของ สสว. ประจ าปี 2562 

 

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

 

ค - ความคืบหน้าการ  าเนินงาน ามผลผลิ  /ผลลัพธ์ของงาน- โครงการ ปี 2562 

 

ง - สถานะความคืบหน้าผลการ  าเนินงาน-ผลการใช้เงินของ สสว.  ปี 2562 

 

 

ภาคผนวก 
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ก - แผนปฏิบั ิการของ สสว. ประจ าปี 2562 

 

 

 



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


ผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562

วิสัยทัศน์   "ป็นผูຌชีๅน า฿นการขับคลืไอนละพิไมศักยภาพ MicroละSME สูความมัไงคัไงอยางยัไงยืน”

ยุทธศาสตร์ทีไ แ 
ยกระดับการบูรณาการ MicroละSME          

ของประทศ ดຌวย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ทีไ โ 
พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง

MicroละSME ละศรษฐกจิชุมชน

ยุทธศาสตร์ทีไ  3 
สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบต

ละกຌาวสูสากล

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมสีมรรถนะสูง 

ิHigh Performance Agency)

สรຌางครงการสงสริม Microละ SME  ที่
สงผลกระทบตอศรษฐกิจสูง ิHigh 

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

 ชื่อมยงมาตรการภาครฐัก Micro

ละ SME อยางทั่วถึง

 พิ่มขีดความสามารถ฿หຌ Micro
ละ SME ติบตเดຌตามวงจรธรุกิจ 

ิBusiness Life Cycle) 

พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมี
มาตรฐานป็นที่ยอมรับพรຌอม

ตอบสนองความตຌองการ
ผูຌรับบริการวัต

ถุป
ระ

สง
ค์/

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ สส
ว.

กล
ยุท

ธ์/
ผน

งา
น

ผ
นง

าน
บูร

ณา
กา

รพ
ัฒน

า
ผูຌป

ระ
กอ

บก
าร

ล
ะศ

รษ
ฐก

ิจ
ชุม

ชน
ล

ะพ
ัฒน

า S
M

E 
สูส

าก
ล นวทางทีไ 5  พัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ

                 ตอการประกอบการธุรกิจ
                 ละการสงสริม SME 

                 (Ecosystem) 

นวทางทีไ 5  พัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไ
                 อืๅอตอการประกอบการ
                 ธุรกิจละการสงสริม SME 

                 (Ecosystem) 

แ.แ บรูณาการผนงบประมาณละตดิตามประมินผล฿หຌ
ครอบคลุมหนวยงานสงสริม MicroละSME  
ของประทศ

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

แ.ใ พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมูล฿หຌรองรับ  Micro ละ
SME BIG DATA

แ.ไ พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห/์ประมินผล
กระทบทาง ศรษฐกิจดຌาน MicroละSME  

โ.แ พัฒนาปัจจัยอืๅอตอการติบตของ Micro

ละ SME  

โ.โ ยกระดับการ฿หຌบรกิารของศนูย์ OSS ละ
ชืไอมยงนยบายของรัฐ

โ.ใ พัฒนาครือขายทีไปรกึษา

ใ.แ สงสริมการริไมตຌนธุรกิจ  
ิEarly Stage/Startup)

ใ.โ สงสริม Micro ละ SME ฿หຌรวมกลุมละ
กຌาวสูสากลิInternationalization)

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

ไ.แ ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌ
สอดคลຌองกับผนปฏิรูปประทศ

ไ.โ ยกระดับการบริหารจัดการสู 
Smart Office

ไ.ใ ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผล
ละมีธรรมาภิบาล

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

นวทางทีไ 5  พัฒนาปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ
                 ตอการประกอบการธุรกิจ
                 ละการสงสริม SME 

                 (Ecosystem) 



ยทุธศาสตร ์1 ยกระดับการบูรณาการ MicroละSME ของประทศ ดຌวย BIG DATA

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

กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมทีไ 11 1. งานจดัท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกจิขนาดกลางละ
ขนาดยอม

               2,250,000

2. งานจดัท ายุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมรายสาขา รายพืๅนทีไ

               6,875,000

3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขบัคลืไอนผน
สงสริมSME

               4,000,000

กจิกรรมทีไ 11 4. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME              11,000,000

5. งานบริหารจดัการกองทุนรวมลงทุน                2,000,000

กจิกรรมทีไ 11 6. งานด านินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ                5,000,000

7. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ                5,000,000

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

SMEWG)

             15,000,000

ผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของ สสว.

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

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

3) ครือขายความรวมมือ฿น
การสงสริม MicroละSME 

เมนຌอยกวา 25 ครือขาย

2) หนวยงานทีไขຌารวม
กระบวนการติดตามประมินผล
 พิไมขึๅนเมนຌอยกวา 2 หนวยงาน

1.2 สรຌางความรวมมือ฿น
การสงสริม MicroละSME

 ทัๅง฿นละตางประทศ

1.1  บูรณาการผน
งบประมาณละติดตาม
ประมินผล฿หຌครอบคลุม
หนวยงานสงสริม Micro

ละSME ของประทศ

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

หนຌาทีไ 1



กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

4) พัฒนาฐานขຌอมูล Micro

ละSME จ านวน 4 ดຌาน
นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 11 9. งานจดัท าละปรับปรุงฐานขຌอมูล SME ประทศเทย
ประจ าปี

             11,000,000

5) มีขຌอมูล Micro Enterprise

 ทีไสามารถจดักใบละติดตาม 
เมนຌอยกวา 100,000 ราย

- - 10. งานจดักใบขຌอมูล Micro Enterprise ฿นพืๅนทีไ                          -   

กจิกรรมทีไ 11 11. ครงการพัฒนาครืไองมือละตัวชีๅวัดการประมาณการ
ทางศรษฐกจิ

               2,000,000

12. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกจิส าหรับ 
SME

               6,000,000

13. งานจดัท ารายงานสถานการณ์ฯประจ าปี                3,000,000

14. งานจดัท าดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกจิส าหรับผูຌประกอบการ
 SME

               6,848,000

- - 15. งานศึกษาวิคราะห์นวนຌมตางประทศ                          -   

16. งานศึกษารายสาขาละรายงานศึกษาวิจยัดຌาน SME

                         -   

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

6) พัฒนาครืไองมือ฿นการ
วิคราะห์ละประมินผล
กระทบทางศรษฐกจิ 1  

Model

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

1.3 พัฒนาละชืไอมยง
ฐานขຌอมูล฿หຌรองรับ Micro

ละSME BIG DATA

กจิกรรมทีไ 11นวทางทีไ 5 

Ecosystem

7) รายงานวิจยัละ
ประมินผลทางศรษฐกจิของ 
MicroละSME ผยพรตอ
สาธารณะเมนຌอยกวา 6 รืไอง

หนຌาทีไ 2



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

กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

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

- - 1. งานก าหนดนิยาม SME ละ Micro Enterprise                      -   

2)  มีกณฑ์การประมินศักยภาพ
ผูຌประกอบการ(MicroละSME scoring) 1 

รืไอง

- - 2. งานพัฒนากณฑ์การประมินศักยภาพ (Microละ
SME scoring)

                     -   

3) การศึกษาปรับปรุง กฎหมาย ระบียบ฿หຌ
งายตอการท าธุรกจิเมนຌอยกวา 3 รืไอง

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 11 3. ครงการศึกษาวิจยักฎหมายทีไอืๅอละลดอปุสรรคตอ
การประกอบธุรกจิของ SME ฿นกลุมธุรกจิบริการ

           2,000,000

4) จดัตัๅงศูนย์ OSS ระดับภูมิภาค 1 ศูนย์  9) 

MicroละSME เดຌรับการบริการขຌอมูลองค์
ความรูຌเมนຌอยกวา 200,000 ราย*

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 10 4. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร (SME 

One-stop Service Center : OSS)

          94,255,000

5) มีการพัฒนาครืไองมือการ฿หຌบริการ Micro

ละSME ดຌวย ICT, chat bot, SME ONE 

จ านวน 1 ระบบ

- - 5 .งานพัฒนาครืไองมือ฿หຌบริการ SME                      -   

2.1  พัฒนาปัจจยัอืๅอตอ
การติบตของ Micro

ละSME

2.2  ยกระดับการ
฿หຌบริการของศูนย์ OSS 

ละชืไอมยงนยบาย
ของรัฐ

หนຌาทีไ 3



กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

 6) จดัตัๅงศูนย์ Center of Excellence       

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

   6.2 กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ศูนย์ 
(ตຌนบบ)

- - 7. จดัตัๅงศูนย์ Excellence Center ฿นสินคຌาชุมชน -                    

   6.3 Ecommerce Center จ านวน 18 ศูนย์
 (กลุมจงัหวัด)

- - 8. จดัตัๅงศูนย์ Excellence Center  Ecommerce -                    

7) MicroละSME ทีไขຌาถงึหลงงินทุนเม
นຌอยกวา 3,000 ราย

- - 9. ครงการงินทุนฟื้นฟูกจิการวิสาหกจิขนาดกลางละ
ขนาดยอม

 (ตอนืไองปี 2560)

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

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

 (ตอนืไองปี 2560)

9) MicroละSME เดຌรับการบริการขຌอมูลองค์
ความรูຌเมนຌอยกวา 200,000 ราย*

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 10 11. งานพัฒนาองค์ความรูຌส าหรับ SME (Knowledge 

Center)

5,000,000            

10) มีฐานขຌอมูลละระบบขึๅนทะบียนทีไ
ปรึกษา/พีไลีๅยง 1 ระบบ

- - 12. งานพัฒนาระบบทีไปรึกษา/พีไลีๅยง

11) จ านวนทีไปรึกษา฿นระบบพิไมขึๅนเมนຌอย
กวา 800 ราย

- - 13. งานพัฒนาครือขายละขึๅนทะบียนทีไปรึกษา/พีไลีๅยง

หมายหตุ :* หมายถงึ * ตัวชีๅวัดรวม

-                    2.3  พัฒนาครือขายทีไ
ปรึกษา

2.2  ยกระดับการ
฿หຌบริการของศูนย์ OSS 

ละชืไอมยงนยบาย
ของรัฐ (ตอ)

หนຌาทีไ 4



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

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

Startup Center : NSC)

                           -   

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

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

3) ครือขายของคลัสตอร์ทีไเดຌรับการพิไม
ศักยภาพ 30 ครือขาย

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

กิจกรรมทีไ 4 4. ครงการสนับสนุนครือขาย SME                60,000,000

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

กิจกรรมทีไ 3 6.  ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 5,477,700                 

3.1 สงสริมการ
ริไมตຌนธุรกิจ (Early 

Stage/Startup)

3.2  สงสริม Micro

ละSME ฿หຌ
รวมกลุมละกຌาวสู
สากล
(Internationalization)

นวทางทีไ 1 

Early Stage

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

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

4) MicroละSME ทีไเดຌรับการยกระดับ
มาตรฐานเมนຌอยกวา 1,500 ราย

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

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

หนຌาทีไ 5



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

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

กิจกรรมทีไ 3 7. ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด (SME Provincial 

Champions)

               50,000,000

นวทางทีไ  3
Strong

กิจกรรมทีไ 7 8. ครงการพิไมประสิทธิภาพ SME ฿นครือขายธุรกิจอาหารดຌวย
ระบบมาตรฐานสากล

4,705,100                 

นวทางทีไ 4
Community-based

กิจกรรมทีไ 9 9. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละ
ครืไองดืไม

15,000,000                

กิจกรรมทีไ 2 10. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 20,000,000                

กิจกรรมทีไ 3 11.  ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต (SME Regular 

Level)

137,115,000              

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

นวทางทีไ  3
Strong

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

นวทางทีไ 2
Regular &

Turn around

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

3.2  สงสริม Micro

ละSME ฿หຌ
รวมกลุมละกຌาวสู
สากล
(Internationalization) (ตอ)

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

หนຌาทีไ 6



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

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

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

- - 14.  งานพัฒนารูปบบ฿หมโ ฿นการประกอบธุรกิจ -                          

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

7,000,000                 

กิจกรรมทีไ 8 16. ครงการสงสริมครือขายวิสาหกิจชุมชนพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน                79,000,000

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

3,555,500                 

กิจกรรมทีไ 8 18. ครงการตຌนบบการกຌเขปัญหาความยากจน จังหวัดมฮองสอน 16,000,000                

กิจกรรมทีไ 8 19. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจ
ชุมชนตามนวพระราชด าริ

4,000,000                 

กิจกรรมทีไ 8 20. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿นงานศิลปาชีพตามนว
พระราชด าริ

25,000,000                

นวทางทีไ 4
Community-based

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

Transformation)

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

หนຌาทีไ 7



ยทุธศาสตร ์4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง(High Performance Agency)

ป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับพรຌอมตอบสนองความตຌองการผูຌรับบริการ

กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

1) มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌอง
กบัผนปฎิรูปประทศ 1 รืไอง

- - 1. งานปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌรองรับการ
ปลีไยนปลง

                       -   

2) รຌอยละของบุคลากรทีไมี Core 

Competency ผานกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน
เมนຌอยกวา รຌอยละ 5

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

กจิกรรมทีไ 11 2. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              5,875,000

กจิกรรมทีไ 11 3. งานพัฒนาศักยภาพดຌานทคนลยีสารสนทศ             10,367,800

กจิกรรมทีไ 11 4. ครงการบริหารจดัการ อดุหนุนละสนับสนุน
งินทุน฿หຌก SME

             4,757,300

- 5. งานปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภาย฿นองค์กร

                       -   

- 6. งานสนอนะการปรับปรุง ระบียบ ขຌอบังคับ 
พืไออืๅอตอการด านินงานของ สสว.

-                      

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

-

3) ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร฿หຌ
ทันสมัยเมนຌอยกวา 2 ระบบ

4.1 ปรับครงสรຌาง
องค์กร฿หຌสอดคลຌองกบั
ผนปฎิรูปประทศ

4.2 ยกระดับการบริหาร
จดัการสู 
Smart Office

หนຌาทีไ 8



กลยทุธ์/ผนงาน ป้าหมาย / ตัวชีๅวดั นวทางการ
สงสริม SME

กิจกรรมตาม
ผนบูรณาการ

งาน/ครงการ  งบประมาณ (บาท)

กจิกรรมทีไ 11 7. งานสนับนุนละวางผนองค์กร 1,600,000              

กจิกรรมทีไ 11 8. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิละนยบายของรัฐ

17,000,000            

- - 9. งานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร฿หຌมีมาตรฐาน
ละมีธรรมาภิบาล

-                      

5) รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการเม
นຌอยกวารຌอยละ 80

- - 10. งานประมินผลความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ -                      

285,265,400              

1,250,707,700          

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

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

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

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

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

                

นวทางทีไ 5 

Ecosystem

งบประมาณ

4)  ผลการด านินงานป็นเปตามกณฑ์
มาตรฐาน 3 หนวยงาน

คา฿ชຌจาย฿นการบริหารกองทุน

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

4.3  ผลักดันองค์กร฿หຌ
นຌนประสิทธิผลละมี
ธรรมาภิบาล

หนຌาทีไ 9
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ภาพรวมความคืบหนຌาผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ สสว. ประจ าปี โ56โ  

 จากการติดตามผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2562 ฿น ไ ยุทธศาสตร์ 
รวมทัๅงสิๅน ใแ ตัวชีๅวัด พบวาการด านินงานถึง ณ ดือนมิถุนายน 2562 ิขຌอมูลสะสมตัๅงต ต.ค.61 ถึง มิ.ย.62) มี
ผลการด านินงานบรรลุป้าหมายลຌว 12 ตัวชีๅวัด ิคิดป็นรຌอยละ 38.71) ดังนีๅ  

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro ละ SME ของประทศดຌวย BIG DATA  

สรຌางครงการสงสริม Micro ละ SME ทีไสงผลกระทบตอศรษฐกิจสูง ิHigh Impactี รวมกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมสัดสวน GDP SME รຌอยละ ไ5 ฿นปี โ56ไ ประกอบดຌวย ็ ตัวชีๅวัด ดังสดง฿น
ตารางทีไ แ  

ตารางทีไ แ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 1 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

 1.1 บูรณาการผนงบประมาณละตดิตามประมินผล฿หຌครอบคลมุหนวยงานสงสริม Micro ละ SME ของประทศ 

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

ใ 3 

ฝตป.ิภรี ิโี หนวยงานทีไขຌารวมกระบวนการติดตามประมินผลพิไมขึๅนเมนຌอยกวา 
ิหนวยงานีไ 

โ โ 

 1.2 สรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม Micro ละ SME ทัๅง฿นละตางประทศ 

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

โ5 35 

 1.3 พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมลู฿หຌรองรับ Micro ละ SME BIG DATA 

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

 ิ5ี มีขຌอมลู Micro Enterprise ทีไสามารถจัดกใบละติดตาม เมนຌอยกวา ิรายี้ 100,000 274,697 

1.4 พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์/ประมินผลกระทบทางศรษฐกิจดຌาน Micro ละ SME 

ตัวชีๅวัดรวม 

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

1 เ 

ตัวชีๅวัดรวม 

ิฝวต.ุ ฝรท.
ุฝนผ.ี 

ิ็ี รายงานวิจัยละประมินผลทางศรษฐกิจของ Micro ละ SME ผยพรตอ
สาธารณะเมนຌอยกวา ิรืไองีแโ-แ5 

6 เ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 1 จ านวน 7 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย       5 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชุมชน  

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

ตารางทีไ โ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 2 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

 2.1 พัฒนาปัจจัยอืๅอตอการติบตของ Micro ละ SME 

ตัวชีๅวัดรวม 

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

แ เ 
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ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

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

แ 0 

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

ใ เ 

 2.2 ยกระดับการ฿หຌบริการของศนูย์ OSS ละชืไอมยงนยบายของรัฐ 

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

ตัวชีๅวัดรวม 

ฝตป.ิคกีุ  
ฝนผ.ุ ฝอก. 

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

SME ONE จ านวน ิระบบี4-5  

(OSS, SME ONE, SME CONNEXT) 

แ 2 

ฝปค. ิ6ี จัดตัๅงศูนย์ Center of Excellence ิศูนย์ี6 
      ิ6.แี กลุมกษตร ิศูนย์ี ไ 2 

      ิ6.โี กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน ิตຌนบบี ิศูนย์ี แ เ 

      ิ6.ใี E Commerce Center ิกลุมจังหวัดี ิศูนย์ี 18 12 

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

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

5,เเเ 4ุ136 

ฝตป.ิคกี ิ้ี Micro ละ SME เดຌรับการบรกิารขຌอมูลองค์ความรูຌเมนຌอยกวา ิรายี6ุ ้ โเเ,เเเ 141ุ403 

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

 ิแแี จ านวนทีไปรึกษา฿นระบบพิไมขึๅนเมนຌอยกวา ิรายี10 ่เเ 676 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 2 จ านวน 11 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย โ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล 

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

ตารางทีไ ใ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

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

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

โุเเเ 2,186 

3.2 สงสริม Micro ละ SME ฿หຌรวมกลุมละกຌาวสูสากล ิInternationalizationี 
ฝสส. (ใ) ครือขายของคลัสตอร์ทีไเดຌรับการพิไมศักยภาพ ิครือขายี4 ใ0 31 

ตัวชีๅวัดรวม (ไ) Micro ละ SME ทีไเดຌรับการยกระดับมาตรฐาน เมนຌอยกวา ิรายี5-้ 1,500 1,675 

ฝปค.ุ ฝสส. (5) Micro ละ SME ทีไเดຌรับการสงสริมสูสากล ิรายี10, 13 ใ,เ00 1,557 

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



ภาคผนวก ข - ผลการ  าเนินงาน าม ัวชี้วั ภายใ ้แผนยุทธศาส ร ์สสว. ประจ าปี 2562- หน้า 3 

 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

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

ละสภาวการณ์ขงขันทีไปลีไยนปลง เมนຌอยกวา ิModelีแไ 

3 เ 

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

5ุเเเ 4,366 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ 3 จ านวน ่ ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย 3 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง ิHigh Performance Agencyี 

พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับพรຌอมตอบสนองความตຌองการผูຌรับบริการ  
ประกอบดຌวย 5 ตัวชีๅวัด ดังสดง฿นตารางทีไ ไ 

ตารางทีไ ไ ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4 

ฝຆาย ปງาหมาย ผน ผล 

4.1 ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ  

ฝทบ.  (1) มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ ิรืไองี1 แ เ 

ฝทบ. ิโี รຌอยละของบุคลากรทีไมี Core Competency ผานกณฑม์าตรฐานพิไมขึๅน 
เมนຌอยกวา (รຌอยละี1 

5 เ 

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู Smart Office 

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

4.3 ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล 

ตัวชีๅวัดรวม 

ฝตป.ิภรีุ ฝทบ. 
(4) ผลการด านินงานป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน ิหนวยงานี2ุ 6 

(กรมบัญชีกลาง, ปปช., ก.พ.ร.) 
ใ 3 

ฝตป.ิภรี (5) รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ เมนຌอยกวา ิรຌอยละี6-็ 80 เ 

สรุปจ านวนตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์ทีไ ไ จ านวน 5 ตัวชีๅวัด บรรลุปງาหมาย 2 
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ฝนผ. 62010010 งานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมราย
ประจ าป

1 ผน หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿น
การบูรณาการการด านินงาน
สงสริม SME

35 หนวยงาน

ฝนผ. 62010020 งานจัดท ายุทธศาสตร์ละ
ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมราย
สาขา/รายพืๅนทีไ/รายประดใน

ยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/
รายประดใน

1 ผน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมน าผนเป฿ชຌ
ป็นกรอบนวทาง฿นการ
ด านินงาน

30 หนวยงาน

ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/
รายประดใน

2 รืไอง

ฝนผ. 62010030 ครงการพิไมประสิทธิภาพการ
บริหารละขับคลืไอนผนสงสริม
 SME

รายงานผลการศึกษาการพิไม
ประสิทธิภาพการบริหารละ
ขับคลืไอนผนการสงสริม SME

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

10 หนวยงาน

ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการ
พิไมประสิทธิภาพการบริหารละ
ขับคลืไอนผนการสงสริม SME

1 รืไอง

ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ

ยุทธศาสตร์ ทีไ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro ละ SME ของประทศดຌวย BIG DATA

ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ภาคผนวก ค - ผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ผลผลิ /ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 หน้า 1



ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ฝตป.

(ภร)
62010040 งานติดตามละประมินผล

ครงการสงสริม SME

รายงานการติดตามผลงานสงสริม
 SME

1 รืไอง หนวยงานระดับนยบายละ
หนวยงานปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับ
การสงสริม SMEs น าขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการก าหนดนยบาย
ละทิศทางการสงสริม SMEs

60 หนวยงาน

รายงานการประมินผลการ
ด านินงาน/ครงการ ภาย฿ตຌผน
บูรณาการ ป 2561

1 รืไอง ผูຌบริหารน าขຌอมูลจากการ
วิคราะห์ละขຌอสนอนะ 
ประกอบการพิจารณาหรือ
พัฒนาการด านินครงการระยะ
ตอเป฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน

1 รายงาน

รายงานการประมินผลการด านิน
ครงการ   ภาย฿ตຌงบบูรณาการป 
2562 (On-Going)

1 รืไอง

ระบบการติดตามการด านินงาน
ครงการ ละผูຌประกอบการทีไขຌา
รวมครงการ

1 1 ระบบ

ฝสส.

(ทป)

62010050 งานบริหารจัดการกองทุนรวมลงทุน วิสาหกิจรวมลงทุนทีไ สสว. จะ
ด านินการตามกฎหมาย

7 7 บริษัท ด านินการตามกฎหมาย 7 7 บริษัท

ภาคผนวก ค - ผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ผลผลิ /ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 หน้า 2



ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ฝรท. 62010060 งานด านินการตามกรอบความ
รวมมือระหวางประทศ

การด านินการป็นผูຌทนเทย฿น
วทีการประชุมระหวางประทศ 
ละการประชุมกลุมความรวมมือ
฿นภูมิภาคตามพันธกรณี ละวที
จราจา/หารือหนวยงาน฿น
ประทศทีไกีไยวขຌองป็นพันธมิตร
กับครือขายการสงสริม SMEs ฿น
กรอบการจรจาหลัก ละกรอบ
การจรจารวมกับรัฐบาลเทย

13 12 ครือขาย ขຌอมูล องค์ความรูຌ ขຌอคิดหใน 
ขຌอสนอนะกีไยวกับมาตรฐาน 
กฎระบียบ ละสิทธิประยชน์ 
ละการสงสริม SMEs ภาย฿ตຌ
การด านินการ฿นความรวมมือ
ระหวางประทศ

10 11 รืไอง

ด านินการทีไกีไยวนืไองจากความ
รวมมือดຌานการสงสริม SMEs ฿น
ระดับระหวางประทศ ละระดับ
ภูมิภาค ชน การป็นจຌาภาพรวม 
การสงผูຌทนขຌารวมประชุม/

สัมมนา/ประชุมชิงปฏิบัติการ/

งานการศึกษา/งานวิจัย การจัด
กิจกรรมสงสริมความรวมมือ (ชน
 สรຌางครือขายธุรกิจ/สัมมนา/
ผยพรผลงานการศึกษา ฯลฯ)

4 3 รืไอง หนวยงานภาครัฐละอกชนทีไ
กีไยวขຌองดຌานการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม รับรูຌขຌอมูล ผนงาน รายงาน
 ขຌอสนอนะ การประมิน/

ปัญหา/อุปสรรค การสงสริม 
SMEs เทย/SMEs ตางประทศ 
พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติ
อยางบูรณาการ

10 10 หนวยงาน

ภาคผนวก ค - ผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ผลผลิ /ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 หน้า 3



ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

การ฿หຌบริการขຌอมูล องค์ความรูຌ 
ผลการศึกษา/วิจัย สถานการณ์
ละการสงสริม SMEs เทย ละ 
SME ของตางประทศ

10 12 ครัๅง หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับ
ขຌอมูลละองค์ความรูຌดຌาน SMEs 

เทย/SMEs ตางประทศ

50 44 หนวยงาน

ฝรท. 62010070 งานสรຌางครือขายความรวมมือ
ระหวางประทศ

กิดครือขายความรวมมือทาง
ธุรกิจพืไอผูຌประกอบการ SMEs เทย

8 10 ครือขาย ผูຌประกอบการ SMEs มีศักยภาพ
฿นการประกอบธุรกิจกับ
ตางประทศ

80 รຌอยละ

ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวม
กิจกรรมสรຌางครือขาย

250 98 ราย

ฝรท. 62010080 งานด านินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบ
คณะท างานอาซียนดຌาน SME 

(ASEAN SME Agencies 

Working Group: ASEAN 

SMEWG)

กิจกรรมตามกรอบ ASEAN 

Strategic Action Plan for the 

SME Development (2016 - 

2025) พืไอพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันของผูຌประกอบการ

6 6 รืไอง หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับ
ประยชน์จากการด านินกิจกรรม

40 43 หนวยงาน

ครือขายผูຌ฿หຌบริการ฿นตางประทศ 4 13 ครือขาย

ผูຌประกอบการเดຌรับบริการดຌาน
การด านินธุรกิจ฿นอาซียน+8

3,000.00 151 ราย

ฝขท. 62010090 งานจัดท าละปรับปรุงฐานขຌอมูล 
SME ประทศเทยประจ าป

ฐานขຌอมูล SME ทีไมีการปรับปรุง฿หຌ
ป็นปัจจุบันละครบถຌวน

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

70 รຌอยละ

รายงานการศึกษาวิคราะห์ขຌอมูล
ฉพาะรืไองทีไนาสน฿จชิงนยบาย

1 รืไอง
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ระบบฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ 
SME ทีไเดຌรับการสงสริมหรือ
สนับสนุน฿นดຌานตาง โ

1 ระบบ

ระบบฐานขຌอมูลทีไปรึกษา 1 ระบบ
ระบบฐานขຌอมูลทีไเดຌรับการ
ปรับปรุงละบ ารุงรักษา

4 ฐานขຌอมูล

ฝวต. 62010100 ครงการพัฒนาครืไองมือละ
ตัวชีๅวัดการประมาณการทาง
ศรษฐกิจของ SME

พัฒนาบบจ าลองศรษฐกิจมห
ภาค (Macroeconomic Model)

1 บบจ าลอ
ง

น าผลวิคราะห์บบจ าลอง
ศรษฐกิจมหภาค (Macro Model)

2 รืไอง

ครืไองชีๅวัดศรษฐกิจ SME พืไอ฿ชຌ
฿นการติดตามสถานการณ์ละ
คาดการณ์

1 ตัวชีๅวัด บทวิคราะห์สถานการณ์ SME ทีไ
ส าคัญ฿นรอบป

2 รืไอง

ฝนผ. 62010110 ครงการศึกษาการประมินมูลคา
ทางศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม

รายงานการศึกษาการประมิน
มูลคาทางศรษฐกิจส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

1 รายงาน หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมน าผล
การศึกษาเป฿ชຌ฿นการประมิน
มูลคาทางศรษฐกิจ

40 หนวยงาน

ผูຌขຌารวมการประชุมผยพรผล
การศึกษาการประมินมูลคาทาง
ศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม เมนຌอยกวา

200 ราย
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ฝวต. 62010120 งานจัดท ารายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม (White

 Paper) ป 2562 ทีไมีรายละอียด
ละนืๅอหาซึไงป็นประยชน์ตอ
การพัฒนา SME ของประทศ

1 รืไอง หนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถ฿ชຌ
รายงานฯ ป็นขຌอมูลหลัก฿นการ
฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (SME) หรือ
การด านินงานทีไกีไยวขຌองกับ SME

 อีกทัๅงยังป็นการตอยอด
นวความคิดละพัฒนาองค์
ความรูຌส าหรับการสงสริม SMEs 

ของประทศตอเป฿นอนาคต เม
นຌอยกวา

500 หนวยงาน

มีรายงานสถานการณ์ SME ราย
ดือน

12 8 ฉบับ หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ผูຌประกอบการละผูຌทีไสน฿จ มี
ความพึงพอ฿จ฿นขຌอมูลตางโ ฿น
รายงานมีองค์ความรูຌละ
ฐานขຌอมูลทีไทันสมัยถูกตຌอง 
ส าหรับ฿ชຌวางยุทธศาสตร์การ
พัฒนา SME ของประทศ เมนຌอย
กวา

80 รຌอยละ

มีรายงานการศึกษาสถานการณ์
ฉพาะกิจทีไมีผลกระทบตอ SME ป
 2562

1 รายงาน
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ฝวต. 62010130 งานจัดท าดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกิจ
ส าหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม

ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ 
SME (SME Composite Index)

12 9 ดือน ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌขຌอมูล ดัชนี
ชีๅวัดภาวะศรษฐกิจส าหรับ
ผูຌประกอบการ SMEs

80 %

ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ
ภาคการคຌาละบริการรายดือน

12 9 ดือน

ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ
ภาคการผลิตของ SME รายดือน

12 9 ดือน

ฝกม. 62010140 ครงการศึกษาวิจัยกฎหมายทีไอืๅอ
ละลดอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจของ SME ฿นกลุมธุรกิจ
บริการ

"รายงานผลการศึกษาวิจัยละ
ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุง
กฎหมายทีไอืๅอละลดอุปสรรค฿น
การประกอบธุรกิจของ SME ฿น
กลุมธุรกิจบริการ"

1 รายงาน "หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองน า
รายงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์฿นการ
สงสริม SME"

10 หนวยงาน

รายงานการรับฟังความคิดหใน
พืไอประกอบการยกรางกฎหมาย
อยางนຌอย 3 ฉบับ

1 รายงาน หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองน า
รายงานการรับฟังความคิดหในเป
฿ชຌประยชน์฿นการสนอราง
กฎหมาย

3 ฉบับ

ฝตป.

(คก)

62010150 ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบ
วงจร (SME One-stop Service 

Center: OSS)

ศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร 77 76 จังหวัด ความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับบริการ
จากศูนย์

80 %

ผูຌรับค าปรึกษานะน า หรือบริการ
สงตอภาครัฐ

180,000.00 137,491.00 ราย

ยุทธศาสตร์ ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชุมชน

ภาคผนวก ค - ผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ผลผลิ /ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 หน้า 7



ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

หนวยงาน฿นพืๅนทีไทีไประสานความ
รวมมือ฿นการขຌาถึง SME

200 200 หนวยงาน

พัฒนาครือขายการ฿หຌบริการ
สงสริม SME

200 230 ราย

พัฒนาคຌช (Train the Coach) 2,200.00 2,345.00 ราย
฿หຌความรูຌกสมาชิกสหกรณ์ 50 50 สหกรณ์

ฝตป.

(คก)

62010160 งานพัฒนาองค์ความรูຌส าหรับ SME

 (Knowledge Center)

มีคลังขຌอมูลองค์ความรูຌส าหรับ
ผูຌประกอบการ

1 1 คลังขຌอมูล ผูຌขຌารวมกิจกรรมลกปลีไยน
รียนรูຌ/หรือ฿หຌค าปรึกษาธุรกิจดຌาน
 Digital Economy หรือดຌานอืไนโ
 ทีไมีความตຌองการ เดຌรับความรูຌ
พิไมขึๅน เมนຌอยกวา

75 รຌอยละ

ผูຌทีไเดຌรับความรูຌจากกิจกรรม
ลกปลีไยนรียนรูຌ/หรือ฿หຌ
ค าปรึกษาธุรกิจดຌาน Digital 

Economy หรือดຌานอืไนโ ทีไมี
ความตຌองการ

4,000.00 3,912.00 ราย ผูຌขຌา฿ชຌบริการคลังขຌอมูลองค์
ความรูຌเมนຌอยกวา (ครัๅง/ป)

200,000.00 166,507.00 ครัๅง

ฝสส. 62010170 ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม
 (Early-Stage)

ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌบืๅองตຌน
฿นการยกระดับป็น SME 4.0

8,800.00 9,727.00 ราย กิดผูຌประกอบการทีไสามารถ
ยกระดับ฿นการด านินธุรกิจเดຌ เม
นຌอยกวา

2,750.00 กิจการ

ผูຌประกอบการมีผนธุรกิจตรียม
ความพรຌอมน าเปปฏิบัติ฿นการ
ด านินธุรกิจ

4,400.00 4,312.00 ราย กิดมูลคาพิไมจากยอดขาย฿นการ
สงสริมดຌานการตลาด เมนຌอยกวา

225 ลຌานบาท

ยุทธศาสตร์ ทีไ 3 สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล
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ผูຌประกอบการขຌารับการบมพาะ
การพัฒนาสินคຌาหรือบริการ฿หຌ
ป็นทีไตຌองการของตลาดละ
ประกอบธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวา

2,750.00 1,745.00 กิจการ

ผูຌประกอบการเดຌรับการชืไอมยง
ขຌาสูการสงสริมดຌานการตลาด เม
นຌอยกวา

1,500.00 ราย

ฝสส. 62010180 ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน 
(Boost Up New Entrepreneurs)

ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนา
ยกระดับความรูຌความสามารถ

500 441 ราย สามารถลดตຌนทุน หรือ พิไม
ผลผลิต หรือ สรຌางรายเดຌ หรือ 
ขยายการลงทุน เมนຌอยกวา

51 ลຌานบาท

ผูຌประกอบการทีไขຌารับการทดสอบ
ตลาด หรือ ขຌารวมงานสดงสินคຌา
 หรือ จ าหนายสินคຌา หรือ รับการ
สนับสนุนทางการงิน

170 ราย

ฝสส. 62010190 ครงการสนับสนุนครือขาย SME ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพัฒนา
ศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ฿น
ดຌานตางโ

30 31 ครือขาย ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพัฒนา
ศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ฿น
ดຌานตาง โ มีความขຌมขใง

30 7 ครือขาย

ผนพัฒนาคลัสตอร์ 30 30 ผน ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขายทีไ
ขຌารวมครงการสามารถลดตຌนทุน
฿นการด านินธุรกิจ หรือมีการ
ขยายตัวทางศรษฐกิจ เมนຌอยกวา

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

4,000.00 3,692.00 ราย ผูຌน าครือขาย ละผูຌประสานงาน
ครือขาย (Service Provider 

ละ CDA) มีศักยภาพพิไมขึๅน

80 ราย

ผูຌน าครือขาย ละผูຌประสานงาน
ครือขาย

80 114 ราย มีการน านวัตกรรม งานวิจัย กล
ยุทธ์ หรือนวทางการด านินงาน
 ทีไเดຌรับจากการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจเป฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจ

30 10 ราย

ฝปค. 62010200 ครงการประกวด SME National

 Awards

ผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจ
ปງาหมายเดຌรับการตรวจสอบ
คุณสมบัติบีๅองตຌน เมนຌอยกวา

2,000.00 1,743.00 ราย มีบบอยางทีไมีมาตรฐาน฿นการ
บริหารจัดการธุรกิจส าหรับ
ผูຌประกอบการ SME เมนຌอยกวา

20 ราย

ผูຌประกอบการทีไผานกณฑ์การ
พิจารณาคัดลือก SME National 

Awards เมนຌอยกวา

30 ราย ผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือก
฿นบืๅองตຌนเดຌรับความรูຌรืไอง
มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ
พิไมขึๅน เมนຌอยกวา

70 รຌอยละ

ผูຌประกอบการทีไผานกณฑ์การ
พิจารณาคัดลือก SME Start up 

Awards เมนຌอยกวา

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

70 รຌอยละ
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนา
ละยกระดับสูมาตรฐานการ
บริหารจัดการธุรกิจ เมนຌอยกวา

300 631 กิจการ ผูຌประกอบการทีไขຌารวมการ
พัฒนาละยกระดับสูมาตรฐาน
การบริหารจัดการธุรกิจ สมัครขຌา
รวมครงการประกวด SME 

National Awards

30 รຌอยละ

ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนา
ละยกระดับสูมาตรฐานการ
บริหารจัดการธุรกิจ เมนຌอยกวา

900 954 ราย ผูຌประกอบการทีไเดຌรับรางวัลน า
ความรูຌจากการประกวดมาปรับ฿ชຌ
฿นการด านินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวา

70 รຌอยละ

การประกาศผลละมอบรางวัล 
SME National Awards ละ 
SME Start up Awards

2 งาน

ฝปค. 62010210 ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 1.ผูຌขຌารวมครงการทีไเดຌรับความรูຌ
กีไยวกับมาตรฐานสินคຌา

1,000.00 810 ราย 1.ผูຌประกอบการมีความรูຌกีไยวกับ
มาตรฐานสินคຌาพิไมมากขึๅน

75 521 รຌอยละ

2.ผูຌประกอบการขຌารับการ
สงสริมมาตรฐานสินคຌา

1,000.00 900 ราย 2.สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาทีไขຌา
รับการสงสริมมาตรฐานสินคຌา

10 ลຌานบาท

3.ผูຌประกอบการขຌารับการตรวจ
ประมินสถานทีไผลิต พืไอตรียม
ความพรຌอม฿นการยืไนขอมาตรฐาน
 อย.

50 62 ราย 3.ผูຌประกอบการเดຌรับค าปรึกษา
฿นการตรียมสถานทีไผลิต พืไอ
ตรียมความพรຌอม฿นการยืไนขอ
มาตรฐาน อย.

50 50 ราย
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ฝปค. 62010220 ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอี
จังหวัด (SME Provincial 

Champion)

ผูຌประกอบการ SME ขຌารับการ
อบรมการด านินธุรกิจอยางป็น
ระบบ

462 462 ราย ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับการ
พัฒนา มียอดขายพิไมขึๅนเมนຌอย
กวา

20 %

ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ

462 ผลิตภัณฑ์ ตຌนบบผูຌประกอบการ SME 

จังหวัด
77 ราย

สถานประกอบการเดຌรับการพัฒนา
฿หຌมีผลิตภาพสูงขึๅนหรือมีรายเดຌ
พิไมขึๅน

462 ราย

ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวมงาน
สดงละจ าหนายสินคຌา/บริการ

100 ราย

ผูຌประกอบการ SMEs มีการจรจา
ธุรกิจ

100 ราย

ฝปค. 62010230 ครงการพิไมประสิทธิภาพ SME 

฿นครือขายธุรกิจอาหารดຌวย
ระบบมาตรฐานสากล

ยกระดับมาตรฐานการผลิต
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
 ละอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌอง฿นซ
อุปทานดยการน าระบบการ
จัดการสากลขຌามาประยุกต์฿ชຌ฿น
การผลิตพืไอสรຌางความมัไน฿จ
฿หຌกับผูຌบริภคทัๅง฿นละ
ตางประทศ

250 125 กิจการ พิไมประสิทธิภาพจากการ
ด านินงานของของพนักงานทีไ
ผานการฝຄกอบรมเมนຌอยกวา

5 %
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

บุคลากร฿นอุตสาหกรรมอาหาร 
ละอุตสาหกรรม ทีไกีไยวขຌองเดຌรับ
การพัฒนาศักยภาพ เมนຌอยกวา

1,250.00 625 คน

ฝปค. 62010240 ครงการยกระดับผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละ
ครืไองดืไม

ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนา
องค์ความรูຌ ดຌานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เมนຌอยกวา

500 503 ราย ผูຌผลิตสินคຌาอาหารละครืไองดืไม
฿นทຌองถิไน ทีไเดຌรับการออกบบ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์
 สามารถพิไมอกาสละชองทาง
การจ าหนาย หรือมีการขยายตัว
ทางธุรกิจเดຌเมนຌอยกวา

25 ลຌานบาท

ผูຌผลิตสินคຌาอาหารละครืไองดืไม
฿นทຌองถิไน สามารถ ออกบบ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ 
เมนຌอยกวา

50 ราย

สินคຌาเดຌรับการสงตรวจวิคราะห์
ทางหຌองปฏิบัติการดຌานความ
ปลอดภัยอาหารหรือฉลาก
ภชนาการ

50 ผลิตภัณฑ์

สินคຌาตຌนบบเดຌรับการคัดลือก
ป็น Product Champion เม
นຌอยกวา

5 ผลิตภัณฑ์
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ฝสส. 62010250 ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไม
ศักยภาพสูตลาดสากล

ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนา
องค์ความรูຌยกระดับความรูຌดຌาน
ธุรกิจละการตลาดสมัย฿หม 
(Business) ฿หຌทีไมีทักษะ฿นดຌาน
การออกบบ (Art & desgin) 

ดຌานการสรຌางตຌนบบสินคຌา 
(Pattern) ละดຌานการน า
ทคนลยีนวัตกรรม(Technology

 and innovation) ทีไกีไยวขຌองกับ
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอพืๅนมืองขຌามามี
สวนชวยการพัฒนา฿นขัๅนตอนตางโ
 ของการด านินธุรกิจ

1,000.00 2,915.00 คน กอ฿หຌกิดรายเดຌกับผูຌประกอบการ
เมนຌอยกวา

100 ลຌานบาท

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผຌาทอพืๅนมือง
ป็นสินคຌาปรรูปทีไทันสมัย เม
นຌอยกวา

1,000.00 550 ผลิตภัณฑ์

ฝปค. 62010260 ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจ
ระดับติบต (SME Regular 

Level)

ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรมการ
วินิจฉัยละประมินตนอง (Self 

Assessment)

9,550.00 9,334.00 ราย ผูຌประกอบการมีศักยภาพ฿นการ
ด านินธุรกิจ หรือมีมาตรฐาน฿น
ดຌานตาง โ ดังนีๅ - สรຌางมูลคาพิไม
฿หຌกับสินคຌาหรือการบริการ หรือ -
 ลดตຌนทุนการประกอบธุรกิจ หรือ
 - พิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา
 หรือการ฿หຌบริการ

20 %
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรม
สริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการ
ชิงลึก

2,850.00 1,737.00 กิจการ

ฝปค. 62010270 ครงการสงสริมพัฒนาตลาด
อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME

สินคຌาละบริการ เดຌรับการพัฒนา
ตรียมความพรຌอมขຌาสูตลาด
อิลใกทรอนิกส์ เมนຌอยกวา

99,000.00 85,241.00 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ าหนายผานตลาด
อิลใกทรอนิกส์ เมนຌอยกวา

640 ลຌานบาท

ผูຌประกอบการเดຌรับการสงสริม
การคຌาตลาดออนเลน์ เมนຌอยกวา

49,500.00 32,924.00 ราย

ฝปค. 62010280 ครงการพัฒนาชองทางการตลาด
ส าหรับผูຌประกอบการ SME

ผูຌประกอบการ SME เดຌรับความรูຌ
ดຌานการตลาด

2,000.00 1,202.00 ราย กิดมูลคาการจรจาการคຌาทัๅง฿น
ละตางประทศ

2,000.00 1,902.26 ลຌานบาท

ผูຌประกอบการเดຌรับการสนับสนุน
ดຌานการตลาดทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ

2,000.00 465 กิจการ

การจรจาจับคูธุรกิจ เมนຌอยกวา 2,000.00 2,579.00 คู

ฝปค. 62010290 ครงการประชารัฐพืไอพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ละ SMEs กຌาวสู
ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP 

Tranformation)

จ านวนผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ละSMEs ขຌารวมกิจกรรม

1,200.00 1,344.00 ราย ผูຌประกอบการฯเดຌรับความรูຌดຌาน
การตลาด การจัดการธุรกิจ เม
นຌอยกวา

70 75.9 %

จ านวนผลิตภัณฑ์฿นการทดสอบ
ตลาด

500 488 ผลิตภัณฑ์ สงตอขຌาสูระบบการสงสริมอืไน 
เมนຌอยกวา

50 88.8 %

จ านวนผูຌประกอบการตຌนบบ
ระดับจังหวัด

10 ราย สรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ

10 ลຌานบาท
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ฝปค. 62010300 ครงการสงสริมครือขาย
วิสาหกิจชุมชนพืไอการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน

อบรม฿หຌความรูຌทฤษฎีละชิง
ปฏิบัติการ

3,180.00 3,317.00 ราย มีผูຌเดຌรับความรูຌจากการอบรม
สามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ

70 รຌอยละ

ศูนย์รียนรูຌอาชีพ หรือธุรกิจ 8 7 ศูนย์ คาดวาจะมีผูຌขຌามารับการพัฒนา
ยกระดับจากศูนย์ 8 ศูนย์ เมนຌอย
กวา

320 ราย

ครือขายวิสาหกิจชุมชน 3 ครือขาย คาดวาผูຌขຌารวมอบรมการสรຌาง
ครือขายมีองค์ความรูຌพรຌอม
รวมกลุมกันป็นวิสาหกิจชุมชน

100 ราย

พัฒนาคุณภาพสินคຌาหรือบรรจุ
ภัณฑ์ หรือบริการ

20 ผลิตภัณฑ์ สินคຌาหรือบริการทีไเดຌรับการ
พัฒนา 20 ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 มียอดขายพิไมขึๅน

10 รຌอยละ

ขยายชองทางการตลาด 400 ราย รายเดຌจากการจัดงานสดงพรຌอม
จ าหนายสินคຌาเมนຌอยกวา

15 ลຌานบาท

คาดวาผูຌขຌารวมอบรมการสรຌาง
ครือขายมีองค์ความรูຌพรຌอม
รวมกลุมกันป็นวิสาหกิจชุมชน

100 ราย

ฝปค. 62010310 ครงการยกระดับผูຌประกอบการ
ชุมชนตຌนบบทีไมีศักยภาพกຌาวสู 
SME (Micro to be SMEs)

กลุมผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ขຌารวมครงการ เมนຌอยกวา

20 20 ชุมชน ตຌนบบกลุมผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน฿นการประกอบ
ธุรกิจบบมืออาชีพ เมนຌอยกวา

4 ชุมชน
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ผูຌประกอบการชุมชน ขຌารวม
ครงการ เมนຌอยกวา

100 130 ราย ตຌนบบผูຌประกอบการชุมชน฿น
การประกอบธุรกิจบบมืออาชีพ 
เมนຌอยกวา

20 ราย

ผูຌประกอบการชุมชนสามารถ
ยกระดับการบริหารจัดการเดຌ เม
นຌอยกวา

10 %

ฝปค. 62010320 ครงการตຌนบบการกຌเขปัญหา
ความยากจน จังหวัดมฮองสอน

1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการ
รวมกลุมวิสาหกิจพืไอการปลูกบุก
ผสมผสานพืชอืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌ
พืๅนทีไ 2 เร 1.1 กิดครือขาย
วิสาหกิจกษตรตຌนบบ฿นการน า
งานวิจัยมายกระดับพืๅนทีไ

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

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌ
พืๅนทีไ 2 เร 1.1 ลดการปลูกพืช
ชิงดีไยวทีไเมป็นมิตรกับปຆา (ชน
ขຌาวพด) ลงเดຌเมนຌอยกวา

600 เร
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการ
รวมกลุมวิสาหกิจพืไอการปลูกบุก
ผสมผสานพืชอืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌ
พืๅนทีไ 2 เร 1.2 มีกษตรกร฿น
ครือขายเดຌรับการสงสริม฿หຌน า
งานวิจัยมา฿ชຌพืไอยกระดับผลผลิต

300 ครัวรือน 1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการ
รวมกลุมวิสาหกิจพืไอการปลูกบุก
ผสมผสานพืชอืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌ
พืๅนทีไ 2 เร 1.3 ชวยกຌเขปัญหา
ความยากจน฿หຌกับประชาชน (1 

ครัวรือนมีประมาณ 4 คน รวม 
1,200 คน)

300 ครัวรือน
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 

ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 
200 ครัวรือน) 2.1 ศูนย์ปรรูป
ผลิตภัณฑ์ของส านักงานครงการ
พระราชด าริละกิจการพิศษ ทา
ปຆงดง เดຌรับการพัฒนาละ
ยกระดับจนเดຌรับมาตรฐาน อย. 

ละป็นตຌนบบ฿นการผลิตละ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตร ป็น
ผลิตอบหຌงละครืไองดืไม เดຌครบ
วงจร

1 การ
พัฒนา

ยกระดับ

2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 

ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 
200 ครัวรือน) 2.1 ศูนย์ปรรูป
ผลิตภัณฑ์ของส านักงานครงการ
พระราชด าริ ทาปຆงดง จะมี
รายเดຌ/ดือน พืไอ฿ชຌป็นทุนขยาย
การผลิตละชวยรับซืๅอผลผลิตกับ
สมาชิกทีไหลือ อีก 1,000 

ครอบครัว฿นอนาคต

2.58 ลຌานบาท/ป
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 

ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 
200 ครัวรือน) 2.2 สมาชิก฿น
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ 
เดຌรับการจຌางงาน

15 ครัวรือน 2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 

ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 
200 ครัวรือน) 2.2 สมาชิก
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ จะมี
รายเดຌจากการท างาน฿หຌศูนย์ 
ฉลีไยครัวรือนละ (15 ครัวรือน 
หรือ 60 ราย)

79,200.00 บาท/ป

2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 

ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 
200 ครัวรือน) 2.3 สมาชิก฿น
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ มี
ชองทางประจ า฿นการขายผลผลิต

200 ครัวรือน 2. กิจกรรม พัฒนายกระดับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคากลุม
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌตาม
พระราชด าริฯ (สมาชิก 15 

ครัวรือน ละ ครือขายผลผลิต 
200 ครัวรือน) 2.3 สมาชิก
ครงการสรຌางปຆาสรຌางรายเดຌ จะมี
รายเดຌจากการจ าหนายผลผลิต฿หຌ
ศูนย์ ฉลีไย/ครัวรือน ( 200 

ครัวรือน หรือ 800 ราย)

3,720.00 บาท/ป

ภาคผนวก ค - ผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ผลผลิ /ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 หน้า 20



ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

3.กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ์
 พรຌอมจัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 

ราย) 3.1 มีสืไอประชาสัมพันธ์
ประภทมัลติมีดียละออนเลน์ 
ตใมรูปบบส าหรับศูนย์หลัก฿น
อ าภอมือง ละศูนย์สาขา฿น
อ าภออืไนอีก 3 อ าภอ ครอบคลุม
สมาชิก 7 อ าภอ ของจังหวัด
มฮองสอน

7 สืไอ
มัลติมีดีย
ออนเลน์

3. กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ์
 พรຌอมจัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747

 ราย) 3.1 มีผูຌมายีไยมยือนศูนย์
พิไมขึๅนจากดิม

20 รຌอยละ
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

3.กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ์
 พรຌอมจัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 

ราย) 3.2 ผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุ
ภัณฑ์เดຌรับการพัฒนา

14 ผลิตภัณฑ์ 3. กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ์
 พรຌอมจัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747

 ราย) 3.2 มีรายเดຌจากการ
จ าหนายผลิตภัณฑ์พิไมขึๅน

15 รຌอยละ

3. กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ์
 พรຌอมจัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747 

ราย) 3.3 สมาชิก฿นศูนย์ศิลปาชีพ 
เดຌรับการอบรมพืไอตรียมรับ
นักทองทีไยว

350 208 ราย 3. กิจกรรม สงสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา กลุม
สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
มฮองสอน฿นพระบรมราชูปถัมภ์
 พรຌอมจัดท าสืไอมัลติมีดียออนเลน์
พืไอการผยพรประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิก หงละ 50 ราย รวม 7 

หง 350 ราย จากทัๅงหมด 1,747

 ราย) 3.3 ผูຌขຌาอบรมสามารถ
น าเป฿ชຌประยชน์

80 รຌอยละ

ภาคผนวก ค - ผลการ  าเนินงาน าม ัวช้ีวั ผลผลิ /ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2562 หน้า 22



ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.1

 มีผูຌเดຌรับการอบรมสงสริมการ
พิไมผลผลิตเกมฮองสอน

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

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.1 มีรายเดຌจากการพิไมผลผลิต
เกมฮองสอน /ครัวรือน

33,600.00 บาท/ป

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.2

 พัฒนายกระดับฟาร์มเก
มฮองสอนตัวอยางสูมาตรฐาน
ระบบปງองกันรค GFM ของกรม
ปศุสัตว์

39 ฟาร์ม 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.2 มีฟาร์มผานการรับรองระบบ
การปງองกันรคละการลีๅยงทีไ
หมาะสมจากกรมปศุสัตว์ (Good

 Farming Management : GFM)

 ลดความสีไยงของการกิดรค
ระบาด฿นสัตว์ปก ชน รคเขຌหวัด
นก ฯลฯ ละพืไอป็นการพัฒนา
ตรียมตัวขຌาสูมาตรฐานฟาร์ม

39 ฟาร์ม
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.3

 มีครือขายการผลิตอาหารเก
มฮองสอนครบวงจร

1 ครือขาย 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.3 มีหลงผลิตอาหารสัตว์ดย
วัสดุอาหารสัตว์ทຌองถิไน ตຌนทุนตไ า 
จ าหนายกสมาชิกละกษตรกร
ทัไวเป฿นลักษณะกองทุนหมุนวียน

1 หง

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.4

 มีกลุมครือขายหลงรวบรวม
ผลผลิตเกมฮองสอนทีไมีมาตรฐาน

1 ครือขาย 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.4 ครือขายหรือสมาชิก฿น
ครือขาย มีรายเดຌรวม

410,000.00 บาท/ป
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.5

 อบรมพิไมความรูຌ฿นการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกะ฿หຌมีคุณภาพ

20 ครัวรือน 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.5 สมาชิกผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กะมีศักยภาพผลิตสินคຌาเดຌดีขึๅน

80 รຌอยละ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.6

 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์จากกะ

5 ผลิตภัณฑ์ 4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.6 สมาชิกผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กะมีรายเดຌพิไม/ป

15 รຌอยละ

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.7

 ปรับปรุง Brand & Logo พืไอ
การคຌาส าหรับเกมฮองสอน ละ 
ผลิตภัณฑ์จากกะ

2 Brand & 

Logo

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.7 Brand & Logo เดຌรับความ
พึงพอ฿จจากสมาชิกเมนຌอยกวา

75 รຌอยละ
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 4.8

 มีสืไอประชาสัมพันธ์ออนเลน์
กิจกรรมตามนวพระราชด าริของ
เกมฮองสอนละผลิตภัณฑ์จาก
กะ

2 สืไอ
ออนเลน์

4. กิจกรรม พิไมศักยภาพ กลุมผูຌ
ลีๅยงเกมฮองสอน/กลุม
ผลิตภัณฑ์จากกะ ตามนว
พระราชด าริ (เกมฮองสอน 39 

ครัวรือน / กะ 20 ครัวรือน) 

4.8 มีผูຌขຌาชมวใบเซต์เมนຌอยกวา

1,000.00 ราย

5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มาปร
รูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิง
พาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.1 

สมาชิกกลุมผูຌปลูกเผเดຌรับอมรม
พิไมทักษะชิงปฏิบัติการ

11 ครัวรือน 5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มาปร
รูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิง
พาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.1 

สมาชิกกลุมผูຌปลูกเผเดຌรับองค์
ความรูຌพิไมละสามารถน าเป฿ชຌเดຌ

11 ครัวรือน
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มาปร
รูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิง
พาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.2 มี
ผลิตภัณฑ์เดຌรับการพัฒนา

11 ผลิตภัณฑ์ 5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มาปร
รูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิง
พาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.2 

สมาชิกทัๅง 11 ครัวรือน มีรายเดຌ
ดยฉลีไยพิไมขึๅน

15 รຌอยละ

5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มาปร
รูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิง
พาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.3 

ครือขายเดຌรับการ พัฒนา Brand

 & Logo & สืไอสังคมออนเลน์

1 ครือขาย 5. กิจกรรม ยกระดับการน า
ผลผลิตจากวนกษตร (เผ) มาปร
รูปพิไมมูลคาป็นผลิตภัณฑ์ชิง
พาณิชย์ (สมาชิก 11 ครัวรือน 
ครือขาย 14 ครัวรือน) 5.3 

สมาชิกมีความพึงพอ฿จส าหรับ 
Brand & Logo ละ สืไอสังคม
ออนเลน์

80 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.1 วิสาหกิจ
กาฟปลง฿หญ บຌานมหาะ 
เดຌรับการยกระดับกาฟคัไวจนผาน
มาตรฐาน อย.

1 ระบบ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.1 วิสาหกิจ
บຌานมหาะ มีรายเดຌพิไมขึๅน

15 รຌอยละ
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.2 วิสาหกิจ
กาฟปลง฿หญ บຌานสบปຆอง 
เดຌรับการฝຄกอบรมละพัฒนา฿หຌ
สามารถผลิตกาฟคัไวเดຌ

1 ระบบ 6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.2 วิสาหกิจ
บຌานสบปຆอง มีรายเดຌพิไมขึๅน

15 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.3 วิสาหกิจ
กระทียมปลง฿หญ บຌานนาปลา
จาดเดຌรับการยกระดับ฿นการปร
รูปผลผลิตกระทียมจนผาน อย.

1 การ
ยกระดับ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.3 วิสาหกิจ
บຌานนาปลาจาดมีรายเดຌพิไมขึๅน

15 รຌอยละ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.4 มีวิสาหกิจ
ขຌาวปลง฿หญ บຌานปางหมู เดຌรับ
การพิไมประสิทธิภาพ฿นการลด
ตຌนทุนการผลิต

1 การพิไม
ประสิทธิภ

าพ

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.4 วิสาหกิจ
ขຌาวปลง฿หญ บຌานปางหมู ลด
ตຌนทุนเดຌ

10 รຌอยละ
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.5 มีสืไอสังคม
ออนเลน์พืไอการผยพรละ
ประชาสัมพันธ์

4 สืไอ
ออนเลน์

6. กิจกรรม พิไมศักยภาพ฿นการ
ปรรูปผลผลิตทางการกษตรกลุม
กษตรปลง฿หญ 6.5 มีผูຌรูຌจักผาน
วใบเซต์

1,500.00 ราย

7. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การ
ด านินงานภาพรวม 7.1 มี
ผูຌขຌารวมงานรับฟังขຌอมูลผยพร

400 ราย 7. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การ
ด านินงานภาพรวม 7.1 ผูຌขຌารวม
งานสามารถน านวทางเป฿ชຌ
ประยชน์

70 รຌอยละ

1. กิจกรรม สงสริมตຌนบบการ
รวมกลุมวิสาหกิจพืไอการปลูกบุก
ผสมผสานพืชอืไนดยการน า
งานวิจัยมา฿ชຌบบครบวงจร ก
สมาชิกครงการสรຌางปຆาสรຌาง
รายเดຌ ตามพระราชด าริฯ (300 

ครัวรือน) ดย 1 ครัวรือน ฿ชຌ
พืๅนทีไ 2 เร 1.2 กษตรกรมีรายเดຌ
ปละ / ครัวรือน (รวม 300 

ครัวรือน มีรายเดຌ 3,942,000 

บาท/ป)

13,140.00 บาท/ป

ฝปค. 62010330 ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอ
สรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชน
ตามนวพระราชด าริ

ผูຌขຌารวมครงการเดຌรับการพัฒนา
ความรูຌความสามารถ฿นการป็น
ผูຌประกอบการ SMEs

180 223 ราย ผูຌผานการอบรมสามารถน าความรูຌ
เปประกอบวิชาชีพป็น
ผูຌประกอบการ฿หม

90 ราย
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ฝปค. 62010340 ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿น
งานศิลปาชีพตามนวพระราชด าริ

บุคลากร฿นงานศิลปาชีพเดຌรับการ
พัฒนาความรูຌความสามารถ

200 ราย ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมวิชาชีพ
สามารถน าความรูຌทีไรียนเป
ประกอบวิชาชีพ

50 รຌอยละ

ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌรับการ
พัฒนาความรูຌความสามารถ

1,300.00 ราย

ฝทบ. 62010350 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติ
การดຌานการบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าป 2563

1 1 ผน พนักงานละลูกจຌางเดຌรับความรูຌ
พิไมพูนทักษะ฿นดຌานตางโ

70 รຌอยละ

รายงานการประมินคางาน 1 รืไอง
การพิไมพูนศักยภาพตามต าหนง
งานตละบุคคล (Hard skills)

200 136 ราย

การสริมสรຌางศักยภาพของ
พนักงาน (Soft skills)

500 965 ราย

สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาท/ทุนฝຄกอบรม

3 ทุน

ฝขท. 62010360 งานพัฒนาศักยภาพทคนลยี
สารสนทศ

ผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน
 พ.ศ. 2563 -2565

1 ผน การน าผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ส านักงาน พ.ศ. 2563 -2565 เป
ด านินงาน

80 รຌอยละ

ยุทธศาสตร์ ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

รายงานการบ ารุงรักษาระบบละ
ครืไองคอมพิวตอร์อุปกรณ์ตอพวง
ส านักงานฯ

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

80 รຌอยละ

อกสารลิขสิทธ์ิ software อนตีๅ
เวรัส อกสารสิทธ์ิระบบปງองกัน
ภัยคุกคาม Firewall ละ 
บ ารุงรักษาระบบบริหารครืไอง
คอมพิวตอร์ สตาร์คท 2013

3 1 ฉบับ ความมีสถียรภาพของของระบบ
ปງองกันภัยคุกคามละอนตีๅเวรัส

75 รຌอยละ

ปรกรมวิคราะห์ขຌอมูลละ
บริหารจัดการฐานขຌอมูล

3 ชุด หนวยงานสงสริม SME เดຌรับ
กลุมปງาหมายทีไผานการวิคราะห์
พืไอตอยอดละสงตอการพัฒนา

20 หนวยงาน

ฝอก.(บง) 62010370 ครงการบริหารจัดการ อุดหนุน 
ละสนับสนุนงินทุน฿หຌก SME

รายงานการติดตามผลการด านิน
ธุรกิจของผูຌประกอบการป็นราย
ดือน

12 5 รายงาน ผูຌประกอบการมีผลการด านิน
ธุรกิจพิไมขึๅน

5 %

รายงานการติดตามประจ าป 1 รายงาน
ระบบบริหารจัดการขຌอมูล 1 ระบบ
การด านินการตามกฏหมาย
ผูຌประกอบการ

24 ราย

ฝกก. 62010380 งานสนับสนุนละวางผนองค์กร ผนยุทธศาสตร์องค์กร (ป 
2563-2564)

1 ผน ผูຌบริหารน าผนยุทธศาสตร์องค์กร
เป฿ชຌป็นทิศทาง฿นการด านินงาน
ส านักงาน

90 รຌอยละ
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ฝຆาย รหัสครงการ ครงการ ผลทีไเดຌ หนวยนับ

ผลความคืบหนຌาการด านินงานตามผลผลิตละผลลัพธ์ ปีงบประมาร 2562 จ านกรายครงการ (ขຌอมูล ณ มิ.ย.62)

ตัวฃีๅวัดผลผลิต ปງาหมาย ผลทีไเดຌ หนวยนับ ตัวฃีๅวัดผลลัพธ์ ปງาหมาย

ผนการบริหารความสีไยงละ
ผนการควบคุมภาย฿น

1 ผน ผูຌบริหารสามารถจัดการละ
บริหารปัจจัยความสีไยง฿นระดับ
องค์กรลดลงเมนຌอยกวา

50 รຌอยละ

ระบบการจัดท างบประมาณ 1 ระบบ ผูຌบริหารสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณป็นเปตามมาตรการ
ของรัฐ

80 รຌอยละ

ติดตามรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ 12 9 ครัๅง

ฝอก. 62010390 ครงการพิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการตามภารกิจละ
นยบายของรัฐ

กิจกรรมพืไอการสงสริมละ
สนับสนุนผูຌประกอบการ

10 4 ครัๅง สามารถสรຌางครือขายรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ อกชน ฿นการ
สงสริม สนับสนุน ผูຌประกอบการ
 SME

10 หนวยงาน

สืไอ฿นการผยพรนยบายรัฐบาล 
รวมทัๅงบทบาท ภารกิจ กิจกรรม 
ละภาพลักษณ์ของ สสว. ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง

150 4 ครัๅง กลุมปງาหมายรับรูຌนยบายรัฐบาล
 รวมทัๅงบทบาท ภารกิจของ สสว. 

฿นการป็นหนวยงานสงสริม SME

 ของประทศ

80 รຌอยละ

รายงานผลการด านินงานประจ าป 
(Annual Report)

1 รืไอง
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รายงานผลการ  าเนินงานของส านักงาน ประจ าไ รมาส เมษายน – มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง - สถานะความคืบหน้าผลการ  าเนินงาน-ผลการใช้เงินของ สสว.  ปี 2562 
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ความคืบหนาการเบกิจายงบประมาณ

ความคืบหนาผลการ  าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( .ค.61 – ม.ิย. 62่

งบประมาณ
(1)

เบิกจายจริง
้2)

ภาระผูกพัน
้3)

ยอ รวม
้2)+้3)=(4)

คงเหลือ
้1)-(4)

คาใชจายในการ  าเนินงานและบริหารกองทุน 285,265,400.00 186,467,692.89 93,826,032.20 280,293,725.09 4,971,674.91

งบประมาณสงเสริมและสนับสนุน SME 965,442,300.00 293,419,250.98 610,711,961.80 904,131,212.78 36,311,087.22*
- ยุทธศาส ร์ท่ี 1 ยกระ ับการบูรณาการฯ 79,973,000.00 23,200,333.42 45,464,615.80 68,664,949.22 11,308,050.78

- ยุทธศาส ร์ท่ี 2 พัฒนากลไกการสงเสริมฯ 101,255,000.00 38,551,348.13 52,116,473.25 90,667,821.38 10,587,178.62

- ยุทธศาส ร์ท่ี 3 สรางสังคมผูประกอบการฯ 744,614,200.00 227,168,343.51 487,838,929.84 715,007,273.35 4,606,926.65*
- ยุทธศาส ร์ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรฯ 39,600,100.00 4,499,225.92 25,291,942.91 29,791,168.83 9,808,931.17

รวม 1,250,707,700.00 479,886,943.87 704,537,994.00 1,184,424,937.87 66,282,762.13*
38.37% 56.33% 94.70% 5.30%*

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

% การเบิกจาย (จายจริง+ผูกพัน่
ความคืบหนาการ  าเนินงาน 

จ านวนโครงการ (39้ งาน/โครงการ่

% ความส าเร็จ
ลาชากวาแผน ใกลเคียงแผน ามแผน

ผลการ  าเนินงาน
ผลการใชจายเงิน

24.73
27.29

62.76

86.89
89.05 90.63 92.35 93.20 94.70

1.73 3.57 5.50
7.44

11.31 14.96

21.45
31.52
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รายงานผลเทียบแผนการ  าเนินงาน/โครงการ ปี 2562  ( .ค.61 - ม.ิย. 62่
0 - 9 % ลาชากวาแผนมาก
10 - 29 % ลาชากวาแผนปานกลาง
30 - 59 %     ลาชากวาแผน
60 - 79 %     ใกลเคียงแผน
80 % ขึ้นไป  ามแผน

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

แผน  

39 งาน/โครงการ
การ  าเนินงาน (%่ การใชเงิน (%่

แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ
32 โครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจน จังหวั แมฮองสอน 85.16 9.07 10.65 ลาชาปานกลาง 83.71 20.03 23.93 ลาชาปานกลาง
39 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ิการ ามภารกิจและนโยบายของรัฐ 75.53 11.87 15.72 ลาชาปานกลาง 76.16 5.41 7.10 ลาชามาก
36 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 82.50 15.00 18.18 ลาชาปานกลาง 70.76 6.33 8.95 ลาชามาก
24 โครงการยกระ ับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารและเครื่อง ื่ม 89.88 22.50 25.03 ลาชาปานกลาง 93.52 39.44 42.17 ลาชา
4 งาน ิ ามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME 93.50 38.33 40.99 ลาชา 98.50 27.61 28.03 ลาชาปานกลาง

20 โครงการประกว  SME National Awards 87.50 38.72 44.25 ลาชา 76.73 38.07 49.62 ลาชา

14
โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและล อุปสรรค อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุมธุรกิจ
บริการ 76.33 35.33 46.29 ลาชา 82.20 0.00 0.00 ลาชามาก

28 โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรับผูประกอบการ SME 78.20 41.13 52.60 ลาชา 77.86 23.22 29.82 ลาชาปานกลาง
37 โครงการบริหารจั การ อุ หนุน และสนับสนุนเงินทุนใหแก SME 71.25 37.50 52.63 ลาชา 98.82 8.64 8.74 ลาชามาก
11 โครงการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 88.75 51.25 57.75 ลาชา 79.17 22.19 28.03 ลาชาปานกลาง
22 โครงการพัฒนาสูสุ ยอ เอสเอ็มอีจังหวั  ้SME Provincial Champion) 73.50 43.50 59.18 ลาชา 97.15 39.90 41.07 ลาชา
35 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 96.95 61.52 63.46 ใกลเคียง 95.69 33.10 34.59 ลาชา
17 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม ้Early-Stage) 78.75 52.19 66.27 ใกลเคียง 95.49 33.21 34.78 ลาชา
23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือขายธุรกิจอาหาร วยระบบมา รฐานสากล 78.67 56.35 71.63 ใกลเคียง 77.98 39.63 50.82 ลาชา
30 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 85.80 66.21 77.17 ใกลเคียง 85.87 9.70 11.30 ลาชาปานกลาง
12 งานจั ท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 78.64 61.26 77.90 ใกลเคียง 74.50 3.44 4.62 ลาชามาก
13 งานจั ท า ัชนีชี้วั ภาวะเศรษฐกิจส าหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 78.75 63.75 80.95 ามแผน 79.26 40.60 51.22 ลาชา

31
โครงการยกระ ับผูประกอบการชุมชน นแบบที่มีศักยภาพกาวสู SME (Micro to be 
SMEs)

95.50 77.50 81.15 ามแผน 99.09 0.55 0.56 ลาชามาก
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39 งาน/โครงการ
การ  าเนินงาน (%่ การใชเงิน (%่

แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ แผน ผล ผลเทียบแผน สถานะ
26 โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  ้SME Regular Level) 89.41 72.89 81.52 ามแผน 87.13 38.56 44.26 ลาชา
38 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 76.00 63.42 83.45 ามแผน 88.74 35.44 39.94 ลาชา
25 โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู ลา สากล 84.10 71.50 85.02 ามแผน 77.30 39.92 51.64 ลาชา
7 งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 79.00 68.60 86.84 ามแผน 78.85 53.20 67.47 ใกลเคียง

27 โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 80.27 72.26 90.02 ามแผน 79.55 39.59 49.77 ลาชา
9 งานจั ท าและปรับปรุงฐานขอมูล SME ประเทศไทยประจ าปี 78.33 70.83 90.43 ามแผน 77.00 9.67 12.56 ลาชาปานกลาง

19 โครงการสนับสนุนเครือขาย SME 78.45 71.39 91.00 ามแผน 79.65 21.64 27.17 ลาชาปานกลาง

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคล่ือนแผนสงเสริม SME 90.25 82.75 91.69 ามแผน 81.44 30.16 37.03 ลาชา

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

74.50 69.01 92.63 ามแผน 77.75 41.65 53.57 ลาชา

33 โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งแกธุรกิจชุมชน ามแนวพระราช  าริ 95.63 90.00 94.11 ามแผน 96.57 40.00 41.42 ลาชา

29
โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs กาวสู ลา  4.0 ้SMEs & OTOP 
Tranformation)

81.50 77.50 95.09 ามแผน 77.70 37.22 47.90 ลาชา

18 โครงการยกระ ับธุรกิจเริ่ม น ้Boost Up New Entrepreneurs) 87.72 84.60 96.44 ามแผน 87.49 40.08 45.81 ลาชา
15 โครงการศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร ้SME One-stop Service Center: OSS) 86.17 85.60 99.34 ามแผน 72.81 37.77 51.87 ลาชา
5 งานบริหารจั การกองทุนรวมลงทุน 97.50 97.50 100.00 ามแผน 97.75 27.62 28.26 ลาชาปานกลาง
1 งานจั ท าแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 84.50 84.50 100.00 ามแผน 74.00 39.82 53.81 ลาชา

10 โครงการพัฒนาเครื่องมือและ ัวชี้วั การประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME 78.00 78.00 100.00 ามแผน 78.59 45.00 57.26 ลาชา

2
งานจั ท ายุทธศาส ร์และแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอมราย
สาขา/รายพื้นที่/รายประเ ็น 84.00 84.50 100.60 ามแผน 88.52 14.56 16.45 ลาชาปานกลาง

6 งาน  าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 86.71 90.48 104.35 ามแผน 87.15 28.44 32.63 ลาชา
16 งานพัฒนาองค์ความรูส าหรับ SME (Knowledge Center) 89.75 98.79 110.07 ามแผน 77.75 58.96 75.83 ใกลเคียง
21 โครงการยกระ ับมา รฐานสินคา 80.00 89.25 111.56 ามแผน 80.55 0.26 0.32 ลาชามาก
34 โครงการพัฒนาผูประกอบการในงานศิลปาชีพ ามแนวพระราช  าริ ไ รับอนุมั ิปิ โครงการและน าสงเงินคืนกองทุน สสว.
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เอกสารแนบ 2

ชื่องาน/โครงการ คงเหลือ วิเคราะห์แยกรายโครงการ
(มิ กิรมบัญชีกลาง)

สรุปยอ ภาพรวมการเบิกจาย าม ม  ิครม. 1,250,707,700.00    479,886,973.87    38.37% 704,537,994.00      1,184,424,967.87    94.70% 41,282,732.13   << รอยละภาพรวมการ
เบิกจาย1 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและ ัวชีว้ั การประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME 2,000,000.00             900,000.00            45.00% ฝว . 1,100,000.00 2,000,000.00             100.00% -                       

2 โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งแกธุรกิจชมุชน ามแนวพระราช  าริ 4,000,000.00             1,600,000.00         40.00% ฝปค. 2,400,000.00 4,000,000.00             100.00% -                       

3 โครงการพัฒนาผลิ ภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู ลา สากล 20,000,000.00           7,983,133.20 39.92% ฝสส.           12,012,052.80 19,995,186.00           99.98% 4,814.00              

4 โครงการพัฒนาสูสุ ยอ เอสเอ็มอีจังหวั  (SME Provincial Champion) 50,000,000.00           19,949,984.00 39.90% ฝปค. 30,036,781.00 49,986,765.00           99.97% 13,235.00            

5 โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) 135,000,000.00         44,839,249.00 33.21% ฝสส. 90,048,538.00 134,887,787.00          99.92% 112,213.00          

6 โครงการ นแบบการแกไขปัญหาความยากจนจังหวั แมฮองสอน 16,000,000.00           3,204,332.00 20.03% ฝปค. 12,764,558.00 15,968,890.00           99.81% 31,110.00            

7 โครงการสนับสนุนเครือขาย SME 60,000,000.00           12,986,137.51 21.64% ฝสส. 46,872,859.49 59,858,997.00           99.76% 141,003.00          

8 โครงการยกระ ับธุรกิจเร่ิม น (Boost Up New Entrepreneurs) 21,000,000.00           8,416,899.09 40.08% ฝสส. 12,526,390.00 20,943,289.09           99.73% 56,710.91            

9 โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ับเ ิบโ  (SME Regular Level) 137,115,000.00          52,874,728.00 38.56% ฝสส. 83,814,250.00 136,688,978.00         99.69% 426,022.00         

10 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายที่เอ้ือและล อุปสรรค อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลมุธุรกิจบริการ 2,000,000.00             -                          0.00% ฝกม. 1,993,300.00 1,993,300.00             99.67% 6,700.00              

11 โครงการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชมุชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 79,000,000.00           7,661,297.00 9.70% ฝปค. 70,914,653.00 78,575,950.00           99.46% 424,050.00         

12 งานจั ท า ัชนีชีว้ั ภาวะเศรษฐกิจส าหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 6,848,000.00             2,780,000.00 40.60% ฝว . 4,020,000.00 6,800,000.00             99.30% 48,000.00           

13 โครงการสงเสริมพัฒนา ลา อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ SME 110,000,000.00         43,553,563.80 39.59% ฝสส. 65,358,341.20 108,911,905.00         99.01% 1,088,095.00      

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือขายธุรกิจอาหาร วยระบบมา รฐานสากล 4,705,100.00              1,864,740.00 39.63% ฝสส. 2,793,060.00 4,657,800.00             98.99% 47,300.00            

15 โครงการยกระ ับผูประกอบการวิสาหกิจชมุชนกลมุอาหารและเคร่ือง ื่ม 15,000,000.00           5,916,362.00 39.44% ฝปค. 8,863,370.00 14,779,732.00            98.53% 220,268.00         

16 งานพัฒนาศูนย์ขอมูล SME (Knowledge Center) 5,000,000.00             2,948,000.00 58.96% ฝ ป.(คก) 1,973,500.00 4,921,500.00             98.43% 78,500.00           

17 คาใชจายในการบริหารกองทุน 285,265,400.00         186,467,692.89      65.37% ฝบก. 93,826,032.20         280,293,725.09         98.26% 4,971,674.91       

18 โครงการพัฒนาชองทางการ ลา ส าหรับผูประกอบการ SME 40,760,900.00           9,463,256.91 23.22% ฝสส. 30,548,902.35 40,012,159.26           98.16% 748,740.74          

19 โครงการบริหารจั การ อุ หนุน และสนับสนุนเงนิทุนใหแก SME 4,757,300.00              411,085.89 8.64% ฝอก.(บง) 4,250,528.51 4,661,614.40              97.99% 95,685.60           

20 โครงการยกระ ับผูประกอบการชมุชน นแบบที่มีศักยภาพกาวสู SME (Micro to be SMEs) 3,555,500.00             19,435.00               0.55% ฝปค. 3,428,450.00 3,447,885.00              96.97% 107,615.00          

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลือ่นแผนสงเสริม SME 4,000,000.00             1,206,392.00 30.16% ฝนผ. 2,636,200.00 3,842,592.00             96.06% 157,408.00          

22 งานจั ท ายุทธศาส ร์และแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเ ็น 6,875,000.00             1,001,134.10 14.56% ฝนผ. 5,596,537.50 6,597,671.60              95.97% 277,328.40          

23 โครงการประกว  SME National Awards 11,000,000.00           4,215,702.00 38.32% ฝปค. 6,338,648.00 10,554,350.00           95.95% 445,650.00         

24 โครงการยกระ ับมา รฐานสินคา 5,477,700.00              14,214.00 0.26% ฝสส. 5,206,836.00 5,221,050.00             95.31% 256,650.00         

25 งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 5,000,000.00             2,660,036.33 53.20% ฝรท. 2,094,482.42 4,754,518.75              95.09% 245,481.25          

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

SMEWG)

15,000,000.00           6,247,171.90 41.65% ฝรท. 7,815,103.10 14,062,275.00           93.75% 937,725.00          

27 โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชมุชน และ SMEs กาวสู ลา  4.0 (SMEs & OTOP Tranformation) 7,000,000.00             2,605,310.00 37.22% ฝปค. 3,911,240.00 6,516,550.00             93.09% 483,450.00         

28 งานจั ท าแผนปฏิบั ิการสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 2,250,000.00             895,885.78 39.82% ฝนผ. 1,187,648.50 2,083,534.28             92.60% 166,465.72          

29 โครงการศูนย์ใหบริการ SME ครบวงจร (SME Onestop Service Center: OSS) 94,255,000.00           35,603,348.13 37.77% ฝ ป.(คก) 48,149,673.25 83,753,021.38           88.86% 10,501,978.62    

30 งานบริหารจั การกองทุนรวมลงทุน 2,000,000.00             552,343.00 27.62% ฝสส.(ทป) 1,217,657.00 1,770,000.00              88.50% 230,000.00         

31 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 1,600,000.00             567,037.78 35.44% ฝกก. 751,840.00 1,318,877.78              82.43% 281,122.22         

32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบั ิการ ามภารกิจและนโยบายของรัฐ 17,000,000.00           920,426.25 5.41% ฝอก. 12,714,611.00 13,635,037.25           80.21% 3,364,962.75      

33 งาน ิ ามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME 11,000,000.00           3,037,558.80 27.61% ฝ ป.(ภร) 5,705,541.20 8,743,100.00              79.48% 2,256,900.00      

34 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5,875,000.00             1,944,550.00 33.10% ฝทบ. 2,620,590.00 4,565,140.00             77.70% 1,309,860.00      

35 งานจั ท าและปรับปรุงฐานขอมูล SME ประเทศไทยประจ าปี 11,000,000.00           1,063,310.71 9.67% ฝขท. 7,314,164.50 8,377,475.21              76.16% 2,622,524.79      

36 งานจั ท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 3,000,000.00             103,218.00 3.44% ฝว . 2,159,832.00 2,263,050.00             75.44% 736,950.00         

37 งาน  าเนินการ ามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 5,000,000.00             1,422,028.00 28.44% ฝรท. 2,151,934.38 3,573,962.38             71.48% 1,426,037.62      

38 โครงการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม 6,000,000.00             1,331,284.80          22.19% ฝนผ. 2,465,515.20 3,796,800.00             63.28% 2,203,200.00     

39 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,367,800.00           656,126.00 6.33% ฝขท. 4,954,373.40 5,610,499.40              54.11% 4,757,300.60      

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

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

ไ คะแนน 1  % การเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  92% ขึ้นไป     และแผนแมบท พ.ศ. 2562 มิ ิกรมบัญชกีลาง มิ ิส านักงบประมาณ
ไ คะแนน 2  % การเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  94% ขึ้นไป         ไ รมาส 1    รายจายประจ า เบิกจาย  36%   ของงบประมาณรายจายประจ า ยอ เบิกจายจริง: 38.37% - ไมบรรลเุป้าหมาย
ไ คะแนน 3  % รอยละการเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  96% ขึ้นไป         ไ รมาส 2    รายจายประจ า เบิกจาย  57%   ของงบประมาณรายจายประจ า      ยอ เบิกจาย+ผูกพัน: 94.70% ไ  2  คะแนน บรรลเุป้าหมาย
ไ คะแนน 4  % รอยละการเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  98% ขึ้นไป         ไ รมาส 3    รายจายประจ า เบิกจาย  80%   ของงบประมาณรายจายประจ า
ไ คะแนน 5  % การเบิกจายเทียบกับงบประมาณที่ไ  100% ( าม ม ิ ครม.)         ไ รมาส 4    รายจายประจ า เบิกจาย 100%  ของงบประมาณรายจายประจ า

1. กรมบัญชกีลาง เร่ืองรอยละการเบิกจายภาพรวมที่เกิ ขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ
สรุปผล ณ ม.ิย.62 (ไ รมาส 3)

ภาพรวมการเบิกจายเงนิและการผกูพันงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขอมูลสะสม ั้งแ  .ค.61-ม.ิย.62 

ล า ับ งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน  าเนนิการ  ภาระผกูพันรอจาย รวมยอ ที่จะ อง
เบิกจายทั้งหม

คิ เป็น
(%)

ที่ไ รับการจั สรร
จาก คกก.สงเสริม

ยอ จายจริง 
ณ ม.ิย.62

คิ เป็น
(%)

27 โครงการ + 
คาใชจายในการ
บริหารกองทุน                              
มี % เบิกจาย
มากกวา 92% 

เป็นไป ามเกณฑ์   
ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหน

12 โครงการ                              
มี % เบิกจาย                                    
่ ากวา 92% 

ไมบรรลุ ามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหน





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะผูจั ท ำ: 

ฝ่ำย ิ ำมและประเมินผล 

สวน ิ ำมและประเมินผลกำร  ำเนินงำน
ส ำนักงำน 

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

 

   สรุปและเรียบเรียงโ ย: 

นำงสำวบุษกร  เวชเคน 

 ำแหนง นักวิชำกำร SMEs 6 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำ กลำงและขนำ ย่อม 

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

ถนนวิภำว ีรังสิ  แขวงจอมพล เข จ ุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

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

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

