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ลําดับที ่1. งานจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจําปี  

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  มาตรา 37  ให้ สสว.            

จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สสว. เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการฯ  ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราช

กิจจานุเบกษา และมาตรา 38 ให้สํานักงานฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงผลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสถานภาพความจําเป็นและเง่ือนไข

ด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหาดังกล่าว โดยจัดทําเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคตามความเหมาะสม  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานฯ ได้จัดทําแผนแม่บทระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 และ

จัดทํากรอบแผนปฏิบัติการ 5 ปี ที่สอดรับกับแผนแม่บทดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

2555 และ 2556 เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอโครงการส่งเสริม SMEs ที่สอดรับกับกรอบแผนฯ การส่งเสริมดังกล่าว 

ด้วยแล้ว และเน่ืองจากเป็นงานท่ีต้องดําเนินการต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีงบประมาณ จึงได้จัดทํากรอบแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริม SME ปี 2557 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาโครงการปี  2557  ที่เหมาะสมสําหรับการส่งเสริมและพัฒนา 

SMEs ให้เติบโตเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยด้านการผลิต ด้านการค้าและด้านบริการ ต่อไป 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

  ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทบทวนการดําเนินงานตามกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 

2555-2556 สถานการณ์ SMEs ในปัจจุบัน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ

ส่งเสริม SMEs เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2557 จํานวน 4 ครั้ง   จัดทํากรอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี ๒๕๕๗ และประเด็นการส่งเสริมที่มุ่งเน้นดําเนินงานในปี 2557 ได้แก่ ประเด็นที่ 1. การเพ่ิม

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 วางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 2  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และประเด็นที่ 3  การรับมือ

วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ SMEs  โดยนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบเมื่อ 8 

สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร สสว. พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555  และเผยแพร่กรอบแผนฯ โดยการจัดประชุมช้ีแจงกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

ปี 2557 และแนวทางการจัดทําโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ปี 2557 ณ โรงแรมอมารี วอ

เตอร์เกท กับหน่วยร่วมดําเนินงานจํานวน 137 หน่วยงาน หน่วยร่วมดําเนินงานได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศปี 2557 จํานวน 96 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,600,199,684.85 บาท   จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษ์โครงการ ที่ประชุมได้ข้อสรุปจํานวนโครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

ของประเทศ ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 71 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,447,567,840.85 บาท และจัดประชุมคณะทํางาน

ประเมินความเหมาะสมของโครงการ ได้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ที่ส่งเป็นคําของบประมาณประจําปี

งบประมาณ 2557 จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 171,066,0000 บาท  

 

   ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2557 แผน 1 1

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องเผยแพร่กรอบแผน 
ปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2557 

หน่วยงาน 1 1

 

ลําดับที ่2.  งานจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา  

 สสว. ได้จัดทําแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555-2559 และผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 แล้วน้ัน  ซึ่งมีการกําหนด ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ สําหรับให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs นําไปประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ  ที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ที่เกิดจากการบูรณาการเช่ือมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

 เน่ืองจากวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ครอบคลุมถึง กิจการ

ผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ซึ่งใน

แต่ละสาขาอุตสาหกรรมมีลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประสบปัญหาและข้อจํากัดที่แตกต่างกัน  การส่งเสริม SMEs จึงมีความ

จําเป็นต้องทราบสภาพปัญหาและผลกระทบ ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการ

พัฒนา SMEs ให้เหมาะสม  
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ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งผล

กระทบต่อ SMEs ของไทยในแต่ละสาขาและทบทวนผลการศึกษาการส่งเสริม SMEs รายสาขาที่ผ่านมา เพ่ือคัดเลือก SMEs 

เป้าหมายในการจัดทําแผนการส่งเสริม SMEs รายสาขา โดยได้กําหนดสาขาเป้าหมาย ได้แก่ สาขาอาหาร  สาขาท่องเที่ยว 

สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สาขาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และสาขาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

- ศึกษาและจัดทําแผนการส่งเสริม SMEs  ในสาขาเป้าหมาย โดยดําเนินการ 

     1) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ มาตรการการแก้ไขปัญหา และแนวทางการส่งเสริม SMEs ใน

แต่ละสาขาเป้าหมาย จากข้อมูลทุติยภูมิ และการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เป็นต้น  

2)  จัดระดมความคิดเห็นเพ่ือรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ในสาขาต่างๆ 

-  วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม SMEs ใน แต่ละสาขาเพ่ือเป็นแนวทาง

สําหรับการส่งเสริม / แก้ปัญหาอุปสรรคให้ SMEs ในแต่ละสาขา โดยได้จัดทําแผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติการส่งเสริม 

SMEs สาขาอาหาร  สาขาท่องเที่ยว  สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และสาขาสิ่งทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม และจัดประชุมนําเสนอแผนการส่งเสริม SMEs รายสาขา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกในการส่งเสริม SMEs รายสาขา สาขา SMEs 5  5

2. แผนการส่งเสริม SMEs รายสาขา  แผนการส่งเสริม 

SMEs รายสาขา 

1 1

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. แผนการส่งเสริม SMEs รายสาขา ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้บริหาร สสว. 

แผนการส่งเสริม 

SMEs รายสาขา 

1  1

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาSMEs นํา

แผนไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และสสว.ใช้เป็น

กรอบแนวทางในการวิเคราะห์การสนับสนุนโครงการภายใต้

หน่วยงาน 10 อยู่ระหว่าง

การรอผล 
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

แผนปฎิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2555-2559  

 

ลําดับที ่3. งานจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจําปี  

 สสว.  เริ่มดําเนินการจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (White Paper) เป็น

ประจําทุกปี ต้ังแต่ปี 2544  เป็นต้นมา   ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ใน

การสะท้อนถึงสถานการณ์ของ SMEs ในด้านต่างๆ ในรอบปี การจัดทํารายงานดังกล่าว จะนําเสนอผลการดําเนินงานต่างๆ ที่

สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ SMEs ไทย  รวมทั้งเพ่ือสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์

โครงสร้างสถานภาพของ SMEs ในแง่มุมต่างๆ และการติดตามสถานการณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดนโยบายการส่งเสริม 

SMEs อีกทั้งยังได้จัดทํารายงานสถานการณ์ SMEs รายเดือน เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สสว. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจรับทราบ

สถานการณ์ SMEs อย่างต่อเน่ือง 
  

ผลการดําเนนิงานโดยสังเขป 

1. การจัดทํารายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2554 และ ปี 2555 เป็นการสะท้อนถึง สถานการณ์ของ 
SMEs ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 :  สถานการณ์และตัวช้ีวัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2554  และปี 2555 เพ่ือรายงาน

บทบาทของ SMEs ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญได้แก่  GDP ในประเทศของ 

SMEs , การนําเข้าและส่งออกของ SMEs  รวมถึงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs 

 ส่วนที่ 2 :  สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs เพ่ือรายงานสถานการณ์ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ประเด็นที่สําคัญ คือ จํานวนและการจ้างงานของ SMEs และการจัดต้ังและยกเลิกกิจการของ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลใน 

ปี 2554 

 ส่วนที่ 3 :  ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับ AEC ของ SMEs ไทย เป็นการศึกษาตัวช้ีวัดเชิงนโยบาย SMEs 

ของอาเซียน และผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC ) ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจไทย  รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ภาคการผลิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC และการเปิดการค้าเสรีภาค

การบริการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ  

ส่วนที่ 4 :  ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs เป็นการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่มี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

SMEs จากผลกระทบของอุทกภัย  และการปรับอัตราค้าจ้างขั้นตํ่าใหม่ การประเมินสถานภาพการพัฒนา SMEs 

ปีงบประมาณ 2554 ตามกรอบแผนแม่บทฉบับที่ 2 ปี 2550-2554 ของประเทศไทย 
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2. ดําเนินการศึกษาดัชนีเศรษฐกิจย่านการค้าจตุจักร ศึกษาแนวทางการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs  

เพ่ือใช้ในการจัดทํารายงานสถานการณ์ SMEs และใช้สําหรับการเผยแพร่ในปีต่อไป  

3. มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ (White Paper)  จํานวน 1,000 

เล่ม / CD จํานวน 1,000 แผ่น และดําเนินการนําส่งให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 579 หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่

ผ่านทาง www.sme.go.th  เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม SMEs นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด

แนวความคิดและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับการส่งเสริม SMEs ของประเทศต่อไป 

4. มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน เป็นการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ

SMEs ประกอบด้วยดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ ภาคการค้าและบริการ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs ในแต่ละ

เดือนจํานวน 12 ฉบับ (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) เผยแพร่ผ่านทาง www.sme.go.th  

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

  1. มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(White Paper) ปี 2554 ที่มรีายละเอียดและเน้ือหาซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา SMEs ของประเทศ 
 

เล่ม (รายงาน)
แผ่น (ชุด) 

1,000 และ/ 
CD 1,000 

 รายงาน 1,000 เล่ม 
และ  

 CD 1,000 แผ่น 

  2. มีรายงานสถานการณ์ SMEs รายเดือน 
 

ฉบับ 12 12

  3. ไฟล์รายงานสถานการณ์ฯ รายปี ที่สามารถ Download 
เป็น pdf . file ได้จากเว็ปไซต์ของ สสว.   
 

ชุด 1 1

4. ไฟล์รายงานสถานการณ์ฯ รายเดือน ที่สามารถ 
Download ได้จากเว็บไซต์ของ สสว. 
 

ชุด 12 12

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

  1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้รายงานฯ เป็นข้อมูลหลัก
ในการให้การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) หรือการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับ SMEs อีกทั้งยังเป็น
การต่อยอดแนวความคิดและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศต่อไปในอนาคต 

หน่วยงาน 500 597
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

  2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มคีวาม
พึงพอใจในข้อมูลต่างๆ ในรายงานมีองค์ความรู้และฐานขอ้มูล
ที่ทันสมัยถูกต้อง สําหรับใช้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs 
ของประเทศ 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
80 

96.1

 
 

ลําดับที ่4. งานจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                    

 สสว .  เริ่มดําเนินการจัดทําดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและภาคบริการมาตั้งแต่  

ปี 2546 และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2554 ได้ดําเนินงานในภาคการผลิตมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการผลิต การ

ลงทุน การจ้างงาน ผลประกอบการและการลงทุน เพ่ิมเติม  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสะท้อนภาวการณ์ของภาคธุรกิจของประเทศ 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีผ่านดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู้ประกอบการ SMEs 

ประกอบด้วย ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน ดัชนี

ความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าผลิตของ SMEs รายไตรมาส และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ SMEs   ทั้งน้ีข้อมูลที่

ได้จากการจัดทําสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, การลงทุน, การจ้างงาน, ผลประกอบการ

และต้นทุนการประกอบการของ SMEs  

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

1. จัดทํารายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน โดยดําเนินการร่วมกับ ม.

หอการค้าไทย  รวมทั้งการจัดซื้อข้อมูลดัชนี และสํารวจกลุ่มตัวอย่างในการจัดทํารายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ

ภาคการค้าและบริการ ประจําเดือนกันยายน 2554 – สิงหาคม 2555 จํานวน 12 ฉบับ เป็นการสํารวจข้อมูลภาคสนามใน 

14 จังหวัด รวมจํานวนตัวอย่างประมาณ 2,000 ตัวอย่าง ซึ่งจะดําเนินการสํารวจภาคสนามเป็นรายเดือนโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา  สําหรับการกําหนดองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละประเภทธุรกิจ ดังน้ี  1) ภาคการค้าส่ง 

ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคและบริโภค และวัสดุก่อสร้าง  2) ภาคการค้าปลีก ได้แก่ รถจักรยานยนต์/รถยนต์ อุปโภค/

บริโภค (Modern Trade) อุปโภค/บริโภค (ด้ังเดิม) และค้าปลีกนํ้ามัน  3) ภาคบริการ ได้แก่ การก่อสร้าง กิจกรรมด้าน

อสังหาริมทรัพย์ บริการด้านสุขภาพ/ความงาม การท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ/วัฒนธรรม/กีฬา ด้านการขนส่ง โรงแรม/

เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร และขนส่งมวลชน 

การสํารวจดัชนีต้ังแต่ โดยมีเน้ือหาประกอบด้วย 

 -   บทสรุปผลดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TSSI) รวมภาค

การค้าและบริการ ภาคการค้าส่ง ภาคการค้าปลีก และภาคบริการ ทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าดัชนีฯ การปรับตัวในทิศทาง

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง มีสาเหตุมาจากการองค์ประกอบด้านยอดจําหน่าย กําไร การจ้างงาน การลงทุน หรือต้นทุน 
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 -  ผลดัชนีความเช่ือมั่น TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แยกตามองค์ประกอบของปัจจัย

กําหนดค่าดัชนี 

 -   ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการค้าและบริการต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของ SMEs  

 -   วิเคราะห์ดัชนีรายสาขาเด่นๆ ประจําเดือน 

 -  สรุปประจําไตรมาส องค์ประกอบของปัจจัยกําหนดค่าดัชนี ความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศ

และธุรกิจตนเอง   

 -  การเปรียบเทียบดัชนีความเช่ือมั่นในส่วนต่างๆ โดยปรับให้เป็นฐานเดียวกัน ได้แก่ ดัชนีความเช่ือมั่น

ภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ที่ดําเนินการจัดทําโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index : BSI) ที่ดําเนินการจัดทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และดัชนี

ความเช่ือมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ที่ดําเนินการจัดทําโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 -  ดัชนีความเช่ือมั่น TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการประกอบธุรกิจรายสาขา  

 -  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ 

 2.  จัดทํารายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส เพ่ือสํารวจกลุ่มตัวอย่างในการ

จัดทํารายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยใน 3 ภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ / ม.

ขอนแก่น /ม.สงขลา ) จํานวนตัวอย่างของ  SMEs ที่จะทําการสํารวจ ศึกษา และจัดทําดัชนีของแต่ละมหาวิทยาลัยตามแต่

ละภูมิภาคน้ันกําหนดไว้ไตรมาสละ 600 ตัวอย่าง รวมเป็น 1,800 ตัวอย่าง/ไตรมาส  และมีองค์ประกอบของดัชนีในเรื่อง  1)  

ยอดรับคําสั่งซื้อโดยรวม   2) ปริมาณการผลิต  3) สินค้าคงคลัง  4) ต้นทุนการประกอบการ   5) กําไรสุทธิ และ 6) การจ้าง

งาน โดยผลการสํารวจศึกษาและจัดทําเป็นดัชนีจะทําเป็นรายไตรมาส รวม 2 ไตรมาส เริ่มต้ังแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 

จนถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555     

3.  จัดทํารายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ  SMEs รายเดือน และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

จัดทํารายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ SMEs รายเดือน (กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555) จํานวน 12 ฉบับ โดยมี

เน้ือหาไปประกอบไว้กับรายงานสถานการณ์รายเดือน ประกอบด้วย 

 -  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs รายเดือน (การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลิต (มูลค่าเพ่ิม) ดัชนี

ผลผลิต (มูลค่าผลผลิต) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม อัตราการใช้กําลังการผลิต) 

 - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs เฉลี่ยเดือน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 -  อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs (Y-O-Y) 

 - อัตราการใช้กําลังการผลิตของอุตสาหกรรม SMEs 
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4. จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับข้อมูลดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาค

การค้าและบริการรายเดือน ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส  รวมทั้งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ 

SMEs โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว จํานวน 208 ราย และพบว่าผู้ได้รับข้อมูลมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.40 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. มีดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ที่มคีวาม
ชัดเจนถูกต้อง ประกอบด้วย 

เรื่อง 1 1 

- ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและ
บริการรายเดือน 

ฉบับ 12 12 

- ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต
ของ SMEs รายไตรมาส 

ฉบับ 4 2 

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ SMEs ฉบับ 12 12 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม หรอืได้รับ
ข้อมูล ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

 

93.4

 
 
ลําดับที ่5. โครงการจัดทําฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด  (สิ้นสุดการดําเนินงานธันวาคม 2556) 

สสว. ดําเนินการสํารวจข้อมูลเชิงลึกในกรุงเทพและอีก 18 จังหวัดใน 18 กลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ 

2553 และดําเนินการสํารวจต่อเน่ืองเพ่ิมเติมอีกกลุ่มจังหวัดละ 2 จังหวัด รวม 36 จังหวัดในปีงบประมาณ 2554  ดังน้ัน จึง

ทําให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัดครอบคลุมพ้ืนที่รวม 55 จังหวัด และกําหนดแผนงานในการดําเนินงานต่อเน่ือง

ในปีงบประมาณ 2555 ในพ้ืนที่อีก 15 จังหวัด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครบถ้วนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยข้อมูลเหล่าน้ี จะ

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของ SMEs ในแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัด ซึ่งทําให้เข้าใจและทราบถึงโครงสร้างและลักษณะของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบการอยู่ในแต่ละจังหวัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยประมวลร่วมกับฐานข้อมูลเชิง

สถิติที่สํานักงานฯ ได้มีการรวบรวมจากหน่วยงานอ่ืนๆ มาก่อนแล้วเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลเชิงลึกทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ อันจะนําไปสู่การกําหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติได้อย่างถูกต้อง ต่อเน่ือง และตรงตามสถานการณ์

ของ SMEs แต่ละกลุ่มแต่ละพ้ืนที่  และสามารถกําหนดแผนงานการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

1. ศึกษาสํารวจความต้องการใช้ข้อมูล  วางแนวทางการบูรณาการข้อมูล และประชุมหารือเพ่ือสํารวจ  

อุปสงค์-อุปทาน ข้อมูล และการจัดซื้อข้อมูลโดย 

   (1.1) กิจกรรมการจัดซื้อและจัดการข้อมูล 

-  สสว. ร่วมหารือกับสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่ปรึกษาในการจัดทํามาตราฐานสถิติในหลายสาขา ให้กับสํานักงานสถิติแห่งชาติในเบ้ืองต้น เพ่ือดําเนินการกําหนดแนวทาง

บูรณาการฐานข้อมูลสถิติ และการจัดการฐานข้อมูลเชิงลึก SMEs  

(1.2) กิจกรรมจัดทําอัตราส่วนทางการเงินของ SMEs พร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบเตือนภัยธุรกิจ ปีที่ 3 

ดําเนินงานร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นที่ปรึกษาโครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

2. การสํารวจข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด มี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา

โครงการฯ อยู่ระหว่างดําเนินงาน 

3. การเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลและสํารวจสถานการณ์ (นําร่อง 5 รายจังหวัด) ดําเนินการเช่ือมโยง

เครือข่ายข้อมูลและสํารวจสถานการณ์ในสาขาท่องเที่ยว และการเข้าหารือแนวทางการรวบรวมเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ จ.ราชบุรี จ. เลย จ.ตราด จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.เชียงราย ซึ่งเป็น 5 รายจังหวัดนําร่อง โดยดําเนินการ

ร่วมกับหน่วยงาน ดังน้ี  

• พ้ืนที่จังหวัดเลย  มีหน่วยร่วมดําเนินการ คือ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเลย 

• พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  มีหน่วยร่วมดําเนินการ คือ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

• พ้ืนที่จังหวัดตราด  มีหน่วยร่วมดําเนินการ คือ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตราด 

• พ้ืนที่จังหวัดราชบุรี  มีหน่วยร่วมดําเนินการ คือ หอการค้าจังหวัดราชบุรี 

• พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีหน่วยร่วมดําเนินการ คือ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินงาน 

4.  การปรับปรุงตาราง IO Table SMEs ให้มีขนาด 180 สาขา โดยมีบริษัท Excellent Business 

Management จํากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ  สําหรับตาราง IO Table SMEs เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ 

SMEs เมื่อตัวแปรทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป เช่น ราคานํ้ามัน ค่าจ้างแรงงานงบประมาณภาครัฐที่ลงแต่ละ Sector เปล่ียนไป 

ตาราง IO จะช่วยวิเคราะห์ผลกระทบต่อ  SMEsว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด  หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้
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ตัวชี้วัด  หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. มีข้อมูลจากการประมวลผลฐานข้อมูลในมิติต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือในรูปแบบรายงาน มิติข้อมูล 3 -

2. มีฐานข้อมูลเชิงลึก SMEs 18 กลุ่มจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเหลือจากการดําเนินงานในปี 

2554 (จํานวน 22 จังหวัด) 

ฐานข้อมูล 1 -

3. มีข้อมูลเชิงลึกอนุกรมเวลาจํานวน 2 คร้ัง(รายคร่ึงปี) โดยมีจํานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

2,000 ตัวอย่างต่อ 1 คร้ัง 

จังหวัด 5 -

4. ปรับปรุงตาราง IO Table SMEs  ให้มีขนาด 180 สาขา ตาราง 1 -

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1. จํานวนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากรายงานการสํารวจ

ไม่น้อยกว่า 

200,000/ 

100 

ราย/

หน่วยงาน 

-

2. มีข้อมูลท่ีหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 20 หน่วยงาน -

3. สามารถนําตาราง IO Table  SMEs ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs ได้ 1 วิธีการ -

 

 
 
ลําดับที ่6. งานติดตามผลการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  
 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 คือ การเสนอแนะนโยบายและ

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งประสานจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม การรายงานผลการดําเนินงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เก่ียวข้อง และมี

บทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ด้วยภารกิจ ดังกล่าว สสว. จึงต้องดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานทั้งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพ่ือให้ทราบผลการการดําเนินงาน และนํามา

ประมวลเป็นภาพรวมในการส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ตลอดจนนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป   

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
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1.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและกรอบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยการจัดทําคู่มือแนวทางการ

ดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 

2555  

2.  ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ปี 2555 เป็นรายเดือน เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอคณะกรรมการบริหาร สสว. เป็นรายไตรมาส  

ปัจจุบันดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม เป็นรายไตรมาส จํานวน 5 รายงานดังน้ี 

1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2554 ไตรมาสที่ 4/54  (เดือน ก.ค.- 

ก.ย. 54)  

2) รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2555 ไตรมาสที่ 1/54 (เดือน ต.ค. - 

ธ.ค. 54)   

3) รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2555 ไตรมาสที่ 2/55 (เดือน ม.ค. - 

มี.ค. 55) 

4) รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2555 ไตรมาสที่ 3/55 (เดือน เม.ย. - 

มิ.ย. 55) 

5) รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2555 ไตรมาสที่ 4/55 (เดือน ก.ค. – 

ก.ย. 55)** 

3.  ติดตามผลการดําเนินงานโครงการจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์การดําเนินงาน/โครงการ ของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/หน่วยร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานฯ ต่อไป 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. รายงานผลการติดตามการดําเนินโครงการจาก

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

รายงาน

 

4

 

5** 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

1. หน่วยงานภายใน สสว. และหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมมีกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงการเพ่ือนําไป

ประกอบ  การจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

หน่วยงาน 10

 

22 

**เป็นการจัดทํารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของโครงการท่ีได้รับการขยายระยะเวลา 

 
 

ลําดับที ่7. งานติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  

สสว . เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

พ.ศ. 2543 และได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต้ังแต่ปี 2544 ถึง ปัจจุบัน   

ซึ่งสํานักงบประมาณ  มอบอํานาจให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณให้บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดไว้  พร้อม

ทั้งรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ  และการติดตามรายงานผลจึงเป็นเคร่ืองมือในการกํากับดูแลการดําเนินงาน และการ

ใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของ สสว.  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรับทราบความก้าวหน้า 

ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในมิติต่างๆ สํานักงานฯ จําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  เพ่ือนํา

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงของการบริหาร กํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานฯ ในภาพรวมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจสําคัญของสํานักงานฯ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับใช้ในการรายงานผลการ

ดําเนินงานฯ ของสํานักงานฯ ต่อผู้บริหารสํานักงานฯ ผู้บริหารระดับกระทรวง รวมไปถึงคณะกรรมการส่งเสริมฯ และ

คณะกรรมการบริหารฯ  และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนการดําเนินงานของสํานักงานในปีต่อไป   

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

1.  การติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงานฯ ในภาพรวม ปี 2555 เพ่ือดําเนินงานใน 4 

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น  22 งาน/โครงการ สรุปได้ดังน้ี  

1.1 วางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย การ

จัดทํากรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจําปี 2557 และจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

และทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย ใน 5 สาขาเป้าหมาย ได้แก่ 1. สาขาอาหาร 2. สาขาอัญมณีและ

เครื่องประดับ 3. สาขาท่องเที่ยว  4. สาขาสิ่งทอ 5. สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังมีการพัฒนาองค์ความรู้และ

ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม SMEs ประกอบด้วย จัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจําปี การจัดทํา
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ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือนและรายไตรมาส  และการจัดทํา

ฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด จํานวน 22 จังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติ SMEs  ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพ่ือสะท้อนสภาวการ

เปลี่ยนแปลงของของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ  และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไวต์ สสว. 
 

1.2  การให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส่งเสริม SMEs มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการเพ่ิม

ศักยภาพ จํานวน 2,785 ราย เกิดมูลค่าทางการค้าทางธุรกิจ จํานวน 1,041.00 ล้านบาท  ดังน้ี 

 SMEs ได้รับองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ อยู่ระหว่างดําเนินงาน   

 ได้รับบริการปรึกษาแนะนําในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 2,785 ราย  

 จับคู่ทางธุรกิจ จํานวน 336 คู่ 

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มจังหวัด จํานวน 18 เครือข่าย  

นอกน้ันจากยังมีการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบอุทกภัย มีผลดําเนินการดังน้ี 

 สสว. ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานความช่วยเหลือ SMEs ประสบอุทกภัย  ผ่านสายด่วน สสว. 

Call Center 1301 ต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554  โดย SMEs ที่ติดต่อเข้ามาส่วนใหญ่ ต้องการความช่วยเหลือจํานวน 115 

ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขอความช่วยเหลือทางด้านการเงิน  รองลงมาเป็นการขอความช่วยเหลือซ่อมแซมเคร่ืองจักร การ

เคลื่อนย้าย เครื่องจักร และการขอเงินทุนหมุนเวียน ตามลําดับ  

 ดําเนินการจัดทําคู่มือ  SMEs Flood Manual  (มาตรการความช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบอุทกภัย

ของหน่วยงานต่างๆ) เพ่ือใช้เป็นคู่มือให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับทราบข้อมูลและการเข้าถึง

ความช่วยเหลือที่แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

 ดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานคลินิกอุตสาหกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูสถานประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคการค้า ภาคบริการ และ สสว. ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ

หอการค้าจังหวัด ให้บริการที่ปรึกษาเบ้ืองต้น ซึ่งจากการสํารวจพบว่า มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 579 ราย ส่วน

ใหญ่ผู้ประกอบการขอรับคําปรึกษามีความต้องการช่วยเหลือ ด้านการเงิน มาเป็นอันดับแรก โดยมีความต้องการให้ภาครัฐเร่ง

ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน อาทิเช่น สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า การขาดสภาพคล่อง การปรับโครงสร้างหน้ี รองลงมาคือทางด้าน

การซ่อมบํารุง/กฏหมาย/ภาษี และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ

ต่อไปได้   

1.3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยก่อให้เกิดมูลค่าการค้าทางธุรกิจ จํานวน 
775.80 ล้านบาท ประกอบด้วย  

 การดําเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 15 ประเทศ 

 ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ จํานวน 123,338 ราย 

 จับคู่ทางธุรกิจ จํานวน 580 คู่ 

 พัฒนาและสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ จํานวน 45 เครือข่าย 
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1.4  เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย (1) การพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศ 

เป็นการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของสํานักงานให้สามารถตอบสนองการใช้งานของเจ้าหน้าที่ได้และมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่ชัดเจน และ (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และ (3) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ โดยการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลและเผยแพร่

ภาพลักษณ์ กิจกรรมของ สสว. และผลการดําเนินงานของ สสว. ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

2. การประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงานฯ ปี 2554 โดยเป็นการประเมินผลใน

ภาพรวมและเน้นที่มิติของผลผลิต ผลลัพธ์และความคุ้มค่า จากการดําเนินงานในปี 2554 ร่วมกับที่ปรึกษา คือ ศูนย์วิชาการ

จุฬาลงการณ์  ซึ่งดําเนินการสํารวจผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  โดยการใช้หลักวิเคราะห์ตามตารางเหตุสัมพันธ์ Log Frame 

เพ่ือนําข้อมูลมาจัดวางและใช้ในการประเมินผลรูปแบบ CIPP ซึ่งจะเป็นสะท้อนทัศนคติของผู้ให้และผู้รับบริการ โดยใน

ภาพรวมมีผลการประเมินรูปแบบ CIPP อยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาในปี 2554 เป็นที่พ่ึงพอใจ

ค่อยข้างมาก ของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  และใช้ข้อมูลจากการสํารวจผู้รับบริการเพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการ

ดําเนินงานฯ ในปี 2554 โดยในการคํานวณค่า B/C Ratio ที่ได้เท่ากับ 1.09 ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่า

ต้นทุนที่จ่ายไปถึง 1.09 เท่า รวมทั้งมีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต (เชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุน) และการประเมินผลลัพธ์ เป็นการวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน โดย

ในภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงานฯ ในปี 2554 อยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง อีกทั้งจัดทํากรณีศึกษาระบบติดตามและประเมินผลของหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของ สสว. โดยเป็นการศึกษาดูงานในเร่ืองของการติดตามและประเมินผล

ของหน่วยงานภาครัฐได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคเอกชน คือ บริษัท ป.

ต.ท. จํากัด (มหาชน)  

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. รายงานผลการดําเนินงานภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงาน (รายไตรมาส)
 

รายงาน 4 4

2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
 

เรื่อง 1 1

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. รายงานผลการดําเนินงานฯ จากการติดตามและการประเมินผลฯ 
สามารถนํามาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

เรื่อง 1 1
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ลําดับที ่8. โครงการประเมินผลเชิงลึกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ  2553-2554  

ตามที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2552-2553  เป็นการดําเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มี

ส่วนเก่ียวข้อง  เพ่ือกําหนดทิศทางการส่งเสริม การบริหารจัดการ และการกํากับติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ส่งเสริม SMEs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทราบความคุ้มค่าของการดําเนินโครงการต่าง ๆ  ตลอดจนมีแนวทางการ

ปรับปรุงการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและต่อยอด

กิจกรรมการดําเนินงานอันจะส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนา SMEs เกิดความต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SMEs ในอนาคต จึงได้ดําเนินกิจกรรมประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2553-

2554 เพ่ือศึกษาถึงผลสําเร็จและประเมินผลการดําเนินโครงการทั้งในภาพรวมและการศึกษาเชิงลึก สําหรับใช้เป็นแนว

ทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตามกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป  

 

 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

จัดทํารายงานประเมินผลเชิงลึกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปีงบประมาณ  2553-2554 โดยร่วมกับที่ปรึกษาฯ (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีมิติสําคัญ และมี

การสํารวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการ ได้แก่ หน่วยงานร่วมดําเนินงานโครงการ จํานวน 12 หน่วยงาน และ

ผู้รับบริการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 29 สถานประกอบการ โดยการใช้แบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 1,146 ชุด  และนํามาวิเคราะห์

ประเมินผลสัมฤทธ์ิรายโครงการ จํานวน 17 โครงการ  ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาและผลการประเมินได้ ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์โครงการด้านการส่งเสริม.SMEs.โดยจําแนกผลการวิเคราะห์โครงการด้านการส่งเสริม SMEs 

ของแต่ละโครงการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ในมิติความสอดคล้องของเป้าหมายผลผลิต และผลลัพธ์การดําเนิน

โครงการท้ังในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ.2).ผลการดําเนินงานตามกลุ่มผลผลิตและผลลัพธ์ตามรูปแบบกิจกรรมสําคัญด้าน

การส่งเสริม SMEs พบว่า ภาพรวมผลการดําเนินโครงการตามตัวช้ีวัดผลผลิตเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสําเร็จเกินกว่า

เป้าหมายในระดับสูง และสําเร็จตามเป้าหมาย ในขณะที่ภาพรวมผลการดําเนินโครงการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์ส่วนใหญ่สําเร็จ

เกินกว่าเป้าหมายในระดับสูงมาก สูง และสําเร็จตามเป้าหมายในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

2. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการดําเนินโครงการด้านการส่งเสริม SMEs กับหน่วยงานอ่ืน โดย

ครอบคลุมประเด็นด้านกรอบแนวคิด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การกําหนดรูปแบบการบริหาร และกระบวนการหรือวิธีการ

ดําเนินโครงการ ด้านรูปแบบและลักษณะของกิจกรรมด้านการส่งเสริมที่มีความโดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบที่เหมาะสมในการ

ริเริ่มโครงการ และด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการในเชิงเปรียบเทียบ 
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3. การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

สําหรับการประเมินผลเชิงนโยบายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผลจําแนกเป็น  

2  ส่วน ได้แก่ 1) CIPP Model และ 2) Log Frame นอกจากน้ัน แนวทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวช้ีวัดของ

โครงการพิจารณาใน 4 ประเด็นสําคัญ ประกอบด้วย 1) ความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่

เก่ียวข้องในแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2) ความครอบคลุมของตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลได้ใน

ด้านต่าง ๆ 3) ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติเพ่ือจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด และ 4) การสะท้อนการวัดผลในมิติต่างๆ   จากการ

พิจารณาตัวช้ีวัดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2553-2554 

ทั้ง 17 โครงการ พบว่าตัวช้ีวัดผลผลิตโดยส่วนใหญ่มีความเหมาะสม ในขณะที่ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของโครงการยังขาดความ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และควรมีการเพ่ิมเติมตัวช้ีวัดในเชิงสังคมในบางโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างงาน ฝึกอาชีพ 

และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือเป็นการให้ช่วยเหลือที่เป็นการเฉพาะ 

4. การประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการด้านการส่งเสริม SMEs ในเชิงลึกของโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2553-2554 ทั้งในด้านความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

(Satisfaction Evaluation) ในภาพรวม การประเมินผลผลติ (Output Evaluation) เป็นการนําคะแนนทั้ง 4 มิติ มาหาคะแนน

ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก โดยกําหนดสัดส่วนค่านํ้าหนัก มิติปรมิาณ มิติคุณภาพ มิติเวลา มิติต้นทุน รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ 

(Outcome Evaluation) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Evaluation)  

5. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ประกอบด้วย  

5.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมเบ้ืองต้นสามารถจําแนกได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการลดลง

ของต้นทุนการผลิต ได้แก่ การคํานวณมูลค่าต้นทุนที่ลดลงจากการนําองค์ความรู้หรือการพัฒนาไปใช้คํานวณได้จากการนํา

มูลค่าเฉลี่ยของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการสอบถามคูณด้วยสมมติฐานของจํานวนวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ และด้าน

การเพ่ิมมูลค่ายอดขาย โดยการคํานวณมูลค่ายอดขายท่ีส่งผลให้รายได้เพ่ิมขึ้นหลักการเช่นเดียวกันกับการคํานวณมูลค่า

ต้นทุนที่ลดลงจากการเข้าร่วมโครงการ โดยนํามูลค่าเฉล่ียยอดขายที่เพ่ิมจากการสอบถามคูณด้วยสมมติฐานของจํานวน

วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ 

5.2 ผลกระทบด้านสังคม คือ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการในการพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยสามารถจําแนกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น ด้านการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างรายได้ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และด้านการเสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. การประเมินผลในมิติความคุ้มค่าของการลงทุน (Benefit-Cost Ratio Evaluation) โดยใช้วิธีการคํานวณ 

Economic B/C Ratio จากข้อมูลประมาณการผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์ สามารถนํามาคํานวณค่า Economic 

B/C Ratio หรือสัดส่วนมูลค่าผลประโยชน์รวมต่อมูลค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแสดงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรทาง
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การเงิน โดยในภาพรวมการดําเนินโครงการค่า Economic B/C Ratio ที่คํานวณได้เท่ากับ 5.36   ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ที่

ได้รับสูงกว่าต้นทุนที่จ่ายไปถึง 5.36 เท่า ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า หากพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2553-2554 ของ สสว. ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ย่ิง 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

 1. รายงานการประเมินผลเชิงลึกโครงการด้านการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2553-2554 และข้อเสนอแนะท่ีสามารถนํามาใช้
กําหนดแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต 

รายงาน 
(16 โครงการ) 

1 1 

17 โครงการ 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. หน่วยงานภายใน สสว. และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับ
การส่งเสริม SMEs  สามารถนําผลการประเมินเชิงลึกและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SMEs ไปใช้ประกอบการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนา 
SMEs 

หน่วยงาน 10 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่9. โครงการประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 2550 – 2554)  

 การประเมินผลแผนส่งเสริมฯ เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอดคล้อง

กับการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 2550-2554)   

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และการดําเนินงานส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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จากแหล่งเงินนอกกองทุนอ่ืนๆ  จึงได้ดําเนินการประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 

2550-2554) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ และให้ผู้บริหารระดับนโยบาย

ทราบผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในช่วง

ระยะเวลาของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 2550-2554) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้

หรือไม่ และนํามาประมวลเป็นผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศ  ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของหน่วยงานต่างๆ 

ต่อไป 

ผลการดําเนนิงานโดยสังเขป 

ในปี 2554 มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคงเหลือในประเทศทั้งสิ้นประมาณ 2,652,854 

วิสาหกิจ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงต้นแผนที่มีประมาณ 2,924,912 วิสาหกิจ 

พบว่ามีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลงประมาณ 272,058 วิสาหกิจ หรือลดลงร้อยละ 9.3 

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 2550-

2554) โดยภาพรวมแล้ว การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ โดยมี

ประเด็นที่ชัดเจน ดังน้ี 

1. ณ. สิ้นแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 ในปี 2554 GDP SMEs ปี 2554 มี

สัดส่วนเพียง 36.6% ของ GDP ของประเทศ โดยตํ่ากว่าเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้คือ 42% 

2. อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีของมูลค่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต 

เท่ากับ 5.3% โดยตํ่ากว่าเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้คือ 10% 

3. อัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีของมูลค่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคค้า เท่ากับ 

3.8% โดยตํ่ากว่าเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้คือ 5% 

4. อัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีของมูลค่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคบริการ 

เท่ากับ 5.1% โดยตํ่ากว่าเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้คือ 15% 

5. TFP Growth ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมายส่วนใหญ่ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ี

กําหนดคือ 5% ยกเว้น 3 สาขาที่ขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ได้แก่ สินค้าแฟช่ัน พลาสติก และ เฟอร์นิเจอร์ ของ

ตกแต่งบ้าน 

6. LP Growth ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่ากับ 2.69% ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้คือ 

3% 

7. ถึงแม้ว่าภาพรวมของอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในช่วงปี 2550-2554 เท่ากับ 7.3% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกของประเทศ (6.7%) และอัตราการเติบโตของ 

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย (ในช่วงปี 2550-2554) ส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 
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7.3 แต่มี 8 สาขาสําคัญ ที่เป็นสาขาที่มีมูลค่าการส่งออกสูงแต่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการส่งออกตํ่ากว่า 7.3 % คือ 

เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ของทําด้วยเหล็กและเหล็กกล้า ปลา สัตว์นํ้า จํา

พวกคลัสตาเซีย, เครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตฯ, ของปรุงแต่งทําจากพืช ผัก ผลไม้, เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถัก

แบบนิตฯ 

8. จํานวนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2551 โดยพบว่าใน ปี 2550 จํานวน 40,749 ราย ปี 2551 จํานวน 42,777 ราย ปี 2552 จํานวน  41,243 ราย ปี 

2553 จํานวน 50,776 รายและปี 2554 จํานวน 21,593 ราย 

  นอกจากน้ียังมีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที ่ 2 

รายยุทธศาสตร์  และผลจากการประเมินตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 31 ตัวช้ีวัด พบว่า มี 16 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 

51.6) ที่ได้ผลการประเมินสูงกว่าหรือเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนด ส่วนอีก 15 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 48.4) ยังได้ผลลัพธ์ของ

การประเมินที่ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย หรือสามารถสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ฉบับที่ 2 น้ี สมัฤทธ์ิผลเพียงประมาณคร่ึงหน่ึงของเป้าหมาย  

 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้ 

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. รายงานประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (ปี 2550-2554) 

รายงาน 1 1

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1 . หน่วยงานระดับนโยบาย และหน่วยงานปฏิบัติที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs สามารถนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริม 

SMEs รวมทั้งไปถึงการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน

ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

หน่วยงาน 10 อยู่ในระหว่างการเก็บผล

 

 

 



 

หน้า 22 จาก 54 
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ลําดับที่ 10  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train the Trainer) 

สสว. ได้จัดทํากิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือ SMEs ( Train the Trainer) ต้ังแต่ปี 2553 โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือสร้างที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และนําองค์

ความรู้ต่างๆที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทางน้ีจะสามารถช่วยกระจายความรู้ให้แก่

ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และ ทั่วถึงมากที่สุด เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการในการเข้าใจระบบบริหาร

จัดการ ตลอดจนการวางแผนการลงทุน การพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน  และสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการ รวมถึงการช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาของการดําเนินกิจการ จึงมีความ

จําเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน  

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

- ดําเนินงานร่วมกับหน่วยร่วมดําเนินการ เพ่ือกําหนดเกณฑ์การพิจารณา / การคัดเลือกผู้ประกอบการ / 

ประเมินผู้ผ่านการอบรม ดังน้ี  

  1. ภาคใต้จัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยร่วมดําเนินการ 

  2. ภาคกลางและภาคตะวันออกจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยร่วมดําเนินการ   

  3. ภาคเหนือจัดจ้างมูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยร่วมดําเนินการ   

  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดจ้างมูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วย

ร่วมดําเนินการ   

-  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐาน และ Work shop เพ่ือพัฒนาบุคลากร จํานวน 20 หลักสูตร ดังน้ี  

1. การอบรมหลักสูตรให้คําแนะนําการดําเนินธุรกิจมีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 2,042 ราย จากหลักสูตร

การอบรมจํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี  1) การบริหารการผลิต 2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การจัดการองค์กร 4) 

การตลาด 5) การวิเคราะห์ทางบัญชีและการเงิน 6) กฎหมายธุรกิจ 

2. หลักสูตรการเพ่ิมทักษะและความรู้เฉพาะทางผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมมีผู้เข้ารับการอบรม  

จํานวน 645 ราย จากหลักสูตรการอบรมจํานวน 14 หลักสูตร ดังน้ี 1) การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดต้ังโรงงาน 2) 

เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร 3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและข้ันตอนขออนุญาต อ.ย. 4) แหล่งเงินทุนสําหรับ 

SMEs 5) ข้อมูลสภาวะด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 6) หน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นที่ให้บริการและ

สนับสนุนธุรกิจชุมชนและSMEs 7) ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นในการดําเนินธุรกิจ 8) องค์กรและกลุ่ม

ธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  9) แหล่งความรู้และทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

การดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 10) หลักและเคร่ืองมือในการประเมินปัญหาเบ้ืองต้นและการเก็บข้อมูลเทคนิคการสัมภาษณ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 :  ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนสนบัสนนุและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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และทักษะการให้คําแนะนํา และการเตรียมตัวฝึกภาคปฏิบัติ 11) การอบรมองค์ความรู้เฉพาะทางตามกรอบสมรรถนะ 12) 

การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการเพ่ือรับฟังปัญหา 13) การระดมสมองเพ่ือสรุปผลการประเมินปัญหาใน

การดําเนินธุรกิจ พร้อมการให้คําแนะนํา  14) การจัดทํารายงานและนําเสนอการฝึกภาคปฏิบัติของแต่ละกลุ่มเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร หลักสูตร     20 20

2. จํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ราย 2,000   2,042

3. เครือข่ายวิทยากรส่งเสริมอาชีพ SMEs เครือข่าย 1 1

4.วิทยากรส่งเสริมอาชีพ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่น้อยกว่า ราย 500 645

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1.วิทยากรส่งเสริมอาชีพที่สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอด เพ่ือให้

เกิดการพัฒนาอาชีพ  
อัตราส่วน ร้อยละ 20 48 

 

ลําดับที่ 11.  โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย รวมกันเป็นเครือข่ายในการ

ช่วยเหลือและดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนเช่ือมโยงกับวิสาหกิจขนาด

ใหญ่ และพัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น  อีกทั้งเพ่ือพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ ส่วน

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ในการส่งเสริม SMEs ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายให้เกิดการบูรณา

การร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ในแต่ละจังหวัด รวมถึงเพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องกับ

การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในจังหวัดต่างๆ มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SMEs ของ สสว. ใน

การประสานงานการส่งเสริมช่วยเหลือ และพัฒนา SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน   

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
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ดําเนินการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและแนว

ทางการพัฒนา SMEs โดยดําเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาใน 4  ภูมิภาค / 4 หน่วยงาน  ได้แก่   

1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดําเนินงานของ 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  

2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ดําเนินงานของ 5 กลุ่ม จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดําเนินการของ 6 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 

นอกจากน้ีการดําเนินงานตามโครงการฯ ยังสามารถรวบรวมข้อมูลของ SMEs ซึ่งมีข้อมูล ประกอบด้วย 

จํานวน SMEs  ของภาคการผลิต  ภาคการค้า และภาคบริการ, รายช่ือผู้นํา SMEs ของแต่ละ Sector,   Sector  ที่โดดเด่น

ของกลุ่มจังหวัด  จํานวนอุตสาหกรรมรายสาขา  จํานวน SMEs ที่มีศักยภาพ   จํานวน Cluster   โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูล

การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ดังน้ี                

1. ฐานข้อมลูของ 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

2. ฐานข้อมูลของ 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ฐานข้อมูลของ 6 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานระดับผู้บริหาร สามารถรวบรวมข้อมูลการส่งเสริม SMEs 

รวมถึงการบูรณาการจัดเก็บข้อมูล  การต้องการความช่วยหลือของ SMEs ในแต่ละพ้ืนที่ และนํามาจัดทําเป็นแผนส่งเสริม 

SMEs 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ  

1. เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและแนวทางการ

พัฒนา SMEs 

เครือข่าย  18 15

2. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ในการพัฒนา

ธุรกิจและสร้างจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจ 

ราย 5,000 4,468

3. ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และองค์การเอกชน เข้าร่วมการพัฒนากลไกความ

ร่วมมือในการส่งเสริม SMEs  

กลุ่มจังหวัด 18 15

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

1. ความร่วมมือ ระหว่าง สสว. กับ ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ใน

การส่งเสริม SMEs ในกลุม่จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด 18 15

 

 

ลําดับที่ 12   งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center  

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การ

ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs  จึงได้ดําเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ขึ้นซึ่ง

เป็นการดําเนินงานที่ ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแหล่งศูนย์รวม และเสริมสร้างความรู้  ในด้านต่างๆ ให้กับ

ผู้ประกอบการ  SMEs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ กระจายสู่ส่วนภูมิภาค ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่างๆ เพ่ือให้

ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สําคัญจําเป็นสําหรับการนําไปพัฒนา ต่อยอด ความรู้ ได้

อย่างทั่วถึง รวมถึงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือ

บริการ เพ่ิมศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

กิจกรรมจัดทําองค์ความรู้ กรณีศึกษาผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ (SMEs Case Study) ในรูปแบบ

ของวีดิทัศน์ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ และผู้ประกอบการที่ชนะเลิศ OTOP PULS 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 11 ราย มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวคิดในการบริหารธุรกิจให้กับ

ผู้ประกอบการรายอ่ืน   

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 51,443 

ราย ได้แก่ 1) การจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อที่ผู้ประกอบการสนใจ ซึ่งได้มีการสํารวจความสนใจในหัวข้อที่ผู้ประกอบการสนใจ

ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนดําเนินการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี เน่ืองจากใน

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการดําเนินชีวิต พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเปล่ียนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตมากย่ิงขึ้น จึงได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือกับ

องค์กรภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองของเทคโนโลยี ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

(Software Park) และบริษัท กูเกิล ประเทศไทย จํากัด ในส่วนของหัวข้ออ่ืนๆ ได้ประสานกับวิทยากรที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ สําหรับการเตรียมการจัดการสัมมนาได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ใน
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พ้ืนที่ ดําเนินการจัดอบรมสัมมนา จํานวน 6 หัวข้อ มีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวน 639 ราย 2) การร่วมออกบูธให้คําปรึกษา

เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ และนําผู้ประกอบการร่วมงานแสดงสินค้า มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 42 ราย 

3)  สื่อองค์ความรู้ CD-ROM คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ มีผู้สนใจลงทะเบียนรับ CD-ROM จํานวน 215 ราย 4) จดหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ โดยได้เผยแพร่ Link SMEs Case Study และ Presentation องค์ความรู้ที่ใช้ประกอบการอบรมสัมมนา ส่ง

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Email) ให้กับสมาชิก สสว. จํานวน 50,547 ราย ก่อนดําเนินการจัดกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์

ผ่านเว็บไซต์และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการทราบ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ

และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผู้ประกอบการท่ีรับบริการของสํานักงาน ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของ

โครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ที่ประสานงานกับสํานักงาน ผลการสํารวจความพึงพอใจพบว่า 

ผู้ประกอบการท่ีรับบริการพึงพอใจ ร้อยละ 81.00 ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพึงพอใจ ร้อยละ 83.00 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ที่ประสานงานกับสํานักงานพึงพอใจ ร้อยละ 74.40  

กิจกรรมบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิก (MMS) ระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่เดือน

กันยายน – ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิก ระบบด้านการให้บริการสมาชิก ระบบด้าน

การจัดการข้อมูล และระบบด้านโครงสร้างใบสมัคร เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกให้มีความทันสมัย 

สะดวกต่อการใช้งานเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. ฐานข้อมลู SMEs ฐาน 1 ไม่สามารถดําเนินการได้

2. เผยแพรข่้อมูล ความรู ้และ/หรือสิทธิประโยชน์

ให้แก่ ผปก.ผ่านสื่อต่างๆ อย่างน้อย 

ราย 50,000 51,443  

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. ผปก.ได้รับประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูล 

SMEs Knowledge Center 

ครั้ง/ปี 1,000,000 ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากเป็นผลลัพธ์

ของผลผลิตที่ 1  ฐานขอ้มลู SMEs 

2. ผปก.ได้รับข้อมูล ความรู ้และ/หรือสทิธิ

ประโยชน์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ 70 96.41 

ข้อจํากัด ปัญหาและอุปสรรค 
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  ผลผลิตในการจัดทําฐานข้อมูล SMEs  เป้าหมาย 1 ฐาน และผลลัพธ์ ข้อที่ 1 ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จาก
การใช้ฐานข้อมูล SMEs Knowledge Center เป้าหมาย 1,000,000 ครั้ง/ปี  ไม่สามารถดําเนินการ เน่ืองจากการยกเลิกการ
จัดจ้างที่ปรึกษา เพราะระยะเวลาที่จํากัดจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 

 
 

ลําดับที่ 13  โครงการจัดงาน Thailand SME Expo  (สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 55) 

การจัดงาน Thailand SMEs Expo ที่ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ 

รวมทั้งเป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs  ให้ได้มีโอกาสพบปะกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

เพ่ือการเจรจาธุรกิจ  รวมถึงได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าในงานดังกล่าวด้วย  นอกจากน้ันยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่

บทบาท ภารกิจ รวมถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสํานักงานฯ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอีกทางหน่ีง ภายในงาน 

Thailand SMEs Expo  จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ใน

ด้านต่าง ๆ การเจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ  การให้บริการปรึกษาแนะนํา  การออกร้าน

จําหน่ายสินค้า และการแสดงผลงานสุดยอด SMEs ของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SMEs National Awards  โดยได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อ SMEs   ในการนําไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างครบวงจร ที่ผ่านมา สสว. ได้ดําเนินการจัดงาน Thailand SMEs 

Expo มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2553 และ 2554 (ปี 2010 และ 2011)  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวถือว่าได้รับความความสําเร็จ

อย่างน่าพอใจ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานได้รับทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ และได้

โอกาสในการขยายช่องทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
งาน Thailand SME Expo 2012  ครั้งที่ 3  ภายใต้แนวคิด “SMEs Community & Share” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 

พฤศจิกายน 2555 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานดังน้ี 

การออกร้านจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 446 บูธ มียอดขายสินค้าภายในงานและยอด

การส่ังซื้อสินค้าล่วงหน้าคิดเป็นมูลค่ารวม กว่า 17.2 ล้านบาท สําหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงาน เช่น เสื้อผ้า 

เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผ้า ของตกแต่ง ของที่ระลึก และอาหาร 

การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและจุดประกายความคิดทางธุรกิจ ซึ่งดําเนินการผ่านกิจกรรมสัมมนาและฝึก

อาชีพ จํานวน 30 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 1,328 ราย โดยหัวข้อสัมมนาที่ได้รับความสนใจอย่างสูงส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องเก่ียวกับการทําธุรกิจ Online เช่น โฆษณา Online อย่างไรให้ได้ผล Social Media โอกาสของ SMEs ไทย S>M>E>L เกิด

จากเล็กได้แล้วโตให้ไกลด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ เป็นต้น ขณะที่การฝึกอาชีพได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทุกหัวข้อ  

การบริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ (SME Consulting Clinic) เป็นพ้ืนที่สําหรับให้ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ที่

สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการปรึกษาทางธุรกิจ กับที่ปรึกษาที่มีความความ
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เช่ียวชาญในด้านต่างๆ รวม 10 ด้าน ได้แก่ ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจทั่วไป ด้านการเงิน/บัญชี ด้านการลงทุน/การเพ่ิมทุน ด้าน

การตลาดในประเทศ/ ตลาดต่างประเทศ ด้านการสร้างแบรนด์สินค้า ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีการ

ผลิต  ด้าน IT และ E-Commerce ด้านกฎหมาย ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีมีผู้สนใจเข้ารับบริการคําปรึกษาทางธุรกิจ

ตลอดการจัดงาน รวม  มีการให้คําปรึกษา จํานวน  439 ราย สําหรับด้านที่มีคนรับคําปรึกษามากที่สุด คือ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 

/ การเงิน / การลงทุน 

การให้คําปรึกษาด้านสินเช่ือจากสถาบันการเงิน โดยมีสถาบันการเงินเข้าร่วมกิจกรรม 7 สถาบัน ได้แก่ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารTMB ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (SME Bank) ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และธนาคารออมสิน มีผู้สนใจบริการคําปรึกษาแนะนําทางการ

เงินและสินเช่ือ SMEs จํานวน 2,346 ราย และประมาณการวงเงินสินเช่ือที่คาดว่าจะเกิดภายในงาน จํานวน 677 ล้านบาท รวม

มีผู้ขอเข้ารับบริการปรึกษาทางธุรกิจทั้งสิ้น 2,785 ราย นอกจากน้ีภายในงานยังมีการให้บริการเปิดหน้าร้าน Online ผ่าน

โครงการธุรกิจไทย Go Online ของ Google มีผู้สนใจกว่า 1,000 คน และเปิดหน้าร้าน Online ภายในงานกว่า 100 ร้านค้า 

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่ึงในหัวใจสําคัญของการจัดงานเพ่ือช่วยผู้ประกอบการในการขยายโอกาสทาง

ธุรกิจ พบว่ามีคู่ค้าจากต่างประเทศที่เข้าร่วมเจรจาจํานวนทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และตุรกี 

โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน เกิดการจับคู่ธุรกิจภายในงานจํานวน 336 คู่ และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดจากการจับคู่

ธุรกิจ หรือมีโอกาสทางการค้าในอนาคตอันใกล้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,041.10 ล้านบาท ซึ่ง Buyer ต่างฃาติ ส่วนใหญ่ให้

ความสนใจสินค้าไทย ในกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพและความงาม อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และแอร์รถยนต์  ส่วนคู่ค้ารายใหญ่ชาวไทยที่ให้ความสนใจส่วนใหญ่ อาทิ 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด บริษัท เฟรน์ลี่ ลอจิสติค จํากัด เป็นต้น โดยกลุ่มคู่เจรจาส่วนใหญ่

จะเป็นกลุ่มธุรกิจในสาขาต่างๆ อาทิ สินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสปา สมุนไพรเสริมความงามและ

สุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรม ของตกแต่งบ้าน และช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมี สินค้าบาง Sector ที่ 

Buyer ต่างชาติมีความต้องการสินค้าแต่ไม่สามารถหาผู้ประกอบการมาจับคู่ธุรกิจได้ เช่น อาหารทะเล ของชําร่วยของตกแต่ง 

รวมถึงศักยภาพของตัวสินค้า ส่งผลให้จํานวนการจับคู่ธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จํานวนผู้เข้าชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน มีจํานวนผู้เข้าชมงาน 54,692 คน และผู้ประกอบการ

ที่ร่วมแสดงบูธ มียอดจําหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 17,189,000 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรีบยเทียบจากยอดขายแล้วพบว่าผู้เข้า

ชมงานมียอดการซื้อสินค้าภายในงานเฉล่ีย 314.29 บาทต่อคน ค่าเฉลี่ยต่อการจําหน่ายสินค้าภายในงาน 38,540 บาทต่อ

ผู้ประกอบการ หรือ 9,635 บาทต่อวันต่อคูหา สําหรับยอดขายประจําวัน พบว่า ในแต่ละวันมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ในทุกโซน โดยโซนที่มียอดขายรวมสูงสุดและยอดขายประจําวันสูงสุด คือ โซนแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ (ยอดขายรวม 6,963,382 

บาท) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณายอดขายในแต่ละโซนกับจํานวนผู้ประกอบการภายในโซนเพื่อหาค่าเฉลี่ย พบว่า ยอดขาย

เฉลี่ยต่อผู้ประกอบการ 1 รายในโซนแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ (จากจํานวนผู้ประกอบการในโซนแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ 119 ราย) มี
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ค่าเฉล่ีย 58,515.8 บาทต่อราย ในขณะที่ยอดขายเฉลี่ยในโซน OTOP (จากจํานวนผู้ประกอบการในโซน OTOP 40 ราย) มี

ค่าเฉล่ียสูงถึง 62,246.5 บาทต่อราย ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียที่สูงที่สุด 

ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน โดยดําเนินการสํารวจวิเคราะห์ความพึงพอใจต่องาน Thailand 

SME Expo 2012 กับประชาชนผู้เข้าร่วมงานจํานวน 1,000 คน จากผลการสํารวจพบว่า ในด้านการรับรู้บทบาทและ

กิจกรรมของ สสว. ผ่านสื่อต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา

คือหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่รับรู้บทบาทภารกิจของ สสว. คิดเป็นร้อยละ 78.3 โดยคิดว่า สสว. มีภารกิจในการ

จัดทํานโยบายและส่งเสริม SMEs คิดเป็นร้อยละ 88.4 โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่รับรู้จากป้ายโปสเตอร์มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมาคือป้ายแบนเนอร์ ร้อยละ 28.0 และทางโทรทัศน์ ร้อยละ 27.4  

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1.จํานวนผู้เข้าร่วมงาน Thailand SME Expo ไม่น้อยกว่า ราย 50,000 54,692

2.ผู้ประกอบการเข้าร่วมออกร้านเพ่ือจําหน่ายสินค้า ร้านค้า 400 446

3.ผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาตลอดการจัดงาน ไม่น้อยกว่า เรื่อง/ราย 20/400 30/1,328

4.ผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาและเขา้รับคําปรึกษาแนะนํา

ทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 

ราย 800 2,785

5.การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไม่น้อยกว่า คู่ 800 336

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1.ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้เพ่ือการ

ประกอบธุรกิจ 

ราย 800 4,113

2.ผู้ประกอบการท่ีร่วมออกรา้นจําหน่ายสินคา้ มรีายได้จากการ

จําหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่ารายละ 

บาท 20,000 38,540

3.ผู้ประกอบการมีมูลค่าธุรกิจจากการจับคู่ธุรกิจภายในงาน ล้านบาท 900 1,041

4.ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน ไม่

น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 81



 

หน้า 31 จาก 54 
 

 
 

ลําดับที่ 14  โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ  
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เป็นการจัดกิจกรรม การประกวดรางวัลเพ่ือผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้ช่ือว่ารางวัลสุดยอด SMEs 

แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards ขึ้น โดยได้ดําเนินการมาแล้ว 4 ปี เริ่มคร้ังแรกในปี 2549 เพ่ือมอบรางวัลให้กับกลุ่ม

ธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความ

คาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิด

แรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากข้ึนสู่ระดับสากล   

ในปี 2555 สสว. จึงได้กําหนดจัดการประกวด รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National 

Awards ครั้งที่ 5 โดยมีกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 15 กลุ่มธุรกิจย่อย สําหรับ

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลน้ัน ยังคงยึดถือและประยุกต์เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award-TQA) มาปรับใช้ เพ่ือให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

- ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพิจารณาการคัดเลือกรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5  และ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 มีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 

1,032 กิจการ 

-  ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สมัคร โดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขการ

ประกวดและผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 73 ราย 15 ภาคธุรกิจ  ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีผ่านเข้ารอบ และคัดเลือก

ผู้ประกอบการท่ีผ่านการเข้ารอบสัมภาษณ์คัดเหลือ 36 ราย เพ่ือทําการตรวจประเมินสถานประกอบการ  

-  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินกิจการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 มีจํานวน 8 

กิจการ และกิจการที่ได้รับรางวัลชมเชย มีจํานวน 24 กิจการ รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 32 กิจการ ดังน้ี 

1. ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  

    • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ได้แก่ บริษัท ซันไซน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

    • รางวัลชมเชย มี 7 กิจการ ได้แก่ บริษัท คริสป้ี เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จํากัด, บริษัท เวย์ตาน่า จํากัด, 

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จํากัด, ห้างหุ้นส่วนจํากัด เหลียงเส่งเฮงฮวด, ห้างหุ้นส่วนจํากัดชาเขียว, บริษัท เอเซีย

แอนด์แปซิฟิค ควอลิต้ี เทรด จํากัด และ บริษัท วิยะ เครป โปรดักส์ จํากัด 

2. ธุรกิจสิ่งทอและแฟช่ัน 

    • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ได้แก่ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จํากัด 

3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้  

    • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ได้แก่ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 

4. ธุรกิจหัตถกรรม (ไม่มีกิจการที่ได้รับรางวัล) 
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5. ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

    • รางวัลชมเชย มี 1 กิจการ ได้แก่ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

6. ธุรกิจเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์  

    • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ได้แก่ บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จํากัด 

    • รางวัลชมเชย มี 3 กิจการ ได้แก่ บริษัท เดอะคูล เซอร์วิส จํากัด, บริษัท เดอะคูล แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด และ บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จํากัด 

7. ธุรกิจพลาสติกและยาง 

    • รางวัลชมเชย มี 2 กิจการ ได้แก่ บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด และ บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จํากัด 

8. ธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ 

    • รางวัลชมเชย มี 2 กิจการ ได้แก่ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง และ บริษัท ชัยวัชระรับเบอร์ จํากัด 

9. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

    • รางวัลชมเชย มี 1 กิจการ ได้แก่ บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จํากัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้ 

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจเป้าหมาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ไม่

น้อยกว่า 

ราย 1,000 1,032

2. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในแต่ละภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ราย/ภาคธุรกิจ 1 0

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. มีแบบอย่างที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการธุรกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs 

ราย/ภาคธุรกิจ 1 -

2. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมการประกวดเกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง 

ราย 1,000 1,018

 

ลําดับที่ 15     งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน  

สสว. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 60 บริษัท เป็นเงินรวม 

1,159,651,122.00 บาท  ปัจจุบันมีบริษัทได้ถอนตัวจากการร่วมลงทุนด้วยการซื้อหุ้นในส่วนของ สสว. คืนแล้ว 7 บริษัท 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,526,554.00 บาท คงเหลือบริษัทที่ สสว. ร่วมลงทุนอยู่จํานวน 53 บริษัท ดังน้ัน สสว. ยังคงมีหน้าที่

ต้องดําเนินการกับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 สสว. มีหน้าที่ให้ความสนับสนุนในการดําเนินงาน ให้คําแนะนําในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองรวมถึง

การจัดให้มีบุคลากร ที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของ

ผู้ประกอบการ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สสว. รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีบริษัทควรปรับปรุง

เพ่ือให้บริษัทมีผลประกอบการ และหรือโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น และจัดให้มีการซื้อหุ้นในส่วนของ สสว. คืน และหรือให้

บริษัทนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี 

กลุ่มที่ 2 สสว. มีหน้าที่ดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซื้อหุ้นในส่วนของ สสว. คืน และ/หรืออาจนําหุ้น

ออกเสนอขายแก่บุคคลภายนอก หากขายได้เงินน้อยกว่าราคาต้นทุนของสํานักงานบวกด้วยดอกเบ้ียในค่าเฉล่ียอัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้สําหรับลูกค้าช้ันดีของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นับแต่วันที่ทําสัญญาร่วมลงทุน สสว. จะต้องเรียกให้คู่สัญญา

ร่วมลงทุนต้องชดใช้เงินส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดตามประกาศของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ในขณะน้ัน นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการที่จะให้ สสว. ช่วยเหลืออ่ืนใดอันทําให้บริษัทมีผล

ประกอบการดีขึ้น สสว. อาจพิจารณาเข้าช่วยเหลือตามความเหมาะสมในฐานะที่ สสว. เป็นผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่ส่งเสริม

ช่วยเหลือ SMEs 

อน่ึง บริษัททั้ง 2 กลุ่ม สสว. อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้น  สสว. จึงคงมีหน้าที่ต้องกํากับดูแลกิจการบริษัทให้เป็นไป

ตามกฎหมาย เช่น ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

ดําเนินการได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี จํานวน 27 บริษัท สาเหตุที่ได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก บริษัท

ไม่ได้ปิดงบการเงิน  บางบริษัทจัดส่งงบการเงิน โดยไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ดังน้ันจึงมีแนวทางแก้ไข โดยให้คําแนะนํา

วิสาหกิจร่วมลงทุนให้ตระหนักถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณางบการเงินว่ามีความสําคัญอย่างไร และหากไม่

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้นอกจากจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินอันถือ

เป็นสาระสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเป็นการกระทําผิดกฎหมายทางอาญา   ดําเนินการแจ้ง

บอกเลิกสัญญาร่วมลงทุน 10 บริษัท และมีผู้ร่วมทุนซื้อหุ้นคืนแล้ว 9 บริษัท   ออกเย่ียมเพ่ือติดตามผลดําเนินงาน

ผู้ประกอบการร่วมลงทุน 127 ครั้ง    จัดทํารายงานการจัดสถานะวิสาหกิจร่วมลงทุน 2 คร้ัง ๆ  ละ 21 บริษัท ในเดือน ม.ค และ ส.ค. 

2555  และจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเร่ืองเทคนิคการใช้โทรศัพท์เพ่ือธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจร่วมลงทุน 

ณ โรงแรมเขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พังงา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555  และโรงแรม ปริ้นท์ กมลา รีสอร์ท จ.ภูเก็ต 

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 224 คน รวมท้ังได้ดําเนินการจัดทํารายงานเดินทางไปปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานหน่วยงานส่งเสริม SMEs ด้านการร่วมลงทุนของประเทศญี่ปุ่น  
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณารับรองงบการเงินของ

วิสาหกิจร่วมลงทุน 

บริษัท ไม่น้อยกว่า 

38 

27

2. ติดตามและดําเนินการให้วิสาหกิจร่วมลงทุนปฎิบัติตามสัญญา

ร่วมทุน/ซื้อหุ้นคืน/เรียกเงินในส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบ้ีย 

 

บริษัท 18 10

3. รายงานการให้คําปรึกษา/ติดตาม ประจําเดือน

 

ฉบับ 204 127

4. รายงานการจัดสถานะวิสาหกิจร่วมลงทุน 2 ครั้ง/ปี

 

ฉบับ 34 42

5. จํานวนผู้เขา้อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs และ

วิสาหกิจร่วมลงทุน และ/หรอื อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการร่วมลงทุน 

คน 200 224

6.รายงานการศึกษารูปแบบการดําเนินงานการร่วมลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ฉบับ 1  1

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. วิสาหกิจร่วมลงทุนสามารถดําเนินการได้ตามข้อกําหนดตาม

กฎหมาย 

บริษัท ไม่น้อยกว่า 

38 

27

2. วิสาหกิจร่วมลงทุนปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน/ซื้อหุ้นคืน/

ดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือเรียกเงินคืน 

บริษัท 18 10

3. ผู้ประกอบการ SMEs /วิสาหกิจร่วมลงทุน นําความรู้/เทคนิค

จากการอบรมสัมมนาไปดําเนินการในธุรกิจ และ/หรือ เพ่ือสสว.

นําไปพัฒนาระบบการเข้าร่วมลงทุน 

ร้อยละ 70 87
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ลําดับที่ 16  งานดําเนนิการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ตามท่ี สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานตัวแทนประเทศไทย (Focal Point) ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของประเทศไทย มีพันธกรณีที่รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ  APEC SME ,  ASEAN SME และ ASEAN + 6 , East Asia Round 

Table , ISBC , OECD , ASEM SME, IMT-GT, AMECC, ACD, BIMSTEC, CLMV, ฯลฯ และยังทําหน้าที่เป็นกลไกการ

ประสานเช่ือมโยงการจัดทําแผนความร่วมมือและกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย และมีส่วนร่วมในการกําหนดท่าทีไทย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศและธุรกิจไทย ในเวที

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนในกรอบข้อตกลงความร่วมมือระดับทวิภาคีต่างๆ 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

การดําเนินการเป็นผู้แทนไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ และเวทีหารือเครือข่ายหน่วยงานส่งเสริม 

SME ในประเทศสมาชิกพหุภาคี/ ทวิภาคี ทั้งในกรอบการเจรจาหลัก และกรอบการเจรจาร่วมกับรัฐบาลไทย จํานวน 12 

เครือข่าย ดังน้ี   

1.  เข้าร่วมประชุม 2011 East Asia Round Table ที่ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษา 

Best Practice ใหม่ๆ ด้านการส่งเสริม SMEs ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก โดยผลการประชุมได้ข้อตกลงแนวทางความ

ร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเน้นภาคบริการ เน่ืองจากไทยมีความพร้อมในด้านบริการ 

โดยเฉพาะ Digital content (ภาพยนต์ โฆษณา เกมส์ออนไลน์ และแอนนิเมช่ัน) 

2.  เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม ASEAN SME Working Group ครั้งที่ 29  ที่ประเทศบรูไน เพ่ือร่วมสรร

หาแนวทางในการพัฒนา SMEs ในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ือผลักดัน SMEs ทั้งในด้านการลดอุปสรรคขัดขวางการส่งออกของ 

SMEs ไปจนถึงการขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อปยกระดับขึ้นยึดพ้ืนที่ในตลาดโลก และการระดมสร้างความต่ืนตัวต่อ

เทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือลดต้นทุนพร้อมขยายศักยภาพเชิงธุรกิจ  ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะขยายศักยภาพการ

ประกอบการของ SMEs ไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการผลิต  การบริหารจัดการ ตลอดจนโอกาสที่จะได้รับวัตถุดิบใหม่ ๆ 

เทคโนโลยีและการตลาดใหม่ ๆ ผ่านการดําเนินงานใน 4 โครงการ ความร่วมมือเพ่ือเสริมศักยภาพของ SMEs ในการขยาย

ธุรกิจระหว่างกัน 1. โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวให้แก่ SMEs  2. โครงการส่งเสริมให้ SMEs ฟ้ืนตัวจาก

ผลกระทบจากภัยพิบัติ  3. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ด้านเทคโนโลยีผ่านการประชุมทางวิชาการและงานเท

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
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รดแฟร์  4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีหน่วยงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเข้าร่วมประชุม จํานวน 120 คน จาก 17 ประเทศ 

3.  เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม  APEC Ease of Doing Business ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปคู่ขนานกับการ

ประชุม APEC SOM ครั้งที่ 1/2012 การเข้าร่วมประชุมคร้ังน้ี เป็นไปตามคําเชิญของ APEC Office แห่ง Ministry of 

Economy, Trade and Investment ของญี่ปุ่น ซึ่งรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวาระที่ 4 หัวข้อ Access to Credit  

ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Ease of Doing Business อยู่ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2555  ที่กรุง

มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

4.  เข้าร่วมประชุม CICA Economic Sub Group ครั้งที่ 4  ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  การประชุม

ดังกล่าวเป็นกรอบการประชุมย่อยด้านเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมือ Conference on Interaction and Confidence 

Building Measures in Asia หรือ CICA  ซึ่งปัจจุบันมีประเด็นหลักอยู่ในเรื่องความร่วมมือเพ่ือเร่งพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม หรือ SMEs เมื่อวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศตุรกี  ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการวาง

กรอบการดําเนินงานความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างประเทศสมาชิก CICA ใน 24 ประเทศ โดย สสว. ได้เชิญ

หน่วยงานส่งเสริม SMEs ในภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 5 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้แก่ สมาคมอู่ต่อเรือ

และซ่อมเรือไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย สมาพันธ์สปาไทย และสมาคม

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย  คณะผู้แทนได้รับฟังองค์ความรู้ด้านโอกาสทางธุรกิจ แนวทางการส่งเสริม SMEs และข้อมูล

อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของประเทศสมาชิกกลุ่ม CICA จํานวน 2 ประเทศได้แก่ ตุรกี และรัสเซีย พร้อมกับได้ร่วม

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และยังมีโอกาสได้พบปะประชุมกับสภาธุรกิจตุรกี-ไทย ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นกิจกรรม

ขั้นต้น ที่จะต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายระดับ SMEs ต่อไป 

5. เข้าร่วมประชุม CICA Business Forum and SMEs Networking ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 

2555 ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี การประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับ SMEs 

ในประเทศสมาชิกทั้ง 24 ประเทศของกลุ่ม Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia 

หรือ CICA  สารัตถะหลักของการประชุมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  (1) การนําเสนอองค์ความรู้ด้านแนวทางการส่งเสริม 

SMEs  (2) การนําเสนอความพร้อมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก โดยมีการเจาะลึกในบางอุตสาหกรรมที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายของการประชุม อาทิ การต่อเรือ ไอที สิ่งทอ เภสัชกรรมและสปา และ ยานยนต์   (3) การนําเสนอศักยภาพ

ของ SMEs ที่เป็น Best Practice  ในการน้ี สสว.เชิญผู้แทนหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริม SMEs  ของภาคเอกชนเข้า

ร่วมการประชุมด้วยจํานวน 5 หน่วยงานได้แก่ สมาคมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย 

สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สปาไทย และสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ผลการเช้าร่วม

ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ  (1) การส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงศักยภาพของ SMEs ไทย  (2) การเริ่มสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือมือระดับ SMEs อย่างเป็นรูปธรรม 
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6. เข้าร่วมประชุม APEC Green Initiative Workshop ครั้งที่ 2  ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ ประเทศ

บรูไน  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีเป็นโครงการของเกาหลีใต้ ที่รับทุนสนับสนุนจาก APEC  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน

ภาครัฐของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเร่งสร้างพัฒนาการด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการดําเนินงาน

อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในการน้ี การประชุมครั้งที่ 2 น้ี เน้นให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกนําเสนอ Green Action Plan เพ่ือ

แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวการปฏิบัติอันเป็นเลิศ  สําหรับ Green Action Plan ของไทย ส่วนวิเทศฯ ประสานให้สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ

จัดทําและนําเสนอ  

7. เข้าร่วมประชุม APEC SMEs Working Group ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2555 ณ 

ประเทศบรูไน การประชุมครั้งน้ีเป็นภารกิจพ้ืนฐานของ สสว. ในฐานะ Focal Point ด้านการส่งเสริม SMEs ในเวทีการ

ประชุมกลุ่มความร่วมมือ APEC   ในการน้ีสารัตถะหลักที่มีการแลกเปลี่ยนกันประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ Ease of 

Doing Business, Assisting SMEs in Internationalization, Best Practice Sharing in Three Areas และ APEC 

Strategic Plan เฟส 1 และ เฟส 2 นอกจากน้ัน เน่ืองจากในปี 2556 - 2557 เป็นรอบปีที่ไทยจะได้รับหน้าที่ 

Chairmanship ของ APEC SME Working Group   

8. เข้าร่วมประชุม CICA Economic Sub Group ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20- 22 มิถุนายน 2555 ณ กรุง

อังการา ประเทศตุรกี ในการประชุมครั้งน้ี มีความก้าวหน้าสําคัญใน 2 ด้าน ได้แก่ (1)การจัดทําฐานข้อมูลกลาง CICA ว่าด้วย

ข้อมูลเชิงสถิติด้าน SMEs โดยที่ประชุมมีมติรับโครงสร้างฐานข้อมูลที่ไทยนําเสนอ (ซึ่งเป็นการปรับปรุงรุ่นที่ 3) และขอให้

ผู้แทนชาติสมาชิกมีเวลาดําเนินงาน 2-3 เดือนในการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องของตนเพ่ือให้คําตอบว่าด้วยขอบเขต

ข้อมูลที่พร้อมจะส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกลุ่ม CICA  โดยที่ประชุมจะสนับสนุนให้ฐานข้อมูลกลาง CICA ว่าด้วยข้อมูลเชิง

สถิติด้าน SMEs พร้อมให้บริการภายในปลายปี 2555  ในการน้ี ชาติสมาชิกที่มีศักยภาพพร้อมจะร่วมส่งข้อมูลกลุ่มแรกๆ 

ได้แก่  1.ตุรกี  2.คาซัคสถาน  3.รัสเซีย  4.ไทย  5.จีน  6.เกาหลี  7.อินเดีย  8.อิสราเอล  9.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  10.

เวียดนาม (2) การจัดต้ัง CICA Business Council มีความคืบหน้าสําคัญคือ รัสเซียซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทําร่างของ

โครงสร้างการจัดต้ัง CICA Business Council ได้นําเสนอร่างฉบับที่ 2 ซึ่งมีชาติสมาชิกต่างๆ ขอเสนอปรับแก้อย่าง

กว้างขวาง และคาดว่าในการประชุมครั้งหน้า กลุ่ม CICA จะสามารถเริ่มดําเนินงานได้ ดังน้ัน  สสว.  จะดําเนินการเชิญหน่วย

ร่วมในภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดี แต่เข้าถึงยากสําหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้โครงสร้าง CICA Business Council 

9. เข้าร่วมการประชุม APEC Focal Point Network Meeting and Expert Meeting on Improving 

SME Disaster Resilience ณ เขตเศรษฐกิจไต้หวัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความต้องการความช่วยเหลือของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและนโยบายความช่วยเหลือแก่ SMEs เขตเศรษฐกิจ
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สมาชิก และสรรหา Best practices ในการจัดทําแผนการสร้างความต่อเน่ืองของธุรกิจ (Business Continuity Plans) เพ่ือ

เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ   

10. เข้าร่วมการประชุม APEC : Enhancing Small and Medium-Sized Enterprises Participation in 

Global Production Chains ณ ประเทศ Mexico  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างเสริมความสามารถของ SMEs ให้

สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสผ่านห่วงโซ่การผลิต (2) เสริมสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้า 

โดย สสว.ได้เข้าร่วมและรับองค์ความรู้จากการประชุมดังกล่าวไว้เพ่ือนําไปปรับกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป 

11.  การเข้าร่วมการประชุม APEC New Strategy for Structural Reform (ANSSR) ณ เมืองบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นโครงการที่ประเทศออสเตรเลียให้งบประมาณแก่กลุ่ม APEC ในการสนับสนุนการจัดทําโครงการ

ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ภายในกลุ่มเอเปค ในการน้ี ได้มี

การประสานงานจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรมและได้นําความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาการเขียนโครงการเพ่ือนําเสนอในเดือน

กันยายน ตามระยะเวลาที่กําหนดของโครงการต่อไป 

12. การเข้าร่วมการประชุม OECD WPSMEE  วันที่ 15-21 เมษายน 2555 ที่ประเทศฝร่ังเศส  โดยเป็น

การดําเนินงานเพ่ือรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริม SMEs จากสมาชิกกลุ่ม OECD และได้รับองค์ความรู้ในมาตรฐาน

ของ OECD 

13. การเข้าร่วมการประชุม 35th APEC SME Working Group    วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2555     นคร

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย  สารัตถะหลักประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่  1) รายงานความก้าวหน้าของ

โครงการใหม่ (เปิดโครงการ/ย่ืนข้อเสนอโครงการในปี 2555)  2) นําเสนอพัฒนาการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือแก่การ

แก้ปัญหาอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ  3) แบ่งปันแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ ซึ่งจัดเป็น 3 กลุ่มตาม Sub-theme ของ

การประชุม APEC SME Ministerial Meeting ประจําปี 2555  4) แบ่งปันแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในประเด็นที่สืบเน่ืองกับ

เวทีการประชุมอ่ืนของ APEC  และ 5) คําแถลงจากผู้สังเกตการณ์อย่างเป็นทางการของ APEC SMEWG และผู้แทนเวที

การประชุมอ่ืนของ APEC  ในการน้ี ประเทศไทยนําเสนอ Best Practice หัวข้อ “Thailand’s Start-up Schemes: 

Young Entrepreneurs & OTOP to SME Start-ups” 

14. การเข้าร่วมการประชุม 19th APEC SME Ministerial Meeting  วันที่ 3 สิงหาคม 2555     นคร

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย  นําเสนอ Best Practice ของประเทศไทย ในหัวข้อ “Bridging in financing gap for 

start-ups and young entrepreneurs” ซึ่งจัดอยู่ภายใต้ Sub-theme ที่ 3 คือ  การสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและ

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  โดยมีสารัตถะหลักของการประชุม คือ 1) การช่วยเหลือเอสเอ็มอีเข้าสู่ความเป็นสากลและการ

ส่งเสริมเอสเอ็มอีที่มุ่งเน้นการส่งออก 2) การส่งเสริมนวัตกรรมของเอสเอ็มอี  3) การสนับสนุนการเร่ิมต้นธุรกิจ และ

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) 
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 ให้บริการข้อมูลและบริการวิทยากร ด้านองค์ความรู้ว่าด้วยการส่งเสริม SMEs และสถานการณ์ 

SMEs ในต่างประเทศ จํานวน 10 ครั้ง ดังน้ี 

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การส่งเสริม SMEs ด้านการเงิน ระหว่าง สสว. กับ คณะผู้แทนจาก

ประเทศเบลารุส ซึ่งมาจากธนาคารกลาง และหน่วยงานด้านการเงินและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 

2. เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพ่ือเตรียมสารัตถะด้านการส่งเสริม SMEs ในกลุ่มความร่วมมือ APEC 

ภาพรวม โดยมีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานกลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 

3. เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพ่ือเตรียมสารัตถะด้านการส่งเสริม SMEs ในกลุ่มความร่วมมือกลุ่ม APEC 

กรอบ Committee on Trade and Investment (CTI) โดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงาน

กลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 

4. เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพ่ือเตรียมสารัตถะด้านการส่งเสริม SMEs ในกลุ่มความร่วมมือกลุ่ม APEC 

กรอบ ANSSR โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานกลาง เมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2555 

5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การส่งเสริม SMEs ระหว่าง สสว. กับ คณะผู้แทนจากมลฑลเซี่ยงไฮ้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสมาคมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs จํานวน 12 สมาคม เมื่อวันที่ 

11 เมษายน 2555 

6. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การส่งเสริม SMEs ระหว่าง สสว. กับ คณะผู้แทนจากประเทศเคนยา  

ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ ทั้งในภาคเศรษฐกิจ และภาคความมั่นคง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 

7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การส่งเสริม SMEs ระหว่าง สสว. กับ คณะผู้แทนการส่งเสริมการลงทุน

จากจังหวัด Vinh Phuc ประเทศเวียดนาม  โดยเน้นด้านการส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนระหว่างกัน เมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2555 

8. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การส่งเสริม SMEs ระหว่าง สสว. กับ H.E. Mr. Dang Huy Dong ซึ่ง

เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง Planning and Investment ประเทศเวียดนาม  โดยเน้นศึกษาประสบการณ์เชิงวิชาการและ

เครื่องมือการส่งเสริมด้านการเงิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

9. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การส่งเสริม SMEs ระหว่าง สสว. กับคณะผู้แทนจาก  SEBRAE – 

Brazilian Support Services for Micro and Small Companies ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกําไร  

โดยเน้นศึกษาแผนปฏิบัติการและเคร่ืองมือการส่งเสริมด้านการตลาดและการเงิน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 

10. จัดประชุมเผยแพร่มสารัตถะด้านการส่งเสริม SMEs ในความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ องค์การพัฒนา 

SMEs แห่งตุรกี (KOSGEB)  โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์อุตสาหกรรม 

สิ่งทอแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สปาแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 
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ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. ดําเนินการเป็นผู้แทนไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ และ
เวทีหารือเครือข่ายหน่วยงานส่งเสริม SME ในประเทศสมาชิกพหุ
ภาคี/ ทวิภาคี ทั้งในกรอบการเจรจาหลัก และกรอบการเจรจา
ร่วมกับรัฐบาลไทย  

เครือข่าย ไม่น้อยกว่า 10 14

2. ประชุมความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กับประเทศคู่ภาคี  

เครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3 3

3. ให้บริการข้อมูลและบริการวิทยากร ด้านองค์ความรู้ว่าด้วยการ
ส่งเสริม SMEs และสถานการณ์ SMEs ในต่างประเทศ  
 

ครั้ง ไม่น้อยกว่า 10 10  

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. แนวทางการส่งเสริม SMEs ระหว่างประเทศ และความ
เคลื่อนไหวของหน่วยงานส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ เพ่ือเป็น
ปัจจัยเอ้ือในการยกระดับศักยภาพการส่งเสริม SMEs แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ในประเทศไทย 
 
 
 

รายงาน ไม่น้อยกว่า 10 10

2. ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้รับองค์ความรู้ และข้อมูล เก่ียวกับ
มาตรฐาน กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนแนวทางการให้
ความช่วยเหลือ SMEs ภายใต้แผนปฏิบัติการและ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับศักยภาพการประกอบการ และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศอย่างย่ังยืน 

ราย ไม่น้อยกว่า 
100,000 

230,000

3. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รับรู้ แผนปฏิบัติการ รายงาน ข้อเสนอแนะ การ
ประเมิน/ปัญหา/อุปสรรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่าง
บูรณาการ 

หน่วยงาน
 

ไม่น้อยกว่า 50 60
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4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
SMEs ในต่างประเทศ 

หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 14

 

 

ลําดับที่ 17  โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีบทบาทในการเช่ือมโยงเครือข่ายความ

ร่วมมือผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและต่างประเทศ เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทยให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมออกสู่สากลโลกได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดทํากิจกรรมความ

ร่วมมือเพ่ือเช่ือมโยง SMEs ไทยกับพันธมิตรธุรกิจนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดัน SMEs สู่

สากล 

 

 ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

ดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวน 25 เครือข่าย ดังน้ี  

1. เครือข่าย SMRJ หน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 9-11 พ.ย 54 ร่วมงานแสดงสินค้า Japan 

International SME Exhibition (JISMEE) ร่วมกับ SMRJ มีผปก.สาขาเครื่องนุ่งห่มไทยเข้าร่วม 11 ราย มียกเลิกการเข้า

ร่วมโครงการหลายราย เน่ืองจากประสบปัญหาอุทกภัยเข้าร่วมงานกับเครือข่าย                      

2. เครือข่าย Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) เป็นหน่วยงานส่งเสริม SME ณ 

ประเทศฮ่องกง โดยร่วมกับ HKTDC เมื่อ 1-3 ธ.ค 54 ณ ประเทศฮ่องกง โดยมีการจัดคูหานิทรรศการให้ข้อมูล การสัมมนา 

และการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  

 3. เครือข่าย Global Entrepreneurship Week (GEW) เป็นหน่วยงานของประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2555 ณ สสว. เป็นการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สสว. - Global Entrepreneurship Week (GEW) โดย

จะเป็นการริเริ่มการดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และการสร้างเครือข่ายระหว่าง

ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในต่างประเทศ  

4. เครือข่าย ERIA เป็นหน่วยงานของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 22-25 มกราคม 55 สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ และมีความร่วมมือทางวิชาการ กับ ERIA ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทํา ASEAN SME Policy 

Index ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดด้านการดําเนินนโยบายในการส่งเสริม SMEs ของประเทศอาเซียน 

5 เครือข่าย JICA JETRO เป็นหน่วยงานของประเทศญีปุ่น วันที่ 16 มีนาคม สสว. ร่วมกับหน่วยงาน

ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ JICA JETRO และ SME Agency จัดการอบรมการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแก่เจ้าหน้าที่สสว.และหน่วยงานด้านกองทุนที่เก่ียวข้อง   
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6. เครือข่าย Industrial Development Bureau กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 

สสว.ร่วมกับ Industrial Development Bureau กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน จัดการอบรมการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแก่เจ้าหน้าที่สสว. และหน่วยงานด้านกองทุนที่เก่ียวข้อง 

7. เครือข่ายจังหวัดตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เมื่อ

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม

นํ้าโขง 6 ประเทศ ที่ จ.สระแก้ว เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ

จังหวัดตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ของไทยใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

สระแก้ว จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี กับจังหวัดตามแนวชายแดนของประเทศกัมพูชา 1 เครือข่าย  

8-10 เข้าร่วมโครงการ Thai-Danish Creative Design Exhibition ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

ระหวางวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2555 เกิดเครือข่ายระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 3 เครือข่าย ดังน้ี 

สถานทูตไทย ประจํากรุงโคเปนเฮเกน/ ห้างสรรพสินค้า Field's Denmark/ Danish Design Center (DDC)  และม ี

บริษัทเอกชนของประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมอีก 3 บริษทั ได้แก่  บริษัทTranzform  บริษัท Royal Copenhagen และ

บริษัท Wendt Design 

11. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทวิภาคีด้านการส่งเสริม SMEs อย่างเป็นทางการ ระหว่าง สสว. กับ

องค์การพัฒนา SMEs แห่งสาธารณรัฐตุรกี (KOSGEB) เมื่อ 1-4 ตุลาคม 2555 โดยฝ่ายตุรกีจัดส่งคณะผู้แทนมายัง สสว. เพ่ือ

ลงนามกรอบความร่วมมือ (Framework of Cooperation) ระหว่างกัน พร้อมกับร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา

แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับ SMEs โดยมีการเชิญหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม SMEs เข้าร่วมด้วย  นอกจากน้ัน มีการประสานเพ่ือจัดกําหนดการให้คณะผู้แทนได้ศึกษาการดําเนินงานส่งเสริม 

SMEs ของหน่วยร่วมการส่งเสริม SMEs ของ สสว. ในประเทศไทย  

12. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม SMEs ของไทย กับหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม 

SMEs ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน คือ DAMU Entrepreneurship Development Fund  ในโอกาสเข้าร่วมประชุม “CICA 

– จากความริเริ่มสู่การสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงในเอเชีย” เมื่อ 4-7 ตุลาคม 2555 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐ

คาซัคสถาน โดยมีการประชุมกับผู้อํานวยการระดับภูมิภาคของ DAMU คือ Director of Regional Branch of DAMU 

Entrepreneurship Development Fund  เพ่ือเริ่มขั้นตอนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา SMEs ใน

ระหว่างกัน พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลองคก์ร ข้อมูลสถานการณ์ SMEs การดําเนินงานด้าน SME Internationalization 

13. . การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริม SMEs ของไทย กับสภาประชาชนกรุงปักก่ิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  ในโอกาสที่สภาประชาชนกรุงปักก่ิง จัดคณะผู้แทนมาเยือนกรุงเทพฯ 

ตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง และได้ขอโอกาสประชุมหารือกับ สสว. ด้านการส่งเสริม SMEs เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อ

การกําหนดนโยบายส่งเสริม SMEs  และให้เกิดความร่วมมือระหว่างสภาประชาชนกรุงปักก่ิง กับ สสว. ต่อไป 
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14-18 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐของไทยกับอินเดีย ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ BRICS เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs จํานวน 5 เครือข่าย ซึ่งเป็น

ตัวแทนผู้นํารัฐ/แคว้นของอินเดีย ได้แก่  แคว้นKarnataka  / Gujarat / Bihar / Maharashatra และแคว้น Assam  

19-21 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยและจีน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือกลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content ณ ประเทศจีน จํานวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1. China Animation 

Association 2. CETV  (รัฐวิสาหกิจ)  4. สมาพันธ์ผู้ผลิตแอนิเมช่ันแห่งประเทศจีน และยังมีบริษัทเอกชนเข้าร่วม คือ  2 

บริษัท ASIFA จํากัด 

22-23 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับพม่า ในกิจกรรมการ

พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness จํานวน 2 เครือข่าย ได้แก่   1. 

The Myanmar Women Entrepreneurs' Association (MWEA)  เป็นหน่วยงานเอกชน 2. Central Department of 

SMEs Development Centre เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

24-25 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับญี่ปุ่น ในกิจกรรม

เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสาขาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 2 เครือข่าย ได้แก่ 1. Mobile 

Content Forum (MCF) ซึ่งเป็นกลุ่มสมาคมผู้พัฒนาคอนเท็นต์ในมือถือ 2. Yahoo Japan Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภาคเอกชน 

และมีการเข้าร่วมการประชุมในเวทีต่าง ๆ ดังน้ี 

1. เข้าร่วมประชุม APEC Start-up Conference  ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2555 ซึ่ง

ได้รับความรู้ในด้านนโยบายภาครัฐ และรูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ และตัวแทนภาคเอกชน

ได้นําเสนอแผนธุรกิจของตน และได้รับความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น จากผู้เช่ียวชาญในกลุ่ม Creative และ Innovation 

รวมทั้ง Connection ของผู้ประกอบการ Start-up จากต่างประเทศ ซึ่งอาจพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคต 

2. เข้าร่วมงานสัมมนา 2012 China-ASEAN Economic and Trade Cooperation เมื่อวันที่ 17-19 

มิถุนายน 2555 ที่ประเทศจีน เพ่ือศึกษาลู่ทางทางการค้ากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจีน 

3. เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและเปซิฟิคด้านความ

ต้องการความช่วยเหลือของSMEsที่ประสบภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ณ ประเทศใต้หวัน และหารือนโยบาย

ในการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็นแนวทางการเตรียมความ

พร้อมและบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

4. ดําเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่ม East Asia Round Table ผ่านการประชุมหารือเชิง

นโยบายและมาตรการด้าน SMEs ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพของการประชุม East Asia Round Table Meeting ครั้งที่ 7 ในวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2555 
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. สสว. ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่าย 10 25

2. ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า ราย 500 785

3. ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลการตลาด 
วัตถุดิบและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 

ราย 10,000  123,338

4. เกิดการจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า คู่ 500 840

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. เกิดมูลค่าการค้าทางธุรกิจในการสร้างเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ล้านบาท 500 1,592.18

2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 80 89.10

3. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 88.10

  

ลําดับที่ 18  โครงการโอกาสและเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs ไทยในภูมิภาคอาเซียน (AEC Connect) 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อม

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นเมื่อไทยก้าว

ไปเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 

โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการร่วมกับ

ประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะทํางานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Agencies 

Working Group: ASEAN SMEWG) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นในประเทศ  ดังน้ัน 

การดําเนินงานในปี 2555 น้ีจึงเน้นในด้านการเช่ือมโยงข้อมูลและการให้บริการ และการเช่ือมโยงผู้ประกอบการ SMEs ของ

ไทย พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้ซื้อในประเทศอาเซียน+6 

 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
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1. การเช่ือมโยงข้อมูลและการให้บริการ (Data and Service Center Connect) การเตรียมความพร้อม

ของข้อมูลและการให้บริการ SMEs ในการออกสู่ตลาดอาเซียน+6 โดยเป็นการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สําหรับ SMEs พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความพร้อมในการให้คําปรึกษาแก่ SMEs ด้านอาเซียน

ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงในการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยดําเนินการดังน้ี 

1.1 ศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลการตลาด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ

ในประเทศอาเซียน+6 โดยเป็นการศึกษาวิจัยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในสาขาอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอัญมณี

และเคร่ืองประดับ โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน 

1.2 จัดทําฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและประเทศอาเซียน+6 เพ่ือเช่ือมโยงการค้า

ระหว่างกัน โดยเป็นข้อมูลผู้ประกอบการและผู้ซื้อในสาขาอาหาร สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และอัญมณีและเครื่องประดับของ

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน 

1.3 จัดต้ัง SME Service Desk ในภาคตะวันออก (ชลบุรี) และตะวันตก (กาญจนบุรี) พร้อมเช่ือมโยง

กับเครือข่ายเดิมจํานวน 9 แห่ง เพ่ือทําหน้าที่ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการไปดําเนินธุรกิจกับประเทศอาเซียน 

นอกจากน้ี ยังได้มีการอบรมผู้ประกอบการในด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้าน

การใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาคต่างๆจํานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งสิ้น 988 ราย 

2. การเช่ือมโยงผู้ประกอบการ SMEs ของไทย พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้ซื้อในประเทศ

อาเซียน+6 (Supply Chain / Network / Market Connect)  การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งและ

พัฒนาศักยภาพเบ้ืองต้นให้พร้อมต่อการออกสู่ตลาดอาเซียน นอกจากน้ี ได้เช่ือมโยงผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่

ผู้ประกอบการและผู้มีบทบาททางด้านการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน+6 เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือและโอกาส

ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งทําให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ 457 คู่และเกิดมูลค่าทางการค้า 459.4 ล้านบาท 

 
 
 

ตัวชี้วัด  หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. รายงานวิจัยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน 3 สาขา เรื่อง 1 1

2. ฐานข้อมลูผูป้ระกอบการอาเซียน 2 สาขา ฐานข้อมูล 1 1

3. เสรมิสร้างเครือข่ายธุรกิจ เครือข่าย 5 7

4. ส่งเสริมการค้าการลงทุน ราย 300 2,000

5. เกิดการจับคู่ธุรกิจ คู่ 280 457

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์
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1. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีศักยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจกับอาเซียนเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 84.15

2. เกิดมูลค่าการค้าการลงทุน ล้านบาท 105 459.4

 
 
 

ลําดับที่ 19  โครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทีมี่ต่อ SMEs ไทย 

เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อ SMEs ไทย เพ่ือให้

ได้บทสรุปและข้อเสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย เก่ียวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือ

เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs และขจัดข้อจํากัดที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ SMEs  

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 
- ดําเนินการร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด เป็นที่ปรึกษาดําเนินงานโครงการ ศึกษาภาพรวม

นโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ 
- ดําเนินการศึกษานโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเชิงลึก โดยมีประเทศเป้าหมาย 

จํานวน 4 ประเทศ  คือ  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และไทย 
- ประเด็นในการศึกษาเชิงลึก  ประกอบด้วย 11 ประเด็น  คือ  1) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ัง

ธุรกิจ 2) กฎหมายการเงิน 3) ข้อกําหนดการโอนเงิน 4) กฎหมายแรงงาน 5) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์/ การบริการ 6) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 7) กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุม กํากับ การ
ประกอบธุรกิจ 8) กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร 9) กฎหมายที่เก่ียวกับภาษี (Tax Incentive) สําหรับ SMEs 10) กฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุน และ 11) นโยบายหรือกฎหมายส่งเสริม SMEs 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. ผลการศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มต่ีอ 
SMEs ไทย ไมน้่อยกว่า 

เรื่อง 1 -

2. ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนที่มผีลกระทบต่อ SMEs ไทย ไม่น้อยกว่า 

ราย 100 -

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์
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ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

และการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

7. ระบบสํารองข้อมูลระยะไกล ระบบ 1 
 

-

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

ร้อยละของพ้ืนที่ภายในสํานักงานฯ ซึ่งสามารถให้บริการระบบ

เครือข่ายความเร็วสูง 

ร้อยละ 95 -

สัดส่วนของระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสามารถ

ทํางานได้อย่างถูกต้อง เทียบกับระยะเวลาในการดําเนินงาน

ทั้งหมด 

ร้อยละ 95 -

ความพึงพอใจในการให้บริการสนับสนุนการใช้งานและการซ่อม

บํารุงอุปกรณ์ด้านสารสนเทศและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ร้อยละ 95 -

 
ข้อจํากัด ปัญหาและอุปสรรค 

ในส่วนระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติงานของสํานักงานฯ และ ระบบสํารอง

ข้อมูลระยะไกล ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ เน่ืองจากกระบวนการจัดการและการบริหารล่าช้า และข้อกําหนดใน 

TOR ที่เคร่งครัดเกินไป  ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการตาม TOR ได้ ประกอบการเจ้าหน้าที่มีเพียง 3 ท่านจึงไม่

เพียงพอต่อการดําเนินงาน 

 

 

ลําดับที่ 21  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กําหนดแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตามสมรรถนะหลักขององค์กร (สิ่งที่องค์กรคาดหวัง) สมรรถนะการบริหาร

จัดการสําหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป และสมรรถนะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมการ

พัฒนาที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสํานักงานฯ และ

สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงานฯ  

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

1. สํารวจความต้องการความจําเป็นในการฝึกอบรมและจัดทําแผนการฝึกอบรม ปี 2555  จํานวน 1 แผน 

2. พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป 234 ราย จํานวน 14 หลักสูตรดังน้ี (1.) หลักสูตร Service 

Science : Master class จํานวน 1 ราย  (2.) หลักสูตร การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2554 จํานวน 1 ราย 

(3.) หลักสูตร การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือน จํานวน 3 ราย  
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(4.) หลักสูตร การเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 12 ราย (5.) หลักสูตร จิตเบิกบานงานสําเร็จ 

จํานวน 1 ราย (6.) หลักสูตร การทบทวนยุทธศาสตร์ สสว. จํานวน 67 คน (7.) หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2555 

จํานวน 12 คน (8.) หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ จํานวน 36 คน  (9.) หลักสูตร การจัดทํา งาน/โครงการ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการจัดทําคําของบประมาณ ปี 2557 ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 95 คน (10.) หลักสูตร เทคนิค

การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 คน (11.) หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จอย่าง

มืออาชีพ จํานวน 1 คน (12.) หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความสําเร็จอย่างมืออาชีพ จํานวน 1 คน (13.) 

หลักสูตร Effective Presentation : ศิลปะการนําเสนอเพ่ือครองใจผู้ฟัง จํานวน 1 คน  (14.) หลักสูตรเทคนิคการเขียน

รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  จํานวน 1 คน ( หมายเหตุ : มีการนับซ้ําของผู้เข้ารับการอบรม) 

3. พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ 75 ราย จํานวน 28 หลักสูตรดังน้ี  (1) หลักสูตร การบริหาร

ความเสี่ยง ตามแนว COSO ERM  (2.) หลักสูตร Workshop on Promotion and Marketing of Items Produced in 

Rural Communities under the One Village, One Product Movement  (3.) หลักสูตร นักบริหารระดับต้น  

รุ่นที่ 14 -15  (4.) หลักสูตร การบรรยายทบทวนความรู้ช้ันเนติบัณฑิตภาคสอง สมัยที่ 64 ปีการศึกษา 2554 (5.) หลักสูตร 

มหกรรมเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ (6.) หลักสูตร โครงการประชุมช้ีแจงมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  (7.) 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (8.) หลักสูตร หลัเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงรายรับรายจ่าย

ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (9.) หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13  (10.) 

หลักสูตร การบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ :Strategic Innovation (11.) หลักสูตร การวิเคราะห์กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

พัสดุในหน่วยงานภาครัฐ  (12) หลักสูตร Audit Report Writing (13.) หลักสูตร Compliance&Compliance Audit  (14.) 

หลักสูตร หลักการตรวจสอบทุจริต (15.) หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ (16.) หลักสูตร 

Leadership Skill for Auditors (17.) หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (8.) 

หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่23-24  (19.) หลักสูตร Audit Working Papers and Audit Evidence (20.) หลักสูตร 

Facilitating Results Using CSA  (21.)หลักสูตร ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน (22.) หลักสูตรโครงการแลกเปลี่ยน

เยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21 (23.) หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :  

กลยุทธ์การปรับตัว (24.) หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กลยุทธ์การปรับตัว จํานวน 2 คน (25.) หลักสูตรเจาะ

ประเด็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับส่ง จ่ายเงิน สําหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ 

จํานวน 2 คน (26.) หลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพ จํานวน 40 คน (27.) หลักสูตร 139 ปัญหาภาษี

สําหรับนักบัญชี-ผู้ทําบัญชี เพ่ือขจัดข้อโต้แย้งจากรายจ่ายของกิจการ (28.) หลักสูตร การจัดทํา cash budgeting เพ่ือ

ผู้บริหารในการวางแผน และตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร 

4. สนับสนุนทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตร) ยังไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจาก

ติดขัดเรื่องข้อระเบียบบุคคลที่อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข (ร่าง)  และจะนําเสนออนุกรรมการระเบียบในวาระต่อไป   

จึงทําให้ไม่สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาได้ 
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5. พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะตามความต้องการของสํานักงานฯ เป้าหมาย 5 หลักสูตร 

ดําเนินการได้ จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี (1) หลักสูตร ว่ิงสู้ flood มาเป็นกําลังใจให้กันและกัน (2.) หลักสูตร สสว.กับความ

พร้อม AEC ของ SMEs ไทย 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. แผนฝึกอบรมประจําปี 2555 แผน 1 1

2. พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป (เป็นการนับซ้ํา) ราย 200 234

3. พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ ราย 72 75

4. พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะตามความต้องการของ

สํานักงานฯ 

หลักสูตร 5 2

5. สนับสนุนทนุการศึกษา (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตร) ทุน 6 -

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. สามารถนําแผนฝึกอบรมไปดําเนินการฝึกอบรมประจําปี แผน 1 1

2. พนักงานผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด ร้อยละ 80 -

 

ลําดับที่ 22  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

สสว. จําเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับ

องค์ความรู้ต่างๆ ด้าน SMEs ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการปรับตัว เพ่ือรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ที่มีความเปล่ียนแปลง  ตลอดจนข่าวสารหรือ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่  สื่อ

ต่างๆ  รายการโทรทัศน์  รายการวิทยุ  และสื่อสิ่งพิมพ์รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน 
 

ผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมช่วยเหลือและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SMEs เป็นการจัดกิจกรรมการ

ออกบูธร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs เพ่ือเผยแพร่นโยบาย บทบาทและผลงาน

การส่งเสริม SMEs ของ สสว. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมท้ังขยายโอกาสและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
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โดยในปี 2555 ได้มีการดําเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 14 ครั้ง ได้แก่ การจัดคลีนิคอุตสาหกรรมเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จํานวน 9 ครั้ง การจัดงานแถลงชีพจร

เศรษฐกิจ SMEs ไทยรายไตรมาส การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (เบิกฟ้าอันดามัน) 

กิจกรรม Outlet เพ่ือประชาชน “มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ ส่งตรงจากโรงงาน” ร่วมงานมหกรรมชี้ช่องรวย 2012 

สัญจร โคราช 

2. เผยแพร่บทบาท ภาพลักษณ์และกิจกรรมของ สสว. แก่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 233 ครั้ง 

ประกอบด้วย การเผยแพร่สารคดีสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรายการ SMEs ช้ีช่องรวย ออกอากาศทางช่อง 11 ทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา 10.30-11.00 โดยมีการผลิตและเผยแพร่จํานวน 35 ครั้ง การผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นผ่านสื่อวิทยุ ในรายการ “จับ

ประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน” ทาง FM 97 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ โดยมีการผลิตและเผยแพร่ จํานวน 71 

ครั้ง และการผลิตข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่โครงการ กิจกรรมของ สสว. รวมถึงข้อมูลความรู้จากงานวิจัย

และความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs รวมจํานวน 127 ครั้ง  

3. การจัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําปี 2554 เพ่ือเป็นสื่อในการรวบรวมข้อมูลผลการ

ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. ในการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ จํานวน 1,000 เล่ม เพ่ือเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ดําเนินงานด้านการ

ส่งเสริม SMEs รวมถึงสถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

ตัวชี้วัดผลผลติ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม ช่วยเหลือ และขยาย

โอกาสทางธุรกิจให้แก่ SMEs 

ครั้ง 10

 

14   

2. เผยแพร่บทบาท ภาพลักษณ์และกิจกรรมของ สสว.

แก่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  

ไม่น้อย

กว่า/ครั้ง 

100 233  

3. จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําปี เล่ม 1,000 1,000 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์

1. สสว. มีขีดความสามารถในการตอบสนองนโยบายของ

รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ครั้ง 10 14 



 

หน้า 53 จาก 54 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ผลทีเ่กิดขึน้

2. สามารถสื่อสารภารกิจของสํานักงานสู่สาธารณชนใน

ฐานะหน่วยงานหลักในการสง่เสริม SMEs ของประเทศ 

ราย 500,000 1,881,000
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