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ตามทีไคณะกรรมการบริหารส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นคราวการประชุม ครัๅงทีไ 
แเ/โ55โ  มืไอวันทีไ ้ ธันวาคม  โ55โ  อนุมัติผนการด านินงาน  ผนการ฿ชຌจายงินของ สสว. ป โ55ใ   ดยความ
หในชอบจากคณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นคราวการประชุม ครัๅงทีไ ็/โ55โ  มืไอวันทีไ โไ 
ธันวาคม โ55โ ฿นสวนของการด านินงานตามภารกิจพืๅนฐานของส านักงาน  จ านวน  ใ็็ุไใเุเเเ บาท  พืไอ
ด านินงาน฿น แไ กิจกรรมหลัก  ใ่  กิจกรรมยอย นัๅน 

  
สรุปป้าหมายละผลการด านินงานทีไส าคัญ  ดังนีๅ   
 

แ.   ผนปฏิบัติการสงสริม SMEs   ป โ55ไ  เดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ฿นคราวการประชุมครัๅงทีไ โ/โ55ใ มืไอวันทีไ โโ ธันวาคม โ55ใ ดยมีครงการด านินการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จ านวน แ5 ครงการ งบประมาณ โแโ ลຌานบาท  

 

2. รายงานการติดตามประมินผล/ฐานขຌอมูลละผลการวิคราะห์ SMEs จ านวน  แแ รืไอง ดังนีๅ 
2.1  รายสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป โ55โ ละนวนຌมป โ55ใ 

2.2  จัดท าดัชนีตือนภัยภาคการผลิตของ SMEs รายดือน 

2.3  จัดท าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs รายสาขา 
2.4  จั ดท าผ ลวิ ค ราะห์ ระบ บ ตื อน ภั ยละระบ บ ฐาน ขຌ อมู ล ฿น การบ ริก ารขຌ อมู ล ก ส าธารณ ะ  

 กลุม  ผูຌประกอบการละหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน 

2.5  จัดท าตาราง IO Table SMEs  

2.6  จัดท านวทาง฿นการจัดท า GDP SMEs 

2.7  จัดท านวทาง฿นการจัดท าดัชนีความสามารถ฿นการขຌาถึงหลงทุนของ SMEs 

2.8  รายงานสถานการณ์ SMEs รายดือน   ผยพรป็นรายดือน/รายเตรมาส   
2.9  รายงานดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการภาคการคຌาละบริการ ผยพรป็นรายดือน/รายเตรมาส 

2.10  จุลสารตือนภัย SMEs  ผยพรป็นรายดือน/รายเตรมาส 

2.11  รายงานฐานขຌอมูลละผลการวิคราะห์ SMEs  อยูระหวางจัดท าฐานขຌอมูลชิงลึกของ SMEs รายกลุมจังหวัด
ทัๅง แ่ กลุม 

 

 

บทสรปผ้บริห ร 

สรปผลก รด เนินง นโครงก รด เนินง นต มภ รกิจพ้นฐ นปี 2553 

  ณ ไตรม ส 4 / 2553 ( มกร คม-ธนว คม  2553ื 
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3.   ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับการพิไมศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ  ดยมีปງาหมาย แไุเ่่ ราย  ณ ธันวาคม  โ55ใ  
ด านินงาน จ านวน แุ้โใเ ราย ซึไงสูงกวาปງาหมาย 

 อบรม/฿หຌขຌอมูลละองค์ความรูຌก SMEs  จ านวน แ5ุโๆโ ราย  
 สนับสนุนงินทุน ก SMEs  จ านวน ่ไไ ราย 

 พีไลีๅยง/ทีไปรึกษา ก SMEs ทีไรวมทุนกับ สสว. จ านวน ไ้ บริษัท 

 สงสริม฿หຌ SMEs สรຌางครือขายความรวมมือ จ านวน โุใ้ใ ราย 

 การจับคูธุรกิจก SMEs  จ านวน 682 ราย 

 

4.  สรຌางครือขายความรวมมือ ก SMEs  ดยมีปງาหมาย 5 กลุม 5 ครือขาย  ณ ธันวาคม  โ55ใ ด านินงาน แแ 
กลุม แแ ครือขาย   ดังนีๅ 

กลุมจังหวัด ครือขาย 

1. จังหวัดนครราชสีมา          2. กลุมจังหวัดสุรินทร์  
3. กลุมจังหวัดสกลนคร         4. กลุมจังหวัดหนองคาย  
5. กลุมจังหวัดปราจีนบุรี       6. กลุมจังหวัดอุดรธานี  
7. กลุมจังหวัดนครพนม        8. กลุมจังหวัดมุกดาหาร  
9. กลุมจังหวัดอ านาจจริญ   10. กลุมจังหวัดรຌอยอใด 

11. กลุมจังหวัดอุบลราชธานี    

1. ครือขายจังหวัดนครราชสีมา  2. ครือขายจังหวัดสุรินทร์  
3. ครือขายจังหวัดสกลนคร      4. ครือขายจงัหวัดหนองคาย  
5. ครือขายจังหวัดปราจีนบุรี     6. ครือขายจังหวัดนครพนม  
7. ครือขายจังหวัดอุดรธานี       8. ครือขายจังหวัดรຌอยอใด  
9. ครือขายจังหวัดดยการอบรม฿หຌความรูຌพืไอสริมสรຌาง 
10. พัฒนาครือขายผูຌประกอบการ SMEs ตຌนบบ 

11 ครือขายจังหวัดอุบลราชธานี    
 

 

5. ผยพรขຌอมูลละขาวสารทีไป็นประยชน์กผูຌประกอบการ SMEs  มีปງาหมาย โุแเเุเเเ ราย    
ณ ธันวาคม  โ55ใ ด านินงาน 7ุแ5แุโ่่ ราย  ดยการประชาสัมพันธ์ผานสืไอสิไงพิมพ์ นิตยสาร อาทิ Brand Age ุ 
thaicoon-THE COMPANY ตัๅงตดือน มี.ค.-ธ.ค. โ55ใ ฿นทุกดือน  ละผานสืไอทรทัศน์ รายการSME ชีๅชองรวย  
ผยพรตัๅงต ดือน มษายน -ธันวาคม โ55ใ สัปดาห์ละหนึไงครัๅง ละผยพรประชาสัมพันธ์ สสว. ผานรายการวิทยุ 
Business Solution  ตัๅงตดือน ม.ค.-ก.ย. โ55ใ ละ ผานรายการวิทยุ "ลูกทุงเทยลนด์" ประจ าดือน ก.ย. โ55ใ 
ิประชาสัมพันธ์ตัๅงตดือน กค. - ธค. 2553)  รวมทัๅงผยพรขຌอมูลขาวสาร฿นงานสัมมนาทัๅง฿นละตางประทศ 

 

ผลการด านินงานจ านกตามผนการด านินงาน ดังนีๅ 
 

แ. การก าหนดนยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs 

1.1  การจัดท าผนปฏิบัติการสงสริม SMEsละติดตามประมินผล  ดังนีๅ 
 จัดท าผนปฏิบัติการสงสริม SMEs ป  255ไ   จ านวน แ ผน เดຌรับความหในชอบจาก

คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม คราวการประชุมครัๅงทีไ โ/โ55ใ มืไอวันทีไ โโ ธันวาคม โ55ใ 



3 

 

จ านวน แ5 ครงการ งบประมาณ โแโ ลຌานบาท ละขຌารวมประชุมกับหนวยงานดຌานการจัดท ายุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌอง
กับการด านินงานสงสริม SMEs  

 จัดท ารายงานการติดตามประมินผล จ านวน ใ รืไอง  
1) รายงานผลการพัฒนา SMEs ตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ป โ55เ-

โ55ไ ระยะทีไ แ ิป โ55เ-โ55โ ี แ ฉบับ   

2) รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศ ละผยพรรายงาน
สถานการณ์ฯ ผานสืไอตางโ ป็น รายดือน /รายเตรมาส / รายป 

3) รายงานการประมินผลครงการภาย฿ตຌผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม  พรຌอมขຌอสนอนะนวทางการสนับสนุนการด านินครงการภาย฿ตຌผนปฏิบัติการสงสริมวิส าหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงนวทางการด านินงานรวมกันระหวางหนวยงานอยางบูรณาการ  

              1.2 การพัฒนาองค์ความรูຌ/ขຌอมูลพืไอการสงสริม SMEs    ดังนีๅ  
 จัดท ารายงาน/ฐานขຌอมูลละผลการวิคราะห์ SMEs ละผยพรรายดือน ดังนีๅ   

1) จัดท าดัชนีตือนภัยภาคการผลิตของ SMEs รายดือน 

2) จัดท าดัชนีความชืไอมัไนของ SMEs รายดือน/รายเตรมาส/รายป 
3) จัดท าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs รายสาขา 
4) จัดท าผลวิคราะห์ระบบตือนภัยละระบบฐานขຌอมูล฿นการบริการขຌอมูลกสาธารณะ กลุม

ผูຌประกอบการละหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน 

5) จัดท าตาราง IO Table SMEs  

6) จัดท านวทาง฿นการจัดท า GDP SMEs 

7) จัดท านวทาง฿นการจัดท าดัชนีความสามารถ฿นการขຌาถึงหลงทุนของ SMEs 

 ละอยูระหวางการจัดท ารายงาน/ฐานขຌอมูลละผลการวิคราะห์ SMEs ดังนีๅ 
8) จัดท าฐานขຌอมูลชิงลึกของ SMEs รายกลุมจังหวัดทัๅง แ่ กลุม 

 ผลลัพธ์   หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs  น าผนปฏิบัติการสงสริม SMEs  เป฿ชຌป็น
นวทางการสงสริม SMEs  เมนຌอยกวา 5เ หนวยงาน  ละการรายงานผลการพัฒนา SMEs ตามตัวชีๅวัดระดับ
ปງาหมายรวมละปງาหมายรายยุทธศาสตร์ สามารถน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับปรุงยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการ
สงสริม SMEs   รวมทัๅงน าผลการประมินละขຌอสนอนะนวทางการสนับสนุนการด านินครงการภาย฿ตຌผนปฏิบัติ
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เป฿ชຌประกอบ฿นการด านินงานสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ปตอเป       
 

โ.  การชวยหลือ  อุดหนุน  สนับสนุน  ละสงสริม SMEs  

   2.1 การสงสริมผูຌประกอบการ SMEs ตามนยบายของรัฐ  ดังนีๅ     
 จัดตัๅงละด านินงานศูนย์พัฒนาบุคลากรละศูนย์ขຌอมูล  จ านวน โ ศูนย์  พืไอ฿หຌมีกระบวนการ

ชวยหลือ สงสริมละสนับสนุน ฿นดຌานการพัฒนาบุคลากร การขຌาถึงหลงขຌอมูลละองค์ความรูຌชิงธุรกิจก SMEs  
ด านินการลຌว  ใุ้ใๆ   ราย ดังนีๅ 
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1) ศูนย์พัฒนาบุคลากรพืไอ SMEs  ด านินการจัดท าขຌอมูลสาระ องค์ความรูຌกับหนวยงานรวมพืไอ
ผยพรความรูຌตางโ ทีไป็นประยชน์ส าหรับ SMEs บุคลากรละประชาชนดยทัไวเป พรຌอมทัๅงจัดท าหลักสูตร
มาตรฐานฝຄกอบรมส าหรับ SMEs ิดຌานการบริหารจัดการุการตลาดุบัญชีการงินละดຌานกฏหมายี แเ หลักสูตร   มี
ผูຌขຌารับการอบรม ิTrain the trainer)  จ านวน โุ่55 ราย 

2) ศูนย์ขຌอมูล SMEs Knowledge Center  ฿หຌขຌอมูลความรูຌ ค านะน า ละ฿หຌนวทาง฿นการ
ด านินธุรกิจทีไสรຌางสรรค์ มีศักยภาพละมีความสามารถ฿นการขงขัน   มีผูຌประกอบการเดຌรับประยชน์ จ านวน 
แุเ่แ ราย 

 สนับสนุน ผูຌประกอบการ SMEs ด านินการอุดหนุนงินทุน฿หຌผูຌประกอบการ SMEs ขยายฐาน
การตลาดทัๅง฿นละตางประทศ  จ านวน  ้็.่ไ ลຌานบาท  ละสามารถสนับสนุนผูຌประกอบการเดຌ จ านวน ่ไไ ราย 
ซึไงป็นการสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการมีความพรຌอม฿นการด านินธุรกิจละสามารถขงขันเดຌทัๅงตลาดภาย฿นละ
ตางประทศดຌวยการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางดຌานการผลิต การคຌา ละบริการ   

2.2 การสรຌางรายเดຌละสถานภาพศรษฐกิจระดับฐานราก  พืไอ฿หຌการสงสริมผูຌประกอบการทีไมีความ
สอดคลຌองกับศักยภาพของตละพืๅนทีไ ดยค านึงถึงการอยูอยางยัไงยืนของชุมชน พรຌอมทัๅงสงสริมการรวมกลุมของ
ผูຌประกอบการ พืไอชวยหลือละสนับสนุนการท าธุรกิจรวมกัน  ตลอดจนกิดความชืไอมยงกับวิสาหกิจขนาด฿หญ   
ละสนับสนุนขຌอมูล องค์ความรูຌ฿หຌกครือขาย SMEs  ทัๅง฿นดຌานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดຌานตลาด รวมถึง
การสนับสนุนดຌานงินทุนพืไอการพัฒนาคุณภาพการผลิตละการสงสริมชองทางการตลาด  ดังนีๅ   

 ประสานความรวมมือระหวาง สสว. ละ กลุมจังหวัด  จ านวน แแ กลุม  
 สรຌางครือขาย ผปก.SMEs ตຌนบบ จ านวน แแ ครือขาย 

 2.3 จัดงาน SMEs National Awards   
 รับสมัครผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวมงาน มีผูຌสมัครขຌารวมกิจกรรมทัๅงขนาดกลางละขนาดยอม 

จ านวน แ5 กลุมธุรกิจ  

 ผูຌผานกณฑ์การพิจารณาการตัดสินละเดຌรับรางวัลอยางนຌอย 1 รายตอกลุมธุรกิจ  มีผูຌผานกณฑ์การ
ตัดสินละเดຌรับรางวัล฿น 15 กลุมธุรกิจ    

 2.4  การบริหารจัดการกองทุนรวมลงทุน  ฿นการชวยหลือ SMEs ดยป็นการป็นพีไลีๅยง/฿หຌค านะน า
ปรึกษาก SMEs  ด านินลຌว จ านวน ไ้ ราย  รายละอียดดังนีๅ 

 จัดประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจ าป  จ านวน ไโ บริษัท 

 วิสาหกิจรวมลงทุนซืๅอหุຌนคืน/ขยายระยะวลาการซืๅอหุຌนคืนมืไอครบก าหนดระยะวลารวมลงทุน/
ด านินการตามนิติกรรม จ านวน ไ ราย 

 รายงานผลการติดตามการด านินงานของวิสาหกิจรวมลงทุน จากการขຌายีไยมบริษัททีไ สสว. รวม
ลงทุนลຌว จ านวน ไโ บริษัท   

 ฿หຌค าปรึกษา กวิสาหกิจรวมลงทุน  จ านวน ไ้ บริษัท/ใ55 ครัๅง 
 จัดท ารายงานการจัดสถานะพืไอ฿ชຌบริหารความสีไยง฿นการรวมลงทุน ดยด านินการจัดสถานภาพ

วิสาหกิจรวมลงทุนลຌว จ านวน โ ครัๅง  
 จัดท ารายงานการวิคราะห์สถานภาพบริษัททีไ สสว. รวมลงทุน จ านวน แ ฉบับ 
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 ผลลัพธ์     ฿หຌการชวยหลือสงสริม SMEs  ผานการด านินงานของ ศูนย์พัฒนาบุคลากรพืไอ 
SMEs  ละศูนย์ขຌอมูล SMEs Knowledge Center  ดย฿หຌขຌอมูลนะน าทีไกีไยวขຌองกับการด านินธุรกิจก SMEs  
ละมีหลักสูตรมาตรฐานฝຄกอบรมส าหรับ SMEs ( ดຌานการบริหารจัดการ ,การตลาด , บัญชีการงิน ละดຌานกฏหมาย ี  
ละหลักสูตรผูຌฝຄกอบรม฿หຌกับ SMEs (Train the trainer) ส าหรับ SMEs  ละ SMEs สามารถขຌา฿ชຌบริการศูนย์ขຌอมูล 
SMEs Knowledge Center ผานวใบเซต์ของ สสว.   ละ฿นสวนของการสนับสนุน SMEs ฿นการขงขันทางดຌานการ
ผลิต การคຌา ละบริการ พืไอ฿หຌกิดความรวมมือ฿นการพัฒนาผูຌประกอบการ อยางยัไงยืนละสามารถขยายผลพืไอ
พัฒนา฿นพืๅนทีไอืไนโ ตอเป   

 

ใ.  การสรຌางครือขาย ความรวมมือภาย฿นละตางประทศ พืไอความป็นศูนย์กลาง SMEs เทย 

   3.1 การด านินงานตามขຌอผูกพันละกรอบความรวมมือระหวางประทศพืไอการสงสริม ดังนีๅ 
 ด านินงานตามขຌอผูกพันละกรอบความรวมมือระหวางประทศ จ านวน ๆ หนวยงาน ดังนีๅ 
1) General Directorate for Competitiveness, Industry and Service (DGCIS) ฝรัไงศส  ฿นการจัด 

Consultative forum พืไอรวมด านินครงการตามความตกลง Joint Committee Statement 

2) SMRJ ฿นการจัดท ารายงานกรอบนวคิดการพัฒนา Marukei ปรียบทียบญีไปุຆนกับเทย  
3) OECD ฿นการจัดการประชุม OECD Thailand’s SMEs Policy Review ก.ค 5ใ 

4) ประทศสมาชิก ASEM ฿นการจัดท านวทาง฿นการพัฒนา SMEs ฿นหัวขຌอ Green Growth and SMEs  

5) ประทศอาซียน ิASEAN SME Agencies Working Group) ฿นการด านินการพัฒนานยบาย฿นการ
สงสริม SMEs ฿นประทศสมาชิกอาซียน 

6) ประทศสมาชิกอปก ิAPEC SME Working Group) ฿นการพัฒนานยบายละกรอบความรวมมือ
฿นการพัฒนาละสงสริม SMEs 

 ผลักดันครงการ฿หຌกิดความรวมมือภาย฿ตຌกรอบความรวมมือระหวางประทศ จ านวน ไ ครงการ ดังนีๅ 
1) ครงการพัฒนา Cross Border Cluster ระหวางเทย-ฝรัไงศส฿นสาขาครืไองส าอางค์ละสมุนเพร ซึไง

จะประกอบดຌวยการชืไอมยงครอืขายภาครัฐละอกชน฿นสาขาครืไองส าอางค์ละสมุนเพร ละการ
จับคูธุรกิจของผูຌประกอบการเทยละฝรัไงศส ซึไงเดຌด านินการขยายตลาด ณ ประทศฝรัไงศส  

2) ครงการจัดท าระบบฐานขຌอมูลผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศเทย 
ิSME Database) ดยรวมกับประทศญีไปุຆน฿นการวางกรอบนวทางส าหรับการจัดท าฐานขຌอมูล
ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศเทย 

3) ครงการน ารอง Scoreboard on SME and Entrepreneurship Financing Data and Policies 

รวมกับ OECD พืไอศึกษาละรวบรวมตัวชีๅวัดดຌานผลกระทบวิกฤตศรษฐกิจการงินลกทีไมีตอการ฿หຌ
การสนับสนุนทางการงินก SME ทัไวลก พืไอจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบาย ตอเป 

4) ครงการสงสริมอัตลักษณ์ผูຌประกอบการเทยสูศรษฐกิจสรຌางสรร งาน SME Expo Sougouten 

โเแเ รวมทัๅงผยพรนยบายการสงสริม SMEs 
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 ผูຌประกอบการ SMEs รับทราบสถานการณ์ระหวางประทศ จ านวน โ่ๆ,5แแ ราย  

1) จัดงานสัมมนาชิ งวิชาการ ภาย฿ตຌหั วขຌอ Positioning SMEs toward Global Economic 

Recovery  ณ งาน SME Expo โเแเ วันทีไ โ้ มีนาคม โ55ใ  มีผูຌขຌารวม จ านวน แเไ ราย 

2) ผูຌประกอบรับทราบความคลืไอนเหวจากงาน SME Expo Sougouten ญีไปุຆนมืไอวันทีไ โ5พ.ค-แ มิ.ย 
5ใ จ านวน แแโ ราย 

3) สั ม ม น า  Regionalized ASEAN SMEs: Success Cases, Strategies and Business Model   

ผูຌประกอบการรับทราบนวทางละกรอบ฿นการจัดตัๅง ASEAN SME Regional Development 

Fund จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post (็เ,เเเ ฉบับ/วันึโวันี / กรุงทพธุรกิจ ิแไ5,5ใเ ฉบับ/
วันี / ผูຌจัดการ online จ านวนประมาณ โ่5,5ใเ  ราย 

4) ผูຌประกอบการขຌารวมงานละการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ ณ ชียง฿หม ซึไง สสว. ป็น
จຌาภาพรวมกับสมาคมสงสริมบริการสุขภาพชียง฿หม จ านวน 540 ราย 

5) ฿นป โ55โ เดຌศึกษา Model การสงสริมสินคຌาหัตถกรรมเทยขຌาสูตลาดจีนตอน฿ตຌละตะวันตก ละ
ประทศลาว ลຌวสรใจ  พรຌอมทัๅงเดຌผยพร฿น website สสว.  

6) จัดกิจกรรมสัมมนา "มาตรการปกปງอง...ตຌองรูຌ" รวมกับกรมการคຌาตางประทศ จ านวน 225 ราย 

 ป็นจຌาภาพจัดประชุม ASEAN SME Agencies Working Group ครัๅงทีไ  26  มีผูຌ ขຌารวมงาน  
จ านวน ๆแแ ราย ด านินงานดังนีๅ 

1) จัดการประชุม ASEAN SME Agencies Working Group ครัๅงทีไ  โๆ / ็th Consultation 

between ASEAN SMEWG and +ใ / ๆth Consultation between SMEWG and Japan 

฿นระหวางวันทีไ โ่ มิถุนายน - แ กรกฎาคม โ55ใ 

2) จัดการประชุม ASEAN Craft Network Forum ฿นระหวางวันทีไ โ่ - ใเ มิถุนายน โ55ใ 

3) จั ด สั ม ม น า  Regionalized ASEAN SMEs: Success Cases, Strategies and Business 

Model ซึไงมีผูຌขຌารวมประชุม฿นวันรก โๆไ คน ละ฿นวันทีไสอง โไใ คน 

   3.2 การพัฒนาความรวมมือพืไอสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  มีการสนับสนุนละสงสริม 

SMEs จ านวน แไุ่ๆเ5 ราย ดังนีๅ 
 สรຌางครือขายความรวมมือ฿น ใ ครือขาย คือ การสงออก ดຌานผูຌ฿หຌบริการิทีไปรึกษาี  ละ          

ลจิติกส์  ด านินการจัดจຌางหนวยรวม฿นการสรຌางครือขายดังนีๅ 
1) รวมกับสถาบันพัฒนาความรวมมือลุมมนๅ าขง฿นการจัดกิจกรรมสรຌางครือขายความรวมมือผูຌ

สงออก ิGMS SME Biz Network)  

2) รวมกับมหาวิทยาลัยขอนกนสรຌางครือขายผูຌ฿หຌบริการ ดยมีหนวยงานผูຌ฿หຌบริการขຌารวมทัๅงหมด 

 7 หนวยงาน 

3) รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์฿นการด านินครงการ China Gateway ฿นการสรຌางครือขายผูຌ
฿หຌบริการละผูຌสงออก 

4) ประสานมหาวิทยาลัยขอนกน฿นการด านินกิจกรรมสรຌางครือขายผูຌสงออก ละลจิสติกส์ 
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 ผูຌประกอบการขຌารวมครือขายดຌานความรวมมือฯ มีผูຌประกอบการขຌารวมครือขายลຌว จ านวน 
5ไใ บริษัท  

 ผูຌประกอบการเดຌรับประยชน์จากครือขายความรวมมือ จ านวน 147,380 ราย  ดยการนะนว
ผูຌประกอบการถึงนวทางการจรจาละรูปบบของการจับคูธุรกิจ แโเ ราย   นะนวการออกสูตลาดอาซียน แๆ 
ราย ละ นะนวทาง infrastructure ทีไอาซียนก าลังด านินการรวมกัน พืไอชวยสงสริม฿นการด านินธุรกิจ฿น
อาซียน จ านวน 5เเ ราย ละนะนวผูຌประกอบการถึงรายละอียดการคຌารวมกับประทศจีน แๆเ ราย    ผูຌประกอบการ
รับทราบผลกระทบละนวทาวการปรับตัว฿นการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 145,530 ราย ิกรุงทพธุรกิจี ิสยามรัฐี   
ผูຌประกอบการขຌารวมงานสัมมนา ASEAN SMEs and AEC Challenges 648 ราย   นะนวผูຌประกอบการ฿นการออกสูตลาด
จีน วียดนาม ละลาว 50 ราย   อบรมผูຌประกอบการดຌานตลาดอาซียน฿นจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ินครพนม/
นครราชสีมา/สุรินทร์ี 356 ราย 

 กิจกรรมจับคูธุรกิจภาย฿นครือขายความรวมมือ จ านวน  ๆ่โ  ราย มีมูลคาการซืๅอขาย จ านวน โไเ.่แ 
ลຌานบาท ดังนีๅ         
    แี  กิจกรรมจับคูธุรกิจ฿นงาน Thailand SME Expo 2010 ฿นระหวางวันทีไ โ่-ใแ  มกราคม โ55ใ  ณ 
ศูนย์การประชุมหงชาติสิริกิตติ์  จ านวน แ็เ ราย     

 โี  กิจกรรมจับคู ธุรกิจภาย฿นงาน Chinese Buyer Caravan ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือละ
ตะวันออกฉียงหนือขຌารวมการจัดคูธุรกิจ฿นงาน จ านวน 281 ราย 

 3)  ผูຌประกอบการขຌารวมการจับคูธุรกิจ฿นระหวางการออกงานสดงสินคຌา ณ ประทศ จีน วียดนาม 
ละลาว จ านวน 189 ราย 

 4)  ผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรมจับคู ธุรกิจ฿น Roadshow ณ ประทศจีน ละวียดนาม  
จ านวน 42 ราย 

 จัดท า WEB SITE ASEAN SMEs GATEWAY พืไอ฿หຌบริการขຌอมูล องค์ความรูຌ  SMEs ระหวางประทศ      
อยูระหวางด านินการกับหนวยรวม฿นการก าหนดกรอบการ฿หຌบริการของวใบเซต์ ละจัดท าวใบเซต์ www.smesasean.com 

ผลลัพธ์    กิดครงสรຌางพืๅนฐานความรวมมือระหวางประทศ ดຌาน SMEs ทีไป็นประยชน์ตอการพัฒนา
ละประกอบธุรกิจของ SMEs   ละมีรายงานสถานการณ์ ความคลืไอนเหวทีไทันตอหตุการณ์ พืไอ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ
การด านินธุรกิจกับตางประทศ  การรายงานขຌอสนอนะ การประมิน/ปัญหา/อุปสรรค การด านินความรวมมือดຌาน 
SME ฿นกรอบทวิภาคี / พหุภาคี  ตอรัฐบาล  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนาทคนลยีละชองทางการตลาดสู
ตลาดลก ละ  สสว. ป็นทีไยอมรับ฿นฐานะหนวยงานของรัฐดຌานนยบายทีไท าหนຌาทีไชีๅน าทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมของประทศสวนราชการ   ละหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ละองค์กรอกชน฿นประทศ มี
การบูรณาการการท างานรวมกัน฿นการพัฒนา SME อยางมีประสิทธิภาพละป็นอกภาพรวมทัๅงมีการตอยอดครงการ
ความรวมมือ฿นการพัฒนา SMEs ระหวางหนวยงานตาง โ ทัๅง฿นละตางประทศ 
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 ไ.  การสริมสรຌางศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

   4.1 การติดตามละประมินผลการด านินงานของกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 รายงานผลการด านินงานภาย฿ตຌภารกิจพืๅนฐานของส านักงาน ิรายเตรมาสี  ไ รายงาน  
ด านินงานจัดท าคูมือนวทางการปฏิบัติงานป โ55ใ ของส านักงาน ฿นสวนการด านินงานตามภารกิจพืๅนฐานของ
ส านักงานฯ ละจัดประชุมชีๅจงกหนวยงานทีไกีไยวขຌองรียบรຌอยลຌว ฿นวันทีไ แ มษายน โ55ใ  รวมทัๅงจัดท ารายงาน
ผลการด านินงานภาย฿ตຌภารกิจพืๅนฐานของส านักงาน  เตรมาสทีไ แ/โ55ใ ิม.ค.-มี.ค. โ55ใี  เตรมาสทีไ โ/โ55ใ 
ิม.ย.-มิ.ย. โ55ใี เตรมาสทีไ ใ/โ55ใ ิก.ค.-ก.ย. โ55ใี  ละ เตรมาสทีไ ไ/โ55ใ ิต.ค.-ธ.ค. โ55ใี 

 รายงานผลการด านินงานของบริษัททีไ สสว. ลงทุน ิรายเตรมาสี  ไ รายงาน  ด านินลຌว ไ 
รายงาน  ดยป็นการรายงานผลการด านินงานของบริษัท ทีไ สสว. ลงทุน เตรมาสทีไ ไ/โ55โ ุ เตรมาสทีไ แ/โ55ใ ุ 
เตรมาสทีไ โ/โ55ใ ละ เตรมาสทีไ ใ/โ55ใ   

 รายงานประมินผลสัมฤทธิ์การด านินงานภาย฿ตຌภารกิจพืๅนฐานส านักงาน ฯ ละนวทาง฿นการ
ก าหนดตัวชีๅวัดของการด านินงานตามภารกิจพืๅนฐาน แ รายงาน  

 จัดท าระบบ฿นการบริหารจัดการงบประมาณ  แ ระบบ  ป็นสวนหนึไงของระบบ E-Office ปัจจุบันอยู
ระหวางทดสอบระบบ 

   4.2 การพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจละนยบายของรัฐ 

 จัดกิจกรรมตามนยบายของรัฐ ดังนีๅ 
1) ขຌารวมกิจกรรมงาน "Thailand International Restaurant & Bar 2010" จัดดยบริษัท 

อิมพใค อใกซิบิชัไน มนจมຌนท์ จ ากัด ฿นวันทีไ 23-25 ธันวาคม 2553 ทีไอิมพใคมืองทองธานี วัตถุประสงค์ของงาน
พืไอป็นวทีกลาง฿นการ฿หຌความรูຌ พิไมทักษะ ดยมีการจัดสัมมนา ,จัดวิร์คชใอป ,จัด฿หຌมีค าปรึกษา พืไอสรຌางความ
ขຌมขใงก SMEs ละมีการจับคูธุรกิจ฿หຌกผูຌซืๅอละผูຌขาย ป็นการพิไมชองทางการสงสริมการขายละการตลาด
฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs ทัๅงภาคผลิตละภาคบริการ ดย สสว.เดຌรวมออกบูธ ฿หຌค าปรึกษาก SMEs ฿นงาน มี
ผูຌขຌารวมชมงานจ านวน 3,788 คน  

2) จัดกิจกรรม SMEs สามัคคีปรองดอง พลังขับคลืไอนศรษฐกิจเทย วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการ
อบรมกผูຌประกอบการทัไวประทศ สริมสรຌางองค์ความรูຌละรงบันดาล฿จ฿นการด านินธุรกิจ ปງาหมายจ านวน ไ้ 
ครัๅง ละด านินงานลຌว แไ ครัๅง ดยมีฝຆาย นร.ป็นหนวยงานหลัก฿นการด านินการ เดຌมี การจัดอบรมเปลຌว คือ
จังหวัดพะยา,จังหวัดล าพูน,จังหวัดนครสวรรค์ ,อุบลราชธานี,พชรบุรี,สมุทรสาคร,กาญจนบุรี,นครปฐม ,อ านาจจริญ 
, สุขทัย ละก าพงพชร 

3) รวมด านินการครงการ "ตลาด SMEs " พืไอพิไมศักยภาพการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ละ SMEs จ.ชียง฿หม ซึไงครงการดังกลาวป็นครงการทีไมุงสงสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ สรຌาง
ความขຌมขใง ละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ละ SMEs ของจังหวัดชียง฿หม ฿นรืไองการ
พัฒนาสินคຌาละบริการ การสรຌางอกาสทางการขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ นอกจากนีๅ ยังป็นการฟ้นฟู
ศรษฐกิจการทองทีไยวของจังหวัดชียง฿หม ผานการจัดงาน ซึไงมีกิจกรรมตางโ อาทิ การสวนาวิชาการ พืไอ
ลกปลีไยนความคิดหใน รวมทัๅงยังมีการจัดสดงละจ าหนายสินคຌา฿หຌกับนักทองทีไยวละประชาชน฿นจังหวัด
ชียง฿หม ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง 
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4) กิจกรรม฿นการ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยนๅ าทวม ป็นการรวมด านินกิจกรรมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม  ฿นการ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยนๅ าทวม฿นพืๅนทีไจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ุ จ.
นครราชสีมา , จ.ลพบุรี ละสระบุรี  ภาย฿ตຌกิจกรรมคลินิคอุตสาหกรรมผูຌชวยประสบภัยนๅ าทวม  พืไอด านินการ
ส ารวจสภาพปัญหาละ฿หຌค าปรึกษาบืๅองตຌน  พรຌอมกันนีๅจะปຂดตลาด E-Market  ฿หຌป็นชองทางระบายสินคຌาบน
วใบเซต์ www.sme.go.th  ผูຌประกอบการสามารถน าสินคຌาหรือภาพถายสินคຌา  มาติดตอพืไอปຂดรຌานคຌาบนวใบเซต์เดຌ
ภาย฿นงาน  ซึไงปรากฏวา   มีผูຌประกอบการตาง฿หຌความสน฿จป็นจ านวนมาก 

5) กิจกรรมรวมงาน"รัตนกสินทร์ ฟสติวัล" ณ ลานคนมือง ศาลาวาการกรุงทพมหานคร จัด
งานระหวางวันทีไ แ็-โแ พฤศจิกายน โ55ใ ณ  บริวณลานคนมือง  ศาลาวาการกรุงทพหานคร  ป็นครงการสรຌาง
ละพิไมชองทางดຌานการตลาดรวมถึงการประชาสัมพันธ์สินคຌา฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
เดຌน าสนอสินคຌาตอสาธารณชน  รวมถึงการสรຌางอกาส฿หຌจຌาของกิจการเดຌพบกับผูຌสน฿จท าธุรกิจสามารถรวมป็ น
หุຌนสวน฿นการท าธุรกิจตอเปละยังป็นการ฿หຌความรูຌละสรຌางความภูมิ฿จ฿หຌคนเทยเดຌร าลึกถึงประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรมของเทย  ละป็ฯการฟ้นฟูศรษฐกิจการทองทีไยวของประทศ  จ านวนรຌานคຌาทีไขຌารวมสดง฿นงาน ้ใ 
รຌาน 

 การผยพรภาพลักษณ์ละกิจกรรมของ สสว. กสาธารณะชนละกลุมปງาหมาย  จ านวน 
7,151,288 ราย ดังนีๅ 

1) ด านินการผยพรผานสืไอสิไงพิมพ์  
1.1.นิตยสาร BrandAge ด านินการประชาสัมพันธ์ตัๅงตฉบับประจ าดือน มี.ค.-ธ.ค. 2553 

1.2.นิตยสาร thaicoon-THE COMPANY ด านินการประชาสัมพันธ์ตัๅงตฉบับประจ าดือนมี.ค.-ธ.ค. 2553 
1.3 นิตยสาร SMEs TODAY ฉบับทีไ 88 ราย 3 ดือน  

2) ด านินการผยพรประชาสัมพันธ์ สสว.ผานรายการทรทัศน์ SME ชีๅชองรวย ิริไมตัๅงต 
ม.ย. -ก.ย. 2553)  มียอดผูຌรับชมรายการทีไเดຌรับการส ารวจจาก AGB Nelson ฿นดือนมษายน – กันยายน โ55ใ รวม
ทัๅงสิๅน โุใๆเุ5เเ ราย  

3) ด านินการถายรูปผูຌบริหารของ สสว.พืไอประกอบการจัดท าหนังสือสรุปผลการด านิ นงาน 
สสว. ป 2552  

4) ด านินการผยพรประชาสัมพันธ์ สสว. ผานรายการวิทยุ Business Solution ตัๅงตดือน 
มิ.ย.- ก.ย. 2553  ละ ผานรายการวิทยุ "ลูกทุงเทยลนด์" ประจ าดือน ก.ย. โ55ใ ิประชาสัมพันธ์ตัๅงตดือน กค. - 
ธค. 2553) 

 

   4.3 การพัฒนาศักยภาพดຌานสารสนทศ 

 ระบบสารสนทศ ิInternet) ภาย฿นของส านักงานฯ  สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ตอนืไอง  ด านินงานดังนีๅ 

1) ด านินการบ ารุงรักษาระบบ ละรับประกันความช ารุดสียหายของระบบสารสนทศทัๅงหมดของ
ส านักงาน ละด านินการลຌวสรใจ 

2) ด านินการปรับปรุงความทันสมัยของระบบปฏิบัติการบนครืไองมขาย พรຌอมทัๅงปรับปลีไยน
ซอฟท์วร์ปງองกันเวรัสของครืไองผูຌ฿ชຌงาน ละครืไองมขายดย฿ชຌ Kaspersky 

http://www.sme.go.th/
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3)  ด านินการซอมซมครืไองคอมพิวตอร์ ละบริหารดຌานสารสนทศกผูຌ฿ชຌงาน รวม 1,392 ครัๅง 

 รายงานจากระบบดูลรักษา ระวังปງองกันอุปกรณ์สารสนทศ ระบบครือขายละครงสรຌาง
พืๅนฐานพืไอการปງองกันความสีไยงอันกอ฿หຌกิดความสียหายทัๅงทางตรงละทางอຌอมตอส านักงาน  แ  รายงาน 
ด านินงานดังนีๅ 

1) จัดท ารายงานการ฿ชຌงานอินตอร์นใต การซอมบ ารุง การสนับสนุนการ฿ชຌงาน การท างานของ
ครืไองมขาย ละการตรวจสอบการบุกรุกอุปกรณ์ครือขาย ป็นรายดือน 

แ.แ  ด านินการตรวจสอบการท างานของครืไองมขายละซอฟท์วร์ระบบ ของครืไองมขาย
ภาย฿นส านักงาน 

แ.โ  เดຌจัดท ารายงานการตรวจสอบการท างานของครืไองมขายรายดือน พืไอสรุปรวบรวม
ป็นรายงานประจ าป 

2) ด านินการบริหารงาน บ ารุงรักษาละตรวจสอบการท างานของระบบดຌานซอฟท์วร์ระบบ
บนวใบเซต์ของส านักงานฯ ละจัดท ารายงานด านินการ 4 ระบบ 

โ.แ   ด านินการปรับปรุงครงสรຌางนืๅอหา ละตรวจสอบการท างานของระบบงานวใบเซต์ 
ของส านั ก งานฯ  จ าน วน  4 ระบบ เดຌ ก  ระบ บ  SME Portal, MarketWindows 

(eMarket), Supplier Windows, SME Family (Virtual Coach) 

โ.โ   จัดท านืๅอหา฿นวใบเซต์ คิดป็นจ านวนนืๅอหารวม฿นป 2553 ทัๅงสิๅน 1,862 รายการ 

   4.ไ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ผนฝຄกอบรมประจ าป  แ ผน  จัดท าผนฝຄกอบรมประจ าป 2553 ละเดຌรับความหในชอบจาก
ผอ.สสว. มืไอวันทีไ แ็ มีนาคม โ55ใ 

 หลักสูตรฝຄกอบรมส าหรับพนักงานตามสมรรถนะหลัก มีการอบรมหลักสูตรตามสมรรถนะหลัก ณ 
ดือนธันวาคม 2553 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนีๅ 
  1) หลักสูตร Work Hard and Work Smart   

   2) หลักสูตร Learning Organization  

 พนักงานทีไเดຌรับการฝຄกอบรม จ านวน แุโ็โ  คน   
 การสนับสนุนการพิไมสมรรถนะของพนักงานตามความตຌองการของส านักงาน ดย฿นป โ55โ  เดຌ

พิไมสมรรถนะพนักงานลຌว จ านวน 5 ราย ละเดຌมีการอบรมพนักงาน  จ านวน โใ่  ราย  ดยมีการอบรม฿นหลักสูตร 
แ.การสรຌางทีมงาน โ. Balance Scorecard ใ. การบริหารความสีไยง  ไ. การควบคุมอกสาร 

ผลลัพธ์    ดຌานการบริหารงาน ผูຌบริหารน าผลการด านินงานละผลการประมิน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ จากการ฿ชຌ
จายงบประมาณ มา฿ชຌป็นนวทางละปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ของหนวยงาน฿นปตอเป  ดຌานการประชาสัมพันธ์  
สสว. มีขีดความสามารถ฿นการตอบสนองนยบายของรัฐเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ละสามารถสืไอสารภารกิจของ  สสว. สู
สาธารณชน ฿นฐานะศูนย์กลางการสงสริม  SMEs เทย  ดຌานบริการสารสนทศ  สสว. สามารถปງองกันความสีไยงละปัญหาทีไ
อาจจะกิดจากการ฿ชຌงาน Internet ละ Servers ระหวางการท างานของพนักงานเดຌ  ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพจากการ฿ชຌอุปกรณ์สารสนทศ  ระบบครือขายละครงสรຌางพืๅนฐาน  ดຌานพัฒนาบุคลากร บุคลากรของ สสว. 
เดຌรับการพัฒนา พืไอพิไมศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 


