
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ป�งบประมาณ 2564 
ประจําไตรมาส เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 

จัดทําโดย  
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ$ายติดตามและประเมินผล  
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

 

Vision: 

เป&นผู(ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME                  
สู�ความม่ังคั่งอย�างยั่งยืน 
 

Mission: 
บูรณาการ และผลักดันการส�งเสริม MSME    
ของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให( MSME  
สามารถเติบโตและแข�งขันได(ในระดับสากล 

 

Core Value:  

Professional  
บุคลากรมีความเป&นมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพที่ดีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค;กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคุณธรรม 
 

Excellence 
มุ�งผลสัมฤทธ์ิและความเป&นเลิศในผลงาน 
 
 
 

สามารถดาวน;โหลดไฟล;รายงานไตรมาสได(ที่: https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=19  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

สารบัญ

บทที่ 01 

02 
บทที่ 

บทที่ 03 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ 
ภายใต(แผนปฏิบัติการประจําป� 2564  

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

หน(า 

หน(า 

11 

หน(า 

26 

1 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564) 

บทท่ี 1 การส%งเสริม MSME ประจําป) 2564 - หน,า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 
บทท่ี 

1 
01 แนวทางการช%วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป)งบประมาณ 2564 

02 การจัดสรรงบประมาณประจําป) 2564 

03 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป) 2560-2565 (ฉบับทบทวนป) 2564-2565)               
และแผนปฏิบัติการประจําป) 2564 ของ สสว. 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป) 2560-2565 (ฉบับทบทวนป) 2564-2565) 
 แผนปฏิบัติการประจําป) 2564 ของ สสว. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป)            

พ.ศ.2564  
 งาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต,แผนปฏิบัติการประจําป) 2564 (41 โครงการ) 

04 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส%งเสริม SME:  
สสว. ในฐานะเจ,าภาพแผนงานบูรณาการ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย%อมสู%สากล ประจําป)งบประมาณ 2564” 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564) 

บทท่ี 1 การส%งเสริม MSME ประจําป) 2564 - หน,า 2 
 

บทที ่1 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   แนวทางการช%วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป)งบประมาณ 2564 

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2564 1,113,094,400 บาท 

กิจกรรมย%อย  ส%งเสริมและพัฒนาผู,ประกอบการใหม% 

กิจกรรมย%อย พัฒนาวิสาหกิจรายย%อยให,ประกอบธุรกิจอย%างมืออาชีพ (Micro) 

กิจกรรมย%อย  พัฒนาวิสาหกิจขนาดย%อมให,ก,าวสู%ธุรกิจสมัยใหม% (Small) 

กิจกรรมย%อย สนับสนุนให,คําปรึกษา องคQความรู,และข,อมูลสําหรับการประกอบ
ธุรกิจของ MSME 

กิจกรรมย%อย  จัดทําแผน พัฒนาฐานข,อมูลและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนการส%งเสริม SME 

135,590,800 บาท 

251,188,600 บาท 

182,518,100 บาท 

109,792,100 บาท 

434,004, 800 บาท 

02   การจัดสรรงบประมาณประจําป) 2564  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2564 สสว. ได,รับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังสิ้น 1,113,094,400 บาท 
และได,รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม เพื่อใช,จ%ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ อีกจํานวน 

30,000,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,143,094,400 บาท จําแนกได,ดังน้ี 

จัดสรรเงินกองทุน      
เพ่ิมเติม ประจําป) 2564 

30,000,000 บาท 

โครงการสนับสนุนให, SME 
เข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,าง
ภาครัฐ 

30,000,000 บาท 

หมายเหตุ: มติท่ีประชุมคณะกรรมส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม 
ครั้ง ท่ี 3/2563 วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 อนุมัติและเห็นชอบจัด สรร
เงินกองทุนเพิ่มเติม ประจําป) 2564 

มาตรการ 
การส%งเสรมิ 

� นายวีระพงศ% มาลัย ผู*อํานวยการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
แถลงข%าวเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการช%วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป)งบประมาณ 
2564 ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการส%งเสริมฯ เห็นชอบแผนการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม 
พ.ศ.2564-2565 และเห็นชอบแผนปฏิบัติการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม พ.ศ.2564-2565 
และข,อเสนอโครงการและงบประมาณประจําป) 2565 เพ่ือให,หน%วยงานที่เกี่ยวข,องใช,เปYนกรอบในการดําเนินงาน
และบูรณาการร%วมกัน  

 
  การสนับสนุนให,เอสเอ็มอีเข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ  
  การให,ความช�วยเหลอืเอสเอ็มอีผ%านระบบผู,ให,บริการทางธุรกิจ (Business Development Service: BDS) 
  การส�งเสรมิผู,ประกอบการรายย%อย (Micro) สร,างตลาดนัดชุมชน เช่ือมโยงกับศูนยQอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต, (ศอ.บต.) 
 

 

กลุ%มการส%งเสริม 

  ส�งเสรมิและพัฒนาผู*ประกอบการใหม� (Early State)  

�   พัฒนาทักษะและยกระดับความเปYนผู,ประกอบการที่เพ่ิงเร่ิมต,นธุรกิจไม%เกิน 3.5 ป) เปcาหมาย 2,800 ราย  
      ผ%านการวินิจฉัยและการให,คําปรึกษาแนะนําด,านการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑQกับกลุ%มเปcาหมาย 
      เอสเอ็มอีภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค,าและบริการ 

  พัฒนาวิสาหกจิรายย�อย (Micro) 

�   ให,ประกอบธุรกิจอย%างมืออาชีพ ส%งเสริมด,านมาตรฐานและตลาดออนไลนQให,เอสเอ็มอีรายย%อม รายย%อย วิสาหกิจ 
      ชุมชน สหกรณQ โดยเน,นเร่ืองการเสริมสร,างองคQความรู,ด,านมาตรฐานผลิตภัณฑQ เปcาหมาย 250 ราย และการ 
      เพ่ิมช%องทางการจําหน%ายผ%าน Platform Digital Marketing เปcาหมาย 6,500 ราย 

  พัฒนาวิสาหกจิขนาดย�อม (Small) 
�   ให,ก,าวสู%ธุรกิจสมัยใหม% ดําเนินการใน 3 แนวทาง คือ 1) ส%งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 3,000 ราย 
      เน,นที่กลุ%ม New S-Curve และกลุ%มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 2) ส%งเสริม 
      กลุ%ม SE ที่ผ%านการพัฒนาจากโครงการส%งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต จํานวน 100 กิจการ และ 3) พัฒนา 
      ศักยภาพและช%องทางการตลาดสําหรับเอสเอ็มอี เปcาหมาย 1,000 ราย  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564) 

บทท่ี 1 การส%งเสริม MSME ประจําป) 2564 - หน,า 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ พ่ือให,  สสว. มีแนวทางการดําเนินงานท่ี ชัดเจน สอดคล,องกับแผนงาน
แนวนโยบายต%างๆ ของประเทศ ท้ังในส%วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห%งชาติ การตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรPชาติ 20 ป) และแผนแม%บทภายใต,
ยุทธศาสตรPชาติอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความคาดหวัง
ของผู,มีส%วนได,ส%วนเสีย (STAKEHOLDER) ต%างๆ  

ดังน้ันจึงได,จัดทําแผนยุทธศาสตรP สสว. ป) 2506-2564 โดยเน,นการเช่ือมโยงกับ
แผนงานและนโยบายของชาติเปYนหลัก และมีการเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาของแผน
เปYนแผนยุทธศาตรP สสว. 2560-2565 เพื่อให,สอดคล,องกับยุทธศาสตรPชาติและจัดให,
มีการทบทวนเปYนประจําทุกป) เพื่อให,การดําเนินงานมีความทันสมัย และได,เปลี่ยนช่ือ
ตามแผนระดับท่ี 3 เปYน “แผนปฏิบัติการของ สสว.” 

ท้ังน้ี จากสภาพแวดล,อมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 
จึงได,ทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ป) 2560-2565 (ฉบับทบทวนป) 2564-2565) 
ให,สอดคล,องกับสถานการณPและใช,เปYนกรอบในการขับเคลื่อนองคPกรให,เกิดผลในการ
ปฏิบัติอย%างเปYนรูปธรรม  

ความเปBนมา: 

สสว.มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรP สสว. ระยะ 5 ป) 
หรือแผนกลยุทธPองคPกรฉบับแรกทําในป) 2550-2554 
ฉบับท่ี 2 ป) 2555-2559 และปtจจุบัน สสว.อยู%ในช%วง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรPฉบับท่ี 3 ป) 2560-2565
โดยได,ขยายระยะเวลาของแผนเพื่อให,สอดรับกับ 

 ยุทธศาสตรPชาติ 20 ป) (ป) 2561-2580 และแผน
แม%บทภายใต,ยุทธศาสตรPชาติ)  

 แผนปฏิรูปประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 

 แผนการส%งเสริม SME 

 นโยบายรัฐบาล 

ซ่ึงให,ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศด,วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให,มีความ
เหมาะส มและ ทัน กั บเ หตุ ก ารณP ท่ี เปลี่ย น แปล ง ไป 
สภาวะการณPของปtจจัยภายนอกและภายในท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย%างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการของ  สสว. ป) 2560-2564 (ฉบับทวบทวนป) 2564-2565)  

03   แผนปฏิบัติการของ สสว. ป) 2560-2565 (ทบทวนป) 2564-2565) 
 และแผนปฏิบัติการประจําป) 2564 ของ สสว.  

 ความเชื่อมโยงของแผนระดับต%างๆ   

ทีม่า: ฝvายกลยุทธPองคPกร สํานักงานส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม  
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 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป) 2560-2565 (ฉบับทบทวนป) 2564-2565)   

ทีม่า: ฝvายกลยุทธPองคPกร สํานักงานส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564) 

บทท่ี 1 การส%งเสริม MSME ประจําป) 2564 - หน,า 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสว. ได,รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ 2564 จํานวน 
1,113,094,400 บาท ต%อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม คร้ังที่ 3/2563  
เมื่อ 28 ธ.ค.63 มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม ป) 2564 เพ่ิมเติม จํานวน 
30,000,000 บาท เพ่ือใช,จ%ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ โดยในป) 2564 ได,รับ
การจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,143,094,400 บาท นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต,งบประมาณป) 2563 ที่ได,รับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 705,000,000 บาท เปYนการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอื่นๆ 
ได,แก% โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)  
และโครงการส%งเสริมความรู,ด,านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค,าระหว%างประเทศ ซ่ึงมี
ระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป) 2564 

โดยป) 2564 สสว. ดําเนินงานส%งเสริมและสนับสนุน MSME ผ%านงาน/โครงการที่สําคัญ จํานวน 41 งาน/โครงการ 
ภายใต,แผนปฏิบัติการประจําป) 2564 ของ สสว. จําแนกออกเปYน 4 ยุทธศาสตรQหลัก ดังนี้ 
 
 

 แผนปฏิบัติการประจําป) 2564 ของ สสว. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป) พ.ศ.2564             

15 โครงการ / 2 ตัวช้ีวัด 
------------------------------- 
(1) จํานวนมาตรการ/แผนงานท่ีมี

ผลกระทบสูงต%อ GDP (High 
Impact) ท่ีถูกดําเนินการ 
(มาตรการ/แผนงาน) เปcาหมาย 
1 เร่ือง 

(2) พัฒนาฐานข,อมูล MSME 
เปcาหมาย 1 ฐานข,อมูล 

9 โครงการ / 2 ตัวชี้วัด 
-------------------------------------- 
(3) จํานวน MSME ท่ีเข,าถึงบริการ Online 

และ Offline ไม%น,อยกว%า 190,000 ราย 
(4) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและ

เช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ เปcาหมาย 1 ระบบ/ป) 

10 โครงการ / 1 ตัวช้ีวัด 
-------------------------------- 
(5) จํานวนผู,ประกอบการใหม%และ

ผู,ประกอบการ MSME ได,รับ      
การพัฒนาศักยภาพ เปcาหมาย             
ไม%น,อยกว%า 23,000 ราย 

7 โครงการ / 3 ตัวช้ีวัด 
----------------------------- 
(6) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 

เปcาหมาย ไม%น,อยกว%า 4.10 
คะแนน 

(7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ 
เปcาหมาย 10 กระบวนการ 

(8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช, 
ในการปฏิบัติการ เปcาหมาย       
ไม%น,อยกว%า 2 ระบบ 

 

ตัวช้ีวัด
ภายใต,
แผน 

ปฏิบตัิการ
ประจําป) 
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 งาน/โครงการ ภายใต,แผนปฏิบตัิการประจําป) 2564 ของ สสว. (41 โครงการ)       งบประมาณ 1,143,094,400 บาท 

ยุทธศาสตรPที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด,วย BIG DATA  (15 โครงการ)                         งบประมาณ  81,408,600 บาท   

 กลุ%มเปcาหมาย: หน%วยงานภาครัฐ เอกชนท้ังในและต%างประเทศ 
 เปcาประสงคP:  เปYนท่ียอมรับในฐานะของผู,ช้ีนําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมีข,อมูลท่ีน%าเช่ือถือ ถูกต,อง ครบถ,วน  

 ทันสมัยและเปYนประโยชนP 
 ตัวช้ีวัด:  (1) จํานวนมาตรการ/แผนงานท่ีมีผลกระทบสูงต%อ GDP (High Impact) ท่ีถูกดําเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) จํานวน 1 เร่ือง 

 (2) พัฒนาฐานข,อมูล MSME จํานวน 1 ฐานข,อมูล 

กลยุทธP 1.1 
บูรณาการแผนงบประมาณ

และติดตามประเมินผล  
ให,ครอบคลุมหน%วยงาน

ส%งเสริม MSME ของประเทศ 

(1) งานจัดทําแผนปฏิบัติการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม 
(2) งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพ้ืนท่ี/รายประเด็น  
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบิรหารและขับเคลื่อนแผนส%งเสริม SME 
(4) โครงการศึกษามาตรการส%งเสริม SME เพ่ือการขับเคลื่อนแผนการส%งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม 
(5) งานติดตามและประเมินผลโครงการส%งเสริม SME 

  2,908,000 บาท   
  5,125,000 บาท  
  2,496,000 บาท  
2,806,200 บาท 

    
10,833,000 บาท   

กลยุทธP 1.2 
สร,างความร%วมมือ                  

ในการส%งเสริม MSME              
ท้ังในและต%างประเทศ 

(6) งานดําเนินการตามกรอบความร%วมมือระหว%างประเทศ 
(7) งานสร,างเครือข%ายความร%วมมือระหว%างประเทศ 
(8) งานดําเนินกิจกรรมภายใต,กรอบคณะทํางานอาเซียนด,าน SME (ASEAN 

SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

  5,000,000 บาท   
  7,771,800 บาท    

14,763,600 บาท  

กลยุทธP 1.3 
พัฒนาและเช่ือมโยงฐานข,อมูล
ให,รองรับ MSME BIG DATA 

(9)  งานจัดทําและปรับปรุงฐานข,อมูล SME ประเทศไทย 9,989,100 บาท 

กลยุทธP 1.4 
พัฒนาเคร่ืองมือ                   

ในการวิเคราะหP/ประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจ                

ด,าน MSME 

(10)  โครงการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย%อยและ
ขนาดย%อม 

(11)  โครงการจัดทําการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย%อยประเทศไทย 
(12) โครงการศึกษาการประเมินมูลค%าทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย%อม 
(13) งานจัดทํารายงานสถานการณPวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม ประจําป) 
(14) งานจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู,ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย%อม 
(15)  โครงการสํารวจความต,องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อม 
 (SME Survey) 

 1,492,300 บาท 
 

 2,500,000 บาท 
3,475,200 บาท   

 
2,968,100 บาท 
6,827,100 บาท 

 
2,453,200 บาท 

 

ยุทธศาสตรPที่ 2 พัฒนากลไกลการส%งเสริมให,เข,าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)                  งบประมาณ   139,792,100 บาท   

 กลุ%มเปcาหมาย: หน%วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นท่ีและผู,ประกอบการ MSME 

 เปcาประสงคP: ผู,ประกอบการเข,าถึงการบริการและสร,างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการทําธุรกิจของผู,ประกอบการและใช,งานได,จริง 

 ตัวช้ีวัด:  (3) จํานวน MSME ท่ีเข,าถึงบริการ Online และ Offline ไม%น,อยกว%า 190,000 ราย 

(4) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ จํานวน 1 ระบบ/ป) 

กลยุทธP 2.1 
พัฒนาปtจจัยเอ้ือ 

ต%อการเติบโตของ MSME  

(16)  โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบ
ต%อธุรกิจ SMEs  

(17) โครงการส%งเสริมและเผยแพร%กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย%อม 

    3,722,000 บาท 
  

    1,707,600 บาท 

 

กลยุทธP 2.2 
ยกระดับการให,บริการ 

ของศูนยP OSS และเช่ือมโยง
นโยบายของรัฐ  

(18)  โครงการศูนยPให,บริการ SME ครบวงจร  
            (SME One-stop Service Center : OSS) 
(19) โครงการ SME Academy 365 
(20) โครงการพัฒนา Application : SME CONNEXT เพื่อผู,ประกอบการ 
(21)  โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให,บริการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย%อม 
(22) โครงการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ 

 67,200,300 บาท  
    

9,965,400 บาท  
    1,989,900 บาท 
    7,045,000 บาท 

 
  30,000,000 บาท 
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กลยุทธP 2.3 
พัฒนาเครือข%ายท่ีปรึกษา 
/เครือข%ายการให,บริการ  

(23)  โครงการ Train the Coach 
(24) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู,ให,บริการทางธุรกิจ 

(Service Provider)  

   10,456,000 บาท 
   7,705,900 บาท 

ยุทธศาสตรPที่ 3 สร,างสังคมผู,ประกอบการให,เติบโตและก,าวสู%สากล  (10 โครงการ)                                         งบประมาณ   569,297,500 บาท  

 กลุ%มเปcาหมาย: ผู,ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ%ม 

 เปcาประสงคP: สร,างสังคมผู,ประกอบการท่ีเข,มแข็ง 

 ตัวช้ีวัด: (5) จํานวนผู,ประกอบการใหม%และผู,ประกอบการ MSME ได,รับการพัฒนาศักยภาพ เปcาหมาย ไม%น,อยกว%า 23,000 ราย 

กลยุทธP 3.1 
ส%งเสริมการเร่ิมต,นธุรกิจ
(Early Stage/Startup) 

(25) โครงการส%งเสริมและพัฒนาผู,ประกอบการใหม% 135,590,800 บาท 

กลยุทธP 3.2 
พัฒนาผู,ประกอบการ 

รายย%อยให,ประกอบธุรกิจ
อย%างมืออาชีพ (Micro)  

(26) โครงการยกระดับผู,ประกอบการวิสาหกิจรายย%อยให,ประกอบธุรกิจ 
อย%างมืออาชีพ 

(27) โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให,กับผู,ประกอบการรายย%อย 
(28) โครงการพัฒนาผู,ประกอบการเพื่อสร,างความเข,มแข็งแก%ธุรกิจชุมชน 

ตามแนวพระราชดําริ 
(29) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

 55,779,000 บาท 
 

  117,364,800 บาท 
4,965,400 บาท 

 
13,078,500 บาท 

กลยุทธP 3.3 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดย%อม    

ให,ก,าวสู%ธุรกิจสมัยใหม% 
(Small) 

(30) โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอรP SME 
(31) โครงการประกวด SME National Awards 
(32) โครงการส%งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) 
(33) โครงการส%งเสริมและต%อยอดการพัฒนาเพื่อขยายธุรกิจสู%สากล  

(SME SCALE UP) 
(34) โครงการพัฒนาศักยภาพและช%องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผู,ประกอบการ 

SME 

58,968,600 บาท 
6,772,000 บาท 

65,467,500 บาท 
9,167,600 บาท  

 
42,142,400 บาท 

ยุทธศาสตรPที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองคPกรให,มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) (7 โครงการ)      งบประมาณ   36,806,300 บาท   

 กลุ%มเปcาหมาย: บุคลากร สสว. 

 เปcาประสงคP: พัฒนาองคPกรให,มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคPกร 

 ตัวช้ีวัด:  (6) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน เปcาหมาย ไม%น,อยกว%า 4.10 คะแนน 

 (7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ เปcาหมาย 10 กระบวนการ 

 (8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช,ในการปฏิบัติการ เปcาหมาย ไม%น,อยกว%า 2 ระบบ 

กลยุทธP 4.1 
ปรับโครงสร,างองคPกร              

ให,สอดคล,อง 

(35)  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยP     5,108,500 บาท 

กลยุทธP 4.2 
ยกระดับการบริหารจัดการ 

สู% Smart Office 

(36)  งานพัฒนาศักยภาพด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(37) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการสํานักงาน  

Smart Office 

3,600,000 บาท  
2,250,000 บาท  

กลยุทธP 4.3 
ผลักดันองคPกรให,เน,น

ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  

(38)  งานสนับสนุนและวางแผนองคPกร  
(39) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
(40) งานบริหารจัดการกองทุนร%วมลงทุน 
(41) โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให,แก% SME 

   3,575,000 บาท 
   14,332,100 บาท 
   2,957,000 บาท 
   4,983,200 บาท 

 

ค%าใช,จ%ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน                                 งบประมาณ      315,789,900 บาท  

ยุทธศาสตรPที่ 2 พัฒนากลไกลการส%งเสริมให,เข,าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)  - ต%อ         งบประมาณ   139,792,100 บาท  
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 งบกลางรายจ%ายประจําป)งบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบมาตรการ
กระตุ,นเศรษฐกิจ ป) 2562  โดยให,ใช,จ%ายงบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสํารองจ%าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปYน ผ%านกองทุนส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อมจํานวน 10,000,000,000 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย%อย ดังน้ี 

 โครงการสนับสนุน SMEs รายย%อย                                                                                                              งบประมาณ           5,000,000,000 บาท 
ดําเนินการโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อมแห%งประเทศไทย (ธพว.) 

 โครงการ บสย. SMEs สร,างไทย                                                                                                                   งบประมาณ           5,000,000,000 บาท 
ดําเนินการโดย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย%อม (บสย.) 

 งบประมาณป) 2563 ที่ได,รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  จํานวน 705,000,000 บาท เปYนการดําเนินการตามมาตรการ 
MSME 2020 และโครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 
3)  และโครงการส%งเสริมความรู,ด,านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค,าระหว%างประเทศ ซ่ึงมี
โครงการได,รับอนุมัติให,ขยายระยะเวลา 5 โครงการ และได,รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 5/2563 เมื่อ 21 ต.ค.63 ซ่ึงได,นํางบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข,ากองทุนฯ แล,ว ซ่ึงมี
ระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป) 2564 ดังนี้ 

มาตรการ MSME 2020                                                                                                                                         งบประมาณ   695,000,000 บาท   

(1) โครงการพัฒนาระบบให,เอกชนสามารถเปYนหน%วยงานส%งเสริม MSME* 
(2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)* 
(3) โครงการ Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑPสําหรับวิสาหกิจรายย%อย/วิสาหกิจชุมชน* 
(4) โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มช%องทางการตลาดให,แก% SME 
(5) โครงการพัฒนาระบบการให,ความรู,ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)*  
(6) โครงการจัดงานแสดงสินค,าท่ัวประเทศ SME FEST 

    80,000,000 บาท 
20,000,000 บาท 
30,000,000 บาท 
15,000,000 บาท 
20,000,000 บาท 
40,000,000 บาท 

 

โครงการอ่ืนๆ                                                                                                                                                          งบประมาณ   490,000,000 บาท   

(7) โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 
(8) โครงการส%งเสริมความรู,ด,านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค,าระหว%าง

ประเทศ** 

    40,000,000 บาท 
450,000,000 บาท 

 

หมายเหตุ : * โครงการได,รับอนุมตัใิห,ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการเปYน 31 ส.ค.64  
                    ** แบ%งการดําเนินงานออกเปYน 2 ระยะ วงเงิน 225,000,000 บาทต%อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป) โดยระยะที่ 1 ได,รับอนุมตัิขยายระยะเวลาถึง 23 ส.ค.64 
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 แนวทางการส%งเสริมป) 2564 กลุ%มโครงการ เปcาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ 

   (หน%วย: ราย) (หน%วย: ศูนยP) (บาท) 

  (17 กลุ�มโครงการ 55 กิจกรรม) 338,500 82 1,210,000,000 
แนวทางท่ี 

1 
พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต*นให*สามารถเติบโตได*  
(Early Stage) 

(3 กลุ�มโครงการ / 13 กิจกรรม) 8,500 - 330,912,200 

 1.1  เยาวชนมีความตระหนักรู,ในการประกอบธุรกิจ  � สร,างความพร,อมให,เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ 

3,000 - 108,867,700 

 1.2 ผู,ท่ีอยู%ในระยะเร่ิมต,นธุรกิจได,รับการพัฒนา
ความรู, การบ%มเพาะในการเร่ิมและสร,างการ
เติบโตให,กับธุรกิจ 

 5,500 - 222,044,500 

 � สร,างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต,น 
� พัฒนาสภาพแวดล,อมในการเร่ิมต,นธุรกิจ 

- 
- 

- 
- 

129,023,400 
93,021,100 

แนวทางท่ี 
2 

พัฒนาวิสาหกิจรายย�อยให*ประกอบธุรกิจอย�าง            
มืออาชพี (Micro) 

(4 กลุ�มโครงการ / 12 กิจกรรม) 19,000  66,352,600 

 2.1 วิสาหกิจรายย%อยได,รับการพัฒนาทักษะความรู,        
ในการประกอบธุรกิจ 

� พัฒนาวิสาหกิจสู%ความเปYนมืออาชีพ 
� พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค,าและ

บริการ 
� พัฒนาเครือข%ายผู,ประกอบการ 
� ขยายโอกาสทางการตลาด 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

23,320,700 
33,281,900 

 
5,250,000 
4,500,000 

แนวทางท่ี 
3 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อมให*ก*าวสู�ธุรกิจสมัยใหม�   
(Small) 

(4 กลุ�มโครงการ / 16 กิจกรรม) 58,000 - 705,999,700 

 3.1 วิสาหกิจขนาดย%อมได,รับการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม% 

� พัฒนาวิสาหกิจสู%ธุรกิจสมัยใหม% 
� ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค,าและ

บริการ 
� เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
� เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

23,366,200 
50,567,500 

 
565,307,600 

66,758,400 

แนวทางท่ี 
4 

พัฒนาวิสาห กิจขนาดกลางและวิ สาห กิจ ท่ี มี
ศักยภาพให*เข*าสู�การแข�งขันระดับสากล (Medium 
& High Potential) 

(3 กลุ�มโครงการ / 6 กิจกรรม) 3,000 - 82,357,700 

 4.1  วิสาหกิจขนาดกลางได,รับการพัฒนา               
การทําธุรกิจในระดับสากล 

� ยกระดับวิสาหกิจสู%องคPกรระดับสากล 
� ส%งเสริมการใช,เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
� ขยายการค,าการลงทุนสู%สากล 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,000,000 
41,287,800 
40,069,900 

แนวทางท่ี 
5 

พัฒนาปVจจัยแวดล*อมในการส�งเสริม SME  
ให*มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

(3 กลุ�มโครงการ / 8 กิจกรรม) 280,000 82 24,377,800 

 5.1  ระบบการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย%อมให,บริการแก% SME 

5.2 ระบบการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย%อมได,รับการพัฒนา 

� พัฒนาศูนยPการให,บริการและความ
ช%วยเหลือแก% SME 

� ยกระดับข,อมูลเพ่ือ SME 
� พัฒนาระบบการส%งเสริม SME 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

17,968,700 
 

- 
6,409,100 

04   การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส%งเสริม SME: สสว. เจ,าภาพแผนงานบูรณาการ 
“แผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อมสู%สากล ประจําป)งบประมาณ 2564” 

ป� 2564 สสว. ในฐานะหน%วยงานเจ,าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง       
และขนาดย%อมสู%สากล ประจําป)งบประมาณ 2564 ได,รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท ดําเนินการร%วมกับ 
10 กระทรวง 25 หน%วยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเปYน 17 กลุ%มโครงการ โดยส%งเสริมและพัฒนา
ผ%าน 55 กิจกรรม ซึ่ง สสว. ในฐานะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนไม%ได,รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานบูรณาการ แต%มี
ผลการดําเนินงานส%งเสริมและพัฒนา SME ตามตัวชี้วัดภายใต,แนวทางการดําเนินงาน 
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� ขยายโอกาสทางการตลาด - 54.3768 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย%อมให,ก,าวสู%ธุรกิจสมัยใหม% (Small) (4 โครงการหลัก) 7 1 , 0 0 0
 934.3240 

 3.1 วิสาหกิจขนาดย%อมได,รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม% � พั ฒ น า วิ ส า ห กิ จ สู% ธุ ร กิ จ
สมัยใหม% - 24.3291 

  � ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค,าและบริการ - 139.6402 

  � เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - 691.4890 

  � เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด - 78.8657 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพให,เข,าสู%การแข%งขันระดับสากล (Medium & High 
Potential) (3 โครงการหลัก) 1,300 60.8115 

 4.1  วิสาหกิจขนาดกลางได,รับการพัฒนาการทําธุรกิจในระดับสากล � ยก ร ะ ดับ วิส า ห กิ จ สู% อ ง คP ก ร
ระดับสากล - 5.0000 

  � ส%งเสริมการใช,เทคโนโลยีและนวัตกรรม - 13.9000 

  � ขยายการค,าการลงทุนสู%สากล - 41.9115 

แนวทางท่ี 5 พัฒนาปtจจัยแวดล,อมในการส%งเสริม SME ให,มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) (3 โครงการหลั ก )
 280,000 94.5597 

 5.1  ระบบการส%งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อมได,รับการพัฒนา 90 ศูนยP ให,บริการแก% SME �

 พัฒนาศูนยPการให,บริการและความช%วยเหลือแก% SME - 74.0597 

  � ยกระดับข,อมูลเพ่ือ SME - 13.0000 

  � 

 

 

Small (4กลุ%มโครงการ) 

705,999,700 บาท 

พค. กสอ. 

สวอ. วว. 

สทน. สวทช. 

กรมพ. สมอ. 

CEA กรอ. 

กพร. สค. 

16 กิจกรรม 

 การดําเนินงานภายใต, 5 แนวทาง 10 กระทรวง 25 หน%วยงานรบัผิดชอบ  
งบประมาณ 1,210,000,000 บาท : 17 กลุ%มโครงการ 55 กจิกรรม 

Early Stage (3กลุ%มโครงการ) 

330,912,200 บาท 

สนช. 

CEA 

สอศ. 

DEPA 

สคช. 

สป.อว. 

สวทช. 

13 กิจกรรม 

Micro (4กลุ%มโครงการ) 

66,352,600 บาท 

กตส. 

กพร. 

กสอ. 

กสก. 

CEA 

สมอ. 

พค. 

12 กิจกรรม 

Medium &  

High Potential (3กลุ%มโครงการ) 

82,357,700 
บาท 

พค. 

สวทช. 

วศ. 

สค. 

คต. 

มว. 

6 กิจกรรม 

Ecosystem (3กลุ%มโครงการ) 

24,377,800 
บาท 

สวทช. 

CEA 

กบค. 

สอวช. 

8 กิจกรรม 
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ผลการดําเนนิงาน/โครงการทีส่าํคัญ 
ภายใต�แผนปฏบิติัการประจาํป" 2564 

บทท่ี 
2 

01  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป, 2560-2565  
(ฉบับทบทวนป, 2564-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจําป, 2564 
ของ สสว. 
 ความเป4นมา 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป, 2564 ของ สสว. 
 ผลการดําเนินงานช6วงเดือน ม.ค.-มี.ค.64 
 การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

(1) มาตรการ MSME 2020 และการสร)างป<จจัยเอื้อ 
(2) โครงการสนับสนุน SMEs รายย6อย 

02 ผลดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส6งเสริม SME:  
สสว. เจ)าภาพแผนงานบูรณาการ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู)ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย6อมสู6สากล ประจําป,งบประมาณ 2564” 
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บทที ่2 ผลการดาํเนนิงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป" 2564 

 
 

 

 ความเป)นมา  

สสว. ได)รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป,งบประมาณ 2564 จํานวน 

1,113,094,400 บาท ต6อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส6งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม คร้ังที่ 3/2563  

เมื่อ 28 ธ.ค.63 มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส6งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม ป, 2564 เพ่ิมเติม จํานวน 

30,000,000 บาท เพ่ือใช)จ6ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให) SME เข)าถึงการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ โดยในป, 2564 ได)รับ

การจัดสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,143,094,400 บาท เพ่ือเพ่ือดําเนินงาน/โครงการ ส6งเสริมและสนับสนุน MSME ผ6าน

งาน/โครงการที่สําคัญ จํานวน 41 งาน/โครงการ ภายใต)แผนปฏิบัติการประจําป, 2564 ของ สสว. 

นอกจากน้ี การดําเนินงานภายใต)งบประมาณป, 2563 ที่ได)รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 705,000,000 

บาท เป4นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และการสร)างป<จจัยเอื้อ ได)แก6 โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)  และโครงการส6งเสริมความรู)ด)านบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค)าระหว6างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป, 2564 

 การดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป" 2564 ของ สสว. 

แผนปฏิบัติการประจําป, 2564 ของ สสว. ประกอบด)วย 4 ยุทธศาสตร_ ได)แก6 (1) ยกระดับการบูรณาการ MSME ของ

ประเทศ ด)วย BIG DATA (2) พัฒนากลไกการส6งเสริมให)เข)าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (3) สร)างสังคมผู)ประกอบการให)

เติบโตและก)าวสู6สากล และ (4) เพ่ิมศักยภาพองค_กรให)มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) โดยมี 8 ตัวช้ีวัด และ

มีเป0าหมายผลสัมฤทธิ์คือ เกิดมูลค7าทางเศรษฐกิจไม7น�อยกว7า 3,800 ล�านบาท และเป0าหมายผลลัพธ@คือ ร�อยละของ
ผู�ประกอบการได�รับความช7วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม7น�อยกว7าร�อยละ 70-80 มีผลความคืบหน)า

ของแผนปฏิบัติการฯ ใน 4 ยุทธศาสตร_ 8 ตัวชี้วัด อยู6ระหว6างดําเนินการ โดยยุทธศาสตร_ที่ 2 มีจํานวน MSME  ที่เข)ารับ

บริการ Online และ Offline แล)ว รวม 91,660 ราย ยุทธศาสตร_ที่ 3 มีจํานวนผู)ประกอบการใหม6และผู)ประกอบการ MSME 

ได)รับการพัฒนาศักยภาพแล)ว 135 ราย และยุทธศาสตร_ที่  4 สสว. พัฒนา Smart Office โดยนําระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส_ (D-join) มาใช)ในการปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค_กรให)มีสมรรถนะสูง  

ยุทธศาสตร@/ตัวช้ีวัด เป0าหมาย ผล ณ ต.ค.-ธ.ค.63 

ยุทธศาสตร@ท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด�วย BIG DATA 

(1) จํานวนมาตรการ/แผนงานทีม่ผีลกระทบสูงต6อ GDP (High Impact) ที่ถูกดําเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) 1 เร่ือง อยู6ระหว6างดําเนินการ 

(2) พัฒนาฐานข)อมูล MSME 1 ฐานข)อมูล อยู6ระหว6างดําเนินการ 

ยุทธศาสตร@ท่ี 2 พฒันากลไกการส7งเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

(1) จํานวน MSME ที่เข)าถึงบริการ Online และ Offline 190,000 ราย 91,660 ราย 

(2) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ 1 ระบบ อยู6ระหว6างดําเนินการ 

ยุทธศาสตร@ท่ี 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เตบิโตและก�าวสู7สากล 

(1) จํานวนผู)ประกอบการใหม6และผู)ประกอบการ MSME ได)รับการพัฒนาศักยภาพ 23,000 ราย 135 ราย 

ยุทธศาสตร@ท่ี 4 เพิม่ศักยภาพองค@กรให�มีสมรรถนะสูง 

(1) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 4.10 คะแนน อยู6ระหว6างดําเนินการ 

(2) ปรับปรุงกระบวนการสําคัญ 10 กระบวนการ อยู6ระหว6างดําเนินการ 

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช)ในการปฏิบัติการ 2 ระบบ 1 ระบบ (D-join) 

01   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป, 2560-2565 (ฉบับทบทวนป, 2564-2565)            
และแผนปฏิบัติการประจําป, 2564 ของ สสว. 
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 ผลการดาํเนินงานช7วงเดือน ม.ค.-มี.ค.64  
 
• ยุทธศาสตร@ที่  1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด�วย BIG DATA บูรณาการเพ่ือให)เกิด

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานขององค_กร สร)างความร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

(1) บูรณาการขับเคลื่อนการส7งเสริม SME       

- สสว. ในฐานะหน7วยงานเจ�าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ  และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย7อมสู7สากล ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได)รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท 

ดําเนินการร6วมกับ 10 กระทรวง 25 หน6วยงาน ไตรมาสท่ี 2 มีผลการเบิกจ6ายรวมผูกพันแล)ว 678,004,553.28 

บาท คิดเป4นร)อยละ 56.03 ของงบประมาณท่ีได)รับจัดสรร และมี SME ได)รับประโยชน_ 177,092 ราย คิดเป4นร)อย

ละ 48.06 จากเปpาหมาย 368,500 ราย และผลจากการติดตามแผนงานบูรณาการฯ ภาพรวมในไตรมาสที่ 2 

สถานการณ_การแพร6ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ต้ังแต6ช6วงต)นป, 2564 ยังคงส6งผล

กระทบต6อการปฏิบัติงานของหน6วยงานภายใต)แผนบูรณาการฯ ถึงแม)จะมีการผ6อนคลายจากทางภาครัฐให)

สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้นแล)วก็ตาม แต6กิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมที่ต)องมีการ

รวมกันของคนจํานวนมากยังไม6สามารถดําเนินการได) ส6วนใหญ6จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเป4นจัดกิจกรรมกลุ6มย6อย 

การเข)าไปยังสถานประกอบการโดยตรง หรือเป4นรูปแบบ Online แทน เช6น การจัดทํา E-book / แผ6นพับ

ประชาสัมพันธ_ (Brochure) การประชุม Online และอบรมเผยแพร6ความรู) การจัดทํา VDO clip เผยแพร6ทาง 

Facebook / YouTube / Line และใช) Social Media ต6างๆ เพ่ือเป4นการตอบสนองกับสถานการณ_ได)ทันท6วงที 

โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและการวัดผลการนําไปใช)ที่สามารถเกิดประโยชน_ได)จริง รวมถึงการเร6งพัฒนา

ช6วยเหลือ SME เพ่ือให)ปรับแผนธุรกิจ ลดต)นทุน บริหารจัดการแรงงาน เพ่ิมช6องทางตลาดออนไลน_ การบริหาร

จัดการขนส6งให)มีประสิทธิภาพ เพ่ือให)สามารถปรับตัวได) 

- แผนการส7งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม และแผนปฏิบัติการส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย7อม อยู6ระหว6างการจัดทําร6างแผนการส6งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.

2566-2570) และแผนปฏิบัติการฯ โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน6วยงานท่ีเกี่ยวข)องทั้งภาครัฐและ

เอกชน หัวข)อ "Market relandscaping after COVID-19" เพ่ือช6วยให)ผู)ประกอบการพร)อมรับมือกับตลาดวิถี

ใหม6 และพัฒนาธุรกิจให)สอดรับกับการเปล่ียนแปลง ซึ่งความคิดเห็นท่ีได)รับในครั้งน้ีจะเป4นข)อมูลประกอบการ

จัดทําแนวทางการส6งเสริมด)านการตลาด ภายใต)แผนฯ ต6อไป  

- การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส7งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต7อประชาชนอย7างมีนัยสําคัญ           

(Big Rock) ภายใต)แผนการปฏิรูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด)านเศรษฐกิจ ประเด็นการเพ่ิมโอกาสของ

ผู)ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเปpาหมาย โดยมีแนวทางขับเคลื่อน 5 แนวทาง 

ประกอบด)วย 

(1)  ออกมาตรการเพ่ือช6วยเหลือให) SME สามารถเข)าถึงแหล6งเงินทุน โดยเฉพาะในช6วงที่ผู)ประกอบการ

มีป<ญหาขาดสภาพคล6อง เนื่องจากสถานการณ_การแพร6ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(2)  ส6งเสริม SME ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ6านเข)าสู6ยุคดิจิทัล  

 (3)  พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู)ประกอบการสตาร_ทอัพ 

 (4)  เพ่ิมสัดส6วนการซ้ือสินค)าและบริการของภาครัฐจาก SME 

 (5)  พัฒนาระบบนิเวศของ SME ให)มีผู)ประกอบการที่สามารถแข6งขันได)ระยะยาว 
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โดย สสว. เป4นหน6วยงานรับผิดชอบหลัก ได)ทํางานร6วมกับ สศช. และคณะทํางานด)านการประสานการ

ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด)านเศรษฐกิจ ประเด็นการเพ่ิมโอกาสของ

ผู)ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมและบริการเปpาหมาย มีนายกอบศักด์ิ ภูตระกูล เป4นประธานคณะทํางานฯ 

ความคืบหน)า คือ สสว. จัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ ร6วมกับหน6วยงานที่เกี่ยวข)อง และนําส6งโครงการไปยัง สศช. 

จํานวน 51 โครงการ รวมเป4นเงิน 35, 953.3351 ล)านบาท แบ6งเป4นวงเงินสินเชื่อและวงเงินค้ําประกันสินเชื่อ 

33,000 ล)านบาท งบประมาณที่ได)รับจัดสรรในป,งบประมาณ 2564 จํานวน 293.6826 ล)านบาท ขอรับจัดสรร

งบกลางเพ่ิมเติม 42.5000 ล)านบาท และงบประมาณที่ขอรับจัดสรรในป,งบประมาณ 2565 จํานวน 

2,599.1525 ล)านบาท โดยได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร_ชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 

เมื่อ 22 ก.พ.64 พร)อมกับได)ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ภายใต)ประเด็น

ดังกล6าว ทั้ง 51 โครงการ เม่ือ 12 มี.ค.64  ก6อนนําส6ง สศช. ดําเนินการต6อไป 

- เมื่อ 16 ก.พ.64 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ Policy Networking เรื่องการอํานวยความสะดวกให� 

SME เข�าถึงการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ เพ่ือรับฟ<งความคิดเห็นและประสบการณ_ของผู)ประกอบการในประเด็นที่

ส6งผลต6อการตัดสินใจเข)าร6วมการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ ซึ่ง SME ส6วนใหญ6ประสบป<ญหาหลักๆ ได)แก6 เช6น การ

จัดเตรียมเอกสารสําหรับเสนองานภาครัฐ การวางหลักประกันการเสนอราคา /หลักประกันสัญญา ระยะเวลาที่

เหมาะสมที่ภาครัฐจะจ6ายเงินให)แก6 SME ที่เป4นคู6สัญญา (Credit term ภาครัฐ) การเพ่ิมสภาพคล6องให)แก6 SME 

โดยการใช)ใบส่ังจ)าง / สัญญา/ ใบแจ)งหน้ี (Invoice) เป4นหลักประกันในการขอสินเชื่อ (Factoring) เป4นต)น         

มีผู)ประกอบการเข)าร6วม 20 บริษัท รวม 33 ราย และเม่ือ 3 มี.ค.64 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือบูรณาการ

ความร6วมมือกับหน6วยงานที่เกี่ยวข)อง เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก)ไขป<ญหาของผู)ประกอบการให)เข)าสู6การ

จัดซื้อจัดจ)างภาครัฐให)สะดวกมากย่ิงขึ้น มีหน6วยงานภาครัฐเข)าร6วม 16 หน6วยงาน รวม 31 ราย 

- การประสานความร7วมมือกับหน7วยงานต7างๆ เพื่อผลักดันให� SME ขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ�าง
ภาครัฐ กับหน6วยงานที่มีผู)ประกอบการ SME เป4นสมาชิกจํานวนมากทั้งภาคธุรกิจการเงิน ธนาคารเฉพาะกิจ

ของรัฐ ธนาคารพาณิชย_ ได)แก6 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ_ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย_ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทีเอ็มบี และหน6วยงานภาครัฐท่ีเป4นหน6วยงานจัดซื้อ   

จัดจ)างขนาดใหญ6 ได)แก6 กรมส6งเสริมการปกครองท)องถิ่น กองทัพอากาศ กรมทางหลวง เป4นต)น ซ่ึงได)รับความ

ร6วมมือเป4นอย6างดีในการประชาสัมพันธ_การจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐผ6านช6องทางต6างๆ นอกจากนี้ ยังมีกําหนดการ

ในการหารือและทําความเข)าใจร6วมกับกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเข)าถึงการจัดซ้ือจัดจ)างในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะประชาสัมพันธ_ข)อมูลไปยังผู)ว6าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

ต6อไป สําหรับหน6วยงานท่ีดูแล SME ท่ัวประเทศ สสว. ได)ประสานงานและประชาสัมพันธ_ไปยังสภาหอการค)า และ

สภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งพบว6ามี SME จํานวนมากที่ไม6ประสงค_จะทําการค)ากับภาครัฐ สสว. จึงได)มีการ

จัดกิจกรรมเพ่ือ Kick Off โครงการ โดยได)นําเสนอ Success Case ของผู)ประกอบการที่ประสบความสําเร็จใน

การเป4นคู6ค)ากับภาครัฐเพ่ือเป4นตัวอย6างและสร)างแรงจูงใจให)กับ SME รายอื่นๆ รวมถึงการไขข)อข)องใจใน

ประเด็นป<ญหาต6างๆ ให)กับหน6วยงานผู)ซื้อ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 

- การจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ แบบกําหนดโจทย@ล7วงหน�า เพ่ือให) SME สามารถเตรียมตัวและเตรียมความ

พร)อมให)เข)าสู6กระบวนการได) เบ้ืองต)น สสว. ได)ดําเนินการ Matching ระหว6างฝ<�ง Demand กับ Supply โดยการนํา

ร6องภายใต)ความร6วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (TAI) และสมาคมส6งเสริมการรับช6วงการผลิตไทย  

ในการเชื่อมโยงความร6วมมือในอุตสาหกรรมชิ้นส6วนอากาศยานและการซ6อมบํารุง และมีแผนดําเนินการในอนาคต 
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คือ การขยายความร6วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย_สู6โรงพยาบาลของรัฐ และขยายความร6วมมือสู6

อุตสาหกรรมปpองกันประเทศ และอุตสาหกรรมระบบราง เป4นต)น 

(2) บูรณาการความร7วมมือระหว7างประเทศ สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  ดําเนินงานใน 3 กรอบความ

ร6วมมือหลัก ประกอบด)วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-Lateral) กรอบอาเซียน 

(ASEAN)  

- ในปeจจุบัน สสว. อยู7ระหว7างการเตรียมการเป)นเจ�าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปควิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย7อม ครั้งท่ี 28 ซึ่งประเทศไทยเป)นเจ�าภาพเอเปคในป" 2565 ได)มีการประชุมเมื่อ 18 ม.ค.64 โดย

มีสาระสําคัญ (Key areas) จํานวน 5 ประเด็นท่ีควรผลักดันในช6วงที่ประเทศไทยเป4นเจ)าภาพเอเปค คือ (1) การ

ส6งเสริมการลงทุนอย6างเสรี (2) การก)าวไปสู6สังคมดิจิทัล (3) สุขภาวะ (4) ความม่ันคงทางอาหารและการเกษตร 

และ (5) การเจริญเติบโตอย6างครอบคลุม ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมุนเ วียน-เศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และประเ ด็นสําคัญ 

(Priorities) ที่ไทยควรขับเคลื่อน 3 ประเด็น ได)แก6 การอํานวยความสะดวกด)านการค)าและการลงทุน การฟ��นฟู

ความเช่ือมโยง (โดยเฉพาะการเดินทางและการท6องเที่ยว) และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม 

- สสว. ได�รับมอบหมายจากอาเซยีนให�เป)นผู�จดัทาํเวบ็ไซต@ศนูย@ให�บรกิารผู�ประกอบการ SME ในอาเซยีน 
ซึ่งอยู6ภายใต)แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร_เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย6อม และรายย6อย 

อาเซียนป, 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for MSME Development 2016 – 2025 หรือ 

SAP SMED) โดยเริ่มใช)งานเว็บไซต_มาตั้งแต6วันที่ 31 ธ.ค.58 และในป, 2561 ได)ปรับปรุงเว็บไซต_ให)มีความ

ทันสมัยมากขึ้น ภายใต�ชื่อ “ASEAN Access” องค_ประกอบหลักของเว็บไซต_แบ6งเป4น 5 ส6วน คือ (1) ข)อมูล

การค)าการลงทุน พฤติกรรมผู)บริโภค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข)อง (2) ข)อมูลผู)ให)บริการ SME อาเซียนในด)าน

ต6างๆ (3) หลักสูตรการอบรมออนไลน_ (4) ปฏิทินกิจกรรมในอาเซียน และ (5) ข6าวสารที่เป4นประโยชน_แก6

ผู)ประกอบการ SME ในอาเซียน 

 บทบาทหน)าท่ีของ สสว. ในฐานะผู)รับผิดชอบหลักของอาเซียนในการบริหารจัดการเว็บไซต_ ขับเคลื่อน

ผ6านการดําเนินงานของคณะทํางาน ได)แก6 (1) ASEAN Task Force on SME Service Center Web Portal  

ซึ่งมี ผอ.สสว. เป4นประธาน และ (2) National Focal Points for SME Service Center เพ่ือเป4นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการเว็บไซต_ พร)อมทั้งประชาสัมพันธ_เว็บไซต_ให)เป4นที่รู)จักโดยมีแผนกําหนดการเป�ดตัวเว็บไซต_ 

“ASEAN Access” ในการประชุมประจําป,ของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory 

Council: ASEAN BAC) ในวันที่ 16 มิ.ย.64 ซึ่งถือว6าเป4นการประชุมที่สําคัญของภาคเอกชนในอาเซียนโดย   

ผอ.สสว. ในฐานะประธานคณะทํางาน ASEAN Task Force จะเป4นผู)นําในการเป�ดตัวเว็บไซต_ร6วมกับ ASEAN 

BAC และมีผู)แทนภาคเอกชนจากอาเซียนท้ัง 10 ประเทศเข)าร6วม 

(3) บูรณาการฐานข�อมูล Big Data เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานข)อมูลผู)ประกอบการ โดยปรับปรุงและ

เชื่อมโยงข)อมูลเข)าสู6ระบบ SME Big Data ท้ัง 4 ด)าน ได)แก6 ด)านโครงสร)าง ได)แก6 จํานวน และการจ)างงานของ 

SME รายพ้ืนท่ี และรายสาขา ด)านการส6งออกและนําเข)า ด)านการเงิน และด)านท่ีปรึกษา เป4นต)น สามารถสืบค)น

ข)อมูล SME ได)ท่ี www.sme.go.th  

-  สสว. ได�ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข�อมูลกับหน7วยงานต7างๆ ได)แก6 กรมสรรพากร สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห6งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข)อมูลมาประกอบการ จัดทํา SME 

Big Data เช6น ข)อมูลรายได)ผู)ประกอบการที่ไม6เป4นนิติบุคคลท่ีเสียภาษีแบบรายได)บุคคลธรรมดา ข)อมูล MSME ที่
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เข)าร6วมโครงการตามมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได)รับผลกระทบจาก COVID-19 จาก โครงการคนละครึ่งและ

โครงการเราเที่ยวด)วยกัน ข)อมูลผู)ประกอบการรายย6อยที่ลงทะเบียนกับสํานักเทศกิจ กทม. เป4นต)น และยังมี

แผนการขอเชื่อมโยงข)อมูลกับหน6วยงานต6างๆ ในอนาคต คือ กรมส6งเสริมการปกครองท)องถิ่น กรมพัฒนาธุรกิจ

การค)า การไฟฟpาฯ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย เป4นต)น  

- ประชาสัมพันธ@การนํา Link Dashboard SME Big Data ขึ้นเผยแพร6บนเว็บไซต_ของ สอท. เพ่ือให)

สมาชิกนําไปวิเคราะห_และพัฒนาธุรกิจของตน 

• ยุทธศาสตร@ท่ี 2 พัฒนากลไกการส7งเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน  

(1) การพัฒนาสภาวะแวดล�อมที่เอื้อต7อการเติบโตของ MSMS  

- ในป" 2564 ดําเนินการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต7อธุรกิจ 
SME ในกลุ6มเปpาหมายธุรกิจเกษตรแปรรูป ท้ังภาคการผลิต การค)า และบริการ ซ่ึงผลที่ได)จากงานศึกษาวิจัย

ดังกล6าว สสว. จะนําไปใช)ประโยชน_ในการเสนอแนะและผลักดันให)รัฐบาลหรือหน6วยงานท่ีเก่ียวข)องปรับปรุงแก)ไข

กฎหมายที่เป4นป<ญหาอุปสรรคของ SME หรือให)มีกําหนดกฎหมายใหม6เพ่ิมขึ้น   

- ศึกษารวบรวมข�อมูลด�านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช�เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ SME ของ

ประเทศไทยใน 4 สาขา ได)แก6 (1) อุตสาหกรรมอาหาร (2) อุตสาหกรรมท6องเที่ยวและบริการ (3) อุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจดิจิตอล และ (4) สาธารณสุข และเผยแพร6กฎหมายที่เกี่ยวกับการส6งเสริมสิทธิประโยชน_ของ SME ท้ังใน

ส6วนกลางและส6วนภูมิภาค รวมทั้งจัดทําคู6มือกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ใน 2 สาขา คือ  

สาขาธุรกิจโรงแรมรีสอร_ท ห)องชุด โฮมสเตย_ และสาขาธุรกิจร)านอาหาร เครื่องด่ืม    

(2) การให�บริการของศูนย@ OSS    

- การให�คําปรกึษาเบื้องต�นในการดาํเนนิธรุกจิผ7านศนูย@ให�บรกิาร SME ครบวงจร 77 จังหวัดทั่วประเทศ  

ไตรมาสที่ 2 มี MSME เข)ารับคําปรึกษาแล)ว 91,660 ราย โดยมารับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได)แก6 ด)านบัญชีและ 

การเงิน ด)านการตลาด ด)านการบริหารจัดการ ตามลําดับ  

ศูนย_ให)บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ ได)ประชาสัมพันธ_ให)ผู)ประกอบการเข)ามาลงทะเบียน 

SME เพ่ือเข)ารับบริการ ผ6านเว็บไซต_ของ สสว. www.sme.go.th และการขึ้นทะเบียนออนไลน_ด)วยตนเองผ6านเว็บไซต_ 

www.thaismegp.com กรณีที่ มีข)อสอบถามเพ่ิมเติมสามารถติดต6อได) ท่ี  Call Center 1301 หรือ E-mail: 

thaismegp@sme.go.th หรือศูนย_ให)บริการ OSS ทั่วประเทศ  

(3) การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงเพ่ือการประกอบธุรกิจ  

- การสนับสนุน SME ให�เข�าถึงการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ (SME-GP) เน)นการดําเนินงานเพ่ือเร6งสร)าง

การรับรู)ในกว)าง โดยประสานความร6วมมือกับหน6วยงาน ส่ือมวลชน และส่ือต6างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ_มาตรการ และ

จัดงานเผยแพร6มาตรการ "THAI SME-GP @นนทบุรี" จํานวนผู)เข)าร6วม 260 ราย ซึ่งข)อมูล ณ 31 มี.ค.64                 

มีผู)ประกอบการขึ้นทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ (www.thaismegp.com) แล)ว จํานวน 8,088 ราย 

จําแนกเป4นนิติบุคคล 6,762 ราย วิสาหกิจชุมชน 262 ราย และบุคคลธรรมดา 1,064 ราย และมีกําหนดการจัดงาน

กิจกรรมเผยแพร6มาตรการอย6างต6อเนื่องใน 5 พ้ืนที่ท่ัวประเทศ ได)แก6 นครราชสีมา ขอนแก6น กรุงเทพ เชียงใหม6 และ

สงขลา ในระหว6างเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.64 พร)อมกับประชาสัมพันธ_ในส่ือต6างๆ ได)แก6 วิดีโอ ระบบการให)ข)อมูล
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อัตโนมัติ (LINE Bot @smeconnext) ชุดข)อมูลคําถามคําตอบที่พบบ6อย (FAQ) www.smeone.info และ 

Infographic 

- การพัฒนาระบบการให�บรกิารผู�ประกอบการ SME ด�วยเทคโนโลยดีจิิทลั (SME Access) เป4นการบูรณา

การเชื่อมต6อระบบการให)บริการฯ ของ สสว. ได)แก6 Website Portal (www.smeone.info) / แอปพลิเคชั่น SME 

CONNEXT / E-Learning Platform (www.smeacademy365.com) และ SME Coach (www.thesmecoach.com) 

เพ่ือให)เกิดการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการให)บริการผู)ประกอบการ SME ที่ดีขึ้น โดยในป, 2564 มีแนวทางการ

ดําเนินงานดังน้ี 

(1) การพัฒนาและออกแบบเตรียมการปรับแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพ่ือเป4นช6องทางหลักใน

การเข)าถึงบริการของ สสว. และหน6วยงานภาคีเครือข6ายการส6งเสริม SME ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(2) การจัดทําเน้ือหา (Content) และเช่ือมโยงข)อมูลกับหน6วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต)งาน 

Website Portal เป4นการพัฒนาเนื้อหาที่เป4นประโยชน_และเป4นที่ต)องการของผู)ประกอบการ 

(3) การพัฒนาองค_ความรู)หรือหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมในการใช)พัฒนาและ ยกระดับการดําเนิน

ธุรกิจของ SME ด)วยตนเอง 

(4) การยกระดับระบบการพัฒนาโค)ชและช6วยเหลือผู)ประกอบการ SME ด)วยระบบ Online 

Coaching เป4นการปรับแนวทางการให)บริการผู)ประกอบการของผู) เชี่ยวชาญและโค)ช                   

ทางออนไลน_เพ่ือให)สอดคล)องกับสถานการณ_การแพร6ระบาดของโรค COVID-19 และเป4นการ

ขยายผลก)าวข)ามข)อจํากัดของการเข)าถึงผู)ประกอบการได)ในทุกพ้ืนที่ 

• ยุทธศาสตร@ที่ 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู7สากล ดําเนินการ   ใน 3 กลุ6มการส6งเสริม ได)แก6 

กลุ6ม Early Stage กลุ6ม Micro และกลุ6ม Small ความคืบหน)าการดําเนินงาน โดยส6วนใหญ6อยู6ระหว6างการ

ประชาสัมพันธ_และรับสมัครผู)ประกอบการเข)าร6วมโครงการ ผ6านช6องทางเว็บไซต_และส่ือโซเชียลมีเดียของหน6วย

ร6วมดําเนินการ 

(1)  ส7งเสริมการเริ่มต�นธุรกิจ (Early Stage/Startup) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต)นให)สามารถเติบโตได) 

แบ6งเป4น 2 แนวทาง ได)แก6 การพัฒนาผู�ประกอบการใหม7 (SME - Early Stage : All Stars) ในกลุ6มเปpาหมาย SME 

ที่ยังไม6ได)จดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ หรือ SME ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจไม6เกิน 3.5 ป, เพ่ือพัฒนาผู)ประกอบการให)มี

ความแข็งแรงในการจัดต้ังธุรกิจให)ยั่งยืนได)ในระยะยาว และการยกระดับธุรกิจเริ่มต�น (Boost up New 
Entrepreneurs) ในกลุ6มเปpาหมาย SME ภาคเกษตร ภาคการผลิต  ภาค การค)าและบริการ ที่จดทะเบียนจัดต้ัง

ธุรกิจไม6เกิน 3.5 ป, ด)วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข)ามาใช)ในการดําเนินธุรกิจ ผ6านการให)คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกจาก

ผู)เชี่ยวชาญ วิเคราะห_ปรับปรุงจุดอ6อน ควบคู6ไปกับการพัฒนาจุดแข็งของผู)ประกอบการให)สามารถบริหารจัดการ

ธุรกิจได)อย6างเป4นระบบและเป4นมืออาชีพ   

มีผู)ประกอบการสมัครเข)าร6วมโครงการแล)ว จํานวน 570 ราย แบ6งเป4น กิจกรรม SME – Early Stage:          

All Stars จํานวน 400 ราย โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให)กับผู)ประกอบการ ช6วงเดือน พ.ค.64 และ

กิจกรรม Boost up New Entrepreneurs จํานวน 170 ราย มีผู)ผ6านการคัดเลือกจากคุณสมบัติเบ้ืองต)น จํานวน 

70 ราย รวมถึงได)จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา “การยกระดับศักยภาพธุรกิจ ด)วยเทคโนโลยีดิจิทัล” แบ6งเป4น 4 ครั้ง 

ได)แก6 คร้ังที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.64 ผ6านช6องทางออนไลน_ ด)วยระบบ  Zoom ครั้งที่ 2 วันท่ี 7 เม.ย.64 ณ โรงแรมวังใต) 

จังหวัดสุราษฎร_ธานี ครั้งที่ 3 วันที่ 22 เม.ย.64 ณ โรงแรมเบลล6า จังหวัดนนทบุรี และครั้งที่ 4 วันที่ 30 เม.ย.64 ผ6าน

ช6องทางออนไลน_ ด)วยระบบ Zoom    
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(2) พัฒนาผู�ประกอบการรายย7อยให�ประกอบธุรกิจอย7างมืออาชีพ (Micro)    

- ยกระดับผู�ประกอบการวิสาหกิจรายย7อย ประกอบด)วย 3 กิจกรรมหลัก ได)แก6 กิจกรรมป<�นดาว 

กิจกรรมพันธมิตรสร)างแบรนด_และธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนในการแข6งขัน (Born Strong) และกิจกรรมยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ_เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข6งขันทางธุรกิจ  

 มีผู)ประกอบการสมัครเข)าร6วมโครงการแล)ว จํานวน 417 ราย ซ่ึงเป4นของกิจกรรม Born Strong 

ประกอบด)วยกลุ6มธุรกิจ Food / Health & Beauty / Fashion & Lifestyle ท้ังนี้จะมีการคัดเลือกที่ผ6านการ 

Audition สําหรับกิจกรรมปetนดาว เม่ือวันที่ 30 มี.ค.64 ได)ประชุมชี้แจงเกณฑ_การรับสมัครผู)เข)าร6วมโครงการและ

รับสมัครผู)เข)าร6วมโครงการฯ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ม.เชียงใหม6 และพ้ืนท่ีกรุงเทพ ภาคกลาง และภาคตะวันออก             

ณ โรงแรมเวตเกส_ต จังหวัดนนทบุรี และในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย และขอนแก6น โดยมี

กําหนดประชุมช้ีแจงเกณฑ_ฯ ในวันที่ 2 และวันที่ 7 เม.ย.64 ตามลําดับ 

- เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ประกอบด)วย 3 กิจกรรมหลัก ได)แก6 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ

ผู)ประกอบการออนไลน_ด)วย Digital Marketing กิจกรรมพัฒนาสู6สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด  (SME Provincial 

Champion) และกิจกรรมส6งเสริมและพัฒนา SMEs ด)วยระบบบัญชีเดียว       

ความคืบหน)ากิจกรรม Digital Marketing ม ีแผนการอบรมให)ความรู)แก6 SME แบ6งเป4น 3 

หลักสูตร  ได)แก6 หลักสูตร A ขั้นสูง “กิจกรรมพัฒนาเชิงลึก พร)อมโค)ชให)คําปรึกษา และจัดทําแผนการตลาด

ออนไลน_”  หลักสูตร B ขั ้นกลาง “กิจกรรม Boost Camp เจาะลึกการตลาดออนไลน_ครบทุกด)าน สําหรับ

ผู)ประกอบการที่มี ร)านค)าออนไลน_แล)ว” และหลักสูตร C ขั้นต)น (อบรม 2 วัน) “อบรม และ เวิร_กชอปการตลาด

ออนไลน_ สําหรับผู)สนใจการขายออนไลน_ และผู)ที่ต)องการเพิ่มช6องทางขาย” โดยมีกําหนดการอบรม ช6วงเดือน 

พ.ค. ถึง ก.ค.64 สําหรับกิจกรรม SME Provincial Champion ได)ประชุมเตรียมความพร)อมเมื่อวันที่ 9                 

และวันที่ 16 มี.ค.64 และมีกําหนดจัดอบรมให)ความรู)แก6 SME ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(พ้ืนที่ 37 จังหวัด) ช6วงเดือน เม.ย.64 ได)แก6 อุดรธานี นครพนม ขอนแก6น บุรีรัมย_ อุบลราชธานี เชียงใหม6 น6าน 

พิษณุโลก และนครสวรรค_ เป4นต)น และกิจกรรมส7งเสริมและพัฒนา SME ด�วยระบบบัญชีเดียว กําหนดจัด

อบรมให)ความรู)แก6 SME ช6วงเดือน เม.ย. ถึง พ.ค.64 ใน 5 ภูมิภาค ได)แก6 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก และ ภาคใต) และในช6วงเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.64 จัดกิจกรรมเสริมสร)างสมรรถนะ

ให)กับ Service Provider “หลักสูตรพัฒนานักบัญชีชุมชน” เป4นการให)คําปรึกษาเชิงลึกสําหรับผู)ให)บริการด)าน

บัญชีในด)านต6างๆ ณ สถานประกอบการ มุ6งเน)นด)านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให)บริการ

ที่อิงตามหลักเกณฑ_ระบบมาตรฐานสากล Malcolm Baldrige 

- การสร�างความเข�มแข็งในชุมชน ความคืบหน)าการพัฒนาผู)ประกอบการเพ่ือสร)างความเข)มแข็งแก6

ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0  อยู6ระหว6างการประชาสัมพันธ_/รับสมัคร

ผู)ประกอบการเข)าร6วมโครงการ และเตรียมการประชุมชี้แจงพร)อมจัดทําหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม   

(3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดย7อมให�ก�าวสู7ธุรกิจสมัยใหม7 (Small)  

- ส7งเสริมและพัฒนาธรุกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ภาคการผลิต การค)าและบริการ ท่ีเป4น

นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน6วยงานของรัฐ และดําเนินธุรกิจปกติมาไม6น)อยกว6า 3 ป, ที่อยู6ใน

กลุ6มอุตสาหกรรมอนาคต (S-Curve) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติด)านต6างๆ เช6น การ
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ยกระดับความรู)มาตรฐานสากล (ISO GMP HACCP) การพัฒนาสินค)าผลิตภัณฑ_ เป4นต)น 2) การให)คําปรึกษา

เสริมสร)างสมรรถนะผู)ประกอบการเชิงลึก 3) การตรวจวิเคราะห_หรือทดสอบมาตรฐานคุณภาพ 4) ขึ้นทะเบียน

ตลาดจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ Thai SME-GP 5) ส6งเสริมการตลาดด)วย Platform ต6างๆ และ 6) โอกาสเข)าร6วม

กิจกรรมขยายช6องทางการตลาดเชิงลึกทั้งในประเทศและต6างประเทศ โดยในช6วงเดือน มี.ค.64 ได)จัดอบรมสัมมนา 

หัวข)อ "มองข)างหน)าไปด)วยกัน ท6องเที่ยวเมืองเหนือ & REFORM อนาคต ธุรกิจท6องเที่ยว รับวิถี NEXT NORMAL" 

ณ Rice Grain  Auditorium อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร_ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม6 มี SME เข)าร6วม

จํานวน 135 ราย  

- สนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร@ SME ในคลัสเตอร_ที่ส6งผลกระทบต6อมูลค6าทางเศรษฐกิจหรือทาง

สังคม ทั้งต)นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสร)างสรรค_  Health and Wellness 

เป4นต)น ในป,งบประมาณ 2564 มีเปpาหมายพัฒนาและเชื่อมโยงเครอืข6าย ในรูปแบบคลัสเตอร_ 30 คลัสเตอร_ พัฒนา

องค_ความรู)และศักยภายในการดําเนินธุรกิจ 4,000 ราย พัฒนาศักยภาพ Service Provider ผู) นําและผู)

ประสานงานเครือข6าย (CDA) 80 ราย โดยมีความคืบหน)าการดําเนินการพัฒนาคลัสเตอร_โกโก) คลัสเตอร_ปลากัด 

และคลัสเตอร_ไม)ดอกไม)ประดับ ซึ่งมีกําหนดการอบรมให)ความรู)กับผู)ประกอบการ ช6วงเดือน เม.ย. ถึง พ.ค.64 ใน

หัวข)อการส6งเสริมและกระตุ)นให)เกิดความร6วมมือและเชื่อมโยงกันในรูปแบบคลัสเตอร_ ทั้งการพัฒนาศักยภาพด)าน

ต6างๆ รวมถึงการส6งเสริมด)านการตลาด  

- พัฒนาศักยภาพและช7องทางการตลาด มุ6งเน)นกลุ6มส่ิงทอและเครื่องนุ6งห6ม แฟช่ันไลฟ�สไตล_ กลุ6ม

สินค)าของใช)/ของที่ระลึก เครื่องสําอาง อัญมณีเคร่ืองประดับ รองเท)าเครื่องหนัง อาหารและเกษตรแปรรูป และ 

Health & Wellness เป4นต)น การดําเนินงานในป, 2564 มีเปpาหมายให)ผู)ประกอบการ SME จํานวน 1,600 กิจการ 

ได)รับการสนับสนุนให)เข)าร6วมกิจกรรมด)านการตลาดทั้งในประเทศและต6างประเทศ ผ6านกิจกรรมต6างๆ เช6น การ

ทดสอบตลาด การแสดงและจําหน6ายสินค)า การเจรจาการค)า ตลอดจนการสร)างเครือข6ายทางธุรกิจ (Business 

Networking) โดยช6วงเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.64 กําหนดจัดกิจกรรมการออกบูธจําหน6ายสินค)าในงาน สสว. 

CONNEXT สีสันถ่ินไทย หอการค)าแฟร_ และช6วงเดือน พ.ค.64 กําหนดจัดกิจกรรมอบรมให)ความรู)และพัฒนา

ศักยภาพซ่ึงอยู6ระหว6างเตรียมการ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ 2) ออกบูธจําหน6าย

สินค)า/เจรจาธุรกิจในประเทศ 3) ทดสอบตลาด/เจรจาธุรกิจในต6างประเทศ (Platform Online) 

- ส7งเสริมและต7อยอดการพัฒนาเพ่ือขยายธรุกจิสู7สากล (SME SCALE UP) มุ6งเน)นกลุ6มผู)ประกอบการ 

SME ที่ต)องการนํางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต6างๆ ไปใช)ประโยชน_ในเชิงพาณิชย_             

ซึ่งการดําเนินงานในป, 2564 มีเปpาหมายในการพัฒนาฐานข)อมูลและเชื่อมโยงเครือข6ายความร6วมมือ 

(Collaboration Networking) ระหว6างหน6วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง ภาคเอกชน 

หรือศูนย_ความเชี่ยวชาญต6างๆ ในแต6ละสาขาการวิจัย เพ่ือประโยชน_ในการจัดทําระบบส6งต6อผู)ประกอบการที่

เหมาะสม จํานวน 1 ฐานข)อมูล/เครือข6าย โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  1) เผยแพร6 สนับสนุนเครือข6ายหน6วยวิจัย

ในโครงการ จับคู6งานวิจัย หน6วยวิจัย แนวทางการพัฒนา กับผู)ประกอบการ 2) ให)คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก 

ดําเนินการพัฒนา (Scale up) ผลิตภัณฑ_ / กระบวนการทางธุรกิจ 3) วิเคราะห_ความเป4นไปได)เพ่ือเป4นแนวทางใน

การลงทุน 4) ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ_ท่ีได)รับการ Scale up ทางตลาดออนไลน_ 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ประจําไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคญั ภายใต)แผนปฏิบัตกิารประจําป, 2564 - หน)า 21 
 

 

• ยุทธศาสตร@ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพองค@กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)  

- แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป" (ป" 2566 – 2570) และการทบทวนแผนปฏิบัติการ สสว. ประจําป" 
2565 ซึ่งได)นําเสนอต6อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ส6งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 12 มี.ค.64 และคณะกรรมการ

บริหาร สสว. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.64 ซึ่งการยกร6างแผนดังกล6าวได)รวบรวมศึกษาแผน

ของหน6วยงานอื่นๆ ภายในประเทศ (Best Practice) จํานวน 6 หน6วยงาน เช6น สวทช. สวอช. วว. DEPPA เป4นต)น 

เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับแผนของ สสว. และดําเนินการสํารวจสภาพแวดล)อมภายในภายนอกของ สสว. และอยู6

ระหว6างสํารวจความคิดเห็นของผู)บริหารและพนักงาน สสว. เพ่ือจะนําผลมาวิเคราะห_และจัดทํา Mission Vision 

และ Core Value ของ สสว. (ป, 2566 – 2570)ต6อไป  

- พัฒนากลไกการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ด)วยการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานตามตําแหน6งงาน

แต6ละบุคคล (Hard skills) และศักยภาพของพนักงาน (Soft skills) ซ่ึง สสว. ได)ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมให)

ความรู)กับผู)บริหาร และพนักงานของ สสว. อย6างต6อเนื่อง โดยช6วงท่ีผ6านมาได)มีการจัดอบรมหลักสูตรต6างๆ ได)แก6 

กลยุทธ_การบริหารสัญญาภาครัฐ การตรวจรับพัสดุให)ชอบด)วยกฎหมายและการจัดทําราคากลางสําหรับงานจ)างที่

ปรึกษาที่มิใช6งานก6อสร)าง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การพัฒนาองค_ความรู)ด)านการจัดทํา

งบประมาณ (การจัดทําคําของบประมาณในภาพรวมของ สสว. และการ วางแผนงบประมาณท่ีดี / การจัดทําคําขอ

งบประมาณของ สสว. การเขียนงานหรือโครงการที่ดี การแตกตัว คูณ) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐสู6ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป4นต)น  

- ยกระดับการบริหารจัดการสู7 Smart Office โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช) คือ ระบบการประชุม
อิ เล็กทรอนิกส@ (D-join) มาใช�ในการปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค@กรให)มีสมรรถนะสูงรวมถึงการ

ประชาสัมพันธ@ (PR) สร�างการรับรู�ข7าวสาร บทบาทของ สสว. ให)เป4นที่รู)จักในวงกว)างและมีการบริหารงานอย6าง

โปร6งใสและเป4นธรรม ผ6านส่ือโทรทัศน_ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ_ ตลอดจนการออกบูธร6วมงานต6างๆ ได)แก6 ออกบูธเพ่ือ

ประชาสัมพันธ_ บทบาท ภารกิจของ สสว. รวมถึงการประชาสัมพันธ_มาตรการสนับสนุนให) SME เข)าถึงการจัดซื้อจัด

จ)างภาครัฐ ที่จัดโดยสํานักงานส6งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย_การค)า SIAM SQUARE ONE รายการ
เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ผ7านสถานวีิทยุโทรทัศน@แห7งประเทศไทย ช7อง 11 (NBT2HD) โดย ผอ.สสว. ให)เกียรติร6วม

รายการในประเด็น “สสว. สร)างโอกาสเข)าถึงตลาดภาครัฐ” และการนําเสนอสือ่อินโฟกราฟฟ�ค “มาตรการสนับสนุน

ให) SME เข)าถึงการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ” ผ7านสํานักข7าวกรมประชาสัมพันธ@ เป4นต)น 
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 การดาํเนินงานตามมาตรการและนโยบายรฐับาล 
  

 (1) มาตรการ MSME 2020 และการสร�างปeจจัยเอื้อ 

 - พัฒนาระบบให�เอกชนสามารถเป)นหน7วยงานส7งเสริม MSME (Business Development 
Service : BDS) สสว. ได)นําเสนอร6าง “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานส6งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อมว6า

ด)วยหลักเกณฑ_ เงื่อนไข และวิธีการให)ความช6วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อมจากเงินกองทุนส6งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม ผ6านระบบผู)ให)บริการทางธุรกิจ พ.ศ. ....” ต6อคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุม 

คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 17 ก.พ.64 และคณะกรรมการบริหารฯ ได)มีความเห็นให)ปรับปรุงในบางประเด็น และนําเสนอ

คณะอนุกรรมการด)านกฎหมายพิจารณาปรับแก) และได)นําเสนอต6อคณะกรรมการส6งเสริมฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 โดยคณะกรรมการส6งเสริมฯ ให) สสว. หารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก6อน แล)วจึงจะนําเสนอ

คณะกรรมการส6งเสริมฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 (เดือน เม.ย. – พ.ค.64) ต6อไป 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการส6งเสริมฯ ได)เห็นชอบแนวทางในการดําเนิน

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SME ผ6านผู)ให)บริการทางธุรกิจ (BDS) ในหัวข)อการพัฒนาให) SME เพ่ือให) SME ได)เลือก

พัฒนาตามต)องการ 5 ด)าน ตามท่ี (ร6าง) ระเบียบฯ กําหนดไว) ได)แก6 1) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาและ

บริหารจัดการธุรกิจ 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค)าและบริการ 4) การพัฒนาช6องทางการจําหน6ายและการตลาด 

และ 5) การพัฒนาตลาดต6างประเทศ โดยมีสัดส6วนการสนับสนุนให)กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย6อม และรายย6อยที่

แตกต6างกัน คือ ร)อยละ 30, 50 และ 80 ตามลําดับ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวมทุกด)านสูงสุดไม6เกิน 200,000 บาทต6อราย  

- การพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพิ่มช7องทางการตลาดให�แก7 SME ด)วยการเพ่ิมช6องทางการจําหน6าย

สินค)า รวมทั้งสร)างกลไกในการให)ความช6วยเหลือผู)ประกอบการด)านการตลาด โดยมีช6องทางการจําหน6ายสินค)าเพ่ิมข้ึน

ทั้งหมด 3 ช6องทางคือ 1) Platform Star Market ผ6านเว็บไซต_ www.starmarket.in.th สําหรับเป4นช6องทางการจัด

จําหน6ายสินค)าออนไลน_ให)กับผู)ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ภายใต)สโลแกน “ของดีท่ัวไทย ถูกใจคนไกลบ)าน” โดยมีการนํา

สินค)าขึ้นขายแล)ว จํานวน 1,050 รายการ จากผู)ประกอบการ 280 ราย 2) ช6องทางการตลาดออฟไลน_ โดยการนําสินค)าของ

ผู)ประกอบการไปจําหน6ายสินค)าในงานจัดงานแสดงสินค)าทั่วประเทศ SME FEST ณ จังหวัดขอนแก6น อุดรธานี และ

อุบลราชธานี โดยมีผู)แทนจําหน6าย (Trader) จังหวัดละ 5 ราย และ 3) ช6องทางการตลาดออนไลน_ ผ6านการขายสินค)าของ

ผู)ประกอบการบน Platform Shopee โดยการใช) Account ของ Starmarket จากผู)ประกอบการจํานวน 140 ราย ซึ่งจาก

การดําเนินโครงการส6งผลให)ผู)ประกอบการมียอดขายรวม 1,307,667 บาท (ออนไลน_ 1,019,867 บาท และออฟไลน_ 

287,800 บาท) 

- การสนับสนุน Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ@สําหรับวิสาหกิจรายย7อย/วิสาหกิจชุมชน 

มุ6งเน)นกลุ6มผลิตภัณฑ_อาหารและเครื่องด่ืม สมุนไพร เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ_เกษตรแปรรูป จํานวน 200 ราย ท่ีผ6านการ

คัดเลือก โดยอยู6ระหว6างการสนับสนุนค6าใช)จ6ายในการ 1) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ_ เช6น การทดสอบและตรวจวิเคราะห_                  

ในห)องปฏิบัติการ อาทิ ตรวจเพ่ือยื่นขอ อย. GMP ฉลากโภชนาการ เป4นต)น 2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช6น การผลิต

อาหารแช6แข็ง การยืดอายุผลิตภัณฑ_ เป4นต)น 3) ออกแบบผลิตภัณฑ_/บรรจุภัณฑ_ เช6น ออกแบบกล6อง ขวด หีบห6อ เป4นต)น 

และ 4) สร)างแบรนด_/การตลาด เช6น ตราสินค)า ภาพลักษณ_สินค)า เป4นต)น 

- การจัดงานแสดงสินค�าท่ัวประเทศ SME FEST ดําเนินการส6งเสริมด)านการตลาดและสร)างความ

มั่นคงให)เศรษฐกิจฐานราก ผ6านการจัดงานแสดงและจําหน6ายสินค)า สสว. CONNEXT: SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน 

พลิกวิกฤติ สร)างโอกาสให) SME FEST” ทั่วประเทศ รวมท้ังส้ิน 10 ครั้ง ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
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สมุทรสงคราม พะเยา ลําปาง พัทลุง ขอนแก6น อุดรธานี และอุบลราชธานี มีผู)ประกอบการเข)าร6วมงาน 2,293 กิจการ และ

สร)างรายได)ไม6น)อยกว6า 54.87 ล)านบาท 

- การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) ด)วยการจัดเก็บ

ข)อมูลของผู)ประกอบการ โดยเฉพาะข)อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช6น ยอดขาย การทําบัญชี การยื่นชําระภาษี 

พฤติกรรมทางธุรกิจ เป4นต)น เพ่ือนํามาใช)ในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินระดับศักยภาพของ MSME เปpาหมาย 

200 ราย ในมิติการพัฒนาด)านต6างๆ เพ่ือให)ทราบถึงจุดอ6อน   จุดแข็ง ซึ่งจะช6วยให) MSME สามารถพัฒนาตนเองได) และยัง

สามารถใช)ระบบดังกล6าวเป4นเครื่องมือในการคัดเลือกผู)ประกอบการเพ่ือเข)าร6วมโครงการของภาครัฐ หรือเป4นเครื่องมือช6วย

สถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อได)อีกด)วย 

- พัฒนาระบบการให�ความรู�ในการดําเนินธรุกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) ดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร/เนื้อหาบนระบบ SME Academy 356 ในรูปแบบ E-Leaning  Platform Online ซึ่งได)เป�ดใช)ระบบฯ เม่ือ

เดือน ม.ค.64 ที่ผ6านมา ภายใต)ชื่อ www.smeacademy365.com ท่ีเป4นการรวบรวมองค_ความรู)แยกเป4นหมวดหมู6อย6าง

ชัดเจน ประกอบด)วย 1) หลักสูตรเรียนออนไลน_ (Courses) แบ6งตามกลุ6มวิสาหกิจ เช6น กลุ6มเริ่มต)นธุรกิจ (Early Stage) 

กลุ6มรายย6อย (Micro) กลุ6มขนาดย6อม (Small) และกลุ6มขนาดกลาง (Medium) เพ่ือให) SMEได)รับความรู)ที่เหมาะสมตาม

กลุ6มวิสาหกิจ 2) เสริมทักษะผู)ประกอบการ (Skills) ในด)านต6างๆ เช6น การตลาด การค)า การบริหารจัดการ การเงิน ดิจิทัล 

บริการ บัญชี/การเงิน ภาษีและสิทธิประโยชน_ และมาตรฐาน เป4นต)น 3) อาชีพอินเทรนด_ (CAREERS) ประกอบด)วย กลุ6ม

ความสวยความงาม กลุ6มงานช6างทักษะฝ,มือ กลุ6มอาชีพทําอาหาร/เครื่องด่ืม กลุ6มอาชีพสําหรับผู)สูงอายุ กลุ6มอาชีพ

เทคโนโลยี เป4นต)น และ 4) ห)องสมุดอิเล็กทรอนิกส_ (E-LIBRARY) ซึ่งป<จจุบันมี SME เข)ารับการบริการพัฒนาผ6านระบบ 

SME Academy 365 จํานวน ราย 7,805 จากเปpาหมาย 10,000 ราย โดย สสว. ดําเนินการประชาสัมพันธ_ให)ผู)ประกอบการ 

SME เข)ามาใช)งานระบบฯ อย6างต6อเนื่อง กว6า 160,405 ครั้ง   

- การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)     

ระยะท่ี 3 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํากรอบการดําเนินโครงการกับธนาคารโลก โดยวิเคราะห_ประเด็นที่ส6งผลกระทบต6อการ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย รวมทั้งจัดประชุมระหว6างผู)เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกกับหน6วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข)อง และอยู6ระหว6างการจัดจ)างธนาคารโลกเป4นที่ปรึกษาดําเนินโครงการ แต6เนื่องด)วยสถานการณ_ COVID-19 

ที่ส6งผลต6อการเดินทางเข)า-ออกระหว6างประเทศ เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามแผนท่ีกําหนดไว) สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได)แจ)งความ

ประสงค_ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ จากเดิมส้ินสุดวันที่ 19 ก.พ.65 เป4นส้ินสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค.66 โดย

คณะกรรมการบรหิารฯ  ได)มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาและปรบัแผนการดําเนินงานโครงการแล)ว ในคราวการประชุมครัง้ที่ 

2/2564 เม่ือวันที่ 17 ก.พ.64 

- การสนับสนุนด�านการเงินผ7านโครงการส7งเสริมความรู�ด�านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและสนับสนนุ SME ที่ทําการค�าระหว7างประเทศ ผู)ประกอบการที่เข)าร6วมโครงการจะต)องได)รับการอบรมหลักสูตร 

โครงการบริหารความเส่ียง FX ของ SME และตอบแบบประเมินความเหมาะสมของลูกค)า Client Suitability เพ่ือพิจารณา

อนุมัติวงเงินอุดหนุน 100,000 บาทต6อราย แบ6งเป4น ค6าธรรมเนียม FX Option 80,000 บาท และสนับสนุนค6าธรรมเนียม

การค)าระหว6างประเทศ (Trade Related Fees) 20,000 บาท ซึ่งผลความคืบหน)า ณ วันที่ 30 มี.ค.64 ผู)ประกอบการท่ีทํา

การค)าระหว6างประเทศมีความรู)และตระหนักในการบรหิารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นลงทะเบียนเข)าอบรม จํานวน 1,272 

ราย ได)รับวงเงินอุดหนุนค6าธรรมเนียม FX Option และ/หรือเงินสนับสนุนเม่ือใช)สิทธิ Forward Contract และสนับสนุน

ค6าธรรมเนียมการค)าระหว6างประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 727 ราย และมีผู)ซื้อสิทธิจํานวน 466 ราย วงเงิน 27.87 

ล)านบาท  
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 (2) โครงการสนับสนุน SMEs รายย7อย 
 

 - การสนับสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล7งเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย7อมแห7งประเทศไทย (ธพว.) ผลความคืบหน)าการดําเนินงาน ตั้งแต6เริ่มดําเนินการวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึง 31 

มี.ค.64 ได)เบิกจ6ายเงินกู)ให)แก6ผู)ประกอบการแล)ว จํานวน 1,553 ราย วงเงิน 2,263.29 ล)านบาท แบ6งเป4น ผู)ประกอบการราย

ย6อย (รายได)ไม6เกิน 1.8 ล)านบาท) จํานวน 199 ราย วงเงิน 51.93 ล)านบาท และผู)ประกอบการขนาดย6อม (รายได)ไม6เกิน 100 

ล)านบาท) จํานวน 1,354 ราย วงเงิน 2,211.36 ล)านบาท 

 - การช7วยเหลือ SME ท่ีเป)นลูกหนี้ โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย7อม (บสย.) 

คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ม.ค.64 มีมติเห็นชอบให)เบิกจ6ายงบประมาณโครงการ

สนับสนุน SMEs รายย6อยในส6วนของเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ บสย. SMEs สร)างไทย จํานวน 5,000 ล)านบาท            

โดยให)เบิกจ6ายในป,แรก 500 ล)านบาท ภายใน 15 วันนับจากลงนามใน MOU ร6วมกันแล)ว และส6วนที่เหลือ ให)เบิกจ6ายตามจริง 

ป<จจุบันอยู6ระหว6างการพิจารณาลงนามในบันทึกข)อตกลงความร6วมมือ (MOU) โดย สสว. ได)นําส6งให) บสย. พิจารณาลงนาม

แล)วเมื่อวันท่ี 26 มี.ค.64 
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 ความคืบหน�าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย7อมสู7สากล ประจําป"งบประมาณ 2564 

 ป, 2564 สสว. ในฐานะหน6วยงานเจ)าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู)ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย6อมสู6สากล ประจําป,งบประมาณ 2564 ได)รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท 

ดําเนินการร6วมกับ 10 กระทรวง 25 หน6วยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเป4น 17 กลุ6ม

โครงการ ส6งเสริมและพัฒนาผ6าน 55 กิจกรรม ซึ่ง สสว. ในฐานะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนไม6ได)รับจัดสรร

งบประมาณจากแผนงานบูรณาการนี้ แต6มีผลการดําเนินงานส6งเสริมและพัฒนา SME ตามตัวชี้วัดภายใต)        

แนวทางการดําเนินงาน โดยมีผลการใช)จ6ายงบประมาณ จําแนกตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้   

รายละเอียด 
แนวทางท่ี 1 
Early State 

แนวทางที่ 2 
Micro 

แนวทางที่ 3 
Small 

แนวทางที่ 4 
Medium & High 

Potential 

แนวทางท่ี 5 
Ecosystem 

 
รวม 

งบประมาณ
จัดสรร 

330,912,200.00 66,352,600.00 705,999,700.00 82,357,700.00 24,377,800.00 1,210,000,000.00 

เบิกจ6าย 93,704,794.20 11,293,264.01 415,282,779.95 7,403,368.17 10,160,634.16 537,844,840.49 
ผูกพัน 57,579,367.00 14,357,303.79 45,272,442.00 22,950,600.00 0.00 140,159,712.79 

เบิกจ6ายและ
ผูกพัน 

151,284,161.20 
(ร)อยละ 45.72) 

25,650,567.80 
(ร)อยละ 38.66) 

460,555,221.95 
(ร)อยละ 45.72) 

30,353,968.17 
(ร)อยละ 36.86) 

10,160,634.16 
(ร)อยละ 41.68) 

687,004,553.28 
(ร)อยละ 56.03) 

คงเหลือ 179,628,038.80 
(ร)อยละ 54.28)  

40,702,032.20 
(ร)อยละ 61.34) 

245,444,478.05 
(ร)อยละ 54.28) 

52,003,731.83 
(ร)อยละ 63.14) 

14,217,165.84 
(ร)อยละ 58.32) 

531,995,446.72 
(ร)อยละ 43.97) 

หน6วยงาน
ดําเนินการตาม

แนวทาง 

สนช. CEA. สอศ. 
DEPA สคช. 

สป.อว. สวทช. 

กตส. กพร. กสอ. 
พค. กสก. CEA 

สมอ. 

พค. กสอ. สวอ. วว. 
สทน. สวทช. 

กรมพ. สมอ. CEA 
กรอ. กพร. สค. 

พค. สวทช. วศ. 
สค. คต. มว. 

สวทช. CEA กบค. 
สอวช. 

24 หน6วยงาน 
(ไม6รวม สสว.) 

 ผลการดําเนินงานพบว6า SME ได)รับประโยชน_รวมทั้งส้ิน 177,092 ราย คิดเป4นร)อยละ 48.06 ของ

เปpาหมาย 368,500 ราย โดยแบ6งเป4นพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต)นให)สามารถเติบโตได) (Early Stage) จํานวน 

811 ราย จากเปpาหมาย 8,500 ราย พัฒนาวิสาหกิจรายย6อยให)ประกอบธุรกิจอย6างมืออาชีพ (Micro) จํานวน 

4,979 ราย จากเปpาหมาย 19,000 ราย พัฒนาวิสาหกิจขนาดย6อมให)ก)าวสู6ธุรกิจสมัยใหม6 (Small) จํานวน 23,085 

ราย จากเปpาหมาย 58,000 ราย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพให)เข)าสู6การแข6งขันระดับสากล 

(Medium & High Potential) จํานวน 1,601 ราย จากเปpาหมาย 3,000 ราย พัฒนาป<จจัยแวดล)อมในการส6งเสรมิ 

SME ให)เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Ecosystem) จํานวน 146,616 ราย จากเปpาหมาย 280,000 ราย และ

ได)ส6งเสริมและพัฒนาศูนย_บริการครบวงจร OSS แล)ว จํานวน 77 ศูนย_ จากเปpาหมาย 82 ศูนย_ 

***************************************************** 

02   ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส6งเสริม SME: สสว. เจ)าภาพแผนงานบูรณาการ 
  “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู)ประกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย6อมสู6สากล ประจําป,งบประมาณ 2564” 

หน6วย: บาท 
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บทที ่3 การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

 
 

 

 ผลการเบิกจ�ายประจําป� 2564 

สสว. ได*รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ%ายประจําป' 2564  และเพ่ิมเติมงบประมาณรวม 

1,143,094,400 บาท แบ%งได*เป3นสําหรับดําเนินการส%งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท เพ่ือการ

ดําเนินงานใน 41 งาน/โครงการ และเป3นค%าใช*จ%ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 315,789,900 บาท มีผล

การเบิกจ%ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต% ม.ค. – มี.ค.64 คิดเป3นร*อยละ 56.96 

จากผลการเบิกจ%ายรวมผูกพันสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 พบว%าเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 (ร*อยละ 30.79) เน่ืองจากใน

เดือน มี.ค.64 งานภารกิจพ้ืนฐานส%วนใหญ%ลงนามในสัญญากับผู*รับจ*าง/ท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้น และการดําเนินงานโครงการ

ภายใต*แผนปฏิบัติการส%งเสริม SME สสว. ได*ลงนามในสัญญากับหน%วยร%วม โดยพร*อมเริ่มดําเนินการทันที ซึ่งขณะนี้ 

โครงการต%างๆ ได*ประชาสัมพันธKรับสมัครคัดเลือกผู*ประกอบการแล*ว 

รายการ งบประมาณ เบิกจ%าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 1,143,094,400.00 153,992,790.55 497,081,333.17 651,074,123.72 492,020,276.28 

คิดเป3น 100.00% 13.47% 43.49% 56.96% 43.04% 

ค%าใช*จ%ายในการดําเนินงานและบริหาร
กองทุนฯ 

315,789,900.00 
100.00% 

131,041,226.25 
41.50% 

177,990,588.40 
56.36% 

309,031,814.65 
97.86% 

6,758,085.35 
2.14% 

งบประมาณส%งเสริมและสนับสนุน 
MSME 

827,304,500.00 
100.00% 

22,951,564.30 
2.77% 

319,090,744.77 
38.57% 

342,042,309.07 
41.34% 

485,262,190.93 
58.66% 

- ยุทธศาสตรKที่ 1 ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ  
ด*วย BIG DATA 

81,408,600.00 300,748.76 52,790,459.53 53,091,208.29 28,317,391.71 

- ยุทธศาสตรKที่ 2 พัฒนากลไก 
การส%งเสริมให*เข*าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

139,792,100.00* 18,590,569.32  51,916,247.00  70,506,816.32  69,285,283.68  

- ยุทธศาสตรKที่ 3 สร*างสังคม
ผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู%
สากล 

569,297,500.00     141,798.67  200,419,916.33  200,561,715.00  368,735,785.00  

- ยุทธศาสตรKที่ 4 เพ่ิมศักยภาพ
องคKกรให*มีสมรรถนะสูง  

36,806,300.00 3,918,447.55  13,964,121.91  17,882,569.46  18,923,730.54  

หมายเหตุ : *โครงการสนับสนุนให* SME เข*าถึงการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ จํานวน 30,000,000 บาท ได*รับอนุมัติเพ่ิมเติมเมื่อ 28 ธ.ค.63 
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 ผลการเบิกจ�ายประจําป� 2563  

สสว. ได*รับการจัดสรรงบประมาณตามตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ%ายประจําป' 2563 จํานวน 1,188,738,000.00 

บาท และงบประมาณที่ได*รับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ิมเติม 705,000,000.00 บาท  รวมงบประมาณป' 2563  จํานวน 

1,893,738,000.00 บาท และได*รับงบประมาณป' 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ%ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป3นเพ่ือ

ดําเนินการโครงการสนับสนุน SMEs รายย%อย จํานวน 10,000,000,000.00 บาท รวมเป3นงบประมาณท้ังส้ิน 

11,893,738,000.00 บาท โดยสรุปผลการเบิกจ%าย ได*ดังนี ้

ภาพรวมงบประมาณป' 2563 จําแนกตามยุทธศาสตรK (หน%วย: บาท) 
 

 

งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ%าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

งบประมาณท่ีได*รับจัดสรร
ประจําป' 2563 

1,893,738,000.00 1,159,441,856.14 281,050,851.03 1,440,492,707.17 228,245,292.83 

ค%าใช*จ%ายในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุน 

306,079,600.00 256,355,677.98 0.00 256,355,677.98 49,723,922.02 

งบประมาณส%งเสริมและ
สนับสนุน SME 

1,587,658,400.00 903,086,178.16 281,050,851.03 1,184,137,029.19 178,521,370.81 

ยุทธศาสตรKท่ี 1  ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ 
ด*วย BIG DATA 

82,973,000.00 58,998,410.86 1,757,200.00 60,755,610.86 22,217,389.14 

ยุทธศาสตรKท่ี 2  พัฒนากลไก
การส%งเสริมให*เข*าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

741,823,400.00 161,613,484.16 242,828,883.84 404,442,368.00 112,381,032.00 

ยุทธศาสตรKท่ี 3 สร*างสังคม
ผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู%
สากล 

719,949,900.00 652,756,935.84 36,227,480.13 688,984,415.97 30,965,484.03 

ยุทธศาสตรKท่ี 4 เพิ่มศักยภาพ
องคKกรให*มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Agency) 

42,912,100.00 29,717,347.30 237,287.06 29,954,634.36 12,957,465.64 

งบกลางป' 2562 เพื่อดําเนิน
โครงการสนับสนุน SMEs ราย
ย%อย 

10,000,000,000.00 2,218,694,401.82 7,773,172,097.08 9,991,866,498.90 8,133,501.10 

รวมท้ังหมด 11,893,738,000.00 3,378,136,257.96 8,054,222,948.11 11,432,359,206.07 236,378,793.93 

1) การดําเนินงานงบประมาณป� 2563 ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�ายประจําป� จํานวน 43 งาน/โครงการ          

ได*สิ้นสุดโครงการแล*ว 

- ผลการเบิกจ%ายและผูกพัน (ยอดสะสมต้ังแต% ต.ค.62 – มี.ค.64)                     

รายการ งบประมาณ เบิกจ%าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 
ภาพรวม 1,188,738,000.00 1,057,841,819.36 13,467,001.35 1,071,308,820.71 117,429,179.29 

คิดเป3นร*อยละ 100.00 88.99 1.13  90.12 9.88 
ค%าใช*จ%ายบริหารกองทุนฯ 306,079,600.00 256,355,677.98 0.00 256,355,677.98 49,723,922.02 

งบประมาณส%งเสริม MSME 882,658,400.00 801,486,141.38 13,467,001.35 814,953,142.73 67,705,257.27 

2) การดําเนินงานภายใต'งบประมาณป� 2563 ที่ได'รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  

  งบประมาณรวม 470,000,000 บาท สําหรับการดําเนินงาน 9 โครงการ ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต%

วันที่ 20 ก.พ.63 - 19 ก.พ.64 น้ัน มีโครงการได*รับอนุมัติให*ขยายระยะเวลา 6 โครงการ และได*รับการอนุมัติยกเลิก คือ 

โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 ซึ่งได*นํา

    หน%วย : บาท 
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งบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข*ากองทุนฯ แล*ว และมี 2 โครงการ ได*สิ้นสุดระยะเวลา เม่ือ 19 ก.พ.64 คือ 1) โครงการ

พัฒนากลไกกลางเพ่ือเพ่ิมช%องทางการตลาดให*แก% SME  2) โครงการจัดงานแสดงสินค*าท่ัวประเทศ SME FEST  

  ผลการเบิกจ%ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต% มี.ค.63 – มี.ค.64 คิดเป3นร*อยละ 78.55 ของงบประมาณ 

470,000,000 บาท 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ%าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 470,000,000.00 101,600,036.78 267,583,850.22 369,183,887.00 100,816,113.00 

คิดเป3น 100.00% 21.62% 56.93% 78.55% 21.45% 

มาตรการ MSME 2020 (6 โครงการ) 205,000,000.00 
100.00% 

38,133,682.02 
18.60% 

66,050,682.02 
32.22% 

104,183,887.00 
50.82% 

100,816,113.00 
49.18% 

พัฒนาระบบให*เอกชนสามารถเป3นหน%วยงานส%งเสริม 
MSME* 

80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 

โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพ่ิมช%องทาง
การตลาดให*แก% SME 

15,000,000.00    8,093,120.00      2,054,080.00  10,147,200.00      4,852,800.00  

โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑK
สําหรับวิสาหกิจรายย%อย/วิสาหกิจชุมชน * 

30,000,000.00        15,547.00  24,000,000.00  24,015,547.00      5,984,453.00  

โครงการจัดงานแสดงสินค*าท่ัวประเทศ SME FEST 40,000,000.00  25,506,607.02      6,571,232.98  32,077,840.00      7,922,160.00  

โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME 
(SME Scoring/Big DATA) * 

20,000,000.00        15,408.00  18,024,092.00  18,039,500.00      1,960,500.00  

โครงการพัฒนาระบบการให*ความรู*ในการดําเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) * 

20,000,000.00    4,503,000.00  15,400,800.00   19,903,800.00  96,200.00  

โครงการอ่ืน  ๆ(2 โครงการ) 265,000,000.00 
100.00% 

63,466,354.76 
23.95% 

201,533,645.24 
76.05% 

265,000,000.00 
100.00% 

0.00 
0.00% 

ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 

40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 

ส%งเสริมความรู*ด*านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค*าระหว%าง
ประเทศ** 

225,000,000.00 63,466,354.76 161,533,645.24 225,000,000.00 0.00 

หมายเหตุ :    *  โครงการได*รับอนุมัติให*ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการเป3นวันท่ี 31 ส.ค.64  
   **     แบ%งการดําเนินงานออกเป3น 2 ระยะ งบประมาณ 225,000,000 บาทต%อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป' โดยระยะท่ี 1 ได*รับอนุมัติ   
          ขยายระยะเวลาการดําเนินงานถึงวันท่ี 23 ส.ค.64 ซ่ึงผลการเบิกจ%ายและผูกพันตามตารางน้ีนับเฉพาะระยะท่ี 1  
  ***   โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจฯ ได*รับอนุมัติให*ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป3น 
        วันท่ี 31 มี.ค.66 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ.64 

3) งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินการโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย  

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย%อย ระยะเวลาดําเนินงานรวม 

16 เดือน ต้ังแต% ธ.ค.62 ถึง มี.ค.64 แบ%งการดําเนินงานเป3น 2 ส%วน ส%วนละ 5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย%อมแห%งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย%อม (บสย.) 

มีผลการเบิกจ%ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต%เดือน ธ.ค.62 ถึง มี.ค.64 คิดเป3นร*อยละ 99.92 

ป' 2562  งบประมาณ เบิกจ%าย ภาระผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 10,000,000,000.00 2,218,694,401.82 7,773,172,097.08 9,991,866,498.90 8,133,501.10 

ร*อยละ 100.00 22.19 77.73 99.92 0.08 

********************************************* 

    หน%วย : บาท 

    หน%วย : บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
   คณะผู�จัดทํา: 

ฝ�ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 
โทรศัพท# 02-298-3120, 3099, 3209 
โทรสาร 02-298-3122 

 
   สรุปและเรียบเรียงโดย: 

นางสาวตุลยา กลิ่นอวล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 

     สนับสนุนข�อมูลโดย: 

นางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs 4 

นางสาวภาสิตา วงษ#ชีรี 
ตําแหน�ง นักวิชการ SMEs 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร# ช้ัน G, 17, 18, 23 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

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


