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รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามภารกิจพื้นฐานของส านักงานฯ

งบประมาณปี 2554 

 

ณ ไตรมาสที่ 4/2554 

(เดือน ต.ค. 2553 – ก.ย. 2554) 

จัดท าโดย ส านักบริหารกลยุทธ์และงบประมาณ (กป.) 
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ตามท่ีคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คราวการประชุม ครั้งที่ 

5/2553  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

คราวการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554   อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินของ 

สสว. ปี 2554  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1/2554  เมื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2554   ในส่วนของการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของส านักงาน ปี 2554  จ านวน  

390,700,000 บาท  เพ่ือด าเนินงานใน 4 ภารกิจ  รวมทั้งสิ้น 26 กิจกรรมหลัก  

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของส านักงานฯ  งบประมาณประจ าปี 2554    

ณ ไตรมาสที่ 4  (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 

 

รวม

งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

390.70 
ล้านบาท 
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สรุปผลการด าเนินงานและเป้าหมายผลผลิตที่ส าคัญ  

ผลการด าเนินงานในการส่งเสริมผู้ประกอบการ  SMEs   
เป้าหมาย ผลงาน 

1. ผู้ประกอบการ SMEs  ได้รับประโยชน์   241,365  ราย 463,494 ราย 
2. เกิดมูลค่าการค้าทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2,053 ล้านบาท 4,324 ล้านบาท 
 
 

สรุปเป้าหมายและผลผลิตที่ส าคัญ  ตามภารกิจพื้นฐานของส านักงาน ปี 2554 ใน 4 ภารกิจ ดังนี้ 
 
 

1. จัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริม SMEs   
เป้าหมาย 2 แผน ผลงาน  2 แผน  

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (ปี 2555-2559) 1 แผน  1 แผน  

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2555   1 แผน  1 แผน  
 

2.  ข้อมูลผลการวิเคราะห์ SMEsและผลการด าเนินงานกองทุนฯ เป้าหมาย 8 เรื่อง ผลงาน 7 เรื่อง 
 รายงานสถานการณ์ SMEs  และรายงานวิสาหกิจรายย่อย  1 เรื่อง    1 เร่ือง  

 รายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ 
 (เผยแพร่ดัชนีรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ของ สสว.) 

1 เรื่อง    1 เร่ือง  

 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs  และวิธีการจัดท าตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของ SMEs (SMEs INPUT-OUTPUT Table)  

1 เรื่อง    1 เร่ือง  

 ฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด 36 จังหวัด 
(* ขยายระยะเวลาการด าเนินงาน ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2554) 

1 เรื่อง -* 
 

 

 รายงานผลการศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของ SMEs 
(เผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 100 ราย ด าเนินงาน 349 ราย) 

1 เรื่อง    1 เร่ือง  

 รายงานผลการพัฒนา SMEs ตามตัวช้ีวัดในมิติส าคัญที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
SMEs ตามกรอบแผนการส่งเสริมฯ ปี 2550-2554 ระยะที่ 2 (ปี 2550-2553) 

1 เรื่อง    1 เร่ือง  

 รายงานการประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs  1 เรื่อง    1 เร่ือง  

 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริม SMEs 1 เรื่อง    1 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจที่ 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 



4 

 

 
 

 
 
 1. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการเพิ่มศักยภาพ เป้าหมาย  

109,755 ราย 
/10 เครือข่าย 

ผลงาน   
136,247 ราย  
/12 เครือข่าย 

 อบรม/สัมมนา   
 

57,100 ราย 83,275 ราย 

 ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ SMEs 400 ราย 402 ราย 

 ให้ค าปรึกษา แก่ SMEs  855 ราย 1,038 ราย 

 ส่งเสริมทางด้านการตลาดแก ่SMEs 51,400 ราย 51,537 ราย 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก่ SMEs  ในกลุ่มจังหวัด 
 

10 กลุม่จังหวัด/เครือข่าย 12 เครือข่าย 
 

2. เกิดมูลค่าการค้าทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท 3,635.00 ล้านบาท 
    

 
 
 

1. สร้างความร่วมมือด้าน SMEs เป้าหมาย  ผลงาน 
 ด าเนินงานตามข้อผูกพันและกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยงาน 
8 โครงการ 

10 
11 

ห น่ ว ย ง า น
โครงการ 

 ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 

 ส่งเสริมทางด้านการตลาดแก่ SMEs     
 อบรมสัมมนา                                                

100,000 ราย 
 

20,950 ราย 
10,560 ราย 

  242,000 
 

71,664 
13,234 

ราย 
 
ราย 
ราย 

 เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศ 3 เครือข่าย 3 เครือข่าย 
 

2.  เกิดมูลค่าการค้าทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  553 ล้านบาท 1,147.00 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจที่ 2  การให้ความช่วยเหลือ  อุดหนุน  สนับสนุน  และส่งเสริม SMEs 

ภารกิจที่ 3  การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือภายในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นศูนย์กลาง SMEs ไทย 
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1.  จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร เป้าหมาย  ผลงาน  
 3 แผน 2 แผน 

 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานฯ ราย
(2554-2559) 

1 แผน 
 

(ร่าง) 1 แผน 

 แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานฯ 
(2554-2559) 

1 แผน - แผน 

 แผนฝึกอบรมประจ าปี 2554   1 แผน 1 แผน 
 

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร เป้าหมาย   ผลงาน 
 220 ราย 279 ราย 

 พนักงานได้รับการอบรมหลักสตูรทั่วไป   180 ราย 198 ราย 

 พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ   40 ราย 81 ราย 
**หมายเหตุ : ยอดการอบรมรวมพนักงานช่ัวคราว** 
 

3.  เผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านสื่อต่างๆ    เป้าหมาย             ผลงาน 
 เผยแพร่ บทบาทภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 5 ครั้ง                 10 คร้ัง 

1. จัดงาน SMEs Open Market เพือ่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ าท่วม ในวันท่ี 30 พย.-2 ธค.53 ณ เทสโก้
โลตสั สาขาพระราม 4   

2. มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งท่ี 11 MONEY EXPO 2011 ในวันท่ี 12-15 พ.ค.54 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
3. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ในวนัท่ี 4 พ.ค.54 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสติ 
4. งานมหกรรมคุณภาพ ประจ าป ี2554 ณ อาคาร กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
5. การจัดงานแถลงรายงานสถานการณ์ SMEs รายไตรมาส ครั้งท่ี 1/2554 “ผลกระทบและทางออก SMEs ไทยหลัง

เหตุการณ์ภยัพิบัติธรรมชาติ”  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนจเินนตัล กรุงเทพฯ 
6. การจัดงานแถลงรายงานสถานการณ์ SMEs รายไตรมาส ครั้งท่ี 2/2554 “มุมมองและข้อคิด SMEs ถึงรัฐบาลใหม”่ ณ 

โรงแรมอินเตอร์คอนจเินนตัล กรุงเทพฯ  
7. การจัดงานแถลงข่าว “แผนการส่งเสรมิ SMEs ฉบับท่ี 3 (2555-2559) : ทิศทางการพัฒนา SMEs ไทย” ณ สสว. 
8. การจัดงานแถลงข่าว การเตรยีมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 

ครั้งท่ี 8  ณ ห้องชุณหะวณั  กระทรวงอุตสาหกรรม 
9. สสว. ร่วมงาน SME Thailand  Expo 2011  ณ Hall 1-2 อิมแพคเมืองทองธานี 
10. การจัดงานแถลงข่าว ความส าเร็จในการเป็นเจา้ภาพร่วมจัดงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้ง

ที่ 8  ณ ห้องชุณหะวณั  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 เผยแพร่ผลงานขององค์กรในด้านต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 100,000 ราย 59,185,377 ราย 

(*ผลที่เกิดขึ้นนับจากจ านวนผู้รับชมรายการโทรทัศน์/ผู้เข้าชมเว็บไซต์/การเผยแพร่ส่ือสิ่งพิมพ์) 

 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ 600 เล่ม 600 เล่ม 

ภารกิจที่ 4  การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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รายละเอียดการด าเนินงานภายใต้ภารกิจพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 
 

 
 

1.1  งานจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
 

1) จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ฉบับท่ี 3  (ปี 2555-2559)   

สสว. ท าหน้าที่ในการประสานการท างานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุน SMEs  ให้มีทิศทางการส่งเสริม SMEs ที่บูรณาการและสอดคล้องกัน  โดยใช้
แผนการส่งเสริม SMEs เป็นกรอบทิศทางหลักในการส่งเสริมพัฒนาร่วมกัน และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SMEs  ปี 2555-2559 และเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการท างานส่งเสริม SMEs ระหว่างปี 
2555-2559 ต่อไป 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ประสานและจัดประชุมระดมสมองระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และนักวิชาการ 1 ครั้ง เสนอร่างกรอบแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3 และน าเสนอต่อคณะท างานวิเคราะห์และ
กลั่นกรองโครงการพิจารณาขอความเห็นชอบ  

ในส่วนของเตรียมการจัดท าแผนฯ โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการเชิงลึก 4 ครั้ง  ได้ด าเนินการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs  และจัดประชุม
ระดมความคิด ได้แก่ สอท.  / ธพว. /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคม
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)  และเข้าร่วมประชุม/ระดมสมอง  แผนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ ต.ค. 53 – ก.ย. 54 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 140 ครั้ง  

น าเสนอแผนการส่งเสริมฯ และได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ 27 เม.ย.54 
พร้อมทัง้ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการส่งเสริมฯ ในวันที่ 28 เม.ย. 54 และได้มีการประสานงานกับส านัก
เลขานุการรัฐมนตรี (สร.อก.) และ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือน าเสนอแผนส่งเสริมฯ เข้า ครม. และ 
ครม. มีมติเห็นชอบแผนส่งเสริม ในวันที่ 3 พ.ค. 54 

การด าเนินการจัดพิมพ์รูปเล่มแผนส่งเสริมฯ และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
SMEs ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ จ านวน 1,500 เล่ม น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1. แผนการส่งเสริม SMEs ปี 2555-2559 (ฉบับที่ 3) ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 1 แผน 1 แผน 

ผลลัพธ์ 

1. แผนการส่งเสริม SMEs ปี 2555-2559 (ฉบับที่ 3) ที่ผ่านความเห็นชอบ
จาก ครม. และได้เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยงาน 

116 หน่วยงาน 

2. มีกรอบการส่งเสริม SMEs ที่จะน าไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SMEs  ปี 2555-2559  

1 เรื่อง 
 

1 เรื่อง 

ภารกิจที่ 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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2) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2555   
 

เป็นการด าเนินงานประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2555 โดย สสว. ท าหน้าที่
ในการสรรหาและวิเคราะห์โครงการที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้เติบโตเป็นรากฐานของ
เศรษฐกิจไทยด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคบริการ ที่สอดรับกับกรอบแผนการส่งเสริมฯ  

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงกรอบแผนฯ 5 ปี และกรอบแผนฯ ประจ าปี ในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค โดยได้รับโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2555 จากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การเอกชน จาก 95 หน่วยงาน และน าโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบ วิเคราะห์โครงการ ประสานการปรับปรุง
โครงการกับหน่วยงานผู้เสนอโครงการ  ท าความเห็นประกอบการวิเคราะห์  จัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ และจัดกลุ่ม
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง ส า นั ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ฯ  ( ผน . )  เ พ่ื อ ป ร ะก อบ ก า ร จั ดท า เ ป็ น ค า ข อ  แ ล ะน า เ ส น อ  
ผอ.สสว.  และในส่วนของการด าเนินการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ปี 2554 จ านวน 15 โครงการ 
จนเสร็จสิ้นเรียบร้อย และแจ้งให้หน่วยร่วมด าเนินงานเร่งสรุปการปิดโครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1.  แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2555 1 แผน 1 แผน 

2.  มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรับทราบ แนวทางการส่งเสริม SMEs 
และน าแนวทางไปเป็นกรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 

50 หน่วยงาน 95 หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

1.  หน่วยงานน าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ไปใช้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริม SMEs ไม่น้อยกว่า 

50 หน่วยงาน 142  หน่วยงาน 

 

1.2  งานติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     

3) วัดผลการพัฒนา SMEs ตามตัวชี้วัดของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ฉบับท่ี 2 (ปี 2550-2554)   

ด าเนินการวัดผลการพัฒนา SMEs  ในปี 2553  ตามตัวชี้วัดในมิติส าคัญที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนา SMEs ของแผนการส่งเสริมฯ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส าหรับน าไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 2550-2554) ในระยะสิ้นแผนต่อไป 
ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   

ศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2  
(ปี 2550-2554) ทัง้ในประเทศและระดับสากล เช่น ตัวชี้วัดของ APEC  ASEAN OECD เป็นต้น และคัดเลือกตัวชี้วัด
ที่สะท้อนภาพการพัฒนา SMEs ตามเป้าหมายของแผนฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)   
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ด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท CA International Information จ ากัด ด าเนินการหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตัวชี้วัดผลการพัฒนา SMEs เพ่ือขอความคิดเห็นในประเด็นส าคัญ ตามแผนการ
ส่งเสริม SMEs ฉบับ 2 จ านวน 9 หน่วยงาน ดังนี้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) / กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 3 หน่วยงาน (ส านักพัฒนาผู้ประกอบการ , ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ , ส านักพัฒนาหน่วยบริการ
อุตสาหกรรม) / ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / 
กรมส่งเสริมการส่งออก / ส านักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพ่ือการส่งออก และสภาพัฒน์ 

จัดประชุม Focus Group ในการน าเสนอตัวชี้วัดการพัฒนา SMEs ตามแผนฯ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2550-2554) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs  ทั้งภาครัฐและเอกชน จ าแนกเป็น 3 
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  คื อ   ภ า ค ก า ร ค้ า   ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ ภ า ค ก า ร บ ริ ก า ร  มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม  
จ านวน 96 ราย  รวมทั้ง ประชุมผู้บริหาร สสว. ในการพิจารณาตัวชี้วัดในการวัดผลการพัฒนา SMEs  

ด าเนินการส ารวจผู้ประกอบการ จ านวน 1,200 ตัวอย่าง พร้อมวิเคราะห์ผลการพัฒนา SMEs ตาม
ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมฯ เป้าหมายรวม ที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการส ารวจ SMEs  

จัดประชุมเผยแพร่ผลการวัดผลการพัฒนา SMEs ฯ  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 หน่วยงาน  

 

4) ติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

ปี 2553-2554  เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ทราบความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเพ่ือศึกษาถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน และประเมินผล
การด าเนินโครงการ ๆ  ทั้งในภาพรวม และมีการศึกษาเชิงลึก เพ่ือให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตาม
แผนปฏิบัติการฯ  ตลอดจนมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SMEs  ของ
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนและจัดท ารายงานผลการด าเนิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1. รายงานผลการส่งเสริมพัฒนา SMEs ตามตัวชี้วัดในมิติส าคัญที่สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนา SMEs ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ปี 2550-2554 ระยะที่ 2 (ปี 2550-2553) 

 1 รายงาน 1 รายงาน 

ผลลัพธ์ 
1. ผลการวัดผลการส่งเสริมพัฒนา SMEs ตามตัวชี้วัดในมิติส าคัญที่สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนา SMEs ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 
2550-2554 ในปี 2553 สามารถน าผลการประเมินการพัฒนา SMEs มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานรับผิดชอบ 

อย่างน้อย 10 

หน่วยงาน 

12 หน่วยงาน 
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1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs และรายงานมาตรการ
เร่งด่วนของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือ SMEs ปี 2553 ระหว่างเดือนตุลาคม 53 – มีนาคม 53 จ านวน 4 รายงาน เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ 

2. จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม  SMEs และรายงาน
ข้อเสนอแนะด้านการติดตามประเมินผลที่สามารถน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการภายใต้กรอบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs  โดยการศึกษา ส ารวจ และร่วมประชุม เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์และประเมินผลเชิงลึกการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SMEs 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1. รายงานข้อเสนอแนะการประเมินผลโครงการในภาพรวมที่สามารถน ามาใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

1 รายงาน 1 รายงาน 

2. รายงานการประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 1 รายงาน 1 รายงาน 
3. รายงานผลการติดตามการด าเนนิโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs (ไตรมาส) 4 รายงาน 3 รายงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ไตรมาส) 

 
4 รายงาน 4 รายงาน 

ผลลัพธ์ 
1. หน่วยงานภายใน สสว.และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs  

สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs   ไปใช้ประกอบการด าเนินงานสง่เสริมและพัฒนา SMEs 

10 
หน่วยงาน 

ได้มีการเผยแพร่
ผลการประเมินฯ 

ภายใน สสว. 

 
5) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ  

เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานของส านักงานฯ ในปี 2554  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ เป็นรายไตรมาส และบริหารระบบงบประมาณเสนอผู้บริหาร ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากผลการด าเนินงานของ สสว. มาใช้เป็นแนวทางและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
งานติดตามภารกิจพ้ืนฐานของส านักงานฯ ปี 2554  ได้ด าเนินการก าหนดกรอบของการติดตามผล

การด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานของส านักงานฯ ปี 2554  และจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานและเบิกจ่าย 
ในส่วนของภารกิจพ้ืนฐานของส านักงานฯ ปี 2554  เสนอ ผอ.สสว. รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานฯ  จ านวน 11 
ส านัก และ 1 ส่วน เป็นประจ าทุกเดือน และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน รายไตรมาส 
จ านวน 4 รายงาน ดังนี้ 1) รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน รายไตรมาสที่ 1/54 (ต.ค.53 - ธ.ค. 53) 
2 ) ร าย ง านผลการด า เ นิ น ง านภ าย ใต้ ภ า รกิ จ พ้ื นฐ าน  ร า ย ไต รม าสที่  2 / 5 4  ( ต . ค . 5 3  - มี . ค . 54 )  
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3) รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน รายไตรมาสที่ 3/54 (ต.ค.53 - มิ.ย.54)  และ 4)รายงานผลการ
ด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน รายไตรมาสที่ 4/54 (ต.ค.53 - ก.ย.54)   เสนอ ผอ.สสว. และ คณะกรรมการบริหารฯ  

งานติดตามการด าเนินงานบริษัทที่ สสว.ลงทุน   ได้ติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 2 บริษัท คือ 
บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จ ากัด และ บริษัท ส่งเสริมการค้า SMEs จ ากัด  และได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ที่ สสว. ลงทุน จ านวน 4 รายงานดังนี้ 1. รายงานรายไตรมาสที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 53 
2. รายงานรายไตรมาสที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 , 3.รายงานรายไตรมาสที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 , 4. รายงานรายไตรมาสที่ 2/2554 (เม.ย. 54 – มิ.ย. 54) เสนอ ผอ.สสว. รบัทราบ เรียบร้อยแล้ว 
 งานประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานของส านักงานฯ ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
โดยร่วมกับ ที่ปรึกษา  คือ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์ ด าเนินการประเมินผลจากผลการด าเนินงานในปี 2553 
มีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 462 ตัวอย่าง และได้จัดการประชุมเผยแพร่ผลการประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2554  แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  และมีผล
การประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของส านักงานฯ ในปี 2553 ในเกณฑ์ท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 2.82 (มากกว่าร้อยละ 
1 ถือว่ามีความคุ้มค่าในการใช้เงิน) 
 งานระบบบริหารงบประมาณ ร่วมกับ บริษัท Max Saving  เพ่ือพัฒนาระบบงบประมาณในส่วนของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สสว. ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริหารงบประมาณโดยผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและวางแผนองค์กรต่อไป 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่
เกิดขึ้น 

ผลผลิต 
1.   รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ภารกจิพื้นฐานของส านักงาน (รายไตรมาส) 4 รายงาน 3 รายงาน 
2.   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี สสว. ลงทุน (รายไตรมาส) 4 รายงาน 4 รายงาน 
3.   รายงานประเมินผลการด าเนนิงานภายใต้ภารกิจพื้นฐานของส านักงานฯ 1 รายงาน 1 รายงาน 
4.   ระบบบริหารงบประมาณ 1 ระบบ 1 ระบบ 
ผลลัพธ ์
1.   **สามารถน ารายงานผลการด าเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางและปรับปรุ งประสิทธิภาพการท างาน 

 ของหน่วยงานในปีต่อไป 
1 เรื่อง 1 เรื่อง 

2.  สามารถใช้ระบบบรหิารงบประมาณในการควบคุมและบรหิารจดัการงบประมาณได้อยา่งมีประสิทธภิาพ  1 เรื่อง - 

**ผลลัพธ์ ข้อ 1. การประชุมคณะท างาน TMI  ในรอบปี 2554    มีก าหนดการประชุมเผยแพร่ผลการประเมินผลภายใต้ภารกิจ
พื้นฐานของส านักงานฯ  ผู้บริหาร สสว. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบและผลการประเมินจาก ที่ปรึกษา ในประเด็นต่างๆ ทั้ง
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานของ สสว. ในปีต่อไป 

 

1.3  งานจัดท าองค์ความรู้และฐานข้อมูล      

6) จัดท ารายงานสถานการณ์ SMEs  และรายงานวิสาหกิจรายย่อย   

สสว.  เริ่มด าเนินการจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (White Paper) 
เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2544  เป็นต้นมา   ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในการสะท้อนถึงสถานการณ์ของ SMEs ในด้านต่างๆ ในรอบปี การจัดท ารายงาน White Paper       
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จะน าเสนอผลการด าเนินงานต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ SMEs ไทย  รวมทั้งเพ่ือสร้าง
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างสถานภาพของ SMEs ในแง่มุมต่างๆ และการติดตามสถานการณ์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดนโยบายการส่งเสริม SMEs อีกทั้งยังได้จัดท ารายงานสถานการณ์ SMEs รายเดือน 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สสว. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจรับทราบสถานการณ ์SMEs อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
 ด าเนินงานรวบรวม ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล  และแต่งตั้งคณะท างานรายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เพ่ือก าหนดโครงร่างรายงานสถานการณ์  SMEs  และจัดท าต้นฉบับในส่วนของ
สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2553 
 ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 และ
แนวโน้มปี 2554 จ านวน 1,000 เล่ม และ CD จ านวน 1,000 แผ่น และเผยแพร่รายงานสถานการณ์ฯ ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  
 จัดท าต้นฉบับรายงานสถานการณ์รายเดือน แล้วเสร็จ จ านวน 12 ฉบับ (ต.ค. 53 – ก.ย. 54) และ
เผยแพร่รายงานสถานการณ์ผ่านบนเว็บไซต์หลักของ สสว. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
1. มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ  1,000 เล่ม/CD 

1,000 แผ่น 
1,000 เล่ม/ 
1,000 แผ่น 

2. มีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน 12 ฉบับ 12 ฉบับ 
3. ไฟล์รายงานสถานการณ์ฯ รายปีที่สามารถ download ได้จากเว็บไซด์ของ สสว. 1 ชุด 1 ชุด 
4. ไฟล์รายงานสถานการณ์ฯ รายเดือนที่สามารถ download ได้จากเว็บไซด์ของ สสว. 12 ชุด 12 ชุด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้รายงานฯ เป็นข้อมูลหลักในการให้การส่งเสริม SMEs 

หรือการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดแนวความคิดและ
พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการส่งเสริม SMEs ของประเทศต่อไปในอนาคต 

500 หน่วยงาน 594 หน่วยงาน 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มีความพึงพอใจในข้อมูลต่างๆ  ในรายงานมีองค์
ความรู้และฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องส าหรับใช้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs ของประเทศ 

ร้อยละ 80 
 

- 

 

7) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs  และวิธีการจัดท าตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของ SMEs (SMEs INPUT-OUTPUT Table)  

 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  ทั้งในระดับ  
มหภาคและระดับรายสาขา พร้อมทั้งเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  ในปี 2554 ได้ขยายขนาดตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ SMEs (SME 
INPUT-OUTPUT Table) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับรายสาขาได้ 
ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์การส่งผ่านของปัจจัยการผลิตในระดับย่อย ได้อย่างถูกต้องแม่นย าจัดท าดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ 
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ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานในการปรับปรุงตาราง IO Table   ทั้งในส่วนการวางกรอบแนวคิด 

การรวบรวม ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโครงสร้างการผลิต SMEs I/O ในระยะที่ 1 จัดท าตารางตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในอุตสาหกรรมที่ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตาราง SMEs I/O 

2. จัดท ากรอบแนวคิด การประมวลผลและการจัดท าตาราง SMEs I/O ให้มีความสอดคล้องกับการ
จัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (National Input Output Table of Thailand) และยัง
ต้องสอดคล้องกับระบบบัญชีประชาชาติ ตามหลักสากล  

3. จัดท าการทดสอบความความน่าเชื่อถือของตาราง SMEs I/O โดยการทดลองวิเคราะห์ผลกระทบ
โดยใช้แบบจ าลอง Input Output Analysis ตรวจสอบผลและวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1.  ปรับปรุงตาราง IO Table SMEs   1 ตาราง 1 ตาราง 

2.  บุคลากร สสว. สามารถใชต้าราง IO Table และมูลค่า GDP ของ 

SMEs  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลกระทบได้ ไม่น้อยกว่า 

3 คน 3 คน 

3. ได้ข้อมูลในการค านวณมูลค่าเพ่ิมที่สามารถใช้ในการปรับปรุงตาราง 

IO-Table (ในแต่ละกิจกรรมในตาราง IO)  

60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 

ผลลัพธ์ 

1. ข้อมูล Update IO Table SMEs          1 ชุด/ตาราง 1 ชุด/ตาราง 

2. สามารถน าข้อมูลจากตาราง IO Table ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ

ส่งเสริม SMEs ได้ 

- - 

8) จัดท าดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ 

สสว. ร่วมกับ ส านักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและภาค
บริการมาตั้งแต่ ปี 2546 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2554 ได้ด าเนินงานในภาคการผลิตมาใช้ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต การลงทุน การจ้างงาน ผลประกอบการและการลงทุน เพ่ิมเติม   เพ่ือเป็นเครื่องมือ
สะท้อนภาวการณ์ของภาคธุรกิจของประเทศ  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการจัดท าสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, การลงทุน, การจ้างงาน, ผลประกอบการและต้นทุนการประกอบการของ SMEs  

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ส่วนที่ 1 การจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ รายเดือน เป็นการ

ด าเนินงานโดยส่วนวิจัยและวิเคราะห์เตือนภัย ส านักข้อมูลและวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 
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1.  การส ารวจข้อมูลภาคสนาม ใน 14 จังหวัด โดยแบ่งเป็นการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 6 จังหวัด
จากส านักดัชนีเศรษฐการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโดย สสว. 8 จังหวัด รวมจ านวนตัวอย่างประมาณ 2,100 
ตัวอย่าง ซึ่งจะด าเนินการส ารวจภาคสนามเป็นรายเดือนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  โดยการก าหนด
องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง ตามแต่ละประเภทธุรกิจ คือ  

 ภาคการค้าส่ง  ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคและบริโภค และวัสดุก่อสร้าง 

 ภาคการค้าปลีก ได้แก่ รถจักรยานยนต์/รถยนต์ อุปโภค/บริโภค (Modern Trade) 
อุปโภค/บริโภค (ดั้งเดิม) และค้าปลีกน้ ามัน 

 ภาคบริการ ได้แก่ การก่อสร้าง กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านสุขภาพ/ความงาม 
การท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ/วัฒนธรรม/กีฬา การขนส่ง ด้านการขนส่ง โรงแรม/เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 
และขนส่งมวลชน 

2.  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ จัดท าสรุป
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการเป็นรายเดือน รวมถึงการสรุปรายงานเป็นรายไตรมาส 
และรายงานประจ าปี 2553 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 และประจ าเดือนมกราคม 2554 
 3.  จัดประชุมคณะท างานและจัดท ารายงานผลดัชนีฯ เป็นรายเดือน รายไตรมาส  
 4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลดัชนีฯ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล เอกสารรายงานรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปี ผ่านทางเว๊บไซต์ของส านักงานฯ และจัดส่งรูปเล่มรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
ภาคการค้าและบริการให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

ส่วนที่ 2 การจัดท าดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส เป็นราย
ภูมิภาค ก าหนดให้ท าการส ารวจ ศึกษา ข้อมูลของ SME ภาคการผลิตเพื่อน ามาจัดท าเป็นดัชนี แยกออกเป็นราย
ภูมิภาค 4 ภูมิภาค และจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเชีย่วชาญช านาญและคุ้นเคยกับ SME ในแต่ละภูมิภาค
เป็นที่ปรึกษาฯ ได้แก่ 

   พ้ืนที่ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   พ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
   พ้ืนที่ภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
   ตัวอย่างของ  SME ที่จะท าการส ารวจ ศึกษาและจัดท าดัชนีของแต่ละมหาวิทยาลัยตามแต่ละ

ภูมิภาคนั้นก าหนดไว้ไตรมาสละ 800 ตัวอย่าง (4 ภูมิภาคๆ ละ 800 ตัวอย่าง รวมเป็น 3,200 ตัวอย่าง)  โดยผลการ
ส ารวจศึกษาและจัดท าเป็นดัชนีจะท าเป็นรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 จนถึงไตร
มาสที่ 3 ของปี 2554   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 
1.  มีดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการของ SMEs เป็นรายเดือน 
และรายไตรมาส ที่มีความชัดเจนถูกต้อง 
(หมายเหตุ: ดัชนีฯ รายไตรมาส 1 รวมอยู่ในเดือนมีนาคม ดัชนีฯ รายไตรมาส 2 รวมอยู่ในเดือน
มิถุนายน) 

7 ฉบับ 7 ฉบับ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

2.  มีดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตของ SMEs เป็นรายไตรมาส ที่มีความ
ชัดเจนถูกตอ้ง 

3 ฉบับ  3 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

1. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือได้รับข้อมูล ดัชนี ความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการภาคการผลิต  ภาค การค้าและบริการของ SMEs 

ร้อยละ 80 - 

9) ศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายและกฏระเบียบท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ SMEs  

ศึกษาวิจัยถึงสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ SMEs  
ด้านธุรกิจการค้าและบริการในแต่ละฉบับ  เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์หรือข้อจ ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบ  
ตลอดจนเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา   โดย สสว. จัดท าจะเผยแพร่ผลการศึกษาฯ แก่
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งท าจัดข้อมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ SMEs  น าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้มีการปรับปรุง  
แก้ไขกฎหมายหรือออกเป็นกฎหมายใหม่  เพ่ือให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs  ต่อไป 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ 

SMEs จากการข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิจากการประชุมสัมมนา 1 ครั้ง กรุงเทพฯ และสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 2 ครั้ง ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 3 ครั้ง 
จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.เชียงใหม่ สาขา เครื่องหนังและรองเท้า ท่องเที่ยว ดิจิตอลคอนเท้น หัตถกรรม  เซรามิกส์  

ศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ SMEs เพ่ิมเติม 
(ด้านทรัพย์สินทางปัญญา)  วิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบที่ส าคัญโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างประเทศ 

จัดสัมมนา/ประชุม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท า
รายงานผลการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ SMEs พร้อมทั้งเผยแพร่ผล
การศึกษาและให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs  

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1.  รายงานผลการศึกษาวิจัยฯ ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 
2. ผู้ประกอบการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ไม่น้อยกว่า 100 คน 349 คน 
ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลเพ่ือเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบให้เอ้ือ

ต่อการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
- - 

 
2. ผู้ประกอบการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาเผยแพรผ่ลการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.47 
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10) โครงการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด 36  กลุ่ม  

เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกของ SMEs รายกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ในปี 
2553 และจะท าให้เกิดศูนย์รวมของข้อมูลด้าน SMEs  ที่สมบูรณ์และทันต่อสถานการณ์ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวเป็น
แหล่งข้อมูลพ้ืนฐานให้หน่วยงานของภาครัฐที่มีพันธะกิจ ในด้านการส่งเสริม SMEs หรือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ รวมถึงยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนผลักดันและส่งเสริม SMEs ใน
ด้านการด าเนินธุรกิจให้สามารถวางแผนการช่วยเหลือ SMEs ของประเทศได้อย่างตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

การด าเนินงานโดยสังเขป   
- การจัดท ากรอบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs ด าเนินการโดย ม.นิด้า ที่

ปรึกษาฯ  ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด 36 กลุ่ม ได้คัดเลือกบริษัท บิสิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1. ฐานข้อมูลเชิงลึกของ SMEs รายกลุ่มจังหวัด  1 ฐานข้อมูล อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 

1. มีองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ส าหรับใช้วางยุทธศาสตร์
การพัฒนา SMEs ของประเทศ 

- อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

2.  จ านวนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก

รายงานการส ารวจไม่น้อยกว่า  

200,000ราย/ 

100หน่วยงาน 

อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

1.4 โครงการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด    

ได้รับการขยายระยะเวลา (ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2554) จาก คกก.บริหารฯ ครั้งท่ี 5/2554  เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2554   
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11) พัฒนาบุคลากร เพื่อ SMEs (Train the Trainer)   

เพ่ือเป็นการเพ่ิมแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงฐานความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ      
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   ดังนั้น  การสร้างระบบพัฒนาด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการสร้าง
ระบบให้ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการ
อย่างเป็นระบบ จะสามารถช่วยกระจายความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
จะเป็นผลดีในการเข้าใจในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ของผู้ประกอบการ ตลอดจนการวางแผนการลงทุน      

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
เตรียมการด าเนินงาน / ส ารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมาย / ท าข้อเสนอในการจัดจ้างหน่วยร่วม

เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยได้มีการจัดประชุมกับ 10 หน่วยร่วม ได้แก่ ม.เชียงใหม่  ม.แม่ฟ้าหลวง(ขอยกเลิกท า
โครงการ โดยมี ม.ราชภัฎล้านนา เข้ามาด าเนินการแทน)  ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม  ม.สงขลานครินทร์   
ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ม .ราชภัฎสวนดุสิต  ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   และ  
ม.เกษตรศาสตร์  เพ่ือแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนินงานกิจกรรม พร้อมทั้งให้ 10 หน่วยร่วม เสนอหลักสูตร
ฝึกอบรมที่แต่ละมหาวิทยาลัย มีความช านาญในการฝึกอบรมเข้ามายัง สสว . ซึ่งทั้ง 10 หน่วยงานดังกล่าวได้
ด าเนินการเสนอหลักสูตรที่มีความช านาญ จ านวน 20 หลักสูตร 

หน่วยร่วมทั้ง 10 หน่วยร่วมได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรตามที่หน่วยร่วมเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่
แต่ละมหาวิทยาลัย มีความช านาญในการฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมตลอดโครงการรวม จ านวน 2,232 ราย      

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 20 หลักสูตร 20 หลักสูตร 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดโครงการ 2,000  ราย 2,232 ราย 

3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 10 หน่วยงาน 10 หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

1. มีผู้น าหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมส าหรับ SMEsไปใช้ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 70 ร้อยละ 71.86 

2. วิทยากรทีม่ีศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะการถ่ายทอดความรู้ของ

เครือข่าย 

 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.50 

3.  ธุรกิจได้รับการต่อยอดในการสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า  ร้อยละ70 อยู่ในระหว่าง

เก็บข้อมูล 
 

 

 
 

 

 

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อ SMEs (Train the Trainer)     

ภารกิจที่ 2  การให้ความช่วยเหลือ  อุดหนุน  สนับสนุน  และส่งเสริม SMEs   
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2.2 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 

12) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

เป็นการสร้างกระบวนการความร่วมมือเชิงบูรณาการ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
พ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันสนับสนุน การส่งเสริม SMEs  ในพ้ืนที่ให้เป็นสอดคล้องกับแผนปฎิบัติ
การส่งเสริม SMEs  อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายการส่งเสริม SMEs ตั้งแต่ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และ
เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ  ซึ่งท าให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่เป้าหมาย  

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ในการจัด

ประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย SMEs ต้นแบบ  ใน 3 สาขา ได้แก่ 
สาขาเครื่องส าอางค์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สาขาอู่ต่อเรือ-ซ่อมเรือและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และสาขาอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 3 สาขา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายSMEs ต้นแบบ  จ านวนทั้งสิ้น 1,218 ราย   และมีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนากลไกความร่วมมือใน
การส่งเสริม SMEs จ านวน 685 ราย/296 หน่วยงาน มีการจัดงานดังนี้  

- จัดงานแอ่วหมู่บ้านดินปั้น ม่วนงันกาด SMEs ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้  

       1) สัมมนา SMEs  " สร้างสรรค์สร้างค่าหัตถาอุตสาหกรรม" มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 115 ราย มี
ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนฯ เข้าร่วม หน่วยงาน 33 หน่วยงาน /122 ราย 

       2) เสวนาวิชาการทางด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสินค้าและช่องทางการตลาดเกิด
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาหัตถ
อุตสาหกรรมของท้องถิ่น   

3) งานแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  ในวันที่ 11- 13 กพ. 54  
มียอดค้าจ านวนเงิน 5,000,400 บาท  สามารถสร้างเครือข่ายได้ 1 เครือข่าย คือ เครือข่ายผู้ประกอบการ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาล มีสมาชิก 18  ราย  

   นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ "OTOP SMEs Pavilion" ในงาน Thailand SME Expo 
2011 ในวันที่ 10-13 มี.ค.2554 โดยเป็นการออกแบบ จัดท านิทรรศการ จัดท าบอร์ดกราฟฟิค จัดมัลติมีเดียแสดง
ความเป็นมาของผู้ประกอบการ OTOP ออกแบบแผ่นพับ ตกแต่งนิทรรศการ และจัดท าของที่ระลึก 

 - จัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการย่อย 3 สาขา ดังนี้ 
     1) สาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและ

จัดตั้งเครือข่าย (Focus group)  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม  400 ราย  มีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชนฯ เข้าร่วม หน่วยงาน 75 หน่วยงาน / 150 ราย และจัดสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่าย (CDA) ใน 4 สาขา  มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วม 133 ราย  
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      2) สาขาเครื่องส าอางฯ  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและจัดตั้ง
เครือข่าย (Focus group)  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม  403 ราย  มีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชนฯ  เข้าร่วม 103 หน่วยงาน  / 245 รายและ จัดสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่าย (CDA)  มีผู้เข้าร่วม 213 ราย  

      3) สาขาอู่ต่อเรือฯ  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย (Focus group) 
จ านวน 3 ครั้ง  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 300 ราย มีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนฯ เข้าร่วม 
85 หน่วยงาน / 168 ราย และ จัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่าย (CDA)  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม  112 ราย      

 4) จัดงานประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งการเปิดและปิดโครงการ  
  -  เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ จ านวน 12 เครือข่าย ประกอบด้วย 1) เครือข่าย
ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาล 2) อุปกรณ์ทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - วัสดุสิ้นเปลือง 3) 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4) การบริการและซอฟแวร์  5) น้ ายาทดสอบและชุดตรวจวินิจฉัย  6) เครื่องส าอางและ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  - Skin Care  7) Hair & Nail Product  8) Make up  9) Spa Product  10) อู่ต่อเรือซ่อมเรือ
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (เฉพาะเรือส าราญ ภาคกลาง 11)  ภาคตะวันออก  12) ภาคใต้ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SMEs สัมมนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาและจัดตั้ง

เครือข่าย SMEs ต้นแบบ 
1,000 ราย 1,218 ราย 

2. ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนากลไกความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs 

500 คน 
250 หน่วยงาน 

685 คน 
296 หน่วยงาน 

3. เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ 10 เครือข่าย 12 เครือข่าย 

1. ความร่วมมือ ระหว่าง สสว. กับ สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และ
องค์การเอกชน ในการส่งเสริม SMEs ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 
 

10 กลุ่มจังหวัด 11 กลุ่มจังหวัด 

ผลลัพธ์ 
1. เครือข่ายผู้ประกอบการSMEs สามารถช่วยเหลือและด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

ร่วมกัน สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี และเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ได ้

7 เครือข่าย 17 เครือข่าย 

2. กลไกความร่วมมือการส่งเสรมิ SMEs ระหว่าง สสว. ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ และองค์การเอกชน เพื่อใช้ในการขยายผลในพื้นที่อ่ืน 

 10 แนวทาง 11 แนวทาง 
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13) พัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center 

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร SMEs จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการSMEs มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะ ศักยภาพ ให้พร้อมรับกับ
สภาวะการณ์ต่างๆ สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และ
สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือสภาวะการณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง   

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ แล้วเสร็จและเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลจึงได้ตรวจสอบ Test 

และปรับแก้ไข Web Site ของโครงการปี 2553 ให้สามารถใช้งานได้จริงในการปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดเตรียม Content 
องค์ความรู้ต่างๆ ในปี 2554 ที่จะต้องเผยแพร่บน Web Site และได้ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้
เฉพาะด้าน 5,124 ราย และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการผ่านสื่อ แล้ว จ านวน 67,850 ราย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1. ฐานข้อมูลความรู้ด้านการผลิต การค้า และการบริการได้รับการพัฒนาให้

ทันต่อสถานการณ์ 
1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 

2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 3,500 ราย/ปี 5,124 ราย 
 

3. เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการผ่านสื่อ 50,000 ราย/ปี 67,850 ราย/ปี 
 

ผลลัพธ์ 
1.  ผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความรู้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง/ปี 9,774 ครั้ง/ปี* 
2.  ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาเฉพาะด้านมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 - 
3.  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า       ร้อยละ 80 - 

* Web Site เริ่มทดลองใช้งานเต็มรูปแบบเมื่อเดือน ก.ค. 54 หลังจากปรับแก้ไขเรื่อยมานับจากการตรวจรับและส่งมอบงานงวด

สุดท้ายของปี 53 ( 3 พ.ค.54 ) (ยอดผู้เข้าใช้นับตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.54 ) 
 

2.4 โครงการจัดงาน  Thailand SMEs Expo 2011   

14) จัดงาน  Thailand SMEs Expo 2011 

เป็นงานที่จัดต่อเนื่องจากปี 2010 ที่ผ่านมา โดยเป็นการต่อยอดโอกาสในการสร้างศักยภาพ สร้าง
โอกาส และพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของส านักงานฯ ได้อีกทางหนี่ง ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อ 
SMEs  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ การเจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งใน

2.3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center    
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และต่างประเทศ  การให้บริการปรึกษาแนะน า  การออกร้านจ าหน่ายสินค้า และการแสดงผลงานสุดยอด SMEs 
ของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SMEs National Awards เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
 การจัดงาน Thailand SMEs Expo 2011 จัดให้มีงานดังกลา่ว   ในระหว่างวนัพฤหัสบดีที่ 10 – วันอาทิตย์
ที่ 13 มีนาคม 2554  ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธาน ีซึ่งมผีู้เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 50,000 ราย  การจัดงาน
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่  

1. โซนแสดงผลงานของ สสว. (OSMEP Pavilion)  จัดเป็นพื้นที่เผยแพร่และแสดงผลงานของ สสว. 
และพ้ืนที่แสดงศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ (SMEs National Award) 
รวมถึงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสครบ 84 พรรษา โดยน าพระราช
ด ารัสและพระบรมราโชวาท มาจัดแสดงนิทรรศการในเรื่อง “วิถีชีวิตไทยตามแนวพระราชด ารัส”    

2. โซนอบรมสัมมนาวิชาการ (Symposium & Seminars) เป็นพื้นที่ส าหรับการจัดสัมมนาวิชาการ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
โดยมีการจัดการอบรม/สัมมนา รวม 72 หัวข้อ  

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภคเข้าร่วมงาน SME Expo ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย มากกว่า 50,000 

ราย 
2. ผู้ประกอบการเข้าร่วมออกร้านเพื่อจ าหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า 400 ร้านค้า 436 ร้านค้า 
3. ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 400ราย/ 

20 เรื่อง 
2,150 ราย/ 

72 เรื่อง 
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการปรึกษาแนะน าภายในงาน ไม่น้อยกว่า 800 ราย 1,000 ราย 
2. จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไม่น้อยกว่า 500 คู ่ 820 คู่ 
ผลลัพธ์ 
1.  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน SME Expo มีรายได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  20 ล้านบาท 
2.  ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ หรือท่ีได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด
และได้รับเกียรติให้แสดงผลงาน เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการอ่ืน ๆ ไม่น้อย
กว่า 

10 ราย 20 ราย 

3.  ผู้เข้าอบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.3 
4. มูลค่าธุรกิจจากการจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 900 ล้าน

บาท 
1,900 ล้านบาท 
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2.5 โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิตการค้าและบริการ ครั้งที่ 4 

15) จัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ ครั้งที่ 4 

การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards  ด าเนินงานครั้งแรกปี 
2549  ครั้งที่ 2 ปี 2552 และ ครั้งที่ 3 ปี 2553  โดยความร่วมมือจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้น าแนวทาง
ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่
เข้าร่วมประกวด เพ่ือมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ
อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคั ดเลือก ส่งเสริม และสร้าง
ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวดและการค้าระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้
ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจให้ธุรกิจ SMEs เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นในระดับสากล   

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   

การด าเนินการจัดงาน SME National Awards  ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2554  ได้จัดจ้าง บริษัท คีนบิซ 
จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดงาน  

- ด าเนินการจัดงานประกาศผลและมอบรางวลัส าหรับผูช้นะเลิศรางวลั SME National Awards  

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2553  

- ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน และ การด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก
ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554 

- ด าเนินการสัมภาษณ์และตรวจประเมิน และเยี่ยมชมกิจการของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน 2554 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดประกวด National Awards ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2554  

จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ SMEs National Awards ครั้งที่ 4 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุและเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป และครั้งที่ 2 การจัดงานแถลงข่าวประกาศมอบ
รางวัล SMEs National Awards ครั้งที่ 3   
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการภาคธุรกิจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม   ไม่น้อย

กว่า 
1,000 ราย/

ภาค 
1,101 ราย/

ภาค 
2. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินและได้รับรางวัลในภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ *ไม่น้อยกว่า 1 

ราย/ภาคธุรกิจ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1.  ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มี

ศักยภาพเข้าสู่การประกวดและการค้าระดับประเทศ 
1  ครั้ง 1 

2.  สร้างมาตรฐานธุรกิจ SMEs ต้นแบบที่ได้คุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 3 
3.  ผู้ประกอบการ SMEs เกิดการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 61.75 

*ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน จ านวน 42 ราย 14 กลุ่มธุรกจิย่อย 

16 ) บริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน  

สสว. ด าเนินการบริหารจัดการร่วมลงทุน (Venture Capital : VC)  ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
ไดม้ีการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งสิ้น 60 ราย เป็นเงินร่วมลงทุน 1,159.65 ล้าน
บาท  ทั้งนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมลงทุน ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมขอให้
ชะลอการพิจารณาผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมเติม จนกว่าจะมีความชัดเจนตามที่ สตง. ได้ให้ความเห็นไว้  ดังนั้น จึง
ยังคงต้องด าเนินการติดตาม  และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ประกอบการร่วมลงทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาร่วมลงทุนต่อไป   

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   

- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณารับรองงบการเงินของวิสาหกิจร่วมลงทุน  แล้ว ในเดือน
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวม 50 ครั้ง จ านวน 38 ราย 

- จัดท ารายงานการให้ค าปรึกษาและติดตามผลการด าเนินงานแล้ว จ านวน 221 ฉบับ  

- ติดตามและด าเนินการให้วิสาหกิจร่วมลงทุนซื้อหุ้นคืน  ได้จัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนไปแล้ว 21 
ราย  และมีผู้ร่วมทุน  2 ราย ซื้อหุ้นคืนแล้ว 

- ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 ณ 
โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน  209 คน 

- การจัดท ารายงานจัดสถานะวิสาหกิจร่วมลงทุน ด าเนินการได้ 25 ฉบับ จากเป้าหมาย 80 ฉบับ การด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้ก าหนดจัดท ารายงานปีละ 2 ครั้ง คือ มิถุนายน และธันวาคม แต่ในปีนี้มีการปรับรอบ
ระยะเวลาด าเนินการใหม่เป็น ตุลาคม 2553 -  กันยายน  2554 ท าให้การจัดท ารายงานการจัดสถานะเพียงครั้ง
เดียว คือรอบมิถุนายน ประกอบกับจ านวนบริษัทก็ลดจาก 40 บริษัท เหลือเพียง 25 บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์วัดของ TRIS 

 

 
 

2.6 งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน   
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 

1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณารับรองงบการเงินของวิสาหกิจร่วมลงทุน 55 ราย 38 ราย 

2. ติดตามและด าเนินการให้วิสาหกิจร่วมลงทุนซื้อหุ้นคืน/ขยายระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาร่วมลงทุน / ด าเนินการด้านนิติกรรม 

15 ราย 23 ราย 

3. รายงานการให้ค าปรึกษาและติดตามผลการด าเนินงานของวิสาหกิจร่วมลงทุน 480 ฉบับ 221 ฉบับ 

4. รายงานการจัดสถานะวิสาหกิจร่วมลงทุน 80 ฉบับ 25 ฉบับ 

5. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ 200 คน 209 คน 
ผลลัพธ์ 

1.  วิสาหกิจร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดตามกฎหมาย 55 ราย 38 ราย 

2.  วิสาหกิจร่วมลงทุนปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน/ขยายระยะเวลาร่วมลงทุน/ซื้อหุ้นคืน 15 ราย 2 ราย 

3.  ผู้ประกอบการ SMEs / วิสาหกิจร่วมลงทุนน าความรู้/เทคนิคจากการอบรม
สัมมนาไปใช้ด าเนินการในธุรกิจ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
70.68 

 

2.7 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมด้านการตลาด 
(Capacity Building Program) 

 

17 )  สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการตลาด(Capacity Building 
Program)     

เป็นการด าเนินเนื่องตั้ งแต่ปี  2551 ส าหรับปี  2554  มุ่ งเน้นการสนับสนุนเงินทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs  และวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการตลาด 
การค้า และการบริการ และเพ่ือขยายฐานการค้าในกลุ่ม ASEAN+6  ใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมขยายช่องทาง
การค้าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านธุรกิจ  และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการขยายช่องทางการค้าในอุตสาหกรรมแต่ละสาขา โดยการอบรม สัมนา ฯลฯ  ผ่านช่องทางการตลาดใน
การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จากการ ROAD SHOW  การ
แสดงสินค้า การจัดประชุมเจรจาการค้า และการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอบรม การสัมมนา เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   

การด าเนินการศึกษาธุรกิจแต่ละสาขาเพ่ือเลือกกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการสนับสนุนด้าน
การตลาดของแต่ละประเทศเพ่ือด าเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs  

ได้ด าเนินกิจกรรมขยายช่องทางการค้า สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่เดือน ต.ค.53 ถึง ก.ย.54 จ านวน   4,909  ราย ดังนี้    
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1. ขยายช่องทางการค้าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ  ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 
เดือน ตค.53-ก.ย.54 จ านวน  402  ราย  ใน 12 ประเทศ ได้แก่  เวียดนามจ านวน 50 ราย, เซี่ยงไฮ้ จ านวน        
46 ราย , ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 43 ราย, จีน (ฟู่โจว) จ านวน 35 ราย , ประเทศออสเตรเลีย โอซาก้า-ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ประเทศละ 20 ราย, ประเทศเกาหลี 16 ราย ประเทศ สิงคโปร์ 15 ราย และประเทศอิตาลี 
จ านวน 10 ราย และภายในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 107 ราย  และมีมูลค่าการซื้อขาย จ านวน 1,735 
 ล้านบาท 

2. เสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขยายช่องทางการค้าเดือน ตค .53-
ก.ย.54 จ านวน 4,507 ราย                

และมีผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 85 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1. ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด (Capacity Building 

Program) 

400 ราย 402 ราย 

ผลลัพธ์ 

1. สามารถสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการประกอบกิจการ

ตามรายสาขาธุรกิจในด้านการตลาด ทั้งภาคการผลิต  การค้า และบริการ 

400 ราย 4,909 ราย 

2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อกิจกรรมจากแบบสอบถาม ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

3. มูลค่าการซื้อขายของผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้าและการบริการ 600 ล้านบาท 1,735 

 ล้านบาท 
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3.1 งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ     

18 ) ด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สสว.  เป็นหน่วยงานตัวแทนประเทศไทย (Focal Point)  ด้านการส่งเสริม SMEs โดยรับผิดชอบ

ด าเนินงานตามพันธกรณีท่ีรัฐบาลไทยมีข้อผูกพันระหว่างประเทศด้านการส่งเสริม SMEs  ในเวทีระหว่างประเทศใน
กรอบพหุภาคี ต่างๆ เช่น  APEC SME  / OECD / AMECC / IMT-GT / ACD / BIMSTEC / CLMV /ASEM SME 
และยังท าหน้าที่เป็นกลไกการประสานเชื่อมโยงการจัดท าแผนความร่วมมือและก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ เพ่ือส่งเสริม SMEs ไทย และมีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีไทย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศและ
ธุรกิจไทยบนเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในการท างานของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเชื่อมโยง SMEs ไทยกับพันธมิตรธุรกิจนานาชาติ  

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการเข้าร่วมการประชุมตามกรอบความร่วมมือในเวทีต่างๆ ดังนี้ 
1. จัดการประชุม CICA Business Forum and SMEs Networking เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ภายในกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี Confidence on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) 
วันที่ 30-31 มี.ค. 2554 มีชาติที่เข้าร่วม 14 ชาติ นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วม 121 คน มีการน าเสนอองค์ความรู้เพ่ือแบ่งปัน
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย 4 ชาติ ได้แก่ ไทย รัสเซีย ตุรกี และคาซัคสถาน 

2. ด าเนินการสานต่อการจัดท าโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 สาขา ได้แก่ 
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมต่อเรือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ด้านธุรกิจแฟรนไชส์   โดยการจัดสถานที่ประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้สมาคมของภาคเอกชน
จัดท า Presentation และน าเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิก CICA โดยในขั้นตอน
ต่อไป จะเป็นการ Approach รายประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดท าตารางแผนงาน อาทิ ประเทศตุรกี จีน รัสเซีย 

3. ด าเนินการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคี กับ  Small Business Administration (SBA) 
ของสหรัฐอเมริกา 

4. ด าเนินการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีในกรอบ Thailand-
Singapore Civil Service Exchange Programme (CSEP) หัวข้อ Development Strategies for SMEs in Cambodia 
วันที่ 15-18 ก.พ. 2554 

5. เข้าร่วมการประชุม Policy Review ในกรอบความร่วมมือพหุภาคีกลุ่ม OECD ที่ส านักงานของ 
สสว. ในวันที่ 21-23 ก.พ. 2554 โดยมีหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs จ านวนมาก 

6. เข้าร่วมการประชุม International Small Business Congress (ISBC) - Steering Committee 
Meeting ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2554 ประเทศแคนาดา 

7. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม SMEs และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับคณะผู้แทนจากธนาคารกลางของประเทศบังคลาเทศ อันเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังคลาเทศ ในวันที่ 26 เม.ย. 2554 มีผู้เข้าร่วม 10 ราย 

ภารกิจที่ 3  การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือภายในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นศูนย์กลาง SMEs ไทย 
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8. จัดการประชุมกับคณะผู้แทนจาก สปป.ลาว เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ส่งเสริม SMEs และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 
มิถุนายน 2554 ณ สสว. และหน่วยงานต่างๆ ของไทยจ านวน 9 แห่ง โดยมีตัวแทน 16 คน จาก 14 หน่วยงานภาครัฐของ
สปป.ลาวเข้าร่วม 

9. ประสานงานในกิจกรรมความร่วมมือเพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม APEC 
SME ในโครงการต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ โครงการ Sharing Key Success Factor in Services for SMEs; โครงการ APEC 
Expert Working Group for “APEC Principles for Voluntary Codes of Business Ethics in the Biopharmaceutical 
Sector”; โครงการ APEC Survey on SME Internationalization Best Practice; และโครงการ SME WG Workshop on 
Innovation, Entrepreneurship and Cloud Computing 

 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1.   ด าเนินงานตามข้อผูกพันและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยงาน 

10
หน่วยงาน 

 
2. รายงานข้อเสนอแนะ การประเมิน/ปัญหา/อุปสรรค การด าเนิน

ความร่วมมือด้าน SME ระหว่างประเทศ 
 

ไม่น้อยกว่า 6 ราย - 

3.  โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา SMEs ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ   

ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ 

 

 

11 
โครงการ 

4.   ผู้ประกอบการ ได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 100,000  
ราย 

242,000 
ราย 

 
ผลลัพธ์ 
1.  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน SMEs ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 4 

หน่วยงาน 

- 

2.  น ารายงานข้อเสนอแนะ การประเมิน/ปัญหา/อุปสรรค ด้านการ
ส่งเสริม SMEs ระหว่างประเทศเสนอต่อรัฐบาล 

ไม่น้อยกว่า 6 ราย - 

3.  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้าน SMEs ได้ใช้ประโยชน์จากรายงาน
ข้อเสนอแนะ การประเมิน/ปัญหา/อุปสรรค ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 50 

หน่วยงาน 

- 
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19) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ผลจากกระแส AEC  ปัจจุบันอาเซียนให้ความส าคัญกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เพ่ือลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุน ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพและความกินดีอยู่ดีของประชาชนภายในประเทศ และลดช่องว่างความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมให้น้อยลง  ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์และท่าทีของไทยเพ่ือ SMEs ในกรอบความร่วมมือ AEC 
: พัฒนาให้ไทยเป็น ASEAN SME Regional Gateway   จึงควรสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนอันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาด ทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุน โดยในปี 2554  จึงควรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนของ ASEAN SME 
Internationalization Team ภายใต้ ASEAN SME Regional Gateway ในตลาดต่างประเทศ  เพ่ือการดึงดูดผู้เข้า
รับบริการจากประเทศนอกภูมิภาค (Non-ASEAN Enterprises) นั้น ควรจะต้องมีการจัด SME 
Internationalization Team ของ ASEAN SME Regional Gateway เพ่ือไปเป็นตัวแทนของไทยในการไปเผยแพร่ 
ให้ข้อมูลการให้บริการ ผลดี สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเมื่อเข้ามารับบริการของ ASEAN SME Regional Hub 
โดยอาจเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และการจัด Mission เพ่ือไปเผยแพร่เรื่อง ASEAN SME Regional 
Gateway โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังคงต้องด าเนินกิจกรรมในการเสาะหาตลาด และจับคู่ ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ของอาเซียนกับผู้ประกอบการ / กิจการ นอกภูมิภาคด้วย 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
1. การจัดท าฐานข้อมูล ได้ด าเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารูปแบบในการจัดท า

ฐานข้อมูลและประสานงานภายใน สสว. เพ่ือรวบรวมข้อมูลอาเซียน และได้จัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้วภายใต้เว็บไซต์ 
www.smeasean.com 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้าง
เครือข่าย และด าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 3 เครือข่าย ดังนี้       

(1) เครือข่าย Advisory Board  ได้ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ในการก าหนดแนวทางใน
การร่วมมือในการส่งเสริม SMEs โดยการจัดตั้ง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย  ในเดือน ธ.ค.53  และ
ประสานงานจัดการประชุมเตรียมการเข้าร่วม ASEAN SME Advisory Board  ในวันที่ 3 มิ.ย. 54  และจัดการประชุม Thai 
SME Advisory ในวันที่ 10 มิ.ย. 54 พร้อมจัดท าท่าทีไทยเสนอต่อการประชุม ASEAN SME Advisory Board ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 15 มิย. 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์ และจัดการประชุม Thai SME Advisory Board ในวันที่ 1 กรกฎาคม และ 2 
สิงหาคม 2554 

(2) เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญของ Niche Market Intelligence   
(3) เครือข่าย ASEAN SME Investor Forum ได้มีการจัดเสวนา ASEAN Investor Forum ในการสร้าง

เครือข่ายนักลงทุนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเครือข่ายความร่วมมือในเรื่อง กฎหมาย
และระเบียบในการด าเนินธุรกิจส าหรับนักลงทุนต่างชาติ  จากประเทศกัมพูชา ประเทศลาว  ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม 

3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ   
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และในเรื่องสู่ความส าเร็จในการลงทุนจากนักธุรกิจไทยในประเทศ ASEAN ของผู้ประกอบการไทย  ร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย  

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายความร่วมมื อ มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 719 ราย ดังนี้   

4. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ SMEs จ านวน 12,518 ราย  
5.  จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเครือข่ายความร่วมมือ  และมีการจับคู่ผ่านกิจกรรมต่างๆ  1,060 คู่ ดังนี้  

(1) ผู้ประกอบการไทยร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อต่างชาติในงาน Thailand SME Expo 
เกิดการจับคู่ท้ังสิ้น 819 คู ่

(2) ผู้ประกอบการไทย 4 รายได้จับคู่ธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ เกิดการจับคู่
ธุรกิจ 4 คู ่

(3) น าผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าและจับคู่ธุรกิจ ณ ประเทศพม่า ประเทศ
เวียดนาม และกัมพูชา เกิดการจับคู่ธุรกิจ 237 คู ่

จากการด าเนินงานข้างต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีมูลค่าการค้าทางธุรกิจ 406.6 ล้านบาท     
จากการจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อต่างชาติในงาน Thailand SME Expo 298.60 ล้านบาท และจากการ
น าผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) - 
ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และกัมพูชา จ านวน 108 ล้านบาท 

ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในประเทศมีการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการพัฒนา SME  โดย สสว.  ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ภาคการผลิต เพ่ือรองรับ AEC และร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการ
ด าเนินกิจกรรม AEC and SME Challenges: Next Step ระยะที่ 2 และร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางในการด าเนินการ ASEAN SME Service Center 

และมีการต่อยอดโครงการความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 3 โครงการ คือ  

1. โครงการ AEC and SME Challenges: Next Step ระยะที่ 2 ร่วมกับสถานทูตไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งให้พร้อมต่อ AEC ร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบก

แห่งประเทศไทย 
3. กิจกรรมพัฒนาตัวแทนออกของยุคใหม่ ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1.  ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 
2.  เครือข่ายความร่วมมือ  3 เครือข่าย 3 เครือข่าย 
3.  ผู้ประกอบการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 560 ราย 719 ราย 
4.  ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มเครือข่าย 10,000 ราย 12,518 ราย 
5.  จับคู่ธุรกิจเครือข่ายความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 500 คู่ 1,060 คู่ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1. สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในประเทศ มีการ 

บูรณาการการท างานรว่มกันในการพัฒนา SME อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
- มีการบูรณาการใน

การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนมากกว่า 

18 แห่ง 

2. สสว. เป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานของรัฐด้านนโยบายที่ท าหน้าที่ชี้น าทิศ
ทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ   

- - 

3. มีการต่อยอดโครงการความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

3 โครงการ 3 โครงการ 

4.  เกิดมูลค่าการค้าทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 406.6 ล้านบาท 
 

 

20) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ  

ประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในปี 2015 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (ASEAN single 
market and production base) โดยก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน การลงทุน และแรงงานที่มี
ทักษะโดยเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ ไทยทั้งในด้านที่
เป็นประโยชน์และในด้านที่เป็นอุปสรรค โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่มีข้อจ ากัดทั้งทางด้านเงินลงทุน 
ความสามารถในการประกอบการ และองค์ความรู้ จะไม่สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากภาครัฐ  ดังนั้น สสว. จ าเป็นต้องศึกษาแนวทาง
ในการตั้งรับการเข้ามาแข่งขันของธุรกิจบริการจากประเทศสมาชิกอาเซียน แนวทางการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรี
ภาคบริการ รวมถึงเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ ให้สอดรับกับสถานการณ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการก าหนดโครงร่างการศึกษา ประเด็นหลักในการวิเคราะห์ และกลุ่มเป้าหมาย และก าหนด

หลักเกณฑ์และคัดเลือกกลุ่มบริการเป้าหมายการศึกษา   โดยการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจภาคบริการที่
เป็นเป้าหมายการศึกษาของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเสนอธุรกิจต้นแบบที่มีการให้บริการในระดับภูมิภาค        การจัดท า
ฐานข้อมูลกรณีศึกษาผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการต่างชาติในประเทศไทย และวิเคราะห์ผลกระทบและจัดท า
ข้อเสนอแนะการปรับตัวของผู้ประกอบการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  โดยด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ม.เกษตรศาสตร์  

 

3.3 โครงการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 

1.  ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการประกอบการ
ภาคธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 

 

2.  ต้นแบบการท าธุรกิจระดับภูมิภาค (Regional Business Model) ของธุรกิจบริการ 4 ต้นแบบ รอผล 

3.  ฐานข้อมูลกรณีศึกษาผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจบริการของต่างชาติที่
ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทย 

1 
ฐานข้อมูล 

รอผล 

4.  ผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการและเจา้หน้าทีภ่าครัฐและเอกชน เข้ารว่มการ
สัมมนา และ/หรือ เข้าดูข้อมูลจาก Website เพ่ือรับทราบการน าเสนอข้อมูลผล
การ ศึกษา และแนวทางการปรบัตัวเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

600 ราย รอผล 

ผลลัพธ์ 

1. ส านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาใช้
ในการก าหนดแนวทางการส่งเสริม SMEs 

2 มาตรการ รอผล 

2. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และรับทราบทิศทางในการปรับตัวเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

500 ราย รอผล 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs สามารถน า
ข้อมูลจากการสัมมนาไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน SMEs ได้ 

50 
หน่วยงาน 

รอผล 

 

 

 

3.4   การเป็นเจ้าภาพร่วมกับจีนในงาน  China International  SME Fair (CISMEF) 2011 
 

 21) การเป็นเจ้าภาพร่วมกับจีนในงาน  China International SME Fair (CISMEF) 2011 
 

 ประเทศจีนทาบทามไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 
8 ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครกวางโจว วันที่ 22 – 25 กันยายน 2554 โดยงานดังกล่าวเป็นงานใหญ่ระดับชาติที่รัฐบาลจีนให้
ความส าคัญมาก จัดเป็นประจ าทุกปี ที่นครกวางโจว โดยปีที่ผ่านๆมา จีนได้เชิญประเทศต่างๆ เป็นเจ้าภาพร่วม 
โดยเฉพาะประเทศที่มีสถานกงสุลใหญ่ประจ าที่นครกวางโจว ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สเปน และ
ออสเตรเลีย โดยรูปแบบงานจะเป็นการจัดแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน 
และนานาชาติ 
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ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ 5 สาขาอุตสาหกรรม จากจ านวน 200 ราย มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 

187 ราย ในสาขาอาหาร ของตกแต่งบ้าน เครื่องส าอาง สมุนไพร สื่อมีเดีย ปิโตรเคมี เพ่ือเข้าร่วมงาน China 
International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8  ณ นครกวางโจว ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2554   และ
ประสานกับประเทศจีน ในการจัดหาผู้ประกอบการจีน  ส าหรับการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยใน 5 สาขา  

จากการเข้าร่วมงานดังกล่าว  ได้เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในการจ าหน่ายสินค้าภายในงานประมาณ 
20 ล้านบาท  และจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่ 22 - 25 ก.ย 54 มีการเจรจาการค้า
ธุรกิจกับจีนและนานาชาติไม่น้อยกว่า 417 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 720 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจาก Buyer 
ทั้งชาวจีนและนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส สมุนไพร และสปา ได้รับการติดต่อจาก 
Distributor จากประเทศต่างๆ รายละไม่น้อยกว่า 3 - 5 ราย  

และได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมออกงาน ของผู้เข้าร่วมออกงานระหว่างวันที่ 22 - 25 
ก.ย.  54  โดยผู้เข้าร่วมออกงานในครั้งนี้ มคีวามพึงพอใจร้อยละ 85 

 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 

1.  จ านวนผู้เข้าร่วมชมงานใน Thailand Pavilion ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย 70,000 ราย 

2. ผู้ประกอบการ/บริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 150 บริษัท /ร้านค้า 187 บริษัท 

3. การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)  300 คู่ 417 คู่ 

ผลลัพธ์ 

1. มูลค่าซื้อขายของผู้ประกอบการ/บริษัท ที่ร่วมออกงานแสดงสินค้า มีรายได้ไม่น้อยกว่า  3 ล้านบาท 20 ล้านบาท 

2. ผู้ประกอบการมมีูลค่าธรุกิจจากการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 450  ล้านบาท 720 ล้านบาท 

3. ผู้เข้าร่วมออกงานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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4.1  งานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร   

22) พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เนื่องจาก ICT เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการด าเนินงานยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการประสานการท างาน  
การกระจายข้อมูลข่าวสาร และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง และ
ระบบสารสนเทศของส านักงานฯ สามารถรองรับการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆของส านักงานฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   

ด าเนินการศึกษาและทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานฯ และจัดตั้งคณะท างานแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานฯ และด าเนินการจัดการ
ประชุมคณะท างานฯ ดังกล่าว จ านวน 2 ครั้ง  และได้จัดท าร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ด าเนินการตรวจสอบการท างานของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในส านักงาน  และ
ปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ ของส านักงานฯ ต่อเนื่องทุกๆ เดือน และจัดจ้างบริษัทในการดูแลระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์สารสนเทศของส านักงานฯ  และมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด าเนินการตรวจสอบการท างานของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายภายในส านักงาน  
2. โปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky พบมีการกระท าในลักษณะก่อความเสียหายรวม 11,586 ครั้ง 
3. จัดประชุมคณะท างานเว็บไซต์ครั้งที่ 5 
4. ยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สสว. มีการเข้าชมรวม 503,550 ครั้ง (ที่มา : http://truehits.net/) 
5. เพ่ิมข้อมูลจ านวนร้านค้าออนไลน์ 57 ร้านค้า 
6. ส านักงานฯ มีร้านค้าออนไลน์ที่มีข้อมูลครบ จ านวน 380 ร้านค้า 
ส าหรับรายงานการด าเนินการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  จากการบริการซ่อมแซมแก้ไข หรือ 

จัดหาทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ (Corrective Maintenance : CM) และได้จัดท ารายงานการแก้ไขซ่อมแซม
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 35 รายการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 

1. แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานฯ (2554-2559) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 

(ฉบับร่าง) 

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานฯ (2554-2559) 1 ฉบับ - 

3. ระบบงานภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน 2 ระบบ 2 ระบบ 

4. รายงานการด าเนินการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 12 ฉบับ 5 ฉบับ 

ภารกิจที่ 4  การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธ์ 
1. ส านักงานฯ สามารถน าแผนแม่บทด้านสารสนเทศฯ และแผนปฏิบัติการด้าน

สารสนเทศฯ ไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารงานด้านสารสนเทศของส านักงานฯ  
2 แนวทาง - 

2. สัดส่วนการลดลงของขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศภายใน  เมื่อ
เทียบกับข้ันตอนการในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ ก่อนมีการจัดท าระบบ 

20 ร้อยละ - 

3. สัดส่วนที่ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดของส านักงานฯ สามารถ
ด าเนินงานได้ เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งหมดของส านักงาน 

ร้อยละ 99 - 

 

23) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในปี 2554 ได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตามสมรรถนะหลักขององค์กร สมรรถนะการ

บริหารจัดการส าหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป และสมรรถนะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมี
กิจกรรมการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส านักงานฯ และสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานฯ 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
- ด าเนินการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปี 2554 และได้รับอนุมัติจาก ผอ.สสว. เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2554  
- ด าเนินการให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป เป้าหมาย 180 ราย พนักงานได้รับการ

ฝึกอบรม จ านวน *198 ราย (1หลักสูตรอบรมได้มากกว่า 1 คนและจ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่นับรายชื่อซ้ า ) 
ทั้งนี้นับการเข้าร่วมอบรมของพนักงานชั่วคราวด้วยจึงเกินเป้าหมาย 180 คน  

- ด าเนินการให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ เป้าหมาย 40 ราย  พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน *81 ราย ในหลักสูตรเฉพาะด้าน  

- ด าเนินการให้พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะตามความต้องการของส านักงานฯ 5 
หลักสูตร ด าเนินการได้ 9 หลักสูตร  โดยพนักงานที่เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีสถาบันในทุกหลักสูตร  

- ส่วนการสนับสนุนทุนการศึกษา อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2544 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 
1. แผนฝึกอบรมประจ าปี 2554 1 แผน 1 แผน 
2. พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป 180 ราย *198 ราย 
3. พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ 40 ราย *81ราย 
4. พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะตามความต้องการของส านักงานฯ  5 หลักสูตร 9 หลักสูตร 
5. สนับสนุนทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตร) 3 ทุน - 
ผลลัพธ์ 
1. แผนฝึกอบรม 1 แผน 1 แผน 
2. พนักงานผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด  ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : * หมายถึง  รวมพนักงานช่ัวคราว 
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24)จัดท าสรุปผลการด าเนนิงานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายงานประจ าป ี

การด าเนินงานของส านักงานฯ ในการส่งเสริม SMEs  เป็นบทบาทส าคัญของส านักงานฯ ดังนั้น
เพ่ือให้หน่วยงานภายนอก  องค์กรต่างๆ และสาธารณชน รับทราบ บทบาท หน้าที่และภารกิจของส านักงานฯ จึงได้
จัดท า หนังสือสรุปผลการด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 เพ่ือแจกจ่ายให้
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
ด าเนินการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ในรอบปี 2553 และ

คัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมในการจัดพิมพ์ออกแบบรูปเล่มและแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดท าหนังสือ
สรุปผลการด าเนินงานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ จ านวน 345 ราย เพ่ือเป็นการเผยแพร่ บทบาท หน้าที่และภารกิจของ
ส านักงานฯ ให้หน่วยงานภายนอก  องค์กรต่างๆ และสาธารณชนได้รับรู้  

ด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินงานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553
โดยการจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเผยแพร่ผลการด า เนินงานส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 จ านวน 345 ราย ได้แก่ (1) ส านักต่างๆ ภายใน สสว. จ านวน  48 ราย   
(2) ผู้ว่ารายการจังหวัด 76 จังหวัด  (3) สมาคมต่างๆ 40 ราย  (4) ธนาคาร  12 ราย  (5) ปลัดกระทรวง 17 ราย           
(6) หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 25 ราย (7) มหาวิทยาลัย  30  ราย  (8) อุตสาหกรรมจังหวัด 75 ราย         
(9) หน่วยงานอื่นๆ 4 ราย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ผลผลิต 
1. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 

2553 
600 เล่ม 600 เล่ม 

ผลลัพธ์ 
1. เผยแพร่ผลการด าเนินงานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 

2553 ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม SMEs ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมงานกับ สสว. และหน่วยงาน
ส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ 

ไม่น้อย
กว่า 300 

เล่ม 

327 เล่ม 

 
4.2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

26) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

สสว. จ าเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้
ได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ด้าน SMEs ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการปรับตัว เพ่ือรองรับสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนข่าวสารหรือ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
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ผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่  สื่อต่างๆ  รายการโทรทัศน์  รายการวิทยุ  และสื่อสิ่งพิมพ์รายวัน  รายสัปดาห์   
รายเดือน   

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป   
 ด าเนินการจัดงานและเข้าร่วมงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  จัดงาน SMEs Open Market เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ าท่วม ในวันที่ 30 
พย.-2 ธค.53 ณ เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 4 ผู้ประกอบการร่วมออกบูธจ านวน 80 ราย 

ครั้งที่ 2   จัดงานแถลงสถานการณ์ SMEs รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2554 เรื่อง “มุมมองและข้อคิด 
SMEs ถึงรัฐบาลใหม่” โดยร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และสมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 4-6 ชั้น 4 โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ   

ครั้งที่ 3  จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 (2555-2559) : ทิศทางการ
พัฒนา SMEs ไทย”  ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น.–14.30 น. ณ ห้องประชุม 1802 สสว. เพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs 
จะได้รับภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)   

ครั้งที่ 4   จัดงานแถลงข่าว ความส าเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน China International SME 
Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8 เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพความส าเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ในวันพุธที่ 28 
กันยายน 2554 ระหว่างเวลา10.00-11.45 น. ณ ห้องชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 5  จัดงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน China International 
SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ SMEs ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา10.00-11.30 น. ณ ห้องชุณหะวัณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

ครั้งที่ 6  เข้าร่วมงาน"มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 11 MONEY EXPO 2011" โดยได้ร่วมมือกับ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างช่องทางในการเพ่ิมรายได้และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่สมาชิก กบข. ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

ครั้งที่ 7  เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต มีหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานกว่า 20 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วม
งานกว่า 1,000 คน  

ครั้งที่ 8  เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ประจ าปี 2554 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพ่ือเผยแพร่และ
สนับสนุนกิจกรรมคิวซีในทุกๆ สาขาการผลิต และการบริหาร เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นเวทีระดับชาติส าหรับการเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ก าหนดจัดงาน วันที่ 25-27 เมษายน  
2554 งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่ 28-29 เมษายน 2554 งานมหกรรมคุณภาพภาค
รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน 

ครั้งที่ 9  เข้าร่วมงาน"มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 11 MONEY EXPO 2011" โดยได้ร่วมมือกับ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างช่องทางในการเพ่ิมรายได้และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่สมาชิก กบข. ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
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ครั้งที่ 10  เข้ารว่มงาน ""SME Thailand Expo 2011 "" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 
ณ Hall 1-2 อิมแพคเมืองทองธานี ในการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs 
ประชาขนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าธุรกิจด้านต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการ
เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของสินค้า และบริการของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่อยากจะมีธุรกิจเป็น
ของตัวเอง สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น   

 ด าเนินการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ สสว.ผ่านระบบเสียง ดังนี้ 
 1. เผยแพร่บทบาท ภาพลักษณ์ และกิจกรรม ของ สสว. ผ่านรายการทีวี ชี้ช่องรวย ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2554 (เริ่ม กพ.-กย.54 สัปดาห์ละ 1 วัน) ยอดผู้รับชมรายการที่ได้รับการส ารวจจาก AGB Nelson 
Media Research ประจ าเดือนสิงหาคม 2554 จ านวน 606,000 ราย 

2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สสว.บนเว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ www.thairath.com (เริ่ม พ.ค.-
กย.54) ยอดผู้เข้าชมเว็ปไซต์ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน 1,281,276 ราย  

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการจัดงานและเข้าร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็น
การสร้างความรับรู้และความเข้าใจพร้อมกระตุ้นให้ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนน าแนวทางไปใช้ รวมทั้งเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ของส านักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานหลักที่ก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศ ในการ
ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์และด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

    3.1.ผลิตสารคดีสั้น หรือพูดประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ความยาว 1 นาที จ านวน 20 ตอนเพ่ือ
เผยแพร่จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง 

    3.2 บทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ตอน 
    3.3 สัมภาษณ์ผู้บริหาร สสว. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
    3.4 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ที่จัดขึ้น 2 ครั้ง           

ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นต่อครั้ง 
   3.5 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย Pull Frame ขนาด 3 X 3 เมตร  และ 

Roll Up ขนาด 0.85 x 2 เมตร 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 

ผลผลิต 
1. จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 5 ครั้ง 10 ครั้ง 
2. เผยแพร่บทบาท ภาพลักษณ์และกิจกรรมของ สสว. แก่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า 
(*ผลที่เกิดขึ้นนับจากจ านวนผูร้ับชมรายการโทรทัศน/์ผูเ้ข้าชมเว็บไซต์/การเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์) 

100,000 
ราย 

59,185,377*
ราย 

ผลลัพธ์ 
 1. สสว. มีขีดความสามารถในการตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ - - 
2. สามารถสื่อสารภารกิจของส านักงานสู่สาธารณชนในฐานะหน่วยงานหลักในการ

ส่งเสริม SMEs ของประเทศ 
- - 

 

 


