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คำนำ 
 

  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ มาตรา ๒๔ ว่าด้วย บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสำคัญให้สำนักงานรับผิดชอบ ในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 

และมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 

เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงให้สำนักงานมีอำนาจในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่ระบุไว้ โดยมีความสอดคล้อง กับแผนระดับที ่ ๒ คือ (๑) แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๑๖ 

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก และ (๒) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ภายใต้มิติที่ ๓ 

มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (High Opportunity Society) ในหมุดหมายที่ ๗  

ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจ มีการสนับสนุนกลุ่มกิจการ 

เพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสำคัญ

ของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม  

และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ”   

 

 

 

 

                                                                                    ฝ่ายวิจัยและนโยบาย 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 



 

สารบัญ 

 
  หน้า 
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

๑.๑ โครงสร้างสำนักงาน 
๑.๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
๑.๓ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๑ - ๔ 

ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 
๒.๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
๒.๒ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

 ๕ - ๗ 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 ส่วนที่ ๔ 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
๓.๑ แผนงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๓.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๓.๓ ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ 
๔.๑ ภาพรวมตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม         
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๔.๒ สรุปแผนเป้าหมายและตัวชี้วัดของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๔.๓ ระบบรายงานและติดตามผล 

   ๘ - ๒๗ 
 
 
 

๒๗ - ๔๙ 

ภาคผนวก      
 ๑. แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ๒. แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ ๑   

ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 

ปัจจุบัน คำว่า “วิสาหกิจเพื ่อสังคม” เริ ่มมีความสำคัญมากขึ ้นในระดับโลก เนื ่องจาก 

คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ทั้งในฐานะพนักงานและเจ้าของกิจการ จึงทำให้กระแสการ

เติบโตของว ิสาหกิจเพื ่อส ังคมเริ ่มขยายตัวไปทั ่วโลก  ทำให้ในหลายประเทศเร ิ ่มม ีการออกกฎหมาย 

มาเพื ่อกำกับดูแล และให้การสนับสนุน ส่งเสริม กลุ ่มบุคคลและองค์กรที ่สมควรได้รับการส่งเสริมให้มี

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสแก่กลุ่มบุคคล 

ในสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงการส่งเสริมนวัตกรรมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

โดยปัจจุบัน วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ถูกพัฒนาจากการดำเนินกิจการในหลายรูปแบบและมีความ

ต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  อีกทั้งรัฐบาลไทย 

ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวิสาหกิจมาเป็นเวลานาน ถึงแม้ในประเทศไทยจะยังมีจำนวนของวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมท่ีจดทะเบียนไม่มากนัก แต่มีความก้าวหน้าในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจเพื ่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที ่มีการดำเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม  

และมีรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ การพัฒนากลไกและการบูรณาการความร่วมมือ 

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย อยู่ ในกำกับของนายกรัฐมนตรี จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์  เพื่อส่งเสริมให้การ

ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ  

การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่

สังคมอันเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการขยายตัวมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยกำหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจ 

เพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน และจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือ  

และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือ กับภาคส่วนต่าง ๆ  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๑ โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 

 

๑.๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นองค์กรสำคัญของสังคมไทยในการ

ขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศที ่เป็นธรรมและยั ่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื ่อสังคม และเครือข่าย

ผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ”  โดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้  

๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัวอย่าง

กว้างขวางเพ่ือเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

๒) เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๓) ขึ ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื ่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิ

ประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐที่จะเกดิขึ้น 
 

๑.๓ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานธุรการและ 

งานวิชาการของคณะกรรมการ และมีหน้าที ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจ  
เพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

- ๒ -



 

 

๑. กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่สำนักงานเสนอหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้              
มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม 
หรือบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหารงาน              
ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของสำนักงาน รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศเก่ียวกับสำนักงานในเรื่องต่าง ๆ  

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
๓. ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ

ในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และบริการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
๕. ให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตั ้งนิติบุคคล การขออนุมัติ 

อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน 
๖. จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในการประกอบกิจการ        

อย่างครบวงจร รวมถึงการให้การสนับสนุนการให้ความรู ้เกี ่ยวกับกระบวนการผลิต  การใช้เทคโนโลยี           
และการบริหารจัดการธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มกิจการเพื่อสังคมสามารถพัฒนาเป็น 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ต่อไป  

๗. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคม             
ในประเทศ 

๘. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
๙. กำกับการบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ                  

มีขีดความความสามารถเพิ่มขึ้น ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก อุดหนุน 
ร่วมทุน หรือดำเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ทั้งนี ้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

 

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ต้องจัด
ให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  โดยสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องการกำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื ่อส ังคมและกลุ ่มกิจการเพื ่อสังคม  การสร้างความร่วมมือ                   
และประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
สถาบันการเงิน เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื ่อสังคมและกลุ ่มกิจการเพื ่อสังคม  การกำหนดแผน           

- ๓ -



 

 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมด้วย 

 

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และการเพิกถอน       
การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ให้สำนักงานมีหน้าที ่ติดตามและกำกับดูแลให้ว ิสาหกิจเพื ่อสังคมดำเนินการให้เป็นไป              
ตามวัตถุประสงค ์หนังสือแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคม และตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

๒. ให้สำนักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลกิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี ้ตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการกำหนด  และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการเสนอต่อสำนักงานได้ 

๓. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเพื ่อตรวจสอบเอกสารหรือสิ ่งของใด  ๆ ที่เกี ่ยวกับกิจการของวิสาหกิจเพื ่อสังคมได้ตาม       
ความจำเป็น  

๔. นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมได้  เมื่อปรากฏว่าวิสาหกิจ       
เพื่อสังคมใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ และเมื่อมีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนแจ้งเตือน
เป็นหนังสือให้วิสาหกิจเพื่อสังคมปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด  หากไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด และให้ประกาศการเพิกถอนการจดทะเบียนให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป ในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์การเพิกถอนการจดทะเบียน  ให้แจ้งในประกาศนั้นด้วยว่าอยู ่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์  
นอกจากนั้นการเพิกถอนการจดทะเบียน ในกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ ให้สานักงานแจ้งรายชื ่อวิสาหกิจ       
เพื่อสังคมที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น เพื่อให้กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจต่อไป รวมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้  

มียุทธศาสตร์ที ่สอดคล้องและนำไปสู่การปฏิบัติเพียงยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑        

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE Potential Development)  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพื่อวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Data Governance) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมกลไกตลาดและการลงทุนเพ่ือ

สังคม (Market and Impact Investment) และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบนิเวศ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE Ecosystem)  โดยแผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในปีถัดไป    

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้มีการกำหนดนโยบายซึ่งสะท้อนแนวทางการดำเนินงานไว้ครบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์    

เพื่อเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

- ๔ -



 

 

ส่วนที่ ๒   

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 
 

๒.๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
                 การขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม แผนการดำเนินงานสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน

ปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล จำแนกตามแผน ๓ ระดับ ดังนี้  

ระดับของแผน ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย ด้าน/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก 

แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านสังคม ประเด็นที่ ๑ การปฏิรปูการออม สวัสดิการ และ 
การลงทุนเพื่อสังคม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม  

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

มิติที่ ๓ มิตโิอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ
สังคม (High Opportunity Society) 

 หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เขม้แข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได ้

นโยบายรัฐบาล นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ด้านที่ ๗ การพัฒนาสร้างความเขม้แข็งจากฐานราก 
ข้อที่ ๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

แผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื ่อสังคมมีคุณภาพพึ่งพา
ตนเองได้และขยายตัวอย่างกว้างขวางเพื่อเข้ามาเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาประเทศท่ีเป็นธรรมและยั่งยืน 

• ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและดำเนินแผนงาน โครงการ
สนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐท่ี
จะเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 หน่วยรับงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

 

 



 

 

๒.๒ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕1 ประกอบด้วย ๔ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์จำนวน ๙ เป้าประสงค์ และ ตัวชี ้ว ัดจำนวน ๙ ตัวชี ้ว ัด จำแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 

 
 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE Potential Development)  

 มีเป้าประสงค์จำนวน ๒ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม (Data Governance) 

 มีเป้าประสงค์จำนวน ๒ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด  

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมกลไกตลาดและการลงทุนเพื่อสังคม (Market and Impact  

Investment) 

 มีเป้าประสงค์จำนวน ๒ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด 

๔) ยุทธศาสตร์ที ่ ๔: การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิสาหกิจเพื ่อส ังคม  

(SE Ecosystem) 

 มีเป้าประสงค์จำนวน ๓ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดจำนวน ๓ ตัวชี้วัด 

 

 

 
1 เป็นยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยเป็นไปตามมาตรา 24 พรบ.ส่งเสริมวสิาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  

- ๗ -



 

 

ส่วนที่ ๓   

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 1.แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2565  
 2.แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
 3.ข้อเสนอโครงการงบประมาณประจำปี 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







หน่วย : ล้านบาท

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม 16.6904         5.4649       3.8627       3.7744       3.5884       8.4268            50.49 8.2636           

รำยจ่ำยประจ ำ 16.5270 5.3015 3.8627 3.7744 2.7556 8.2634            50.00 8.2636

รำยจ่ำยลงทุน 0.1634 0.1634 -            -            -            0.1634            100 -                 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 9.6544           2.4135       2.4135       2.4137       2.4137       4.8272            50.00 4.8272

ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 9.6544           2.4135       2.4135       2.4137       2.4137       4.8272            50.00 4.8272

4 งบเงินอุดหนุน 9.6544           2.4135       2.4135       2.4137       2.4137       4.8272            50.00 4.8272

 เงินอุดหนุนท่ัวไป 9.6544           2.4135       2.4135       2.4137       2.4137       4.8272            50.00 4.8272

   1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 9.1188           2.2797       2.2797       2.2797       2.2797       4.5594            50.00 4.5594

   2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 0.5356           0.1338       0.1338       0.1340       0.1340       0.2678            50.00 0.2678

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.3294           2.4370       1.0910       0.9686       0.8328       2.7463            51.53 2.5831

รายจ่ายประจ า 5.1660           2.2736       1.0910       0.9686       -            2.5829            50.00 2.5831

รายจ่ายลงทุน 0.1634           0.1634       -            -            -            0.1634            100 -                

ผลผลิต : บริหารจัดการและก ากับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม 5.3294           2.4370       1.0910       0.9686       0.8328       2.7463            51.53 2.5831

4. งบเงินอุดหนุน 5.3294           2.4370       1.0910       0.9686       0.8328       2.7463            51.53 2.5831

  เงินอุดหนุนท่ัวไป 5.3294           2.4370       1.0910       0.9686       0.8328       2.7463            51.53 2.5831

  1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4.7889            2.1549        1.0056        0.8628        0.7656        2.2901             47.82 2.4988

  2. ค่าเช่ารถยนต์ 0.2228            0.0801        0.0468        0.0672        0.0287        0.2228             100 -                 

  3. ค่าสาธารณูปโภค 0.1543            0.0386        0.0386        0.0386        0.0385        0.0700             45.37 0.0843

  4. ค่าครุภัณฑ์ 0.1634            0.1634        -             -             -             0.1634             100.00 -                 

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 0.4268           0.1536       0.0894       0.0978       0.0860       0.2134            50.00 0.2134

รายจ่ายประจ า 0.4268           0.1536       0.0894       0.0978       0.0860       0.2134            50.00 0.2134

รายจ่ายลงทุน -                -            -            -            -            -                 -         -                

โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการ
เพ่ือสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 0.4268           0.1536       0.0894       0.0978       0.0860       0.2134            50.00 0.2134

4. งบเงินอุดหนุน 0.4268           0.1536       0.0894       0.0978       0.0860       0.2134            50.00 0.2134

   เงินอุดหนุนท่ัวไป 0.4268           0.1536       0.0894       0.0978       0.0860       0.2134            50.00 0.2134

    1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 0.4268           0.1536       0.0894       0.0978       0.0860       0.2134            50.00 0.2134

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1.2798           0.4608       0.2688       0.2943       0.2559       0.6399            50.00 0.6399

รายจ่ายประจ า 1.2798           0.4608       0.2688       0.2943       0.2559       0.6399            50.00 0.6399

รายจ่ายลงทุน -                -            -            -            -            -                 -         -                

โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 1.2798           0.4608       0.2688       0.2943       0.2559       0.6399            50.00 0.6399

4. งบเงินอุดหนุน 1.2798           0.4608       0.2688       0.2943       0.2559       0.6399            50.00 0.6399

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1.2798           0.4608       0.2688       0.2943       0.2559       0.6399            50.00 0.6399

    1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1.2798           0.4608       0.2688       0.2943       0.2559       0.6399            50.00 0.6399

รายละเอียดพิจารณา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานวิสาหกิจเพ่ือสังคม

แผนงำน - ผลผลิต / โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร  รวมท้ังส้ิน

แผนกำรใช้จ่ำย

 จัดสรรคร้ังท่ี 1
ร้อยละการ

จัดสรร
คงเหลือจัดสรร ไตรมำส 1

(ต.ค. - ธ.ค.)

 ไตรมำส 2

(ม.ค. - มี.ค.)

 ไตรมำส 3

(เม.ย. - มิ.ย.)

 ไตรมำส 4

(ก.ค. - ก.ย.)



































 

 

ส่วนที่ ๔   

ตัวชี้วัดสำนักงานและตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ 
 

1. ภาพรวมตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2. สรุปแผนเป้าหมายและตัวชี้วัดของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

3. ระบบการรายงานและติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































