
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ป�งบประมาณ 2564 
ประจําไตรมาส เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 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(ท่ี: https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=19 

หรือดาวน;โหลดได(ท่ี QR Code: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

สารบัญ
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การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ 
ภายใต(แผนปฏิบัติการประจําป� 2564  

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

หน(า 

หน(า 

11 

หน(า 

30 

1 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (เมษายน – มิถุนายน 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 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 

บทท่ี 1 การส'งเสริม MSME ประจําป+ 2564 - หน.า 2 
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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 องคRความรู.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 เช่ือมโยงกับศูนยRอํานวยการบริหารจังหวัด

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 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑRกับกลุ'มเปcาหมาย 
      เอสเอ็มอีภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค.าและบริการ 

  พัฒนาวิสาหกจิรายย�อย (Micro) 

�   ให.ประกอบธุรกิจอย'างมืออาชีพ ส'งเสริมด.านมาตรฐานและตลาดออนไลนRให.เอสเอ็มอีรายย'อม รายย'อย วิสาหกิจ 
      ชุมชน สหกรณR โดยเน.นเร่ืองการเสริมสร.างองคRความรู.ด.านมาตรฐานผลิตภัณฑR 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 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
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เ พ่ือให.  สสว. มีแนวทางการดําเนินงานท่ี ชัดเจน สอดคล.องกับแผนงาน
แนวนโยบายต'างๆ ของประเทศ ท้ังในส'วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติ การตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรRชาติ 20 ป+ และแผนแม'บทภายใต.
ยุทธศาสตรRชาติอย'างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความคาดหวัง
ของผู.มีส'วนได.ส'วนเสีย (STAKEHOLDER) ต'างๆ  

ดังน้ันจึงได.จัดทําแผนยุทธศาสตรR สสว. ป+ 2506-2564 โดยเน.นการเช่ือมโยงกับ
แผนงานและนโยบายของชาติเปYนหลัก และมีการเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาของแผน
เปYนแผนยุทธศาตรR สสว. 2560-2565 เพื่อให.สอดคล.องกับยุทธศาสตรRชาติและจัดให.
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.องกับสถานการณRและใช.เปYนกรอบในการขับเคลื่อนองคRกรให.เกิดผลในการ
ปฏิบัติอย'างเปYนรูปธรรม  

ความเปBนมา: 

สสว.มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรR สสว. ระยะ 5 ป+ 
หรือแผนกลยุทธRองคRกรฉบับแรกทําในป+ 2550-2554 
ฉบับท่ี 2 ป+ 2555-2559 และปtจจุบัน สสว.อยู'ในช'วง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรRฉบับท่ี 3 ป+ 2560-2565
โดยได.ขยายระยะเวลาของแผนเพื่อให.สอดรับกับ 

 ยุทธศาสตรRชาติ 20 ป+ (ป+ 2561-2580 และแผน
แม'บทภายใต.ยุทธศาสตรRชาติ)  

 แผนปฏิรูปประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ 

 แผนการส'งเสริม SME 

 นโยบายรัฐบาล 

ซ่ึงให.ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศด.วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให.มีความ
เหมาะส มและ ทัน กั บเ หตุ ก ารณR ท่ี เปลี่ย น แปล ง ไป 
สภาวะการณRของปtจจัยภายนอกและภายในท่ีมีการ
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: ฝvายกลยุทธRองคRกร สํานักงานส'งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อม  
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 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป+ 2560-2565 (ฉบับทบทวนป+ 2564-2565)   

ทีม่า: ฝvายกลยุทธRองคRกร สํานักงานส'งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อม  
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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 ยุทธศาสตรRหลัก 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 

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

 กลุ'มเปcาหมาย: หน'วยงานภาครัฐ เอกชนท้ังในและต'างประเทศ 
 เปcาประสงคR:  เปYนท่ียอมรับในฐานะของผู.ช้ีนําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมีข.อมูลท่ีน'าเช่ือถือ ถูกต.อง ครบถ.วน  

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

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

กลยุทธR 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   

กลยุทธR 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  

กลยุทธR 1.3 
พัฒนาและเช่ือมโยงฐานข.อมูล
ให.รองรับ MSME BIG DATA 

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

กลยุทธR 1.4 
พัฒนาเคร่ืองมือ                   

ในการวิเคราะหR/ประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจ                

ด.าน MSME 

(10)  โครงการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย'อยและ
ขนาดย'อม 

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

และขนาดย'อม 
(13) งานจัดทํารายงานสถานการณRวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'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 

 

ยุทธศาสตรRที่ 2 พัฒนากลไกลการส'งเสริมให.เข.าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)                  งบประมาณ   139,792,100 บาท   

 กลุ'มเปcาหมาย: หน'วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นท่ีและผู.ประกอบการ MSME 

 เปcาประสงคR: 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+ 

กลยุทธR 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 

 

กลยุทธR 2.2 
ยกระดับการให.บริการ 

ของศูนยR OSS และเช่ือมโยง
นโยบายของรัฐ  

(18)  โครงการศูนยRให.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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กลยุทธR 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 

ยุทธศาสตรRที่ 3 สร.างสังคมผู.ประกอบการให.เติบโตและก.าวสู'สากล  (10 โครงการ)                                         งบประมาณ   569,297,500 บาท  

 กลุ'มเปcาหมาย: ผู.ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ'ม 

 เปcาประสงคR: สร.างสังคมผู.ประกอบการท่ีเข.มแข็ง 

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

กลยุทธR 3.1 
ส'งเสริมการเร่ิมต.นธุรกิจ
(Early Stage/Startup) 

(25) โครงการส'งเสริมและพัฒนาผู.ประกอบการใหม' 135,590,800 บาท 

กลยุทธR 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 

กลยุทธR 3.3 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดย'อม    

ให.ก.าวสู'ธุรกิจสมัยใหม' 
(Small) 

(30) โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอรR 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 

ยุทธศาสตรRที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองคRกรให.มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) (7 โครงการ)      งบประมาณ   36,806,300 บาท   

 กลุ'มเปcาหมาย: บุคลากร สสว. 

 เปcาประสงคR: พัฒนาองคRกรให.มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคRกร 

 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 

กลยุทธR 4.1 
ปรับโครงสร.างองคRกร              

ให.สอดคล.อง 

(35)  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยR     5,108,500 บาท 

กลยุทธR 4.2 
ยกระดับการบริหารจัดการ 

สู' Smart Office 

(36)  งานพัฒนาศักยภาพด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(37) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการสํานักงาน  

Smart Office 

3,600,000 บาท  
2,250,000 บาท  

กลยุทธR 4.3 
ผลักดันองคRกรให.เน.น

ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  

(38)  งานสนับสนุนและวางแผนองคRกร  
(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  

ยุทธศาสตรRที่ 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 เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑRสําหรับวิสาหกิจรายย'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: ศูนยR) (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'องคRกรระดับสากล 
� 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 

� พัฒนาศูนยRการให.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 คR 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 ศูนยR ให.บริการแก' SME �

 พัฒนาศูนยRการให.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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ผลการดาํเนนิงาน/โครงการทีส่าํคญั 
ภายใต�แผนปฏบิติัการประจาํป" 2564 

บทท่ี 
2 

01  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป/ 2560-2565  
(ฉบับทบทวนป/ 2564-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจําป/ 2564 
ของ สสว. 
 ความเป7นมา 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป/ 2564 ของ สสว. 
 ผลการดําเนินงานช9วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.64 
 การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

(1) มาตรการ MSME 2020 และการสร,างป?จจัยเอื้อ 
(2) โครงการสนับสนุน SMEs รายย9อย 

02 ผลดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส9งเสริม SME:  
สสว. เจ,าภาพแผนงานบูรณาการ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย9อมสู9สากล ประจําป/งบประมาณ 2564” 
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บทที ่2 ผลการดําเนนิงาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป" 2564 

 
 

 

 ความเป)นมา  

สสว. ได,รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ9ายประจําป/ 2564 จํานวน 1,113,094,400 

บาท ต9อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส9งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย9อม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 

มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส9งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย9อม ป/ 2564 เพ่ิมเติม จํานวน 30,000,000 บาท 

เพ่ือใช,จ9ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ โดยในป/ 2564 ได,รับการจัดสรร

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,143,094,400 บาท เพ่ือดําเนินงาน/โครงการส9งเสริมและสนับสนุน MSME ผ9านงาน/โครงการที่

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

นอกจากน้ี การดําเนินงานภายใต,งบประมาณป/ 2563 ที่ได,รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 470,000,000 

บาท เป7นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอื่นๆ ได,แก9 โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) และโครงการส9งเสริมความรู,ด,านบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทําการค,าระหว9างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป/ 2564 

 การดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป" 2564 ของ สสว. 

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับเป`าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจําป/ 2564 ของ สสว. ใน 4 

ยุทธศาสตรa จํานวน 8 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการได,บรรลุเป̀าหมายแล,ว 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรaท่ี 1 พัฒนาฐานข,อมูล MSME 

มีการปรับปรุงข,อมูลในฐานข,อมูล SME Big Data ให,เป7นป?จจุบันแล,วเสร็จ จํานวน 1 ฐานข,อมูล ประกอบด,วย ข,อมูลเชิง

โครงสร,าง ได,แก9 ข,อมูลผู,ประกอบการ และข,อมูลการจ,างงานของ SME และข,อมูลเชิงลึก ได,แก9 ข,อมูลด,านการเงิน และข,อมูล

การส9งออก-นําเข,า ซ่ึงแสดงผลในรูปของ Dashboard SME Big Data สําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ มีความคืบหน,าดังนี้ ยุทธศาสตรa

ที่ 2 มีจํานวน MSME ที่เข,ารับบริการ Online และ Offline แล,ว รวม 139,825 ราย ยุทธศาสตรa  ที่ 3 มีจํานวนผู,ประกอบการ

ใหม9และผู,ประกอบการ MSME ได,รับการพัฒนาศักยภาพแล,ว 15,798 ราย และการดําเนินงานในยุทธศาสตรaที่ 4 สสว. 

พัฒนา Smart Office โดยนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสa (D-join) มาใช,ในการปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองคaกรให,มี

สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร0/ตัวช้ีวัด เป3าหมาย ผล ณ ต.ค.-ธ.ค.63 

ยุทธศาสตร0ท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด�วย BIG DATA 

(1) จํานวนมาตรการ/แผนงานทีม่ผีลกระทบสูงต9อ GDP (High Impact) ที่ถูกดําเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) 1 เร่ือง อยู9ระหว9างดําเนินการ 

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

ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พฒันากลไกการสEงเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

(1) จํานวน MSME ที่เข,าถึงบริการ Online และ Offline 190,000 ราย 139,825 ราย 

(2) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ 1 ระบบ อยู9ระหว9างดําเนินการ 

ยุทธศาสตร0ท่ี 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เตบิโตและก�าวสูEสากล 

(1) จํานวนผู,ประกอบการใหม9และผู,ประกอบการ MSME ได,รับการพัฒนาศักยภาพ 23,000 ราย 15,798 ราย 

ยุทธศาสตร0ท่ี 4 เพิม่ศักยภาพองค0กรให�มีสมรรถนะสูง 

(1) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 4.10 คะแนน ประมวลผลเมื่อส้ินป/บัญชี 

(2) ปรับปรุงกระบวนการสําคัญ 10 กระบวนการ อยู9ระหว9างดําเนินการ 

(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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 ผลการดาํเนินงานชEวงเดือน เม.ย.-มิ.ย.64  

ภาพรวมผลการสEงเสริมและสนับสนุน MSME ภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป" 2564 ของ สสว.                     
มีจํานวน MSME ได,รับการพัฒนาและได,รับประโยชนaแล,ว 156,628 ราย จากเป`าหมาย 216,562 ราย โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ยุทธศาสตร0ที่ 1 ยกระดบัการบรูณาการ MSME ของประเทศด�วย BIG DATA บูรณาการเพ่ือให,เกิด

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานขององคaกร สร,างความร9วมมือระหว9างหน9วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

(1) บูรณาการขับเคลื่อนการสEงเสริม SME       

- สสว. ในฐานะหนEวยงานเจ�าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ  และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยEอมสูEสากล ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได,รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 

บาท ดําเนินการร9วมกับ 10 กระทรวง 25 หน9วยงาน ณ ไตรมาสที่  3 มีผลการเบิกจ9ายรวมผูกพันแล,ว 

803,482,471.19 บาท คิดเป7นร,อยละ 66.40 ของงบประมาณที่ได,รับจัดสรร และมี SME ได,รับประโยชนa 275,196 

ราย คิดเป7นร,อยละ 74.68 จากเป`าหมาย 368,500 ราย เกิดมูลค9าทางเศรษฐกิจแล,ว 19.05 ล,านบาท และผลจาก

การติดตามแผนงานบูรณาการฯ ภาพรวมในไตรมาสท่ี 3 สถานการณaการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) มีการแพร9ระบาดระลอกใหม9อย9างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับมีคําส่ังศูนยa

บริหารสถานการณaแพร9ระบาดฯ โดยมีข,อกําหนดห,ามมิให,จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ9มคน และไม9ให,บุคคลที่อยู9ใน

พ้ืนที่สีแดงเข,มออกนอกพ้ืนที่ ส9งผลกระทบต9อการดําเนินงานทําให,ไม9สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว,ได, 

จึงได,มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมประเภทที่มีการรวมตัวกันของผู,คน เช9น งานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค,า 

ให,ปรับแผนการจัดงานตามสถานการณaท่ีจําเป7น เช9น จัดกิจกรรมกลุ9มย9อย หรือรายบุคคล โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานสาธารณสุขอย9างเคร9งครัด หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจาก Offline ไปเป7นรูปแบบ Online แทน 
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เช9น การจัด business matching online ติดต9อส่ือสารและติดตามความก,าวหน,า ทางอีเมล โทรศัพทa และประชุม

ออนไลนa เพ่ือเพ่ิมช9องทางอํานวยความสะดวกให,กับผู,ประกอบการในการขอรับคําปรึกษาหารือกับผู,รับผิดชอบ

กิจกรรม หรือวิทยากรผู,เชี่ยวชาญได,อย9างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เนื่องจากความต,องการความ

ช9วยเหลือแต9ละรายแตกต9างกัน โดยต,องคํานึงถึงประสิทธิภาพและการวัดผลการนําไปใช,ที่สามารถเกิดประโยชนaได,จริง 

- แผนการสEงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม และแผนปฏิบัติการสEงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยEอม อยู9ระหว9างการจัดทําร9างแผนการส9งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย9อม ฉบับที่ 5 

(พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการฯ โดยได,ดําเนินการศึกษาข,อมูลเบื้องต,นท่ีจะใช,ประโยชนaในการจัดทําแผนฯ 

เช9น รายงาน/ผลการประชุมองคaกรระหว9างประเทศในเรื่อง SME ท้ัง OECD/UNESCAP/World Bank/APEC 

นโยบายและแนวทางการส9งเสริม SME ต9างประเทศ ได,แก9 ไต,หวัน เกาหลีใต, สิงคโปรa ญี่ปุxน ตลอดจนศึกษาข,อมูล

สถานการณaของ SME กลุ9มต9างๆ ท่ีสําคัญอย9าง BCG/Creative/Startup/Gig Economy รวมถึงแผนยุทธศาสตรa

ของหน9วยงานอ่ืนที่มีบทบาทในการส9งเสริม SME ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  โครงร9างของแผนการส9งเสริมฯ ประกอบด,วย (1) การปฎิรูปเชิงโครงสร,าง เพ่ือให,การบริหาร

การส9งเสริม SME มีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาที่สร,างการเติบโตที่ก,าวกระโดด มุ9งเน,นการขับเคลื่อน GDP แบบ

มุ9งเป̀าในเรื่อง Corporate Procurement ต9อยอดจาก GP การสร,างผู,ส9งออก SME รายใหม9 การเข,าสู9 Global 

Value Chain (GVC) การพัฒนาโปรแกรม BCG / โปรแกรม Scale up ตลอดจนมุ9งเน,นกลุ9มสตรี (Woman 

Entrepreneur) และการบังคับใช,กฎหมายเพ่ือการแข9งขันอย9างเป7นธรรม (3) การสร,างการเติบโตท่ีครอบคลุม         

ให,ความช9วยเหลือและการพัฒนาแต9ละกลุ9มที่แตกต9าง (Segmentation) (4) การสร,างป?จจัยแวดล,อมที่สนับสนุน

การพัฒนาธุรกิจยุคใหม9 และ (5) การเพ่ิมประสิทธิภาพงานส9งเสริม SME   

- ระดมความคิดเห็นเพ่ือบูรณาการความรEวมมือ (Policy Networking) เรื่องการคืน

ภาษีมูลค9าเพ่ิม (VAT) ให,กับผู,ประกอบการ SME ส9งออก ร9วมกับกรมสรรพากร ธนาคารเพ่ือการส9งออกและนําเข,า

แห9งประเทศ ไทย (EXIM BANK) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย9อม (บสย.)  

1) ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการคืนภาษีมูลค9าเพ่ิม (VAT) ให,ผู,ประกอบการ SME 

ส9งออก เมื่อวันท่ี 29 เม.ย.64 รับฟ?งป?ญหาและข,อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ

ผู,ประกอบการ SME จํานวน 21 ราย จาก 17 สถานประกอบการ ครอบคลุมธุรกิจทั้งภาค

การผลิต ภาคการค,าและภาคบริการ ธุรกิจเกษตร โดยผู,ประกอบการได,เสนอให,ภาครัฐให,

ความช9วยเหลือใน 2 เรื่องคือ (1) การเร9งดําเนินการคืนภาษีมูลค9าเพ่ิมที่ได,ยื่นขอคืนภาษี

ค,างไว,เป7นระยะเวลานาน โดยใช,เกณฑaและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนที่ 

พร,อมกับมีกลไกในการแจ,งให,ผู,ประกอบการทราบสถานะการตรวจสอบขอคืนภาษี และ 

(2) การประชาสัมพันธa ปรับหลักเกณฑa เงื่อนไขในการสมัครเป7นผู,ประกอบการส9งออก

ขึ้นทะเบียน และผู,ประกอบการส9งออกท่ีดี ให,ยืดหยุ9นและเหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก 

2) หารือแนวทางความร9วมมือการช9วยเหลือผู,ประกอบการ SME ส9งออก เม่ือวันท่ี 17 พ.ค.

64 โดยกรมสรรพากร ร9วมกับ สสว. ในการประชาสัมพันธaให, SME รับทราบข,อมูลข9าวสาร

ในการคืนภาษีที่เร็วขึ้นผ9านช9องทางต9างๆ รวมไปถึงทบทวนหลักเกณฑa/เง่ือนไขให,มี

ความยืดหยุ9นในประเด็นความมั่นคงและความน9าเชื่อถือของกิจการโดยใช,หลักประกันใน

รูปแบบอื่น ตลอดจนจะดําเนินการพัฒนาระบบในการตรวจสอบสถานะการคืน

ภาษีมูลค9าเพ่ิม (Tracking) เพ่ือให,แนวทางในการช9วยเหลือ SME เกิดเป7นรูปธรรม  
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3) หารือแนวทางการดําเนินงานร9วมกับ EXIM BANK และ บสย. เมื่อวันท่ี 21 พ.ค.64  โดยมี

แนวคิดให,ผู,ประกอบการส9งออกทั่วไปที่ติดเกณฑaการคืนภาษี หากต,องการให,คืนภาษี

ก9อนตรวจ จะต,องมี หลักทรัพยaคํ้าประกัน เพ่ือเป7นหลักประกันให,กับกรมสรรพากรใน

กรณีที่ เ กิดป?ญหาภายหลัง ซึ่ง สสว. EXIM BANK และ บสย. จะช9วยในส9วนของ

หลักประกัน (กรณีขอคืนภาษีไม9ถูกต,องกรมสรรพากรสามารถดําเนินการเอากลับคืน มา

ได, เพ่ือชดเชยภาษีที่ได,คืนไป) ซ่ึงประโยชนaคือผู,ประกอบการจะได,คืนภาษีทันทีทําให,มีเงิน

หมุนเวียน ในการดําเนินธุรกิจต9อไปได, และได,มีการหารือครั้งท่ี 2 เม่ือวันที่ 24 พ.ค.64 มี

ข,อสรุปคือ กรมสรรพากรจะ (1) พิจารณาปรับเกณฑaการเป7นผู,ประกอบการส9งออกข้ึน

ทะเบียนและผู,ประกอบการส9งออก  ที่ดี แต9หากไม9สามารถปรับลดเกณฑaคะแนนลงมาได, 

อาจจะพิจารณาหาแนวทางในการใช,เกณฑaจากสถาบันการเงินมาสนับสนุนอีกทางหน่ึง

ด,วย เช9น Bank Guarantee เป7นต,น และ (2) จัดทําข,อมูลการคืนภาษี ซึ่งต,องจําแนกให,

ได,ว9ามีผู,ประกอบการที่ยังคงมีภาษีค,างในวงเงินเท9าใด และยังไม9ได,คืนจํานวน พร,อมทั้ง

จัดกลุ9ม (โดยท่ีไม9ต,องเป�ดเผยชื่อของผู,ประกอบการ) ซึ่งจะช9วยให,ทราบว9าต,องใช,วงเงิน

เท9าไรและความช9วยเหลือแบบใด โดยอาจจะแบ9งเป7น ระดับของ SME เพ่ือความเหมาะสม

ของรูปแบบความช9วยเหลือทั้งในส9วนของ Bank Guarantee และ Working Capital 

พร,อมท้ังส9งข,อมูลให,สถาบันการเงิน ซึ่งจะช9วยให,สถาบันการเงินสามารถวิเคราะหaและให, 

ความช9วยเหลือโดยเจาะไปยังกลุ9มเป`าหมายในแต9ละกลุ9มโดยตรงได, 

- ดําเนินการศึกษาข�อมูลกลุEมธุรกิจทEองเท่ียวกับแนวทางการพัฒนาศกัยภาพผู�ประกอบการ
ทEองเที่ยวรองรับ Next Normal และการเพ่ิมศักยภาพ SME กลุEมเครื่องมือแพทย0 เพ่ือถอดรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจ ป?ญหา อุปสรรค และความต,องการรับความช9วยเหลือของผู,ประกอบการ รวมถึงแนวทางการพัฒนา

ผู,ประกอบการของหน9วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข,อง ได,แก9  

1) การเสริมสร,าง SME กลุ9มธุรกิจเครื่องมือแพทยa เพ่ือขยายโอกาสเข,าสู9ตลาดภาครัฐ เม่ือ

วันท่ี 17 พ.ค.64 โดยมีหน9วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด,วย ผู,แทนจากสมาคม 

และผู,ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข,องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยa เข,าร9วมประชุมกว9า 

30 ราย และมีประเด็นท่ีควรมุ9งเน,นส9งเสริม ได,แก9 ระบบมาตรฐานรับรองภายในประเทศ 

และ Ecosystem ต9างๆ ที่เกี่ยวข,อง เป7นต,น 

2) การพัฒนาศักยภาพผู,ประกอบการธุรกิจท9องเที่ยว รองรับ Next Normal เม่ือวันที่ 25 

พ.ค.64 โดยมีหน9วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู,ประกอบการ SME ในกลุ9มธุรกิจ

ท9องเท่ียวและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกว9า 30 ราย เข,าร9วมประชุมแลกเปลี่ยนข,อมูลความรู,

เกี่ยวกับป?ญหา อุปสรรค และแนวทางในด,านการ upskill / reskill หรือสร,าง New 

Skill เพ่ือให,ผู,ประกอบการ SME โดยเฉพาะในธุรกิจท9องเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องให,

สามารถดําเนินกิจการต9อไปได, 

- ดําเนินการศึกษามาตรการและแนวทางในการสEงเสริม SME ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนการสEงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม กลุ9มผู,ประกอบการสูงวัยที่เป7นผู,ประกอบการอยู9แล,ว และผู,

สูงวัยที่ต,องเปลี่ยนอาชีพหรือเกษียณอายุมาเป7นผู,ประกอบการ ที่จะสามารถสร,างผลกระทบอย9างมีนัยสําคัญ 

โดยศึกษารวบรวมมาตรการ/โครงการต9างๆ ของไทยและต9างประเทศ เพ่ือให,ทราบทิศทางการดําเนินงานส9งเสริม 

พร,อมวิเคราะหaผลลัพธaจากการดําเนินงาน และสํารวจข,อมูลจากกลุ9มตัวอย9างเป`าหมายเกี่ยวกับการจัดการ
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องคaกร จากผู,สูงวัยที่เป7นผู,ประกอบการอยู9แล,ว และแนวคิดการประกอบธุรกิจและความพร,อมในการเริ่มต,นธุรกิจ

จากผู,สูงวัยที่ต,องเปลี่ยนอาชีพหรือเกษียณอายุมาเป7นผู,ประกอบการ รวมทั้งป?ญหาและอุปสรรค แนวทางความ

ช9วยเหลือที่ผู,ประกอบการต,องการ 

 (2) บูรณาการความรEวมมือระหวEางประเทศ สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  ดําเนินงานใน 3 

กรอบความร9วมมอืหลัก ประกอบด,วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-Lateral) กรอบอาเซยีน 

(ASEAN)  

- สสว. ได�รับมอบหมายจากอาเซียนให�เป)นผู�จดัทําเว็บไซต0ศนูย0ให�บริการผู�ประกอบการ SME 
ในอาเซียน ภายใต,ช่ือ “ASEAN Access” และเมื่อวันท่ี 16 มิ.ย.64 ได,เป�ดตัวเว็บไซตa www.aseanaccess.com 

อย9างเป7นทางการในเวทีการประชุมภาคเอกชนในอาเซียน ซึ่งเป7นการประชุมประจําป/ของสภาท่ีปรึกษาธุรกิจ

อาเซียน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN BAC) โดย ผอ.สสว. เป7นประธานเป�ดงาน และมีผู,แทน

หน9วยงานรัฐและเอกชนของอาเซียน เช9น รองเลขาธิการอาเซียนด,านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประธานสภาที่

ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประธานคณะกรรมการอาเซียนด,านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย9อม และรายย9อย และ

ผู,อํานวยการองคaกรความร9วมมือระหว9างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจําประเทศไทย รวมถึงหน9วยงาน

ส9งเสริม SME จาก 10 ประเทศอาเซียนเข,าร9วมงาน มีการถ9ายทอดสดผ9านส่ือสังคมออนไลนa เช9น Facebook Live 

ผ9าน Facebook Fan page ของ สสว. ช9องยูทูป (YouTube) ของสํานักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงผ9านเว็บไซตa

ของหน9วยงานในเครือข9ายทั้งภาครัฐและเอกชนของอาเซียน 
เว็บไซตa www.aseanaccess.com เป7นศูนยaรวมข,อมูลและรายละเอียดของผู,ให,บริการ

ผู,ประกอบการ SME ในอาเซียน มีข,อมูลเก่ียวกับการค,าการตลาดสําหรับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและในประชาคม

นานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให,การค,าระหว9างประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงช9วยธุรกิจแก,ไขป?ญหาต9างๆ และ

ยกระดับการค,าสู9ตลาดระหว9างประเทศ โดยตั้งเป`าหมาย ณ ส้ินป/ 2564 มีผู,ใช,บริการเว็บไซตa 10,000 ราย และมีผู,

ลงทะเบียนเป7นผู,ใช,บริการ SME ทั่วอาเซียนเข,าร9วมโครงการ 600 ราย 

- บทบาทการสEงเสริม SME กลุEมสตรี (Woman Entrepreneur) ซึ่ง องคaการเพ่ือการ

ส9งเสริมความเสมอภาคระหว9างเพศ และเพ่ิมพลังของผู,หญิงแห9งสหประชาชาติ หรือ UN Women ร9วมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยaและตลาดหลักทรัพยa (ก.ล.ต.) และ สสว. ประกาศเตรียมจัดงาน “UN 

Women 2021 Thailand WEPs Awards” เตรียมจัดงานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟ�ก เพ่ือ

ยกย9องธุรกิจต,นแบบที่ส9งเสริมความเท9าเทียมทางเพศ โดยใช,หลักการเสริมสร,างศักยภาพสตรี หรือ Women's 

Empowerment Principles (WEPs) เป7นเกณฑaการวัดผลใน 6 สาขารางวัล พร,อมเป�ดตัวรางวัลใหม9อีก 3 รางวัล

ที่มอบให,ธุรกิจขนาดกลางและย9อม (SMEs) ประกาศผู,ชนะวันที่ 21 ต.ค.64 ป?จจุบันเป�ดรับสมัครแล,วในเดือน มิ.ย.

64 จนถึงวันท่ี 31 ก.ค.64 
รางวัล WEPs Awards ริเริ่มโดยโครงการ WeEmpower Asia ของ UN Women ท่ีได,รับทุน

สนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) โดยมีหลากหลายองคaกรชั้นนําในภูมิภาคร9วมเป7นเจ,าภาพและให,

การสนับสนุน เช9น องคaกร Investing in Women มีวัตถุประสงคaในการเพ่ิมจํานวนผู,นําหญิงท่ีจะมามีส9วนร9วมเป7น

แรงผลักดันให,ภาคธุรกิจเติบโตอย9างย่ังยืนร9วมกัน (inclusive and sustainable growth) แบ9งเป7น 6 สาขา

ร างวั ล  ได, แก9  (1)  Leadership Commitment สําหรั บ ผู, นําอง คaก ร ในภาค ธุรกิจ  (2)  Gender-inclusive 

Workplace สําหรับองคaกรท่ีได,นํามาตรการเพ่ือความเท9าเทียม และหลากหลายทางเพศไปใช,ในสถานท่ีทํางาน (3) 

Gender-responsive Marketplace สําหรับองคaกรท่ีคํานึงถึงความเสมอภาคระหว9างเพศ (4) Community 

Engagement & Partnerships สําหรับองคaกรท่ีส9งเสริมความเท9าเทียมทางเพศ ผ9านการมีส9วนร9วมของชุมชนและ
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การเป7นหุ,นส9วน (5) Transparency & Reporting สําหรับองคaกรที่มีการชี้วัด  วิเคราะหa และทํารายงานเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของนโยบาย และแนวปฏิบัติเพ่ือส9งเสริมความเท9าเทียมทางเพศ  และเพ่ิมศักยภาพสตรี และ (6) 

Youth Leadership for Generation Equality มอบให,แก9ผู,นําองคaกร (อายุ ต่ํากว9า 35 ป/) ที่มีส9วนร9วมสําคัญใน

การส9งเสริมความเสมอภาคทางเพศในท่ีทํางาน ตลาด และ/หรือชุมชน   

- บทบาทการประชุมรEวมกับหนEวยงานทั้งในและตEางประเทศถึงการดําเนิน  โครงการสEงเสริม
ผู�ประกอบการ SME รEวมกัน เช9น การประชุม The 3rd ASEAN Task Force on ASEAN   SME Service Centre web 

Portal การประชุม Rebuilding Better: Fostering Business Resilience Post COVID-19: International Labour 

Organization การเชื่อมโยงเครือข9าย Supply Chain สู9ผู,ประกอบการสตรีไทย ร9วมกับ Unilever โครงการเสริมแกร9ง

เศรษฐกิจด,วยพลังสตรี “WeEmpower Asia” ร9วมกับสหประชาชาติ (UN) และมูลนิธีคีนันแห9งประเทศไทย “BCG 

Global Model” ร9วมกับสภาธุรกิจและหอการค,า  ต9างประเทศ (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดa, ตุรกี, ปากีสถาน, รัสเซีย) และ

การประชุมเตรียมการสําหรับการเข,าร9วม  ประชุมระดับผู,นําและรัฐมนตรีภายใต,กรอบความร9วมมือต9าง  ๆในอนุภูมิภาค

ลุ9มนํ้าโขง เป7นต,น       

(3) บูรณาการฐานข�อมูล Big Data เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานข,อมูลผู,ประกอบการ โดย

ปรับปรุงและเชื่อมโยงข,อมูลเข,าสู9ระบบ SME Big Data ทั้ง 4 ด,าน ได,แก9 ด,านโครงสร,าง จํานวนและการจ,างงานของ 

SME รายพ้ืนที่ และรายสาขา ด,านการส9งออกและนําเข,า ด,านการเงิน และด,านที่ปรึกษา เป7นต,น สามารถสืบค,นข,อมูล 

SME ได,ที่ www.sme.go.th 

- แนวทางการบูรณาการและเช่ือมโยง สสว. ได,ดําเนินการแล,วดังนี้ ลงนามบันทึกข,อตกลง

ความร9วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห9งประเทศไทย (สอท.) เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย.64 ในการ  บูรณาการข,อมูลในระบบ 

SME Big Data โดย สอท. และภาคเอกชนมีแนวทางพัฒนาต9อยอดจากระบบฐานข,อมูล SME Big Data พัฒนา

ระบบบริการด,านข,อมูล หรือ Data Service ร9วมกัน เพ่ือเป7นเครื่องมือในการช9วยส9งเสริมสนับสนุนผู,ประกอบการ

ในการดําเนินธุรกิจ อาทิ ระบบประเมินสมรรถนะธุรกิจ (Benchmark) ระบบ ข,อมูลเตือนภัยทางธุรกิจ (Data 

warning) ข,อมูลพยากรณaภาวะอุตสาหกรรม (Data Prediction) ท้ังนี้ สสว. อยู9ระหว9างประสานขอความ

อนุเคราะหaข,อมูลจากหน9วยงานภาครัฐและเอกชน และรอการส9งต9อข,อมูลกลับมายัง สสว. ได,แก9 สํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง ข,อมูล SME ท่ีเข,าร9วมโครงการตามมาตรการเยียวยาผู,ได,รับผลกระทบจาก COVID-19 ภายใต,โครงการ

คนละครึ่งและเราเท่ียวด,วยกัน กรุงเทพมหานคร ข,อมูลผู,ประกอบการรายย9อยที่ลงทะเบียนกับสํานักเทศกิจ กรม

ส9งเสริมการปกครองท,องถิ่น (อปท.) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข,อมูลจากระบบ e-LAAS กรมการพัฒนาธุรกิจ

การค,า ข,อมูลนิติบุคคล และบริษัท ข,อมูล เครดิต แห9งชาติ จํากัด สําหรับกรมสรรพกร อยู9ระหว9างจัดทําร9างบันทึก

ข,อตกลงฯ เพ่ือข,อมูลรายได, การเสียภาษี 

- การดําเนินการเปeดเผยบนศูนย0กลางข�อมูลเปeดภาครัฐ (Open Government Data)            

ได,จัดทําข,อมูลเก่ียวกับธรรมาภิบาลข,อมูล กําหนดมาตรฐานข,อมูลและความปลอดภัยของข,อมูล และได,มีความ

ร9วมมือกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสaจัดทํา Open Data ข,อมูลท่ีผ9านการประมวลหรือวิเคราะหaแล,ว ไป

เผยแพร9บน Open Data Platform ทั้งในรูปแบบของ Data Visualization ที่ผู,ใช,สามารถเลือกมิติที่ต,องการดู

หรือค,นหาได,ตามความต,องการ และเพ่ิมเติมข,อมูล ประกอบด,วย ชุดข,อมูลจํานวน SME และชุดข,อมูลการนําเข,าและ

ส9งออกของ SME เพ่ือให,เกิดประโยชนaในการเพ่ิมช9องทางการเข,าถึงข,อมูลเพ่ือนําไปต9อยอดวิเคราะหaในมิติต9างๆ ที่

จะเป7นประโยชนaต9อ SME ต9อไป 
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- ปรับปรุงข�อมูลโครงสร�างการวิเคราะห0ข�อมูลผู�รบับริการภาครัฐ ป?จจุบันมี SME ทั่วประเทศ 

3,134,442 ราย แบ9งเป7น แบ9งเป7น นิติบุคคล 756,344 ราย ส9วนบุคคล 2,286,362 ราย  และวิสาหกิจชุมชน 91,772 

ราย (ข,อมูล ณ วันท่ี 10 ก.ค.64)  

   รวมถึงมีการจัดเก็บข,อมูล Micro และ SME เข,าสู9ฐานข,อมูลลงทะเบียน  SME เพ่ือเข,ารับ

บริการแล,ว 535,631 ราย แบ9งเป7นสถานประกอบการ 433,099 ราย และบุคคลท่ีสนใจ ประกอบธุรกิจ 102,532 

ราย (ข,อมูล ณ วันท่ี 9 ก.ค.64)  

• ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนากลไกการสEงเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน มี MSME ได,รับการ

พัฒนาและได,รับประโยชนa จํานวน 139,825 ราย (เป̀าหมาย 190,000 ราย) 

(1)  การพัฒนาสภาวะแวดล�อมที่เอื้อตEอการเติบโตของ MSMS  

- ป" 2564 ดําเนินการศกึษากฎหมายและแนวนโยบายภาครฐัทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตEอธุรกจิ 
SME ในกลุ9มเป`าหมายธุรกิจเกษตรแปรรูป ทั้งภาคการผลิต การค,า และบริการ ซึ่งผล   ที่ได,จากงานศึกษาวิจัย

ดังกล9าว สสว. จะนําไปใช,ประโยชนaในการเสนอแนะและผลักดันให,รัฐบาลหรือหน9วยงานท่ีเก่ียวข,องปรับปรุงแก,ไข

กฎหมายที่เป7นป?ญหาอุปสรรคของ SME หรือให,มีกําหนดกฎหมายใหม9เพ่ิมขึ้น  

- ศึกษารวบรวมข�อมูลด�านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช�เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME 

ของประเทศไทยใน 4 สาขา ได,แก9 (1) อุตสาหกรรมอาหาร (2) อุตสาหกรรมท9องเที่ยวและบริการ (3) อุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจดิจิตอล และ (4) สาธารณสุข และเผยแพร9กฎหมายที่เกี่ยวกับ การส9งเสริมสิทธิประโยชนaของ SME ท้ังใน

ส9วนกลางและส9วนภูมิภาค รวมท้ังจัดทําคู9มือกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ใน 2 สาขา 

คือ สาขาธุรกิจโรงแรมรีสอรaท ห,องชุด โฮมสเตยa และสาขาธุรกิจร,านอาหาร เครื่องด่ืม ท้ังนี้ สสว.ได,ดําเนินการ

เผยแพร9ผลการศึกษาฯ ให,กับผู,ประกอบการที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ 18 และ 21 มิ.ย.64 

ตามลําดับ และเตรียมนําเผยแพร9บนเว็บไซตa สสว. เพ่ือให,ผู,ประกอบการและประชาชนที่สนใจนําไปใช,ประโยชนaต9อไป 

(2) การให�บริการของศูนย0 OSS    

- การให�คําปรึกษาเบื้องต�นในการดําเนินธุรกิจผEานศูนย0ให�บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัด          

ทั่วประเทศ มี MSME เข,ารับคําปรึกษาแล,ว 139,800 ราย (ข,อมูลตั้งแต9 ต.ค.63 – มิ.ย.64) โดยเรื่องท่ีรับบริการ

สูงสุด 3 อันดับแรก ได,แก9 ด,านการตลาด (ร,อยละ 29.25) ด,านบัญชีและการเงิน (ร,อยละ 26.29) และด,านบริหาร

จัดการ (ร,อยละ 25.39) ตามลําดับ 

- การดําเนินงานที่สําคัญ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนยaฯ ได,แก9 แนะนําและ

ให,บริการการลงทะเบียนมาตรการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ (THAI SME-GP) การซักซ,อม

ความเข,าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของศูนยa OSS ในพ้ืนที่ การอบรมและสร,างความเข,าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ

ของ สสว. และโครงการภายใต,แผนปฏิบัติการประจําป/ 2564 ของ สสว. และระบบการให,บริการผู,ประกอบการ (SME 

Access) ตลอดจนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข,อมูลเชิงลึกของแต9ละพ้ืนท่ี พร,อมแผนงานและประเด็น

ป?ญหาข,อเสนอแนะ และจัดกิจกรรมสร,างความร9วมมือกับหน9วยงานส9งเสริม MSME ในพ้ืนท่ี โดยประสานความ 

ร9วมมือในการส9งต9อความช9วยเหลือ MSME เพ่ือสร,างโอกาสเข,าถึงโครงการสนับสนุนของ สสว. และหน9วยงาน

ส9งเสริม MSME   
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ศูนยaให,บริการ SME ครบวงจร (OSS) ท่ัวประเทศ ได,ประชาสัมพันธaให,ผู,ประกอบการเข,ามา

ลงทะเบียน SME เพ่ือเข,ารับบริการ ผ9านเว็บไซตaของ สสว. www.sme.go.th และการขึ้นทะเบียนออนไลนaด,วยตนเอง

ผ9านเว็บไซตa www.thaismegp.com กรณีที่มีข,อสอบถามเพ่ิมเติมสามารถติดต9อได,ที่  Call Center 1301 หรือ             

E-mail: thaismegp@sme.go.th หรือศูนยaให,บริการ OSS ท่ัวประเทศ  

(3) การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงเพ่ือการประกอบธุรกิจ  

- การสนับสนุน SME ให�เข�าถึงการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ (SME-GP) เน,นการดําเนินงานเพ่ือเร9ง

สร,างการรับรู,ในกว,าง ผ9านส่ือโทรทัศนa หนังสือพิมพa และส่ือออนไลนa Social Media และประสานความร9วมมือกับ

หน9วยงานต9างๆ ได,แก9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรa วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

พาณิชยa รวมท้ังเผยแพร9มาตรการฯ ให,กับศูนยaให,บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) และผู,ประกอบการ โดยป?จจุบันมี

ผู,ประกอบการข้ึนทะเบียนในระบบขึ้นทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ (www.thaismegp.com) แล,ว 

จํานวน 53,185 ราย สินค,าและบริการ 339,712 รายการ และมีผลการจัดซ้ือจัดจ,างแล,วมูลค9า 127,910 ล,านบาท 

(ข,อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย.64) และมีกิจกรรมเผยแพร9มาตรการอย9างต9อเน่ืองในพ้ืนท่ีต9างๆ ทั่วประเทศ ได,แก9 นนทบุรี 

น9าน กระบ่ี และสุราษฎรaธานี พร,อมกับประชาสัมพันธaในส่ือต9างๆ ได,แก9 วิดีโอ ระบบการให,ข,อมูลอัตโนมัติ (LINE Bot 

@smeconnext) ชุดข,อมูลคําถามคําตอบที่พบบ9อย (FAQ) www.smeone.info และ Infographic 

 และเม่ือวันที่ 14 มิ.ย.64 สสว. ได,ประชุมร9วมกับ 10 สถาบันการเงิน ได,แก9 ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย9อมแห9งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย9อม 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชยa จํากัด (มหาชน) ในเรื่องการเสริมสภาพคล9อง SME ให,เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ ด,วย

สินเชื่อ Factoring เพ่ือหารือแนวทางและรายละเอียดสําหรับช9วยเหลือผู,ประกอบการร9วมกัน 

(4) การพฒันาระบบการให�บรกิารผู�ประกอบการ SME ด�วยเทคโนโลยดีจิทิลั (SME Access) เชื่อมต9อ

ระบบการให,บริการฯ ของ สสว. ได,แก9  Website Portal (www.smeone.info) / แอปพลิเคชั่น SME CONNEXT /           

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

ประสิทธิภาพการให,บริการผู,ประกอบการ SME ที่ดีขึ้น โดยในป/ 2564 ได,ดําเนินงานดังนี้ 

- การพัฒนาและออกแบบเตรียมการปรับแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT เพ่ือเป7นช9องทางหลัก

ในการเข,าถึงบริการของ สสว. และหน9วยงานภาคีเครือข9ายการส9งเสริม SME ท้ังภาครัฐและเอกชน มือถือ (Mobile 

Application) ให,มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให,ผู,ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปได,รับประโยชนaอย9างสูงสุด 

พัฒนาระบบสิทธิประโยชนa (Reward and Redeem Features) เพ่ือสร,างแรงจูงใจในการเข,าใช,งานแอปพลิเคช่ัน 

สมาชิกสามารถกดแลกคะแนนสะสมเพ่ือรับ e-voucher ได, รวมถึงพัฒนาฟ?งกaชั่นตลาดออนไลนaและการค,นหา

ข,อมูลผู,ประกอบการ ผลิตภัณฑaหรือการบริการ (Market Place Online) เพ่ือสนับสนุนผู,ประกอบการในการเพ่ิม

ช9องทางการประชาสัมพันธaสินค,าและบริการ ตลอดจนการพัฒนาให,ผู,ใช,งานสามารถสร,างตลาดของ SME 

CONNEXT ด,วย LINE Official Account (LINE OA) 

- การจัดทําเนื้อหา (Content) และเชื่อมโยงข�อมูลกับหนEวยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต�งาน 
Website Portal เช9น ข,อมูลโครงการช9วยเหลือและส9งเสริมผู,ประกอบการ SME จากทุกหน9วยงาน เนื้อหาความรู,

ก าร ดํา เนิ นธุ รกิ จต าม สถ าน การ ณa  แล ะข,อ มูล ขอ งห น9 ว ยง านให, บริ การผู, ปร ะกอ บการ  ผ9 าน เ ว็ บไซ ตa  
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www.smeone.info ซึ่งบูรณาการความร9วมมือกันทั้งหมด 44 หน9วยงาน โดยมีผู,เข,าใช,งานต้ังแต9เริ่มเป�ดใช,งาน

สะสม 513,539 ราย (ข,อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.61 – วันที่ 30 มิ.ย.64)   

- การพัฒนาองค0ความรู�หรือหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมในการใช�พัฒนาและยกระดับการดําเนิน
ธุรกิจของ SME ด�วยตนเอง มุ9งเน,นความรู,ที่ตอบโจทยaในการแก,ป?ญหาหรือใช,พัฒนาการดําเนินธุรกิจในรูปแบบกึง่

วิชาการที่เข,าใจง9ายเหมาะกับการเรียนรู,ด,วยตนเองสําหรับผู,ประกอบการ รวมถึงเชื่อมโยงเน้ือหาหลักสูตรท่ีเป7น

ประโยชนaต9อ SME กับ หน9วยงานอ่ืนๆ  

 ป?จจุ บันดําเนินการจัดทําหลักสูตร/เ น้ือหาบนระบบ SME Academy 365 ในรูปแบบ E-

Learning Platform Online ซ่ึงได,เป�ดใช,ระบบฯ ภายใต,ชื่อ www.smeacademy365.com ประกอบด,วย 1) 

หลักสูตรเรียนออนไลนa (Courses) แบ9งตามกลุ9มวิสาหกิจ เช9น กลุ9มเริ่มต,นธุรกิจ (Early Stage) กลุ9มรายย9อย 

(Micro) กลุ9มขนาดย9อม (Small) และกลุ9มขนาดกลาง (Medium) เพ่ือให, SMEได,รับความรู,ที่เหมาะสมตามกลุ9ม

วิสาหกิจ 2) เสริมทักษะผู,ประกอบการ (Skills) ในด,านต9างๆ เช9น การตลาด การค,า การบริหารจัดการ การเงิน 

ดิจิทัล บริการ บัญชี/การเงิน ภาษีและสิทธิประโยชนa และมาตรฐาน เป7นต,น 3) อาชีพอินเทรนดa (CAREERS) 

ประกอบด,วย กลุ9มความสวยความงาม กลุ9มงานช9างทักษะฝ/มือ กลุ9มอาชีพ  ทําอาหาร/เครื่องด่ืม กลุ9มอาชีพสําหรับ

ผู,สูงอายุ กลุ9มอาชีพเทคโนโลยี เป7นต,น และ 4) ห,องสมุดอิเล็กทรอนิกสa  (E-LIBRARY) ป?จจุบันมี SME เข,ารับการ

บริการพัฒนาผ9านระบบ SME Academy 365 จํานวน 10,148 ราย   เข,าอบรมออนไลนa 7,651 ราย ในกลุ9มรายวิชา

สูงสุด 3 ลําดับแรก ได,แก9 การจัดการลูกค,าสัมพันธaบนบรรทัดฐานใหม9 สารสนเทศ วงจรรายได,และค9าใช,จ9ายสําหรับ 

SME และ Gamification กลยุทธaการสร,างความภักดีกับแบรนดaในยุควิถีชี วิต ใหม9  โดย สสว. ดําเนินการ

ประชาสัมพันธaให,ผู,ประกอบการ SME เข,ามาใช,งานระบบฯ อย9างต9อเน่ือง รวม 177,055 คร้ัง     

ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 17 มิ.ย.64 สสว. ได,ลงนามบันทึกข,อตกลงกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห9งประเทศไทย (สสอท.) ในการผลักดันส9งเสริม SME สนับสนุนข,อมูล องคaความรู, โครงการ  กิจกรรม และบริการ

ต9างๆ ด,วยการเชื่อมโยงข,อมูล ระบบสารสนเทศ ของหน9วยงานรวมทั้งหน9วยงานในกํากับดูแลกลุ9มพันธมิตร 

รวมถึงให,การสนับสนุนผู,เช่ียวชาญในการตอบคําถาม ให,ข,อมูล ความรู,กับผู,ประกอบการ ซึ่ง สสอท. มีเครือข9าย

สมาชิกสถาบันการศึกษาเอกชนกว9า 72 แห9งท่ัวประเทศ   

- การยกระดับระบบการพัฒนาโค�ชและชEวยเหลือผู�ประกอบการ SME ด�วยระบบ Online 
Coaching ปรับแนวทางการให,บริการผู,ประกอบการโดยมีผู,เช่ียวชาญและโค,ชทางออนไลนaเพ่ือให,สอดคล,องกับ

สถานการณaการแพร9ระบาดของโรค COVID-19 จัดการระบบหลักสูตรการพัฒนา Coach เชื่อมต9อกับระบบ SME 

Academy 365 เพ่ือเป7นการขยายผลก,าวข,ามข,อจํากัดของการเข,าถึงผู,ประกอบการได,ในทุกพ้ืนท่ี มุ9งเน,นการ

ช9วยเหลือผู,ประกอบการใน 4 ด,าน ได,แก9 แก,ป?ญหาหน้ีสิน ลดต,นทุน เพ่ิมรายได,/สร,างยอดขาย และปรับปรุงรูปแบบ

ธุรกิจ 

  Train the Coach ดําเนินการสรรหาโค,ช โดยมีผู,ลงทะเบียนในฐานข,อมูลที่ปรึกษาแล,ว 505 ราย 

แบ9งเป7น Business Mentor 460 ราย Technology Expert 40 ราย และ Biz Transformer 5 ราย และพัฒนา

โค,ชให,มีความรู, ทักษะและความสามารถในการให,คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือช9วยผู,ประกอบการให,มีความพร,อมในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม9ด,วย Digital Transformation และสามารถแก,ไขป?ญหาทางธุรกิจของผู,ประกอบการ

ในด,านการพัฒนาผลิตภัณฑa การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และป?ญหาอื่นๆ ได, โดยมีผู,ประกอบการที่ผ9าน

การคัดเลือกและได,เข,ารับคําปรึกษาแนะนําจากโค,ชเบื้องต,นแล,วรวม 500 ราย 
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• ยุทธศาสตร0ที่ 3 สร�างสงัคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสูEสากล ดําเนินการใน 3 กลุ9ม ส9งเสริม ได,แก9 

กลุ9ม Early Stage กลุ9ม Micro และกลุ9ม Small โดยมี MSME ได,รับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ บ9มเพาะ/

ปรึกษาเชิงลึก/ทดสอบตลาด/ส9งเสริมการทําธุรกิจออนไลนa/นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช,แล,ว จํานวน 15,798 

ราย (เป̀าหมาย 23,000 ราย) 

(1)  สEงเสริมการเริ่มต�นธุรกิจ (Early Stage/Startup) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต,นให, สามารถ

เติบโต ได,  แบ9งเป7น 2 แนวทาง ได,แก9 การพัฒนาผู�ประกอบการใหมE  (SME -  Early Stage :  All Stars)                                 

ในกลุ9มเป̀าหมาย SME ที่ยังไม9ได,จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม9เกิน 3.5 ป/               

เพ่ือ พัฒนาผู,ประกอบการ ให,มีความแข็งแรงในการจัดต้ังธุรกิจให,ย่ังยืนได,ในระยะยาว และการยกระดับธุรกิจ

เริ่มต�น (Boost up New Entrepreneurs) ในกลุ9มเป`าหมาย SME ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค,าและ

บริการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม9เกิน 3.5 ป/ ด,วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข,ามาใช,ในการดําเนินธุรกิจผ9านการให, 

คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกจากผู,เชี่ยวชาญ วิเคราะหaปรับปรุงจุดอ9อน ควบคู9 ไปกับการพัฒนาจุดแข็งของ 

ผู,ประกอบการให,สามารถบริหารจัดการธุรกิจได,อย9างเป7นระบบและเป7นมืออาชีพ    

ผลความคืบหน,าการพัฒนาผู,ประกอบการใหม9 (SME-Early Stage: All Stars) เข,าร9วมโครงการ

และท่ีปรึกษา/ผู,เชี่ยวชาญเข,าวินิจฉัยธุรกิจแล,ว จํานวน 2,325 ราย ซึ่งอยู9ระหว9างการพัฒนาและยกระดับ

ผู,ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) จํานวน 1,680 ราย โดยได,มีการจัดอบรมให,องคaความรู,แก9ผู,เข,าร9วม

โครงการผ9านออนไลนa (Program Zoom) และการยกระดับธุรกิจเริ่มต,น (Boost up New Entrepreneurs) 

ดําเนินการ Tech Matching ให,ผู,ประกอบการแล,ว 500 ราย แบ9งเป7น ภาคการผลิต 250 ราย ภาคบริการ 250 ราย 

โดยให,ประเมินตนเอง (Self-Assessment) และสํารวจความต,องการของผู,ประกอบการ ด,วยการสัมภาษณaทํา

แบบสอบถามร9วมกับผู,เชี่ยวชาญ (แบบ 1 : 1) และผ9านการวิเคราะหaศักยภาพเพ่ือกําหนดหัวข,อการยกระดับ

ศักยภาพผู,ประกอบการด,วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได,จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใน รูปแบบ Online และถ9ายทอดสด

การสัมมนาออนไลนa เพ่ือให,ผู,เข,าร9วมโครงการสามารถเข,าดูย,อนหลังได,ผู,เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลได,ถ9ายทอด

เทคโนโลยี (Tech Transfer) ให,กับผู,ประกอบการแล,ว จํานวน 130 ราย เทคโนโลยีที่ถ9ายทอด ได,แก9 Accounting 

Project Management Transportation Digital Marketing P/F CRM และ POS เป7นต,น      

(2) พัฒนาผู�ประกอบการรายยEอยให�ประกอบธุรกิจอยEางมืออาชีพ (Micro)  

- ยกระดับผู�ประกอบการวิสาหกิจรายยEอย ประกอบด,วย 3 กิจกรรมหลัก ได,แก9 กิจกรรมป?�นดาว 

กิจกรรมพันธมิตรสร,างแบรนดaและธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนในการแข9งขัน (Born Strong) และกิจกรรมยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑaเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันทางธุรกิจ    

 สสว. ลงนามบันทึกข,อตกลงร9วมกับ ธพว. หรือ SME D Bank และเทสโก, โลตัส เม่ือวันที่ 28 มิ.ย.

64 ผนึกกําลังส9งเสริมศักยภาพผู,ประกอบการ SME ไทย ให,คําปรึกษา มอบองคaความรู, และบริการด,านการเงิน

ให,แก9ผู,ประกอบการ SME พร,อมท้ังจัดกิจกรรม Business Matching ทุกเดือน เป�ดโอกาสให,ผู,ประกอบการ SME 

เจรจาทางการค,าโดยตรงกับทีมงานเทสโก, โลตัส เพ่ือจําหน9ายสินค,าผ9านห,างโลตัสท่ัวประเทศและช9องทางออนไลนa 

เพ่ิมโอกาสการวางจําหน9ายสินค,าในห,างค,าปลีก และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑaเพ่ือตอบโจทยaผู,บริโภคใน

ป?จจุบัน โดยมีผู,ประกอบการเข,าร9วม 154 ราย และอยู9ระหว9างการเจรจาความเป7นไปได,ในการจัดซ้ือสินค,าเพ่ือวาง

จําหน9าย 114 ราย จาก 7 กลุ9มสินค,า ประกอบด,วย กลุ9มอาหารแห,ง กลุ9มอาหารสดหรืออาหารพร,อมรบัประทาน กลุ9ม

สินค,าอุปโภคบริโภคทั่วไป กลุ9มอุปกรณaเคร่ืองมือเครื่องใช, (เครื่องใช,ภายในบ,าน) กลุ9มอุปกรณaเครื่องมือเครื่องใช, 

(สินค,าอิเล็กทรอนิกสa) กลุ9มเส้ือผ,าเครื่องแต9งกาย และกลุ9มผลิตภัณฑaทําความสะอาดเครื่องใช,ภายในบ,าน กลุ9ม



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ประจําไตรมาส (เมษายน – มิถุนายน 2564) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต,แผนปฏิบัตกิารประจําป/ 2564 - หน,า 23 
 

ผลิตภัณฑaซักล,าง สําหรับ ธพว. หรือ SME D Bank เข,ามาช9วยในเรื่องการบริการด,านการเงิน การขอสินเชื่ออัตรา

ดอกเบี้ยพิเศษ เช9น สินเช่ือรายเล็ก Extra Cash กู,ได,ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วเงินกู,สูงสุด 3 ล,านบาทต9อ

ราย อัตราดอกเบ้ียเริ่มต,น 3% ต9อป/ใน 2 ป/แรก ผ9อนนานสูงสุด 5 ป/ ปลอดชําระคืนเงินต,นสูงสุด 12 เดือน ไม9ต,องใช,

หลักทรัพยaคํ้าประกัน สินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชมุชน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต,น 2.875% ต9อป/ นาน 3 ป/แรก วงเงิน

กู,สูงสุด 5 ล,านบาท และสินเชื่อฟ��นฟู อัตราดอกเบี้ย 2% ต9อป/ ใน 2 ป/แรก ได,รับการยกเว,นดอกเบี้ยในช9วง 6 เดือน

แรก ผ9อนนานสูงสุด 7 ป/ ปลอดชําระคืนเงินต,นสูงสุด 12 เดือน เป7นต,น 

ความคืบหน,ากิจกรรมป?�นดาว จุดประกายความคิด และ Mentor ให,กับผู,เข,าร9วมโครงการผ9านการ

ฝ�กอบรมในหัวข,อ New Normal, Next Normal การเพ่ิมมูลค9าสินค,า/บริการ/ลดความสูญเสีย/ลดค9าใช,จ9าย และ

การประเมินตนเองหรือ Self-Assessment / ฝ�กทักษะเพ่ิมศักยภาพช9องทางการตลาด และฝ�กทักษะเพ่ิมศักยภาพ

ช9องทางการตลาด Digital และอยู9ระหว9างให,คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑaให,กับ

ผู,ประกอบการ 264 ราย โดยลงพ้ืนท่ียังสถานประกอบการ แบ9งเป7น กรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก 81 ราย 

ภาคเหนือ 60 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63 ราย และภาคใต, 60 ราย สําหรับกิจกรรม Born Strong มีผู,สมัคร

เข,าร9วมโครงการ 446 ราย ผ9านเกณฑaการคัดเลือกเข,าสู9การ Audition 110 ราย โดยผู,มีคุณสมบัติ 35 ราย 

ประกอบด,วยกลุ9มธุรกิจ Agriculture & Food / Health & Beauty / Fashion & Lifestyle ที่ได,รับคัดเลือกเข,าสู9

กระบวนการถ9ายทอดองคaความรู, และให,คําปรึกษาเชิงลึกแก9ผู,เข,าร9วมโครงการ วินิจฉัยและวิเคราะหaภาพรวมธุรกิจ

ของผู,ประกอบการ เพ่ือให,ทราบถึงศักยภาพในการสร,างผลิตภัณฑaใหม9 พร,อมรายงานผลวินิจฉัยและแผนธุรกิจใน

การสร,างแบรนดaของผู,ประกอบการ และอยู9ระหว9างการเชื่อมโยงผู,ประกอบการกับ OEM เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑa

ใหม9 10 ราย การยกระดับมาตรฐานสินค,าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันทางธรุกิจ มีผู,ประกอบการเข,าร9วม

โครงการ ผ9านเข,าร9วมกิจกรรมสร,างแรงจูงใจและเสริมองคaความรู,ด,านมาตรฐานผลิตภัณฑaเพ่ือให,ผู,ประกอบการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีมาตรฐานผลิตภัณฑa และ/หรือ เตรียมความพร,อมด,านมาตรฐานให,กับ

ผู,ประกอบการหรือบุคลากรในธุรกิจ 193 ราย ด,วยการเข,ารับการฝ�กอบรมเชิงลึกด,านมาตรฐานผลิตภัณฑa พร,อม

กับยกระดับมาตรฐานด,านการตรวจวิเคราะหaในห,องปฏิบัติการ/ทดสอบทางห,องปฏิบัติการให,กับสถานประกอบการ

แล,ว 71 กิจการ และจัดทําหลักฐานการตรวจวิเคราะหaในห,องปฏิบัติการ/ทดสอบทางห,องปฏิบัติการแล,ว 20 กิจการ 

เช9น HACCP ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสุขลักษณะ (GMP) และมาตรฐานบัญชี 

- เพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ประกอบด,วย 3 กิจกรรมหลัก ได,แก9 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ

ผู,ประกอบการออนไลนaด,วย Digital Marketing กิจกรรมพัฒนาสู9สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 

Champion) และกิจกรรมส9งเสริมและพัฒนา SMEs ด,วยระบบบัญชีเดียว       

ความคืบหน,ากิจกรรม Digital Marketing อบรมให,ความรู,แก9 MSME แล,ว 4,325 ราย ผ9าน 3 

หลักสูตร ได,แก9 หลักสูตร A ขั้นสูง “กิจกรรมพัฒนาเชิงลึก พร,อมโค,ชให,คําปรึกษา และจัดทําแผนการ ตลาด

ออนไลนa” หลักสูตร B ขั้นกลาง “กิจกรรม Boost Camp เจาะลึกการตลาดออนไลนaครบทุกด,าน สําหรับ

ผู,ประกอบการที่มีร,านค,าออนไลนaแล,ว” และหลักสูตร C ขั้นต,น (อบรม 2 วัน) “อบรม และ เวิรaกชอปการตลาด

ออนไลนa สําหรับผู,สนใจการขายออนไลนa และผู,ท่ีต,องการเพ่ิมช9องทางขาย” ซึ่งอยู9ในช9วงของการจัดอบรมระหว9าง

เดือน พ.ค. ถึง ก.ค.64 สําหรับกิจกรรม SME Provincial Champion มีผู,ประกอบการเข,าร9วม 462 ราย เข,ารับการ

อบรมและประเมินตนเอง (Self-Assessment) วิเคราะหaป?ญหา อุปสรรคด,านการพัฒนาผลิตภัณฑa การบริหาร

จัดการ การบริหารการผลิต การเข,าถึงแหล9งเงินทุน การบริหารการเงิน ระบบบัญชี การบริหารการตลาด เพ่ือ

กําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในทุกมิติ ให,ตรงกับความต,องการ โดยมีผู,ประกอบการ 240 

ราย ผ9านเข,าร9วมถ9ายทอดความรู,และเทคนิคการประกอบธุรกิจ การแก,ไขป?ญหาให,ตรงกับสถานการณaป?จจุบันใน
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รูปแบบ Coaching จากพ่ีเลี้ยงนักธุรกิจ จังหวัดละ 6 ราย และกิจกรรมส9งเสริมและพัฒนา SME ด,วยระบบบัญชี

เดียว ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนานักบัญชีชุมชน” ในรูปแบบออนไลนa มีผู,ประกอบการ         

เข,าร9วม 790 ราย จัดกิจกรรมเสริมสร,างสมรรถนะให,กับ Service Provider ดําเนินการแล,ว 120 กิจการ 

- การสร�างความเข�มแข็งในชุมชน ความคืบหน,าการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0               

ได,ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเสริมสร,างองคaความรู,เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจยุค 4.0 ในภาค

การผลิต การบริการ การค,า จํานวน 4 ชุดวิชา ให,แก9วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณa จํานวน 150 แห9ง โดยมีผู,เข,าร9วม 

400 ราย 

(3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดยEอมให�ก�าวสูEธุรกิจสมัยใหมE (Small)  

- สEงเสริมและพัฒนาธรุกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ภาคการผลิต การค,าและบริการ 

ที่เป7นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน9วยงานของรัฐ และดําเนินธุรกิจปกติมาไม9น,อยกว9า 3 ป/ ที่อยู9

ในกลุ9มอุตสาหกรรมอนาคต (S-Curve) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 1) การอบรมเชิงปฏิบัติ ด,านต9างๆ เช9น การ

ยกระดับความรู,มาตรฐานสากล (ISO GMP HACCP) การพัฒนาสินค,าผลิตภัณฑa เป7นต,น 2) การให,คําปรึกษา

เสริมสร,างสมรรถนะผู,ประกอบการเชิงลึก 3) การตรวจวิเคราะหaหรือทดสอบมาตรฐานคุณภาพ 4) ขึ้นทะเบียน

ตลาดจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ Thai SME-GP 5) ส9งเสริมการตลาดด,วย Platform ต9างๆ และ 6) โอกาสเข,าร9วม

กิจกรรมขยายช9องทางการตลาดเชิงลึกท้ังในประเทศและต9างประเทศ โดยมี SME เข,าร9วมจํานวน 2,624 ราย ได,รับ

การยกระดับความรู, 1,520 ราย จากการเข,าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตรต9างๆ เช9น การจัดการสาร

ก9อภูมิแพ,ในอาหาร (Food Allergen Management) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Kaizen Improvement) 

ชี้ช9องทางปรับธุรกิจหลังโควิด ด,วยเทคนิค BCG Economy และ มาตรฐานผลิตภัณฑa การขอรับรองมาตรฐานที่

เกี่ยวข,องกับการผลิตและจําหน9ายเครื่องมือแพทยa เป7นต,น และได,รับการเสริมสร,างสมรรถนะเชิงลึกจาก

ผู,เชี่ยวชาญเฉพาะด,านแล,ว 512 กิจการ 

- สนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร0 SME ในคลัสเตอรaท่ีส9งผลกระทบต9อมูลค9าทางเศรษฐกิจหรือ

ทางสังคม ทั้งต,นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสร,างสรรคa Health and 

Wellness เป7นต,น โดยพัฒนาเครือข9าย SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอรaแล,ว 26 คลัสเตอรa ได,แก9 คลัสเต

อรaปลากัด (6) คลัสเตอรaโกโก, (4) คลัสเตอรa Digital Content (3) คลัสเตอรaไม,ดอกไม,ประดับ (6) คลัสเตอรa 

Health and Wellness Economy (3) และดําเนินการพัฒนาศักยภาพ Service Provider ผู,นําและผู,ประสานงาน

เครือข9าย (CDA) โดยจัดประชุมคัดเลือกผู,นําคลัสเตอรaแล,ว 161 ราย และจัดทําแผนพัฒนาคลัสเตอรaแล,ว 34 แผน 

ผู,ประกอบการได,รับการพัฒนาองคaความรู,ในการดําเนินธุรกิจแบบคลัสเตอรa 3,651 ราย 

- พัฒนาศักยภาพและชEองทางการตลาด มุ9งเน,นกลุ9มส่ิงทอและเครื่องนุ9งห9ม แฟชั่นไลฟ�สไตลa 

กลุ9มสินค,าของใช,/ของที่ระลึก เครื่องสําอาง อัญมณีเครื่องประดับ รองเท,าเครื่องหนัง อาหารและเกษตรแปรรูป และ 

Health & Wellness เป7นต,น โดยมี MSME ได,รับการสนับสนุนให,เข,าร9วมกิจกรรมด,านการตลาดทั้งในประเทศและ

ต9างประเทศ เช9น การทดสอบตลาด การแสดงสินค,า การจําหน9ายสินค,า การเจรจาการค,า การสร,างเครือข9ายทาง

ธุรกิจ (Business Networking) แล,ว 90 กิจการ จากการจัดงานแสดงสินค,า ทําให,เกิดการจับคู9ธุรกิจ 90 คู9ธุรกิจ 

และเกิดมูลค9าการค,าและเจรจาธุรกิจ 71.38 ล,านบาท โดยมียอดขายที่เกิดข้ึนจริงภายในงาน 1.38 ล,านบาท และเป7น

การคาดการณaยอดส่ังซื้อในอนาคต 70 ล,านบาท 
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- สEงเสรมิและตEอยอดการพัฒนาเพ่ือขยายธรุกิจสูEสากล (SME SCALE UP) ดําเนินการ ดังนี้  1) 

เผยแพร9 สนับสนุนเครือข9ายหน9วยวิจัยในโครงการ จับคู9งานวิจัย หน9วยวิจัย แนวทางการพัฒนากับผู,ประกอบการ 

2) ให,คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก ดําเนินการพัฒนา (Scale up) ผลิตภัณฑa / กระบวนการทางธุรกิจ 3) วิเคราะหaความ

เป7นไปได,เพ่ือเป7นแนวทางในการลงทุน 4) ทดสอบตลาดผลิตภัณฑaที่ได,รับการ Scale up ทางตลาดออนไลนa ซึ่ง

ป?จจุบันได,ดําเนินการประสานหน9วยงานวิจัยภาครัฐ  สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง ภาคเอกชนกว9า 17 

หน9วยงาน ในการสร,างเครือข9ายความร9วมมือด,าน การพัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทาง

การพัฒนาต9างๆ เพ่ือสร,างความสามารถในการแข9งขันของ SME (Technology & Innovation Collaboration 

Network) ดําเนินการแล,ว 71 กิจการ ให,คําปรึกษาเชิงลึกแล,ว 153 man-day ได,แก9 บริษัท ครูยุ คอทเทจ จํากัด 

บริษัท เอ็นเอฟ อินเตอรaฟู̀ด จํากัด วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมธรรมชาติบ,านท9าแก,ว และบริษัท ขาหมูนครปฐม จํากัด 

เป7นต,น พร,อมกับได,จัดทําแผนแนวทางการศึกษาวิเคราะหaการนําเทคโนโลยีไปปรับใช, และผลการศึกษาความเป7นได,

ทางธุรกิจ (Business Feasibility) ให,กับทั้ง 10 กิจการที่ผ9านเข,าร9วมโครงการ   

- การประกวด SME National Awards ส9งเสริมให,เกิดการสร,างมาตรฐาน/คุณภาพ และกระตุ,น

ให,ผู,ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนา กลุ9มเป`าหมายเป7นผู,ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจตั้งแต9 3 ป/ขึ้น

ไป ในกลุ9มธุรกิจเป`าหมายท้ังภาคการผลิต ภาคการค,า ภาคบริการ และภาคการเกษตร และดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติเบื้องต,น ผู,เข,ารับการพัฒนาและเสริมสร,าง เพ่ือยกระดับการเป7นผู,ประกอบการสู9มาตรฐานการบริหาร

จัดการธุรกิจ โดยมีผู,เข,าร9วมอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ แลกเปลี่ยน Good Practices กับบริษัทที่

ได,รับรางวัลสุดยอด SME แห9งชาติ รวมทั้งการได,ประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล,ว 608 ราย 181 กิจการ 

และป?จจุบันยังเป�ดรับสมัครผู,สนใจเข,าร9วมการประกวดจนถึงวันที่ 31 ส.ค.64 ภายใต,คอนเซ็ปตa “Together 

Towards Tomorrow” 

• ยุทธศาสตร0ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค0กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)  

- พัฒนากลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด,วยการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานตาม

ตําแหน9งงานแต9ละบุคคล (Hard skills) และศักยภาพของพนักงาน (Soft skills) ซึ่ง สสว. ได,ดําเนินการจัด

กิจกรรมอบรมให,ความรู,กับผู,บริหาร และพนักงานของ สสว. อย9างต9อเน่ือง โดยช9วงที่ผ9านมาได,มีการจัดอบรม

หลักสูตรต9างๆ ได,แก9 กลยุทธaการบริหารสัญญาภาครัฐ การตรวจรับพัสดุให,ชอบด,วยกฎหมายและการจัดทําราคา

กลางสําหรับงานจ,างท่ีปรึกษาที่มิใช9งานก9อสร,าง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐสู9ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) กระตุกต9อมความคิดสร,างสรรคa (Unlock Your 

Creativity) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข,อการติดตามและประเมินผลอัตรากําลังคนของ สสว. เป7นต,น   

- การพัฒนาองค0กรตามแนวทาง PMQA 4.0 จัดอบรม Modern Management tool เพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหa เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ระหว9างวันท่ี 21 พ.ค.64 - 28 มิ.ย.64 

จํานวน 3 เรื่อง ได,แก9 (1) Vision Builder (2) KPI Cascading และ (3) การเขียนตัวช้ีวัด มีการกําหนดและวาง

ระบบพัฒนาบริหารจัดการองคaกร โดยจัดทําคู9มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในฝxายท่ีเก่ียวข,อง จํานวน 30 

กระบวนการ ตลอดจนประชุมระดมความคิดเห็นและจัดทําแบบประเมินสถานะการเป7นระบบราชการ 4.0 ด,วยตนเอง 

ซึ่งคณะกรรมการและคณะทํางาน PMQA 4.0 ร9วมกับที่ปรึกษาได,สรุปแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาองคaกรประจาํป/ 

2564 เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และยกระดับ สสว.  
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- ปรับปรุงระเบียบสํานักงานสEงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม ว9าด,วยการพัฒนา

บุคลากร พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 8 ก.ค.64 เพ่ือบุคลากรรับทราบและเป7นแนวทางการปฏิบัติตามความเห็น

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสํานักงานฯ ประกอบการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร,างแรงจูงใจ การ

ฝ�กอบรม การดูงานทั้งในและต9างประเทศ และการกํากับติดตามด,วย 

- ยกระดับการบริหารจัดการสูE Smart Office โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช, คือ ระบบการ 

ประชุมอิเล็กทรอนิกสa (D-join) มาใช,ในการปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองคaกรให,มีสมรรถนะสูงรวมถึงการ

ประชาสัมพันธa (PR) สร,างการรับรู,ข9าวสาร บทบาทของ สสว. ให,เป7นที่รู,จักในวงกว,างและมีการบริหารงาน อย9าง

โปร9งใสและเป7นธรรม ผ9านส่ือโทรทัศนa วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพa ตลอดจนการออกบูธร9วมงานต9างๆ ได,แก9 ออกบูธเพ่ือ

ประชาสัมพันธa บทบาท ภารกิจของ สสว. รวมถึงการประชาสัมพันธaมาตรการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัด

จ,างภาครัฐ ประชาสัมพันธaเกี่ยวกับแนวทางการช9วยเหลือและฟ��นฟูผู,ประกอบการ SME กลุ9มอุตสาหกรรมท9องเท่ียว

และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 
 

 

 การดาํเนินงานตามมาตรการและนโยบายรฐับาล 
  

 (1) มาตรการ MSME 2020 และการสร�างปxจจัยเอื้อ 

- พัฒนาระบบให�เอกชนสามารถเป)นหนEวยงานสEงเสริม MSME (Business Development 
Service : BDS) อยู9ระหว9างการพัฒนาระบบสนับสนุนผู,ประกอบการใช,บริการจากผู,ให,บริการทางธุรกิจ จํานวน 1 

ระบบ และดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู,ประกอบการในระยะเร9งด9วนร9วมกับสภาอุตสาหกรรมแห9งประเทศไทย 

และสํานักงานสภาเกษตรกรแห9งชาติ เพ่ือให,ความช9วยเหลือ MSME ในการฟ��นตัวจากสถานการณaถดถอยทาง

เศรษฐกิจ โดยมีเป̀าหมายการช9วยเหลอื อุดหนุน ในการพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาคุณภาพสินค,าและบริการแก9 SME ใน

ภาคการผลิต และภาคธุรกิจเกษตร รวมจํานวน 300 ราย ในมิติการพัฒนาธุรกิจ 5 ด,าน ได,แก9 การเพ่ิมผลิตภาพ

และประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค,าและบริการ การ

พัฒนาช9องทางการจําหน9ายและการตลาด และการพัฒนาตลาดต9างประเทศ 

- การพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพิ่มชEองทางการตลาดให�แกE SME ด,วยการเพ่ิมช9องทางการจําหน9าย

รวมทั้งสร,างกลไกในการให,ความช9วยเหลือผู,ประกอบการด,านการตลาด โดยมีช9องทางการจําหน9ายสินค,าเพ่ิมข้ึน

ทั้งหมด 3 ช9องทางคือ 1) Platform Star Market ผ9านเว็บไซตa www.starmarket.in.th โดยมีการนําสินค,าข้ึน

ขายแล,ว จํานวน 1,050 รายการ จากผู,ประกอบการ 280 ราย 2) ช9องทางการตลาดออฟไลนa โดยการนําสินค,าของ

ผู,ประกอบการไปจําหน9ายสินค,าในงานจัดงานแสดงสินค,าท่ัวประเทศ SME FEST ณ จังหวัดขอนแก9น อุดรธานี และ

อุบลราชธานี โดยมีผู,แทนจําหน9าย (Trader) จังหวัดละ 5 ราย และ 3) ช9องทางการตลาดออนไลนa ผ9านการขาย

สินค,าของผู,ประกอบการบน Platform Shopee ผู,ประกอบการมียอดขายรวม 1,307,667 บาท (ออนไลนa 

1,019,867 บาท และออฟไลนa 287,800 บาท) 

- การสนับสนุน Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ0สําหรับวิสาหกิจรายยEอย/วิสาหกิจชุมชน 

มุ9งเน,นกลุ9มผลิตภัณฑaอาหารและเครื่องด่ืม สมุนไพร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑaเกษตรแปรรูป จํานวน 200 ราย 

ที่ผ9านการคัดเลือก โดยอยู9ระหว9างการสนับสนุนค9าใช,จ9ายในการ 1) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑa เช9น การทดสอบ

และตรวจวิเคราะหaในห,องปฏิบัติการ อาทิ ตรวจเพ่ือยื่นขอ อย. GMP ฉลากโภชนาการ เป7นต,น 2) พัฒนาเทคโนโลยี
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การผลิต เช9น การผลิตอาหารแช9แข็ง การยืดอายุผลิตภัณฑa เป7นต,น 3) ออกแบบผลิตภัณฑa/บรรจุภัณฑa เช9น 

ออกแบบกล9อง ขวด หีบห9อ เป7นต,น และ 4) สร,างแบรนดa/การตลาด เช9น ตราสินค,า ภาพลักษณaสินค,า เป7นต,น 

- การจัดงานแสดงสินค�าท่ัวประเทศ SME FEST ดําเนินการส9งเสริมด,านการตลาดและสร,างความ

มั่นคงให,เศรษฐกิจฐานราก ผ9านการจัดงานแสดงและจําหน9ายสินค,า สสว. CONNEXT: SME FESTIVAL “ตลาดนัด

ชุมชน พลิกวิกฤติ สร,างโอกาสให, SME” ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน 10 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี 

ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม พะเยา ลําปาง พัทลุง ขอนแก9น อุดรธานี และอุบลราชธานี มีผู,ประกอบการเข,าร9วมงาน 

2,293 กิจการ และสร,างรายได,ไม9น,อยกว9า 54.87 ล,านบาท 

- การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) คณะกรรมการ

บริหารฯ ได,มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาและปรับแผนการดําเนินงานโครงการแล,ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 

6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 จากเดิมส้ินสุดวันที่ 31 ส.ค.64 เป7นส้ินสุดวันที่ 31 มี.ค.65 และอยู9ระหว9างการจัดทํา

สัญญาร9วมดําเนินการระหว9าง สสว. และ สวทช. 

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

จัดทําหลักสูตร/เน้ือหาบนระบบ SME Academy 356 ในรูปแบบ E-Learning  Platform Online ซึ่งได,เป�ดใช,

ระบบฯ เมื่อเดือน ม.ค.64 ที่ผ9านมา ภายใต,ชื่อ www.smeacademy365.com ซึ่งป?จจุบันมี SME เข,ารับการบริการ

พัฒนาผ9านระบบ SME Academy 365 จํานวน 10,148 ราย เข,าอบรมออนไลนa 7,651 ราย ในกลุ9มรายวิชาสูงสุด 3 

ลําดับแรก ได,แก9 การจัดการลูกค,าสัมพันธaบนบรรทัดฐานใหม9 สารสนเทศ วงจรรายได,และค9าใช,จ9ายสําหรับ SME 

และ Gamification กลยุทธaการสร,างความภักดีกับแบรนดaในยุควิถีชีวิต ใหม9 โดย สสว. ดําเนินการประชาสัมพันธa

ให,ผู,ประกอบการ SME เข,ามาใช,งานระบบฯ อย9างต9อเน่ือง รวม 177,055 ครั้ง     

- การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)               

ระยะท่ี 3 เนื่องด,วยสถานการณa COVID-19 ที่ส9งผลต9อการเดินทางเข,า-ออกระหว9างประเทศของที่ปรึกษาที่ต,อง

จ,างธนาคารโลก เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามแผนที่กําหนดไว, สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได,แจ,งความประสงคaขอขยายระยะเวลา

การดําเนินโครงการ จากเดิมส้ินสุดวันที่ 19 ก.พ.65 เป7นส้ินสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค.66 โดยคณะกรรมการบริหาร

ฯ ได,มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาและปรับแผนการ ดําเนินงานโครงการแล,ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64  

  ป?จจุบันอยู9ระหว9างการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 

เพ่ือให,เกิดความต9อเนื่องในการปฏิรูปโดยใช,นโยบายการปฏิรูปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และจัดทําข,อเสนอแนะ

แนวทาง เพ่ือช9วยผลักดันอันดับของประเทศไทยในรายงานความยาก-ง9ายในการประกอบธุรกิจให,ดีขึ้น โดยจะเน,น

ในด,านการชําระภาษี (Paying taxes) ด,านการค,าระหว9างประเทศ (Trading across borders) และด,านการจัดซื้อ 

จัดจ,างภาครัฐ (Contracting with the government)    

- การสนับสนุนด�านการเงินผEานโครงการสEงเสริมความรู�ด�านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลีย่นและสนบัสนนุ SME ที่ทําการค�าระหวEางประเทศ ผู,ประกอบการที่เข,าร9วมโครงการจะต,องได,รับการอบรม

หลักสูตร โครงการบริหารความเส่ียง FX ของ SME และตอบแบบประเมินความเหมาะสมของลูกค,า Client  

Suitability เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินอุดหนุน 100,000 บาทต9อราย แบ9งเป7น ค9าธรรมเนียม FX Option 

80,000 บาท และสนับสนุนค9าธรรมเนียมการค,าระหว9างประเทศ (Trade Related Fees) 20,000 บาท ป?จจุบัน

โครงการได,ป�ดรับสมัครผู,ประกอบการเข,าร9วมการอบรมแล,ว และอยู9ระหว9างดําเนินการให,ผู,ประกอบการท่ีได,รับสิทธิ์ 
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FX Option หรือค9าธรรมเนียมการค,าระหว9างประเทศมาใช,สิทธิ์ ท้ังนี้โครงการจะส้ินสุดในวันที่ 23 ส.ค.64 สสว.         

จึงประสานไปยังธนาคารเพ่ือการส9งออกและนําเข,าแห9งประเทศไทย (ธสน.) ให,เร9งรัดดําเนินการในเรื่องดังกล9าว 

โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแต9เร่ิมดําเนินการเมื่อวันท่ี 3 ส.ค.63 -   31 พ.ค.64 ผู,ประกอบการที่ทําการค,าระหว9าง

ประเทศ  ลงทะเบียนเข,าอบรมรูปแบบ E-learning จํานวน 1,283 ราย จากเป`าหมาย 2,000 ราย ได,รับวงเงิน

อุดหนุนค9าธรรมเนียม FX Option และ/หรือเงินสนับสนุนเม่ือใช,สิทธิ  Forward Contract และสนับสนุน

ค9าธรรมเนียมการค,าระหว9างประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 735 ราย จากเป`าหมาย 2,000 ราย และมีผู,

ซื้อสิทธิจํานวน 531 ราย วงเงิน 32.57 ล,านบาท  

  

 (2) โครงการสนับสนุน SMEs รายยEอย 

- การสนับสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหลEงเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยEอมแหEงประเทศไทย (ธพว.) ผลความคืบหน,าการดําเนินงาน ต้ังแต9เริ่มดําเนินการวันท่ี 1 มิ.ย.63  

ถึง 30 มิ.ย.64 ได,เบิกจ9ายเงินกู,ให,แก9ผู,ประกอบการแล,ว จํานวน 2,258 ราย วงเงิน 3,591.75 ล,านบาท แบ9งเป7น   

ผู,ประกอบการรายย9อย (รายได,ไม9เกิน 1.8 ล,านบาท) จํานวน 222 ราย วงเงิน 59.08 ล,านบาท และผู,ประกอบการ 

ขนาดย9อม (รายได,ไม9เกิน 100 ล,านบาท) จํานวน 2,036 ราย วงเงิน 3,532.67 ล,านบาท 

- การชEวยเหลือ SME ท่ีเป)นลูกหนี้ โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยEอม (บสย.) 

คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ม.ค.64 มีมติเห็นชอบให,เบิกจ9ายงบประมาณ

โครงการสนับสนุน SMEs รายย9อยในส9วนของเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ บสย. SMEs สร,างไทย จํานวน 

5,000 ล,านบาท  โดยให,เบิกจ9ายในป/แรก 500 ล,านบาท ภายใน 15 วันนับจากลงนามใน MOU ร9วมกันแล,ว และส9วน

ที่เหลือ ให,เบิกจ9ายตามจริง ป?จจุบันอยู9ระหว9างการตรวจร9างบันทึกข,อตกลงความร9วมมือ (MOU)  ในส9วนของ

เอกสารแนบท,ายฯ โดย บสย. มีประเด็นเกี่ยวกับการนําส9งเงินคืน สสว. ซึ่งในรายละเอียดนั้น คณะอนุกรรมการ

กํากับดูแลการดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย9อย ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 13 พ.ค.64 มีมติให,เสนอ

คณะกรรมการบริหาร สสว. เพ่ือพิจารณา  และคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2564 เม่ือ

วันที่ 19 พ.ค.64 มีมติให, สสว. และ บสย. หารือร9วมกันเพ่ือหาข,อยุติแนวทางดําเนินการ โดยรับความเห็นที่ประชุมไป

พิจารณาดําเนินการ และนํามาเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต9อไป 
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 ความคืบหน�าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยEอมสูEสากล ประจําป"งบประมาณ 2564 

 ป/ 2564 สสว. ในฐานะหน9วยงานเจ,าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย9อมสู9สากล ประจําป/งบประมาณ 2564 ได,รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท 

ดําเนินการร9วมกับ 10 กระทรวง 25 หน9วยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเป7น 17 กลุ9ม

โครงการ ส9งเสริมและพัฒนาผ9าน 55 กิจกรรม ซึ่ง สสว. ในฐานะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนไม9ได,รับจัดสรร

งบประมาณจากแผนงานบูรณาการนี้ แต9มีผลการดําเนินงานส9งเสริมและพัฒนา SME ตามตัวชี้วัดภายใต,        

แนวทางการดําเนินงาน โดยมีผลการใช,จ9ายงบประมาณ 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 

เบิกจ9าย 168,744,158.23 22,215,865.51 469,817,294.58 11,094,702.27 13,876,304.50 685,748,325.09 

ผูกพัน 47,183,667.60 12,738,117.50 27,087,768.00 30,724,593.00 0.00 117,734,146.10 

เบิกจ9ายและ
ผูกพัน 

215,927,825.83 
(ร,อยละ 65.25) 

34,953,983.01 
(ร,อยละ 52.68) 

496,905,062.58 
(ร,อยละ 70.38) 

41,819,295.27 
(ร,อยละ 50.78)  

13,876,304.50 
(ร,อยละ 56.92) 

803,482,471.19 
(ร,อยละ 66.40) 

คงเหลือ 114,984,374.17 
(ร,อยละ 34.75)  

31,398,616.99 
(ร,อยละ 47.32) 

209,094,637.42 
(ร,อยละ 29.62) 

40,538,404.73 
(ร,อยละ 49.22) 

10,501,495.50 
(ร,อยละ 43.08) 

406,517,528.81 
(ร,อยละ 33.60) 

หน9วยงาน
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 หน9วยงาน 
(ไม9รวม สสว.) 

 ผลการดําเนินงานพบว9า SME ได,รับประโยชนaรวมทั้งส้ิน 275,196 ราย คิดเป7นร,อยละ 74.68 ของ

เป`าหมาย 368,500 ราย โดยแบ9งเป7นพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต,นให,สามารถเติบโตได,  (Early Stage) จํานวน 

4,040 ราย จากเป̀าหมาย 8,500 ราย พัฒนาวิสาหกิจรายย9อยให,ประกอบธุรกิจอย9างมืออาชีพ (Micro) จํานวน 

12,564 ราย จากเป`าหมาย 19,000 ราย พัฒนาวิสาหกิจขนาดย9อมให,ก,าวสู9ธรุกจิสมยัใหม9 (Small) จํานวน 35,473 

ราย จากเป`าหมาย 58,000 ราย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพให,เข,าสู9การแข9งขันระดับสากล 

(Medium & High Potential) จํานวน 3,185 ราย จากเป̀าหมาย 3,000 ราย พัฒนาป?จจัยแวดล,อมในการส9งเสรมิ 

SME ให,เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Ecosystem) จํานวน 219,934 ราย จากเป̀าหมาย 280,000 ราย และ

ได,ส9งเสริมและพัฒนาศูนยaบริการครบวงจร OSS แล,ว จํานวน 81 ศูนยa จากเป̀าหมาย 82 ศูนยa 

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

02   ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส9งเสริม SME: สสว. เจ,าภาพแผนงานบูรณาการ 
  “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย9อมสู9สากล ประจําป/งบประมาณ 2564” 

หน9วย: บาท 
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การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

บทท่ี 
3 

01  ผลการเบิกจ'ายงบประมาณประจําป) 2563-2564 
 ผลการเบิกจ'ายประจําป) 2564 
 ผลการเบิกจ'ายประจําป) 2563 
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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,เป5นสําหรับดําเนินการส'งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท เพ่ือการ

ดําเนินงานใน 41 งาน/โครงการ และเป5นค'าใช,จ'ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 315,789,900 บาท มีผล

การเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต' ต.ค.63 – มิ.ย.64 คิดเป5นร,อยละ 93.89 

จากผลการเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสม ณ มิ.ย.64 สามารถดําเนินการได,ตามมาตรการการคลังด,านการใช,จ'ายภาครัฐ 

ท่ีกําหนดให, รายจ'ายประจํา เบิกจ'ายร,อยละ 80 ณ ไตรมาส 3 

รายการ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 1,143,094,400.00 488,460,283.44 584,768,764.00 1,073,229,047.44 69,865,352.56 

คิดเป5น 100.00% 42.73% 51.16% 93.89% 6.11% 

ค'าใช,จ'ายในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุนฯ 

315,789,900.00 
100.00% 

190,673,796.65 
60.38% 

121,998,522.01 
38.63% 

312,672,318.66 
99.01% 

3,117,581.34 
0.99% 

งบประมาณส'งเสริมและสนับสนุน 
MSME 

827,304,500.00 
100.00% 

297,786,486.79 
35.99% 

462,770,241.99 
55.94% 

760,556,728.78 
91.93% 

66,747,771.22 
8.07% 

- ยุทธศาสตรIที่ 1 ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ  
ด,วย BIG DATA 

81,408,600.00 6,629,836.00 57,031,858.20 63,661,694.20 17,746,905.80 

- ยุทธศาสตรIที่ 2 พัฒนากลไก 
การส'งเสริมให,เข,าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

139,792,100.00* 35,944,785.15 75,372,722.04 111,317,507.19 28,474,592.81 

- ยุทธศาสตรIที่ 3 สร,างสังคม
ผู,ประกอบการให,เติบโตและก,าว
สู'สากล 

569,297,500.00 247,242,221.17 311,486,803.76 558,729,024.93 10,568,475.07 

- ยุทธศาสตรIที่ 4 เพ่ิมศักยภาพ
องคIกรให,มีสมรรถนะสูง  

36,806,300.00 7,969,644.47 18,878,857.99 26,848,502.46 9,957,797.54 

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'ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป5นเพ่ือ

ดําเนินการโครงการสนับสนุน SMEs รายย'อย จํานวน 10,000,000,000.00 บาท โดยสรุปผลการเบิกจ'าย ได,ดังนี้ 

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

ผลการเบิกจ'ายและผูกพันสะสมตั้งแต'  ต.ค.62 – มิ .ย.64 คิดเป5นร,อยละ 89.20 ของงบประมาณ 
1,188,738,000 บาท                

งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมท้ังิส,น (บาท) 1,188,738,000.00 1,060,390,371.54 261.30 1,060,390,632.84 128,347,367.16 

คิดเป5น % 100.00% 89.20% 0.80% 89.20% 10.80% 
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 

882,658,400.00 
 

796,407,829.03 261.30 796,408,090.33 76,780,309.67 

ยุทธศาสตรIท่ี 1  ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ 
ด,วย BIG DATA 

82,973,000.00 60,748,410.86 0.00 60,748,410.86 22,224,589.14 

ยุทธศาสตรIท่ี 2  พัฒนากลไก
การส'งเสริมให,เข,าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

116,823,400.00 91,124,795.80 261.30 91,125,057.10 25,698,342.90 

ยุทธศาสตรIท่ี 3 สร,างสังคม
ผู,ประกอบการให,เติบโตและก,าวสู'
สากล 

639,949,900.00 622,466,775.60 0.00 622,466,775.60 17,483,124.40 

ยุทธศาสตรIท่ี 4 เพิ่มศักยภาพ
องคIกรให,มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Agency) 

42,912,100.00 29,694,711.30 0.00 29,694,711.30 13,217,388.70 

   

2) การดําเนินงานภายใต'งบประมาณป� 2563 ที่ได'รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  

  งบประมาณรวม 470,000,000 บาท สําหรับการดําเนินงานตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการ

อื่นๆ 8 โครงการ ซึ่งเริ่มดําเนินงานต้ังแต'วันที่ 20 ก.พ.63 และมีโครงการได,รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทําบัญชี

สําหรับ MSME ซึ่งได,นํางบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข,ากองทุนฯ แล,ว 

  ผลการเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสมตั้งแต' มี.ค.63 – มิ.ย.64 คิดเป5นร,อยละ 88.57 ของงบประมาณ 

470,000,000 บาท 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 470,000,000.00 195,921,198.18 220,343,175.84 416,264,374.02 53,735,625.98 

คิดเป5น 100.00% 41.69% 46.88% 88.57% 11.43% 

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

62,454,843.42 
30.47%  

88,809,530.60 
43.32%  

151,264,374.02 
73.79%  

53,735,625.98 
26.21%  

พัฒนาระบบให,เอกชนสามารถเป5นหน'วยงานส'งเสริม 
MSME* 

80,000,000.00 0.00 48,000,000.00 48,000,000.00 32,000,000.00 

    หน'วย : บาท 

    หน'วย : บาท 
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โครงการ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

โครงการจัดงานแสดงสินค,าท่ัวประเทศ SME FEST 40,000,000.00  31,826,607.02      0.00  31,826,607.02     8,173,392.98  

โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพ่ิมช'องทาง
การตลาดให,แก' SME 

15,000,000.00    9,013,120.00      0.00  9,013,120.00     5,986,880.00  

โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑI
สําหรับวิสาหกิจรายย'อย/วิสาหกิจชุมชน * 

30,000,000.00 9,615,547.00  14,850,000.00  24,465,547.00      5,534,453.00  

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    11,984,161.40  7,935,438.60   19,919,600.00  80,400.00  

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

133,466,354.76 
50.36%  

131,533,645.24 
49.64%  

265,000,000.00 
100.00%  

0.00 
0.00% 

ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)** 

40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 0.00 

ส'งเสริมความรู,ด,านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค,าระหว'าง
ประเทศ*** 

225,000,000.00 113,466,354.76 111,533,645.24 225,000,000.00 0.00 

หมายเหตุ :    *  โครงการได,รับอนุมัติให,ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการเป5นวันท่ี 31 ส.ค.64  
  **  โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจฯ ได,รับอนุมัติให,ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป5น 
                             วันท่ี 31 มี.ค.66 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ.64 
   ***  แบ'งการดําเนินงานออกเป5น 2 ระยะ งบประมาณ 225,000,000 บาทต'อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป) โดยระยะท่ี 1 ได,รับอนุมัติ   
          ขยายระยะเวลาการดําเนินงานถึงวันท่ี 23 ส.ค.64 ซ่ึงผลการเบิกจ'ายและผูกพันตามตารางน้ีนับเฉพาะระยะท่ี 1  

3) งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินการโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย  

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย'อย แบ'งการดําเนินงานเป5น 

2 ส'วน ส'วนละ 5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อมแห'งประเทศไทย 

(ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย'อม (บสย.) มีผลการเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสมตั้งแต'เดือน ธ.ค.62 ถึง 

มิ.ย.64 คิดเป5นร,อยละ 99.94 

ป) 2562  งบประมาณ เบิกจ'าย ภาระผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 10,000,000,000.00 3,488,672,847.75 6,505,064,451.15 9,991,866,498.90 6,262,701.10 

ร,อยละ 100.00 34.89 65.05 99.94 0.06 

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

    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 
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