
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ป�งบประมาณ 2564 
ประจําไตรมาส เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 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

บทที่ 01 
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บทที่ 

บทที่ 03 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ 
ภายใต(แผนปฏิบัติการประจําป� 2564  

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2562-2564 

หน(า 

หน(า 

11 

หน(า 

39 

1 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 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 (กรกฎาคม – กันยายน 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 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-เปZนกรอบในการดําเนินงาน
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)  

�   พัฒนาทักษะและยกระดับความเปZนผู-ประกอบการที่เพ่ิงเร่ิมต-นธุรกิจไม&เกิน 3.5 ป* เปdาหมาย 2,800 ราย  
      ผ&านการวินิจฉัยและการให-คําปรึกษาแนะนําด-านการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑRกับกลุ&มเปdาหมาย 
      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 เปdาหมาย 250 ราย และการ 
      เพ่ิมช&องทางการจําหน&ายผ&าน Platform Digital Marketing เปdาหมาย 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 เปdาหมาย 1,000 ราย  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 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* 2560-2564 โดยเน-นการเช่ือมโยงกับ
แผนงานและนโยบายของชาติเปZนหลัก และมีการเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาของแผน
เปZนแผนยุทธศาสตรR สสว. 2560-2565 เพ่ือให-สอดคล-องกับยุทธศาสตรRชาติและจัด
ให-มีการทบทวนเปZนประจําทุกป* เพื่อให-การดําเนินงานมีความทันสมัย และได-เปลี่ยนช่ือ
ตามแผนระดับท่ี 3 เปZน “แผนปฏิบัติการของ สสว.” 

ท้ังน้ี จากสภาพแวดล-อมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย&างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 
จึงได-ทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ป* 2560-2565 (ฉบับทบทวนป* 2564-2565) 
ให-สอดคล-องกับสถานการณRและใช-เปZนกรอบในการขับเคลื่อนองคRกรให-เกิดผลในการ
ปฏิบัติอย&างเปZนรูปธรรม  

ความเปBนมา: 

สสว.มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรR สสว. ระยะ 5 ป* 
หรือแผนกลยุทธRองคRกรฉบับแรกทําในป* 2550-2554 
ฉบับท่ี 2 ป* 2555-2559 และปuจจุบัน 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 
สภาวะการณRของปuจจัยภายนอกและภายในท่ีมีการ
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: ฝwายกลยุทธRองคRกร สํานักงานส&งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม  
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 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป* 2560-2565 (ฉบับทบทวนป* 2564-2565)   

ทีม่า: ฝwายกลยุทธRองคRกร 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 เปZนการดําเนินการตามมาตรการ 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. จําแนกออกเปZน 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) เปdาหมาย 
1 เร่ือง 

(2) พัฒนาฐานข-อมูล MSME 
เปdาหมาย 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 เปdาหมาย 1 ระบบ/ป* 

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

ผู-ประกอบการ MSME ได-รับ      
การพัฒนาศักยภาพ เปdาหมาย             
ไม&น-อยกว&า 23,000 ราย 

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

เปdาหมาย ไม&น-อยกว&า 4.10 
คะแนน 

(7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ 
เปdาหมาย 10 กระบวนการ 

(8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช- 
ในการปฏิบัติการ เปdาหมาย       
ไม&น-อยกว&า 2 ระบบ 

 

ตัวช้ีวัด
ภายใต-
แผน 

ปฏิบตัิการ
ประจําป* 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทท่ี 1 การส&งเสริม MSME ประจําป* 2564 - หน-า 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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&มเปdาหมาย: หน&วยงานภาครัฐ เอกชนท้ังในและต&างประเทศ 
 เปdาประสงคR:  เปZนท่ียอมรับในฐานะของผู-ช้ีนําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมีข-อมูลท่ีน&าเช่ือถือ ถูกต-อง ครบถ-วน  

 ทันสมัยและเปZนประโยชนR 
 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) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนส&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 พัฒนากลไกการส&งเสริมให-เข-าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)                  งบประมาณ   139,792,100 บาท   

 กลุ&มเปdาหมาย: หน&วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นท่ีและผู-ประกอบการ MSME 

 เปdาประสงคR: 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 
พัฒนาปuจจัยเอ้ือ 

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 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทท่ี 1 การส&งเสริม MSME ประจําป* 2564 - หน-า 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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&มเปdาหมาย: ผู-ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ&ม 

 เปdาประสงคR: สร-างสังคมผู-ประกอบการท่ีเข-มแข็ง 

 ตัวช้ีวัด: (5) จํานวนผู-ประกอบการใหม&และผู-ประกอบการ MSME ได-รับการพัฒนาศักยภาพ เปdาหมาย 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&มเปdาหมาย: บุคลากร สสว. 

 เปdาประสงคR: พัฒนาองคRกรให-มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคRกร 

 ตัวช้ีวัด:  (6) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน เปdาหมาย ไม&น-อยกว&า 4.10 คะแนน 

 (7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ เปdาหมาย 10 กระบวนการ 

 (8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช-ในการปฏิบัติการ เปdาหมาย 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 พัฒนากลไกการส&งเสริมให-เข-าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)  - ต&อ         งบประมาณ   139,792,100 บาท  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทท่ี 1 การส&งเสริม MSME ประจําป* 2564 - หน-า 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกลางรายจ&ายประจําป*งบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบมาตรการ
กระตุ-นเศรษฐกิจ ป* 2562  โดยให-ใช-จ&ายงบประมาณรายจ&ายประจําป*งบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสํารองจ&าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปZน 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 เปZนการดําเนินการตามมาตรการ MSME 
2020 และโครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3) และ
โครงการส&งเสริมความรู-ด-านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทําการค-าระหว&างประเทศ ซึ่งมีโครงการ
ได-รับอนุมัติให-ขยายระยะเวลา 5 โครงการ และได-รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ในคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 21 ต.ค.63 ซึ่งได-นํางบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข-ากองทุนฯ แล-ว ซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินการส้ินสุดในป* 2564 ดังนี้  

มาตรการ MSME 2020                                                                                                                                          งบประมาณ   695,000,000 
บาท   
(1) โครงการพัฒนาระบบให-เอกชนสามารถเปZนหน&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-ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการเปZน 31 ส.ค.64  
                    ** แบ&งการดําเนินงานออกเปZน 2 ระยะ วงเงิน 225,000,000 บาทต&อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป* โดยระยะที่ 1 ได-รับอนุมตัิขยายระยะเวลาถึง 23 ส.ค.64 

 งบประมาณป* 2564 ที่ได-รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  ตามที่คณะกรรมการส&งเสริมฯ ได-มีมติในคราวการประชุมคร้ังที่ 
2/2564 เมื่อ 5 ก.ค.64 เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 34จํานวน 2,500,000 บาท เพ่ือเปZนค&าใช-จ&ายในการดําเนิน
โครงการนําร&อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข-อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ ป* 2564 (One 
Identification One SME – Phase I) ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน เร่ิมต-น 16 ก.ค.64 สิ้นสุด 15 ม.ค.65  
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 แนวทางการส&งเสริมป* 2564 กลุ&มโครงการ เปdาหมายตัวช้ีวัด 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&ความเปZนมืออาชีพ 
� 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 จําแนกเปZน 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 พัฒนาปuจจัยแวดล-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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บทท่ี 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ ภายใต*แผนปฏิบัตกิารประจําป- 2564 - หน*า 11 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนนิงาน/โครงการทีส่าํคญั 
ภายใต�แผนปฏบิติัการประจาํป" 2564 

บทท่ี 
2 

01  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป- 2560-2565  
(ฉบับทบทวนป- 2564-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจําป- 2564 
ของ สสว. 
 ความเป5นมา 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป- 2564 ของ สสว. 
 ผลการดําเนินงานช7วงเดือน ก.ค.-ก.ย.64 
 มาตรการ MSME 2020 และการสร*างป<จจัยเอื้อ 

(1) การดําเนินงานตามมาตรการ MSME 2020  
(2) การสร*างป<จจัยเอื้อ 

02 ผลดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส7งเสริม SME:  
สสว. เจ*าภาพแผนงานบูรณาการ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู*ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย7อมสู7สากล ประจําป-งบประมาณ 2564” 
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บทที ่2 ผลการดําเนนิงาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป" 2564 

 
 

 

 ความเป)นมา  

สสว. ได *ร ับการจ ัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัต ิงบประมาณรายจ 7ายประจําป - 2564 จํานวน 

1,113,094,400 บาท ต7อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ครั้งที่ 3/2563 

เมื่อ 28 ธ.ค.63 มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ป- 2564 เพิ่มเติม จํานวน 

30,000,000 บาท เพื่อใช*จ7ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให* SME เข*าถึงการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐ โดยในป- 2564 

ได*รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,143,094,400 บาท เพ่ือดําเนินงาน/โครงการส7งเสริมและสนับสนุน MSME ผ7าน

งาน/โครงการท่ีสําคัญ จํานวน 41 งาน/โครงการ ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป- 2564 ของ สสว.  

นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต*งบประมาณป- 2564 ยังได*รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 2,500,000 

บาท สําหรับการดําเนินงานโครงการนําร7อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข*อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับ

บริการจากภาครัฐ ป-  2564 (One Identification One SME – Phase I) เ ม่ือ 5 ก.ค.64 และการดําเนินงานภายใต*

งบประมาณป- 2563 ท่ีได*รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 470,000,000 บาท เป5นการดําเนินการตามมาตรการ 

MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได*แก7 โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 

(Doing Business Phase 3) และโครงการส7งเสริมความรู*ด*านบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่

ทําการค*าระหว7างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการส้ินสุดในป- 2564 

 การดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป" 2564 ของ สสว. 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป- 2564 ของ สสว. ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใต* 4 ยุทธศาสตรi จํานวน 8 

ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการได*บรรลุเปjาหมายแล*ว 7 ตัวช้ีวัด สําหรับตัวชี้วัดผลประเมินกองทุนหมุนเวียนจะครบกําหนด

ประมวลผลเม่ือสิ้นป-บัญชี 

ยุทธศาสตรi/ตัวช้ีวัด เปjาหมาย ผล ไตรมาสที่ 4 

ยุทธศาสตรiที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด*วย BIG DATA 

(1) จํานวนมาตรการ/แผนงานทีม่ผีลกระทบสูงต7อ GDP (High Impact) ที่ถูก
ดําเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) 

1 เรื่อง 1 เร่ือง (การคืนภาษีมูลค7าเพิ่ม VAT ให* SME) 

(2) พัฒนาฐานข*อมูล MSME 1 ฐานข*อมูล 1 ฐานข*อมูล (SME Big Data) 

 ข*อมูลเชิงโครงสร*าง 
 ข*อมูลเชิงลึก 

ยุทธศาสตรiที่ 2 พัฒนากลไกการส7งเสริมให*เข*าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

(1) จํานวน MSME ที่เข*าถึงบริการ Online และ Offline 190,000 ราย 206,557 ราย 

(2) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ 1 ระบบ 1 ระบบ  
(ระบบข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ) 

ยุทธศาสตรiที่ 3 สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู7สากล 

(1) จํานวนผู*ประกอบการใหม7และผู*ประกอบการ MSME ได*รับการพัฒนาศักยภาพ 23,000 ราย 25,578 ราย 

ยุทธศาสตรiที่ 4 เพิ่มศักยภาพองคiกรให*มีสมรรถนะสูง 

(1) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 4.10 คะแนน ประมวลผลเมื่อส้ินป-บัญชี (ธ.ค.64) 

(2) ปรับปรุงกระบวนการสําคัญ 10 กระบวนการ 10 กระบวนการ 

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช*ในการปฏิบัติการ 2 ระบบ 1. ระบบเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกสi (D-join) 
2. ระบบบริหารงานบุคคล (HRIS) 

01   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป- 2560-2565 (ฉบับทบทวนป- 2564-2565)            
และแผนปฏิบัติการประจําป- 2564 ของ สสว. 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทท่ี 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการทีสํ่าคัญ ภายใต*แผนปฏบัิตกิารประจําป- 2564 - หน*า 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สสว. ประจําป- 2564 ณ ก.ย.64 
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 ภาพรวมผลการส/งเสริม MSME ภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป" 2564 ของ สสว.  

ภาพรวมผลการส7งเสริม MSME ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป- 2564 ของ สสว. โดย ข*อมูล ณ 30 ก.ย.
64 มีจํานวน MSME ได*รับการพัฒนาและได*รับประโยชนi 236,146 ราย จากเปjาหมาย  216,562 ราย เกิดมูลค7าทาง
เศรษฐกิจของ MSME โดยรวม 5,251.58 ล*านบาท คิดเป5นร*อยละ 138.19 จากเปjาหมาย 3,800 ล*านบาท และจาก
ผลการสํารวจร*อยละของ MSME ที่ได*รับบริการ/เข*าร7วมโครงการจาก สสว. ป- 2563 แล*วธุรกิจดีขึ้น จากผู*ตอบ 391 
ราย (สํารวจ เม.ย.-พ.ค.64) พบว7า ภาพรวมผลสํารวจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นร*อยละ 92.33 และไม7เปลี่ยนแปลง
ร*อยละ 7.67 พบว7าการเข*าร7วมกิจกรรม/โครงการในป- 2563 ได*ช7วยให*เกิดประโยชนiและส7งผลให*กิจการดีขึ้น 3 
ลําดับแรก ได*แก7 มีจํานวนลูกค*าเพ่ิมข้ึนหรือยังรักษาฐานลูกค*าเดิมไว*ได* บุคลากรมีทักษะเพ่ิมขึ้น และมีช7องทาง
การตลาดในรูปแบบใหม7เพ่ิมขึ้น ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพรวมผลการส/งเสริม MSME ภายใต�แผนปฏิบัติการประจาํป" 2564 ของ สสว.  

• ยุทธศาสตร6ที่ 1 ยกระดบัการบรูณาการ MSME ของประเทศด�วย BIG DATA บูรณาการเพ่ือให*เกิด

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานขององคiกร สร*างความร7วมมือระหว7างหน7วยงานภาครฐั ภาคเอกชน โดยมี 

MSME ได*รับประโยชนiรวมท้ังส้ิน จํานวน 2,234 ราย จากเปjาหมาย 1,450 ราย  

(1) บูรณาการขับเคลื่อนการส/งเสริม MSME       

(1.1)  สสว. ในฐานะหน/วยงานเจ�าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ และวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย/อมสู/สากล ประจําป"งบประมาณ 2564 ได*รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท 
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ดําเนินการร7วมกับ 10 กระทรวง 25 หน7วยงาน ณ ไตรมาสที่ 4 มีผลเบิกจ7ายรวมผูกพัน 1,168,850,353.93 บาท            

คิดเป5นร*อยละ 96.60 ของงบประมาณที่ได*รับจัดสรร ผลการพัฒนาและส7งเสริมผู*ประกอบการ สามารถทําให*เกิด

มูลค7าทางเศรษฐกิจรวม 12,543.78 ล*านบาท และมี MSME ได*รับประโยชนiรวมทั้งส้ิน 424,015 ราย คิดเป5นร*อยละ 

115.07 ของเปjาหมาย 368,500 ราย โดยมีผลตามแนวทางการส7งเสริม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2) แผนการส/งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) สสว. 

ได*ดําเนินการศึกษาข*อมูลและสถานการณiต7าง  ๆวิเคราะหiข*อมูลเชิงโครงสร*างของ SME และรับฟ<งความคิดเห็นต7อประเด็น

การส7งเสริมจากผู*ท่ีมีส7วนเกี่ยวข*องเพ่ือจัดทําแผนฯ และจัดประชุมรับฟ<งความคิดเห็นต7อร7างแผนฯ จากผู*ท่ีมีส7วน

เกี่ยวข*องกว7า 60 หน7วยงานแล*ว โดยคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อ 15 ก.ย.64 มีมติ

อนุมัติร7างแผนฯ และคณะกรรมการส7งเสริมฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2564 เม่ือ 3 พ.ย.64 มีมติเห็นชอบแผนการ

ส7งเสริมฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) แล*ว  
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รายละเอียดสาระสําคัญของร7างแผนการส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) 

หมายเหตุ: คณะกรรมการส7งเสริมฯ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 5/2564 เม่ือ 3 พ.ย.64 มีมติเห็นชอบแผนการส7งเสริมฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) 
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(1.3) สสว. ในฐานะหน/วยงานเจ�าภาพการขับเคลื่อนแผนแม/บทภายใต�ยุทธศาสตร6ชาติ 
ดําเนินการวิเคราะหiและประเมินความสอดคล*องและผลสัมฤทธ์ิของข*อเสนอโครงการสําคัญประจําป-งบประมาณ 2566 

(Flagship) จากหน7วยงานต7างๆ รวม 97 โครงการ ในส7วนประเด็นผู*ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม

ยุคใหม7เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของโครงการและความเชื่อมโยงตามห7วงโซ7มูลค7า สําหรับนําเสนอต7อคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรiต7อไป 

(1.4) บูรณาการหน/วยงานผลักดันการเร/งคืนภาษีมูลค/าเพ่ิม (VAT) สําหรับผู�ประกอบการ 

SME โดยร7วมกับกรมสรรพากร ธนาคารแห7งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส7งออกและนําเข*าแห7งประเทศไทย (EXIM 

BANK) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมแห7งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกัน

สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย7อม (บสย.) ในเรื่องข*อมูล SME ที่ขอคืน VAT ผลิตภัณฑiทางการเงินที่ช7วยเสริมสภาพ

คล7องให* SME ที่รอคืน VAT และแนวทางการดําเนินงานร7วมกันในระยะต7อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2) บูรณาการความร/วมมือระหว/างประเทศ  สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  ดําเนินงานใน 3 

กรอบความร7วมมือหลัก ประกอบด*วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-  Lateral) กรอบอาเซียน 

(ASEAN) เกิดเครือข7ายความร7วมมือท้ังในและต7างประเทศกว7า 57 เครือข7าย และมีผู*ประกอบการ SME เข*าร7วม

กิจกรรมสร*างเครอืข7าย รวม 2,022 ราย ผ7านการเชื่อมโยงเครือข7ายสู7อาเซียน+8  ใน 4 ประเทศ ได*แก7 จีน เวียดนาม 

เมียนมา และอินโดนีเซีย  

 (2.1)  บทบาทการส/งเสริม SME กลุ/มสตรี (Woman Entrepreneur)  

  สสว. ได*ศึกษาแนวทางการส7งเสริมผู*ประกอบการสตรีในการเข*าสู7เครือข7าย พร*อมยก

ร7างคําจํากัดความของผู*ประกอบการสตรี พบว7า นโยบาย / มาตรการท่ีดําเนินการอย7างแพร7หลาย คือ การอบรม
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พัฒนาทักษะผู*ประกอบการ การเชื่อมโยงและส7งเสริมการจัดซื้อระหว7างซัพพลายเออรiท่ีเป5นผู*ประกอบการสตรีและ

ผู*ซ้ือที่เป5นบริษัทข*ามชาติ / หน7วยงานขนาดใหญ7 นั้น นโยบายที่ดีจะต*องมีการส7งเสริมท้ังจากภายในและภายนอก 

คือ ไม7ได*พัฒนาเพียงแต7ผู*ประกอบการสตรีเท7าน้ัน แต7ต*องพัฒนาสภาพแวดล*อมท่ีผู*ประกอบการสตรีต*องเผชิญ

ด*วย ตัวอย7างเช7น ด*านการจัดซื้อควรมีการอบรมและให*สิทธิประโยชนiกับผู*ซื้อเพ่ือกระตุ*นให*มีการจัดซื้อจาก

ผู*ประกอบการสตรีมากข้ึน หรือด*านแหล7งทุนก็อาจมีการพัฒนาศักยภาพนักลงทุนเพ่ือส7งเสริมความเท7าเทียมทาง

เพศในการเข*าถึงแหล7งทุน นอกจากนี้ ควรมีการส7งเสริมความเสมอภาคทางเพศแบบครอบคลุมทั้งระบบนิเวศด*วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.2)  บทบาทการประชุมร/วมกับหน/วยงานทั้งในและต/างประเทศ ได�แก/ การประชุมรฐัมนตรี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อมเอเปค ครั้งที่ 27 โดยในป-น้ีเขตเศรษฐกิจนิวซีแลนดiเป5นเจ*าภาพจัดการประชุม 

ผ7านระบบการประชุมออนไลนi ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษi พันธiมีเชาวi) รองประธานกรรมการส7งเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม เป5นผู*แทนไทยเข*าร7วมการประชุม ร7วมแลกเปลี่ยนข*อมูลการพัฒนาระบบนิเวศ

ดิจิทัล (Digital Ecosystem) และประเด็นการฟ��นฟูผู*ประกอบการด*วยการส7งเสริมอย7างครอบคลุมและการ

เสริมสร*างความเป5นอยู7ที่ดี มาตรการต7างๆ ท่ีรองรับการส7งเสริม MSME ทุกขนาดอย7างทั่วถึง การประชุมภายใต�
กรอบเอเปค – การประชุมด*านโลจิสติกสiสําหรับการเป5นเจ*าภาพจัดการประชุมผู*นําเขตเศรษฐกิจเอเปคและการ

ประชุมที่เกี่ยวข*องในช7วงที่ไทยเป5นเจ*าภาพจัดการประชุมเอเปค ป- พ.ศ.2565 (ช7วงเดือน ก.ย.65 ณ จ.ภูเก็ต) การ
ประชุมตามพันธกรณขีองไทยกับต/างประเทศ – ประชุมกรอบเจรจาความตกลงการค*าเสรีอาเซียน-แคนาดา การ
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ประชุมเตรียมการฝ�ายไทยสําหรับการประชุมกลไกการหารือการค*าไทย-ไต*หวัน การประชุมเตรียมการสําหรับการ

ประชุมใหญ7สมัชชาสภาอาเซียน เป5นต*น 

(2.3) บทบาทการส/งเสริมปZจจัยเอื้อและสร�างผู�ประกอบการ SME ได�แก/ การจัดทําเว็บไซต6
ศูนย6ให�บริการผู�ประกอบการ SME ในอาเซียน คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด*านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด

ย7อม และรายย7อย (ACCMSME) ร7วมกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) สํานักงานส7งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย7อม (สสว.) และองคiกรความร7วมมือระหว7างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป�ดตัวเว็บไซตi 

www.aseanaccess.com ซึ่งเป5นเว็บไซตiที่นําเสนอข*อมูลธุรกิจระหว7างประเทศแบบครบวงจรเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการเข*าถึงตลาดภายในอาเซียนและทั่วโลก เม่ือ 16 มิ.ย.64 โดยกําหนดเปjาหมายผู*ใช*เว็บไซตiจํานวน 

10,000 ราย ภายในป- 2564  ณ ป<จจุบันมีผู*เข*าใช*งาน จํานวน 9,480 ราย ต/อยอดระบบฐานข�อมูลการประเมินความ
น/าเชื่อถือของ SME (SME Credit Rating Database) ระยะท่ี 2 มีผู*ประกอบการเข*าร7วมการประเมินขีด

ความสามารถ จํานวน 508 ราย เป5นเครื่องมือ/โมเดลการประเมินขีดความสามารถของผู*ประกอบการ ระบบ

ดําเนินการวิเคราะหiใน 2 ด*าน คือ ด*านการตลาด และด*านการก*าวสู7สากล (Internationalization) โดย

ผู*ประกอบการสามารถประเมินขีดความสามารถได*ด*วยตนเองผ7านเว็บไซตi www.sme.go.th สร�างผู�ประกอบการ 

Born Global พัฒนาศักยภาพผู*ประกอบการสู7ความเป5น Born Global มีผู*ประกอบการได*รับความรู* จํานวน 193 

ราย และเข*าร7วมในรูปแบบค7ายอบรมเข*มข*น “BOOST Camp” จํานวน 141 ราย ในการแลกเปล่ียนเรียนรู*  

กระบวนการคิด ความรู* และทักษะเชิงกลยุทธi สําหรับเป5นแนวทางในการวิเคราะหi ประเมิน คาดการณi โอกาส และ

ความเส่ียงในการขยายตลาดด*วยช7องทางต7างๆ เพ่ือให*สามารถกําหนดแผนช7องทางการขยายตลาดในต7างประเทศ

ได*อย7างเหมาะสม และมีผู*ประกอบการ 49 ราย ผ7านกิจกรรม Born Global Pitching Session ที่เป�ดโอกาสให*มี

การ Pitching สินค*าและบริการให*กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*เช่ียวชาญ ผู*ส7งออก นักลงทุน และหน7วยงานด*าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมพิจารณา พร*อมให*คําแนะนําเพ่ือต7อยอดธุรกิจออกสู7เวทีตลาดโลก 
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(3) บูรณาการฐานข�อมูล Big Data สสว. พัฒนาระบบฐานข*อมูล SME Big Data/SME Master 

Data อย7างต7อเน่ืองต้ังแต7ป- 2561 เริ่ม Set Up Prototype ปรับปรุงรูปแบบระบบฐานข*อมูลเดิม นําเข*าข*อมูลสู7 

ระบบ Cloud ป- 2562 พัฒนารูปแบบการประมวลผลแบบ Data Visualization ป- 2563 พัฒนา Dashboard 

Visualization 4 Flagship ปรับฐานข*อมูลตามนิยาม SME ใหม7  จัดทําธรรมาภิบาลข*อมูลภาครัฐ (Data 

Governance) พัฒนาฐานข*อมูลเพ่ือการส7งเสริมจากระบบติดตามและประมวลผล และในป- 2564 มุ7งเน*นการ

ประสานเพ่ือบูรณาการข*อมูลเพ่ิมเติมกับหน7วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาโมเดลการพยากรณiความอยู7รอด

ของ SME การริเริ่มโครงการ SME ONE ID เผยแพร7ข*อมูลบน Open Data Platform 

(3.1)  การบรูณาการและเชือ่มโยงข�อมลูกบัหน/วยงานต/างๆ แบ/งเป)น หน/วยงานทีม่กีารบรูณา
การข�อมูลแล�ว 9 หน/วยงาน โดยมี 3 หน7วยงานที่ประสานข*อมูลเพ่ิมเติม ได*แก7  กรมพัฒนาธุรกิจการค*า ข*อมูลนิติ

บุคคล 2 ครั้ง/ป- เพ่ิมความถ่ีเป5นรายเดือน กรุงเทพมหานคร ข*อมูลผู*ประกอบการ ร*านค*า หาบเร7 แผงลอย จาก

รูปแบบ Hard Copy เปลี่ยนเป5นรูปแบบ   File และธนาคารแห7งประเทศไทย ข*อมูลสินเชื่อคงคลัง (รายไตรมาส) 

เพ่ิมเติมข*อมูลการเข*าถึงแหล7งเงินทุน หน/วยงานที่ลงนามบันทึกข�อตกลงร/วมกันแล�ว 2 หน/วยงาน ประสานขอ

ข*อมูลสมาชิก ได*แก7 สภาอุตสาหกรรมแห7งประเทศไทย และสภาหอการค*าแห7งประเทศไทย หน/วยงานท่ีประสานงาน
แล�ว 8 หน/วยงาน ได*แก7 กรมสรรพากร (ข*อมูลรายได*รวมผู*ประกอบการท่ีเป5นบุคคลธรรมดา/ข*อมูลภาษีมูลค7าเพ่ิม

ของผู*ประกอบการ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู*ประกอบการลงทะเบียนคนละครึ่ง เราชนะ) กรมส7งเสริมการ

ปกครองท*องถิ่น (ผู*ประกอบการใน อบต./อบจ./ข*อมูลกลุ7มลูกหนี้ภาษีปjาย) บจก.ข*อมูลเครดิตแห7งชาติ (ข*อมูล

ลูกหนี้) สมาพันธiเอสเอ็มอีไทย (ข*อมูลสมาชิก) สภาอุตสาหกรรมการท7องเท่ียวแห7งประเทศไทย (ข*อมูลสมาชิก) 

กรมการขนส7งทางบก (ผู*ประกอบการสาธารณะ/รถเช7า) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู*ประกอบการด*าน

สาธารณสุข) หน/วยงานที่อยู/ในแผนงาน 4 หน/วยงาน ได*แก7 องคiการตลาด กระทรวงมหาดไทย (ข*อมูล

ผู*ประกอบการ) การไฟฟjาส7วนภูมิภาค การไฟฟjานครหลวง (ข*อมูลผู*ใช*ไฟฟjา) กรมบัญชีกลาง (ข*อมูลผู*ประกอบการ 

ชิม ช็อป ใช*)  
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(3.2)  ปรับปรุงข�อมูลโครงสร�างการวิเคราะห6ข�อมูลผู�เข�ารับบริการภาครัฐ โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการฐานข*อมูลผู*ประกอบการ ปรับปรุงและเชื่อมโยงข*อมูลเข*าสู7ระบบ SME Big Data ทั้ง 4 ด*าน 

ได*แก7 ด*านโครงสร*าง จํานวนและการจ*างงานของ SME รายพ้ืนที่ และรายสาขา ด*านการส7งออกและนําเข*า ด*าน

การเงิน และด*านที่ปรึกษา เป5นต*น สามารถสืบค*นข*อมูล SME ได*ท่ี www.sme.go.th 

ป<จจุบันมี SME ทั่วประเทศ 3,175,945 ราย แบ7งเป5น นิติบุคคล 797,847 ราย ส7วน

บุคคล 2,286,362 ราย และวิสาหกิจชุมชน 91,772 ราย (ข*อมูล ณ 10 ต.ค.64) 

  รวมถึงมีการจัดเก็บข*อมูล Micro และ SME เข*าสู7ฐานข*อมูลลงทะเบียน SME เพ่ือเข*า

รับบริการแล*ว 561,845 ราย แบ7งเป5นสถานประกอบการ 456,869 ราย และบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจ 104,976 

ราย (ข*อมูล ณ 9 ต.ค.64) 

(3.3)  การเปhดเผยบนศนูย6กลางข�อมลูเปhดภาครฐั (Open Government Data) จัดทําข*อมูล

เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข*อมูล กําหนดมาตรฐานข*อมูลและความปลอดภัยของข*อมูล และได*มีความร7วมมือกับ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสiจัดทํา Open Data ข*อมูลที่ผ7านการประมวลหรือวิเคราะหiแล*วไปเผยแพร7บน 

Open Data Platform ทั้งในรูปแบบของ Data Visualization ที่ผู*ใช*สามารถเลือกมิติท่ีต*องการดูหรือค*นหาได*

ตามความต*องการ และเพ่ิมเติมข*อมูล ประกอบด*วย ชุดข*อมูลจํานวน SME และชุดข*อมูลการนําเข*าและส7งออกของ 

SME เพ่ือให*เกิดประโยชนiในการเพ่ิมช7องทางการเข*าถึงข*อมูลเพ่ือนําไปต7อยอดวิเคราะหiในมิติต7างๆ ที่จะเป5น

ประโยชนiต7อ SME ต7อไป 

• ยุทธศาสตร6ที่ 2 พัฒนากลไกการส/งเสรมิให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชมุชน มี MSME ได*รับการ

พัฒนาและได*รับประโยชนi จํานวน 208,334 ราย (เปjาหมาย 191,865 ราย) เกิดมูลค7าทางเศรษฐกิจรวม 184.78 

ล*านบาท 

(1)   การพัฒนาสภาวะแวดล�อมที่เอื้อต/อการเติบโตของ MSME 

- ศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต/อธุรกิจ  SME                             

ในกลุ7มเปjาหมายธุรกิจเกษตรแปรรูป ทั้งภาคการผลิต การค*า และบริการซ่ึงผลที่ได*จากงานศึกษาวิจัยดังกล7าว 

สสว. จะนําไปใช*ประโยชนiในการเสนอแนะและผลักดันให*รัฐบาลหรือหน7วยงานท่ีเก่ียวข*องปรับปรุงแก*ไขกฎหมายที่

เป5นป<ญหาอุปสรรคของ SME หรือให*มีกําหนดกฎหมายใหม7เพ่ิมขึ้น    

-  ศึกษารวบรวมข�อมูลด�านกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบังคับใช�เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME    

ใน 4 สาขา ได*แก7 (1) อุตสาหกรรมอาหาร (2) อุตสาหกรรมท7องเที่ยวและบริการ (3) อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจติอล 

และ (4) สาธารณสุขและเผยแพร7กฎหมายที่เกี่ยวกับการส7งเสริมสิทธิประโยชนiของ SME ทั้งในส7วนกลางและส7วน

ภูมิภาค รวมท้ังจัดทําคู7มือกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ใน 2 สาขา คือ สาขาธุรกิจ

โรงแรมรีสอรiท ห*องชุด โฮมสเตยi และสาขาธุรกิจร*านอาหาร เครื่องด่ืม 

(2) การให�บริการของศูนย6 OSS    

- การให�คําปรึกษาเบื้องต�นในการดําเนินธุรกิจผ/านศูนย6ให�บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัด          

ทั่วประเทศ มี MSME เข*ารับคําปรึกษารวม 196,331 ราย (ข*อมูลตั้งแต7 ต.ค.63 – ก.ย.64) โดยเร่ืองท่ีรับบริการ

สูงสุด 3 อันดับแรก ได*แก7 ด*านการตลาด ด*านบริหารจัดการ และด*านบัญชีและการเงิน ตามลําดับ และประสานความ

ร7วมมือกับหน7วยงานในพ้ืนที่ทั่วประเทศในการส7งต7อผู*ประกอบการ จํานวน 226 หน7วยงาน ประกอบด*วย ภาคใต* 76 

หน7วยงาน ภาคเหนือ 58 หน7วยงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 หน7วยงาน และภาคกลาง 40 หน7วยงาน  
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 (3) การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนการเช่ือมโยงเพ่ือการประกอบธุรกิจ  

- สนับสนนุ SME ให�เข�าถึงการจดัซื้อจดัจ�างภาครฐั (SME-GP) ช7วงแรกของการดําเนินการ สสว. 

เร7งสร*างการรับรู*ในกว*าง ผ7านส่ือโทรทัศนi หนังสือพิมพi และส่ือออนไลนi Social Media และประสานความร7วมมือ

กับหน7วยงานต7างๆ รวมทั้งเผยแพร7มาตรการฯ ให*กับศูนยiให*บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) และผู*ประกอบการ 

ตลอดจนจัดกิจกรรมเผยแพร7มาตรการอย7างต7อเน่ืองในพ้ืนท่ีต7างๆ ท่ัวประเทศ รวม 42 ครั้ง มีผู*เข*าร7วมทั้งส้ิน 

8,385 ราย (ข*อมูล ณ 24 ก.ย.64) พร*อมกับประชาสัมพันธiในส่ือต7างๆ ได*แก7 วิดีโอ ระบบการให*ข*อมูลอัตโนมัติ 

(LINE Bot @smeconnext) ชุดข*อมูลคําถามคําตอบที่พบบ7อย (FAQ) www.smeone.info และ Infographic 

ต7อมาได*ร7วมกับศูนย6เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส6และคอมพิวเตอร6แห/งชาติ (เนคเทค) พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนฯ 

โดยมุ7งเน*นให*หน7วยงานภาครัฐสามารถค*นหาผู*ประกอบการ SME และรายการสินค*าหรือบริการ ได*ตามข*อกําหนด

ในกฎกระทรวง และผู*ประกอบการ SME มีความสะดวกในการขึ้นทะเบียนฯ และเป�ดใช*งานระบบข้ึนทะเบียนฯ (ระบบ

ใหม7) เม่ือ 13 ก.ย.64 
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ผลการขึ้นทะเบียนผู�ประกอบการ มีจํานวนทั้งส้ิน 100,752 ราย โดยมี 10 จังหวัดที่ข้ึนทะเบียน

มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม7 นนทบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี สงขลา ชลบุรี ขอนแก7น เชียงราย และ

สมุทรปราการ และมีสินค*า/บริการ จํานวน 661,492 รายการ (ณ ข*อมูล 29 ก.ย.64) 

มูลค/าการจัดซื้อจัดจ�างจากผู�ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนไว�กับ สสว. ทั้งส้ิน 551,306 ล*าน

บาท แบ7งเป5น ธุรกิจขนาดย7อย (Micro) 31,401 ล*านบาท ธุรกิจขนาดย7อม (Small) 288,215 ล*านบาท และธุรกิจ

ขนาดกลาง (Medium) 231,690 ล*านบาท โดยมีสินค*า/บริการท่ีหน7วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ*างจากผู*ประกอบการ 

SME-GP สําหรับกลุ7มงานก7อสร*าง มูลค7ารวมสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ เคร่ืองจักรและอุปกรณiการก7อสร*าง งาน

บริการก7อสร*างถนนทางหลวงและถนนอ่ืนๆ และงานก7อสร*างอาคารสํานักงาน สําหรับกลุ7มงานท่ีไม7ใช7ก7อสร*าง มูลค7า

รวมสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ วัสดุอุปกรณiที่ใช*ในโรงพยาบาล  การจ*างงาน (ท่ีไม7ใช7งานก7อสร*าง ไม7ใช7จ*างท่ีปรึกษาฯ 

หรือจ*างออกแบบ) เข็มชนิดป-กผีเส้ือ (ข*อมูล ณ 31 ส.ค.64)  
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การพัฒนาต/อยอดผู�ขึน้ทะเบยีน SME เพ่ือการจดัซือ้จดัจ�างภาครฐั สสว. ร7วมกับสถาบันการเงนิ 

8 แห7ง ได*แก7 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมแห7งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยi ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธน

ชาต เมื่อ 23 ส.ค.64 ได*ลงนามบันทึกข*อตกลงความร7วมมือโดยมีวัตถุประสงคiเพ่ือพัฒนาสินเชื่อของสถาบัน

การเงินให*สอดคล*องกับความต*องการของผู*ประกอบการที่ข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ*างไว*กับ สสว. 

ภาครัฐ (THAI SME-GP) เช7น สินเช่ือเพ่ือการเป5นคู7ค*ากับภาครัฐ สินเชื่อ Factoring ฯลฯ ครอบคลุมการรับงาน

ภาครัฐตั้งแต7ช7วงก7อนรับงาน (Pre Finance) ช7วงหลังทําสัญญา (Post Finance) รวมถึงรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือเสริมสภาพคล7อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  การพัฒนาระบบการให�บริการผู�ประกอบการ SME ด�วยเทคโนโลยดีิจทัิล (SME Access) เช่ือมต7อ

ระบบการให*บริการฯ ของ สสว. ได*แก7 Website Portal (www.smeone.info) / แอปพลิเคชั่น SME CONNEXT / 

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

เพ่ิมประสิทธิภาพการให*บริการผู*ประกอบการ SME ที่ดีขึ้น 

- การพัฒนาและออกแบบเตรียมการปรบัแอปพลเิคชั่น SME CONNEXT เพ่ือเป5นช7องทางหลักใน

การเข*าถึงบริการของ สสว. และหน7วยงานภาคีเครือข7ายการส7งเสริม SME ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธi

ข*อมูลข7าวสาร กิจกรรม และองคiความรู*การทําธุรกิจของ SME สนับสนุนการทําธุรกิจออนไลนi เพ่ือให*ผู*ประกอบการ 

SME และประชาชนท่ัวไปได*รับประโยชนiอย7างสูงสุด โดยมียอดผู*เข*าใช*งานสะสม จํานวน 93,494 คน ตลอดจน

พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือให*มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในส7วนของระบบการให*คะแนนและการแลกคะแนน (Reward 

and Redeem Features) ฐานข*อมูลผู*ประกอบการ ผลิตภัณฑi และการบริการแบบออนไลนi (Market Place 

Online) ระบบ Chatbot การพัฒนาให*ผู*ใช*งานสามารถสร*างตลาดของ SME CONNEXT ด*วย LINE Official 

Account (LINE OA) เองได* 
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- การจัดทําเนื้อหา (Content) และเชื่อมโยงข�อมูลกับหน/วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต�งาน 
Website Portal เช7น ข*อมูลโครงการช7วยเหลือและส7งเสริมผู*ประกอบการ SME จากทุกหน7วยงาน เนื้อหาความรู*

ก าร ดํา เนิ นธุ รกิ จต าม สถ าน การ ณi  แล ะข*อ มูล ขอ งห น7 ว ยง านให* บริ การผู* ปร ะกอ บการ  ผ7 าน เ ว็ บไซ ตi  

www.smeone.info ซึ่งบูรณาการความร7วมมือกันทั้งหมด 73 หน7วยงาน โดยมีผู*เข*าใช*งานต้ังแต7เริ่มเป�ดใช*งาน

สะสม 971,560 ราย (ข*อมูล ณ 1 ต.ค.61 –  30 ก.ย.64)   

- การพัฒนาองค6ความรู�หรือหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมในการใช�พัฒนาและยกระดับการดําเนิน
ธุรกิจของ SME ด�วยตนเอง พัฒนาและต7อยอดระบบ SME Academy 365 ในรูปแบบ Platform Online บน

เว็บไซตi www.smeacademy365.com ให*มีประสิทธิภาพขึ้น โดยปรับปรุง เร่ืองการลดขั้นตอนการเข*าถึงข*อมูล/

การจัดวางข*อมูล/การแสดงผลข*อมูล โดยมี SME ได*รับการพัฒนาผ7านระบบ SME Academy 365 จํานวน 10,100 

ราย พัฒนาหลักสูตรออกเป5น 2 กลุ7ม ได*แก7 (1) พัฒนาหลักสูตรกลุ7ม Semi-Academic Knowledge (กลุ7ม 

Bridging Skills) เป5นความรู*เพ่ือยกระดับ (Knowledge) และ (2) พัฒนาองคiความรู* กลุ7ม Non Academic 

Knowledge (ความรู*ไม7เป5นทางการ-ความรู*สายอาชีพ) สําหรับผู*เข*าใช*บริการ E-learning ต้ังแต7 1 เม.ย.64 ถึง 

31 ก.ย.64 รวม 173,397 ครั้ง 

- การยกระดับระบบการพัฒนาโค�ชและช/วยเหลือผู�ประกอบการ SME ด�วยระบบ Online 
Coaching ปรับให*มีผู*เชี่ยวชาญและโค*ชทางออนไลนi โดยพัฒนาระบบการให*คําปรึกษาออนไลนi แบบถาม-ตอบบน

เว็บไซตi www.thesmecoach.com เพ่ือผู*ประกอบการ SME และโค*ชสามารถถาม-ตอบ ให*คําปรึกษาได*ทุกที่           

ทุกเวลา สอดคล*องกับสถานการณiโควิด-19 และเป5นการขยายผลก*าวข*ามข*อจํากัดของการเข*าถึงผู*ประกอบการได*

ในทุกพ้ืนท่ี โดยมีโค*ชลงทะเบียนในฐานข*อมูลที่ปรึกษาแล*ว 510 ราย แบ7งเป5น Business Mentor 460 ราย 

Technology Expert 40 ราย และ Biz Transformer 10 ราย และดําเนินการพัฒนาโค*ชให*มีความรู* ทักษะและ

ความสามารถในการให*คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือช7วยผู*ประกอบการให*มีความพร*อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม7

ด*วย Digital Transformation และสามารถแก*ไขป<ญหาทางธุรกิจของผู*ประกอบการได* และมีผู*ประกอบการได*เข*า

รับคําปรึกษาแนะนําจากโค*ชในด*านการพัฒนาผลิตภัณฑi การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และอื่นๆ รวม 

1,000 ราย ส7งผลให*มีผลิตภาพสูงขึ้นเฉลี่ยร*อยละ 23.94 และมีมูลค7าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 174.78 ล*านบาท และมี

ธุรกิจต*นแบบความสําเร็จของผู*ประกอบการ 12 ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต*แผนปฏิบัตกิารประจําป- 2564 - หน*า 26 
 

 (5)  โครงการนําร/อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข�อมูลสมาชิก สสว.          
เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ (One Identification One SME – Phase I) เม่ือ 28 ก.ย.64 สสว. ร7วมกับ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคiการมหาชน) หรือ สพร. ลงนามในบันทึกข*อตกลงความร7วมมือการบูรณาการ

เชื่อมโยงข*อมูล และการใช*ประโยชนiของข*อมูลระหว7างหน7วยงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข*าถึงการให*บริการ

ของภาครัฐในทุกภาคส7วนของผู*ประกอบการ SME ซึ่งเป5นการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช*ในการบริหารงานและ

ให*บริการประชาชน รวมถึงสร*างระบบการส7งต7อการให*บริการของหน7วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถติดตาม

ประเมินศักยภาพ และวัดผลการพัฒนา SME ได*อย7างมีประสิทธิผล มีรายละเอียดดังน้ี   

 1) การปรับปรุงข*อมูลผู*ประกอบการด*วย ONE ID ฐานข*อมูลสมาชิก สสว. (ในส7วนกลุ7ม

ผู*ประกอบการบุคคลธรรมดา)  

 2)  การเชื่อมโยงข*อมูลจากระบบ SME-GP ซึ่ งจะเชื่อมโยงข*อมูลจากระบบทะเบียน

ผู*ประกอบการ SME ตามมาตรการส7งเสริมการเข*าถึงการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐสําหรับ SME มารวมกัน โดยการขอ

การยินยอม (Consent) จากผู*ประกอบการที่อยู7ในฐานข*อมูล 

3) การพัฒนากระบวนการเก็บข*อมูลผู*ประกอบการจากการเข*าใช*บริการระบบออนไลนi ของ 

สสว. ซึ่งป<จจุบัน สสว. มี Platform หรือระบบการให*บริการผู*ประกอบการ SME จํานวน 4 ระบบคือ เว็บไซตi SME 

Portal (www.smeone.info) ระบบ e-Learning Platform (www.smeacademy365.com) ระบบ SME Coach 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจ SME (www.thesmecoach.com) และแอพพลิเคช่ัน SME CONNEXT 

4) การเ ช่ือมโยงข*อมูลกับหน7วยง านของรัฐ เ พ่ือทดสอบร ะบบการใช*  ONE ID ของ

ผู*ประกอบการ SME โดยทําการเชื่อมโยงกับหน7วยงานที่ให*บริการกับภาคประชาชน ซึ่งผู*ประกอบการ SME ที่เข*า

ระบบ ONE ID สามารถใช*บริการได*ด*วยรหัส SME ID จากฐานข*อมูล เบื้องต*นได*ประสานกับทางสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทยiแผนไทยและการแพทยiทางเลือก และสวทช. ไปเบ้ืองต*นแล*ว 

5)  การประชาสัมพันธiไปยังผู*ประกอบการ SME และหน7วยงานต7างๆ เพ่ือให*ผู*ประกอบการรับรู*

และเข*าสู7ระบบเพ่ือใช*รหัส SME ID สําหรับการนําไปใช*ขอรับบริการจากหน7วยงานต7างๆ 
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• ยุทธศาสตร6ที่ 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู/สากล ส7งเสริมผู*ประกอบการในกลุ7ม 

Early Stage กลุ7ม Micro และกลุ7ม Small โดยมี MSME ได*รับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจบ7มเพาะ/

ปรึกษาเชิงลึก/ทดสอบตลาด/ส7งเสริมการทําธุรกิจออนไลนi/นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช*แล*ว จํานวน 25,578 

ราย (เปjาหมาย 23,247 ราย) เกิดมูลค7าทางเศรษฐกิจรวม 5,066.80 ล*านบาท 

(1) ส/งเสริมการเริม่ต�นธรุกิจ (Early Stage/Startup) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต*นให* สามารถ

เติบโต ได*  แบ7งเป5น 2 แนวทาง ได*แก7 การพัฒนาผู�ประกอบการใหม/  (SME -  Early Stage :  All Stars)                                 

ในกลุ7มเปjาหมาย SME ที่ยังไม7ได*จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม7เกิน 3.5 ป-               

และการยกระดับธุรกิจเริ่มต�น (Boost up New Entrepreneurs) ในกลุ7มเปjาหมาย SME ภาคเกษตร ภาคการ

ผลิต ภาคการค*าและบริการที่จดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจไม7เกิน 3.5 ป-  

ผลการพัฒนาผู�ประกอบการใหม/ (SME-Early Stage: All Stars) มีผู*ประกอบการเข*ารับ 

คําปรึกษาจากที่ปรึกษา/ผู*เช่ียวชาญ ได�รับการพัฒนาและยกระดับผู�ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) จํานวน 

2,835 ราย โดยใช*เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC) ในการวิเคราะหiธุรกิจของผู*ประกอบการ เพ่ือให*

ทราบป<ญหา จุดอ7อนของธุรกิจท่ีต*องปรับแก*ไข จุดเด7นหรือส่ิงท่ีต*องพัฒนาเพ่ิมเติม นําไปสู7แนวทางการสร*างหรือ

ยกระดับศักยภาพธุรกิจของผู*ประกอบการในระยะ 3 ป- (SME Road map) ผ7านการให*คําปรึกษาทั้งในรูปแบบ

ออนไลนiและออฟไลนi จากผู*เชี่ยวชาญเฉพาะด*านตามประเด็นการพัฒนา ซึ่ง สสว. ได�ผลักดันและสร�างโอกาสทาง
การตลาดให�กับผู�ประกอบการที่ผ/านการยกระดับ จํานวน 614 ราย เข�าร/วมทดสอบตลาด เช7น  ผ7าน Facebook 

“สสว. CONNEXT-ตลาดออนไลนi” “ค้ําคูณมารiเก็ตเพลส” “Early Stage Market Fair” และแคตตาล็อกสินค*า

บนเว็บไซตi www.esan-allstars.com เป5นต*น และเกิดมูลค/าทางเศรษฐกิจ 330 ล�านบาท นอกจากน้ี สสว. ได*

เชื่อมโยงผู*ประกอบการกับสถาบันการเงิน ได*แก7 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณi (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน 

ธนาคารไทยพาณิชยi ธนาคารกรุงไทย มาให*คําปรึกษาและแนะนําเรื่องขอยื่นกู*เพ่ือต7อยอดธุรกิจ    

ผลการยกระดับธรุกิจเริม่ต�น (Boost up New Entrepreneurs) ได*สํารวจความต*องการและ

วิเคราะหiศักยภาพผู*ประกอบการโดยที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ผ7านกิจกรรม Tech 

Matching เพ่ือนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาปรับใช*กับผลิตภัณฑiและธุรกิจ จํานวน 504 ราย แบ7งเป5น ภาคการ

ผลิต 250 ราย และภาคบริการ 254 ราย 

ท้ังนี้ สสว. ได�ผลกัดนัและสร�างโอกาสทางการตลาดให�กับผู�ประกอบการทีผ่/านการคดัเลอืก 45 
ราย จากภาคการผลิตในกลุ/มธุรกิจสินค�าไลฟxสไตล6 และอาหาร เข�าร/วมกิจกรรม Business Matching โดยจับคู7

กับผู*ซื้ออย7างน*อย 3 ราย ในรูปแบบออนไลนiโดยนําภาพสินค*าของผู*ประกอบการแสดงผ7านบนเว็บไซตi และเป�ดให*

ผู*ซื้อที่สนใจนัดหมายเพ่ือพบปะเจรจากับผู*ขาย ระหว7าง 4-6 ส.ค.64 โดยมีผลการเจรจาธุรกิจ จํานวน 164 ครั้ง 

จาก 45 ราย มีคู7ค*าที่ทําการเจรจาทางธุรกิจ 34 ราย แบ7งเป5น ห*างสรรพสินค*า 2 ราย ตัวแทนจําหน7ายในประเทศ

และระหว7างประเทศ (Trader) 6 ราย ผู*ค*าออนไลนiและท่ีมีหน*าร*าน 16 ราย บน E-Commerce 1 ราย และเจ*าของ

แบรนดi 9 ราย ซึ ่งคาดการณ6ว/าจะสามารถสร�างมูลค/าทางเศรษฐกิจได�ไม/น�อยกว/า 80 ล �านบาท สําหรับ

ผู*ประกอบการภาคการค*าและภาคบริการที่ผ7านกิจกรรม Pitching and Networking จะได*รับการต7อยอดขยาย

ธุรกิจ เพ่ิมช7องทางการร7วมทุน และสร*างโอกาสคัดเลือกร7วมงานแสดงสินค*าระดับโลก โดยเมื่อ 24 ส.ค.64 ได*จัด

งาน The SMEs TAKEnology มีผู*เข*าร7วมผ7าน Zoom 100 ราย และผู*เข*าร7วมกิจกรรมผ7าน Pop live platform 

217 ราย 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต*แผนปฏิบัตกิารประจําป- 2564 - หน*า 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) พัฒนาผู�ประกอบการรายย/อยให�ประกอบธุรกิจอย/างมืออาชีพ (Micro)  

(2.1) ยกระดับผู�ประกอบการวสิาหกิจรายย/อย ประกอบด*วย 3 กิจกรรมหลัก ได*แก7 กิจกรรม        

ป<�นดาว กิจกรรมพันธมิตรสร*างแบรนดiและธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนในการแข7งขัน (Born Strong) และกิจกรรม

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑiเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันทางธุรกิจ    

  ผลการดําเนินกิจกรรมปZyนดาว สสว. พัฒนาศักยภาพผู*ประกอบการให*เป5นต*นแบบใน

การยกระดับและพัฒนาต7อยอดวิสาหกิจทุกสถานะและทุกระดับ เพ่ือส7งเสริมการสร*างรายได* ผ7านการอบรมเชิงลึก 

พร*อม Mentor ความรู*ด*านการนําแนวคิดหรือข*อมูลแนวโน*มความต*องการของตลาดมาประยุกตiใช*ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑiหรือบริการ จํานวน 80 ราย มีผู*ได*รับการถ7ายทอดความรู*นําวิทยาศาสตรiหรือนวัตกรรมมาใช*เพ่ิมมูลค7า

หรือลดความสูญเสีย ตลอดจนพัฒนา Brand/Logo/Label/Tag/ส่ือการตลาด จํานวน 60 ราย และผ7านการ

คัดเลือกเข*าสู7กระบวนการ Coaching & Workshop มีผู*เช่ียวชาญและทีมงาน Lazada มาให*คําแนะนําปรึกษาด*าน
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การพัฒนาช7องทางตลาดด*าน Digital ซ่ึงผู*ประกอบการได*รับการยกระดับ จํานวน 88 ราย และได*เข*าร7วมกิจกรรม

เป�ดร*านค*าออนไลนiบนแพลตฟอรiม Lazada ภายใต*แคมเปญพิเศษ “ช*อปของดี SME ไทย ไฟตiโควิด” ช7วง 21 

ส.ค.-20 ก.ย.64 โดยเพ่ิมช7องทางให*ผู*ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค*าผ7านไมโครไซตiพิเศษ lazada.co.th/sme2021 

หรือผ7านแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT สามารถสร�างรายได�รวมท้ังสิ้น 5.46 ล�านบาท  

ผลการดําเนินกิจกรรม Born Strong “พันธมิตรสร*างแบรนดiและธุรกิจเพ่ือความ

ยั่งยืนในการแข7งขัน” มีผู*สมัครเข*าร7วมโครงการ 446 ราย ผ7านเกณฑiการคัดเลือกเข*าสู7การ Audition 110 ราย                      

โดยผู�มีคุณสมบัติ 35 ราย ประกอบด�วยกลุ/มธุรกิจ Agriculture & Food / Health & Beauty / Fashion & 
Lifestyle ได*รับคัดเลือกเข*าสู7กระบวนการถ7ายทอดองคiความรู* และให*คําปรึกษาเชิงลึก ผ7านการวินิจฉัยและ

วิเคราะหiภาพรวมธุรกิจของผู*ประกอบการ ทราบถึงศักยภาพในการสร*างผลิตภัณฑiใหม7 พร*อมรายงานผลวินิจฉัย

และแผนธุรกิจในการสร*างแบรนดiของผู*ประกอบการ และเชื่อมโยงผู*ประกอบการกับ OEM เพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑiใหม7 10 ราย อีกท้ังกลุ7ม Agriculture & Food / Health & Beauty เข*าร7วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับ       

ผู*ซ้ือรายใหญ7ในประเทศ (Business Matching) มี Buyer เข*าร7วม 4 ราย ได*แก7 TV Dict CJ Express RS Mall และ 

Tops และมีผู*ประกอบการเข*าร7วมผ7านช7องทางออนไลนi เม่ือ 24-27 ส.ค.64 และสําหรับกลุ7ม Fashion & Lifestyle 

/ Trade & Service  สสว. หน7วยร7วมฯ เครือข7ายพันธมิตรโรงแรม Asset World Corporation และ Praew 

Wedding ได*ร7วมมือกันจัดแคมเปญ Love Vaccine Campaign เพ่ือส7งเสริมยอดขาย และกระตุ*นเศรษฐกิจให*

อุตสาหกรรม Service และ Hospitality โดยเฉพาะกลุ7มธุรกิจ Wedding ในประเทศไทย ส/งผลให�เกิดมูลค/าทาง
เศรษฐกิจ 44.31 ล�านบาท แบ7งเป5น ยอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้น 16.09 ล*านบาท มูลค7าการส7งออกเพ่ิมข้ึน 0.54 

ล*านบาท มูลค7าการลงทุนเพ่ิมข้ึน 23.15 ล*านบาท มูลค7าการจ*างงานเพ่ิมขึ้น 4.52 ล*านบาท โดยคาดการณiว7าจะมี

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเพ่ิมขึ้นอย7างต7อเนื่องหลังจากจบโครงการไปแล*ว 

ผลการยกระดับมาตรฐานสินค�าเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขันทางธุรกิจ                      

มีผู*ประกอบการหรือบุคลากรในธุรกิจ 305 ราย ได*รับการอบรมให*ความรู*เชิงลึกด*านมาตรฐานผลิตภัณฑiหลักสูตร

ต7างๆ ได*แก7 ระบบการจัดการกับความสําคัญในการนําไปปฏิบัติ ยกระดับสินค*าด*วยระบบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑi มาตรฐาน GMP/HACCP Codex และมาตรฐานผลิตภัณฑiชุมชน (มผช.) กับความปลอดภัยอาหาร 

ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด*านการตรวจวิเคราะหiในห*องปฏิบัติการ/ทดสอบทางห*องปฏิบัติการให*กับสถาน

ประกอบการจํานวน 284 กิจการ โดยผู*ประกอบการสามารถขายสินค*า หรือเพ่ิมโอกาสช7องทางการจําหน7าย หรือ

ขยายโอกาสทางธุรกิจได* หรือลดต*นทุนในการทํามาตรฐาน ทําให�เกิดมูลค/าทางเศรษฐกิจ 350 ล�านบาท 

(2.2) เพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ประกอบด*วย 4 กิจกรรมหลัก ได*แก7 

- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู�ประกอบการออนไลน6ด�วย Digital Marketing อบรมให*

ความรู*เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก7ผู*ประกอบการใน 3 กลุ7ม จําแนกตามความพร*อมและศักยภาพของผู*ประกอบการ 
สามารถสร*างให*ผู*ประกอบการที่มีความพร*อมในระดับเริ่มต*นมีช7องทางการตลาดออนไลนiเพ่ิมขึ้น จํานวน 2,823 

ราย และผู*ประกอบการได*รับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันด*านการตลาดออนไลนi จํานวน 3,710 ราย และ

ผู*ประกอบการได*รับการเพ่ิมศักยภาพเชิงลึกในการทําธุรกิจออนไลนi จํานวน 290 ราย โดยสามารถสร�างยอดขาย
ให�กับผู�ประกอบการกว/า 1,018.43 ล�านบาท 

- กิจ กรรมพัฒนาสู/ สุดยอดเอสเ อ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) 

ผู*ประกอบการ 462 ราย ได*รับการอบรมและประเมินตนเอง (Self-Assessment) วิเคราะหiป<ญหา อุปสรรคด*าน

การพัฒนาผลิตภัณฑi การบริหารจัดการ/การผลิต/การเงิน/ระบบบัญชี/การตลาด การเข*าถึงแหล7งเงินทุน 
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ตลอดจนได*รับการถ7ายทอดความรู*และเทคนิคการประกอบธรุกิจในรูปแบบ Coaching จากพ่ีเลี้ยงนักธุรกิจ จังหวัด 

ละ 6 ราย ส7งผลให*ผู*ประกอบการได*รับการพัฒนาผลิตภัณฑi/บริการให*มีผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได*เพ่ิมข้ึน  

จํานวน 462 ผลิตภัณฑi สร*างต*นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ จํานวน 77 ราย  

- กิจกรรมส/งเสริมและพัฒนา SME ด�วยระบบบัญชีเดียว ส7งเสริมให*ผู*ประกอบการ 

หรือวิสาหกิจชุมชน มีความรู*ความเข*าใจในระบบบัญชีและภาษีอากร และเห็นความสําคัญของการใช*ระบบบัญชีเดียว  

นําเทคโนโลยีมาใช*ในการจัดทําบัญชีท่ีถูกต*องครบถ*วน หรือเพ่ือนําข*อมูลมาวิเคราะหiและวางแผนจัดการธุรกิจ       

ได*กว7า 1,563 ราย สามารถเสริมสร*างสมรรถนะของผู*ให*บริการด*านบัญชีและท่ีปรึกษาภาษี (Service Provider)  

กว7า 240 กิจการ ให*มีประสิทธิภาพในการบริการและมีความพร*อมในการบริการแก7ผู*ประกอบการมากขึ้น นําไปสู7

ความมั่นใจในการทําบัญชีที่ถูกต*อง และสร*างนักบัญชีชุมชน เพ่ือให*บริการด*านบัญชีแก7วิสาหกิจชุมชน จํานวน 171 

ราย  

- กิจกรรมส/งเสรมิและพัฒนาธรุกิจท/องเที่ยวสู/การท/องเที่ยววิถีใหม/ (SME Restart)  

สสว. ดําเนินการร7วมกับสภาอุตาสหกรรมท7องเที่ยวแห7งประเทศไทย ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สุราษฎรiธานี 

และพังงา สามารถเตรียมความพร*อมให*กับผู*ประกอบการธุรกิจการท7องเที่ยว 1,008 ราย ในการก*าวเข*าสู7การ

ท7องเที่ยววิถีใหม7 และสร*างต*นแบบองคiความรู*ในการพัฒนาธุรกิจท7องเที่ยวสู7การท7องเที่ยววิถีใหม7ใน 5 สาขา

ธุรกิจ ได*แก7 ธุรกิจบริการพาหนะทางบก ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร*านอาหาร ธุรกิจบริการพาหนะทางน้ํา และ

ธุรกิจนําเที่ยว/มัคคุเทศกi ธุรกิจสปา และทําให*เกิดมูลค/าทางเศรษฐกิจจากการทีผู่�ประกอบการนําความรู�ที่ได�รับ
ไปปรับใช�ในการประกอบธุรกิจกว/า 200 ล�านบาท  

(2.3) การสร�างความเข�มแข็งในชุมชน โดยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

เสริมสร*างศักยภาพการดําเนินธุรกิจให*กับกลุ7มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณiรวม 158 แห7ง โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ

และเสริมสร*างองคiความรู*เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจยุค 4.0 ในภาคการผลิต การบริการ การค*า การศึกษาดูงาน         

ในสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จหรือเป5นต*นแบบท่ีดี รวมทั้งให*คําปรึกษาเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํา

ธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑi/บริการของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณiรวม 368 ผลิตภัณฑi/บริการ โดยมีสมาชิกของ

วิสาหกิจชุมชนและสหกรณiเข*าร7วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 907 ราย จัดการทดสอบตลาดในระบบการขายสินค*า

ออนไลนi  Catalog ของชุมชน (สสว.-KU LBP:  Local Business Platform) และจัด Business Matching: 

Brother Trade ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค*าระหว7าง "สหกรณi-วิสาหกิจชุมชน-สหกรณi" ท่ีเกิดจากการสร*างเครือข7าย

ในโครงการนี้ ก7อให*เกิดมูลค/าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจริง 77.53 ล�านบาท 

(3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดย/อมให�ก�าวสู/ธุรกิจสมัยใหม/ (Small)  

- ส/ ง เ ส ริมแ ละ พัฒ นา ธุรกิ จร ะ ดับ เติบ โต  ( SME Regular Level)  ยกร ะดับ คว ามรู*

มาตรฐานสากล (ISO GMP HACCP) การพัฒนาสินค*าผลิตภัณฑi ให*คําปรึกษาเสริมสร*างสมรรถนะผู*ประกอบการ

เชิงลึก ตรวจวิเคราะหiหรือทดสอบมาตรฐานคุณภาพ ขึ้นทะเบียนตลาดจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐ Thai SME-GP 

ส7งเสริมการตลาดด*วย Platform ต7างๆ และขยายช7องทางการตลาดเชิงลึกท้ังในประเทศและต7างประเทศ โดยมี 

SME ได*รับการยกระดับความรู* 3,347 ราย และได*รับการเสริมสร*างสมรรถนะเชิงลึกจากผู*เช่ียวชาญเฉพาะด*านรวม 

1,028 กิจการ สามารถสร�างรายได� หรือเพิ่มยอดขาย หรือเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค/าเศรษฐกิจกว/า 1,200 ล�านบาท   

- สนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร6 SME พัฒนาเครือข7าย SME และเชื ่อมโยงในรูปแบบ     

คลัสเตอรiแล*ว 30 คลัสเตอรi ได*แก7 คลัสเตอรiปลากัด 6 คลัสเตอรi คลัสเตอรiโกโก* 4 คลัสเตอรi คลัสเตอรiดิจิทัล   
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คอนเทนตi 3 คลัสเตอรi คลัสเตอรiไม*ดอกไม*ประดับ 6 คลัสเตอรi คลัสเตอรi health and wellness economy 

5 คลัสเตอรi คลัสเตอรiกระเทียม คลัสเตอรiทุเรียน คลัสเตอรiเกลือ คลัสเตอรiสมุนไพร คลัสเตอรiแปรรูปอาหาร

ทะเล และคลัสเตอรiแปรรูปประมงน้ําจืด สร�างมูลค/าเพิ่มทางเศรษฐกิจได�กว/า 307.7 ล�านบาท 

- พัฒนาศกัยภาพและช/องทางการตลาด มุ7งเน*นกลุ7มส่ิงทอและเครื่องนุ7งห7ม แฟชั่นไลฟ�สไตลi 

กลุ7มสินค*าของใช*/ของที่ระลึก เครื่องสําอาง อัญมณีเครื่องประดับ รองเท*าเครื่องหนัง อาหารและเกษตรแปรรูป และ 

Health & Wellness เป5นต*น มี MSME ได*รับการสนับสนุนให*เข*าร7วมกิจกรรมด*านการตลาดทั้งในประเทศและ

ต7างประเทศ รวม 1,692 กิจการ จากการจัดงานแสดงสินค*า ทําให*เกิดการจับคู7ธุรกิจ 2,290 คู7ธุรกิจ และเกิดมูลค/า
ซื้อขายและหรือมูลค/าการเจรจาการค�าทั้งในและต/างประเทศ 1,263.26 ล�านบาท 

- ส/งเสริมและต/อยอดการพัฒนาเพ่ือขยายธุรกิจสู/สากล (SME SCALE UP) เกิดเครือข7าย

ความร7วมมือด*านการพัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต7างๆ เพ่ือสร*าง

ความสามารถในการแข7งขันของ SME (Technology & Innovation Collaboration Network) จํานวน 19 

หน7วยงาน ใน 5 ด*านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู*ประกอบการได*รับการพัฒนาต7อยอดการนํางานวิจัย หรือ

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาไปใช*ในธุรกจิ ผ7านกระบวนการได*รับคําปรึกษาเชิงลึก และพัฒนา

ต7อยอด Scale up จํานวน 101 กิจการ พร*อมกับได*จัดทําแผนแนวทางการศึกษาวิเคราะหiการนําเทคโนโลยีไปปรับ

ใช* และผลการศึกษาความเป5นไปได*ทางธุรกิจ (Business Feasibility) ให*กับทุกกิจการท่ีผ7านพัฒนาต7อยอด และ

สามารถสร�างรายได� หรือลดต�นทุน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการลงทุนเพ่ิม จํานวน 154.57 ล�านบาท   

- การประกวด SME National Awards พัฒนายกระดับการเป5นผู*ประกอบการสู7มาตรฐาน

การบริหารจัดการธุรกิจ จํานวน 921 ราย / 335 กิจการ โดยผ7านการคัดเลือกและได*รับรางวัล เมื่อ 13 ก.ย.64 ที่

ผ7านมา จํานวน 53 ราย เกิดมูลค/าเศรษฐกิจจากการสร�างยอดขาย 321 ล�านบาท ทั้งนี้ มีผู*ประกอบการท่ีเคยเข*า

ร7วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห7งชาติ จํานวน 5 บริษัท สามารถเข*าตลาดหลักทรัพยiแห7งประเทศไทย (SET) 

ได*แก7 (1) บริษัท มาสเตอรiคูล อินเตอรiเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (2) บริษัท คิวทีซี เอนเนอรiย่ี จํากัด (มหาชน) (3) 

บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) (4) บริษัท ไวสi โลจิสติกสi จํากัด (มหาชน) และ (5) บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ�ป จํากัด 

(มหาชน) รวมถึงมีผู*ประกอบการท่ีเตรียมพร*อมเข*าตลาดหลักทรัพยi เอ็ม เอ ไอ (mai) อีก 3 ราย ได*แก7 (1) บริษัท 

วอริกซi สปอรiต จํากัด (2) บริษัท โทฟุซัง จํากัด (3) บริษัท จีพีอะไหล7 จํากัด 
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• ยุทธศาสตร6ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค6กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) พัฒนา

องคiกรให*มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคiกร 

(1) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงกระบวนงานภายในองคiกร การเตรียมความพร*อมสู7การ

พัฒนาองคiกรตามแนวทาง PMQA 4.0 และเสริมสร*างสภาวะแวดล*อมภายในองคiกร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ยกระดับการบริหารจัดการสู/ Smart Office พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช*ในการปฏิบัติงาน

ภายในองคiกร  
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(3) ผลักดันองค6กรให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ6มาตรฐาน ทั้งนี้จากนโยบายการขับเคล่ือนเพ่ือ

นําไปสู7องคiกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล สสว. มีผลการดําเนินงานเป5นไปตามเกณฑiมาตรฐาน ป- 2564 

ของหน7วยตรวจประเมินผล ดังนี้ 

- การประเมินผลคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานของหน7วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป- 2564 โดย คณะกรรมการปjองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห7งชาติ (ป.ป.ช.) ได* 93.70 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม 

- การประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจําป-บัญชี 2564 โดยกรมบัญชีกลาง 

อยู7ระหว7างรวบรวมและนําส7งผลไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.64) โดยส้ินป-บัญชีนําส7งภายในเดือน ก.พ.2565 และ

ประกาศผลการประเมินเดือน พ.ค.2565 

- การสํารวจความพึงพอใจของผู*มีส7วนได*ส7วนเสียกับ สสว. ประจําป-งบประมาณ 2564 

ภาพรวมมีความผลพึงพอใจร*อยละ 88.43 จากผู*ตอบ 1,849 ราย (สํารวจในช7วง พ.ค.-มิ.ย.64) พบว7า ด*านที่พึง

พอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได*แก7 การให*บริการของเจ*าหน*าท่ี กระบวนการให*บริการ และ การนําไปใช*ประโยชนi 

ตามลําดับ         
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 มาตรการ MSME 2020 และการสร�างปZจจัยเอือ้   
    

 (1) การดําเนินงานตามมาตรการ MSME 2020  

- การพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพิ่มช/องทางการตลาดให�แก/ SME ด*วยการเพ่ิมช7องทางการจําหน7าย  

รวมทั้งสร*างกลไกในการให*ความช7วยเหลือผู*ประกอบการด*านการตลาด โดยมีช7องทางการจําหน7ายสินค*าเพ่ิมข้ึน  

ทั้งหมด 3 ช7องทางคือ 1) Platform Star Market ผ7านเว็บไซตi www.starmarket.in.th โดยมีการนําสินค*าข้ึน

ขายแล*ว จํานวน 1,050 รายการ จากผู*ประกอบการ 280 ราย 2) ช7องทางการตลาดออฟไลนi โดยการนําสินค*าของ   

ผู*ประกอบการไปจําหน7ายสินค*าในงานแสดงสินค*าท่ัวประเทศ SME FEST ณ จังหวัดขอนแก7น อุดรธานี และ   

อุบลราชธานี โดยมีผู*แทนจําหน7าย (Trader) จังหวัดละ 5 ราย และ 3) ช7องทางการตลาดออนไลนi ผ7านการขาย  

สินค*าของผู*ประกอบการบน Platform Shopee มียอดขายรวม 1,307,667 บาท (ออนไลนi 1,019,867 บาท และ

ออฟไลนi 287,800 บาท)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

- การจัดงานแสดงสินค�าทั่วประเทศ SME FEST ส7งเสริมด*านการตลาดและสร*างความม่ันคงให*

เศรษฐกิจฐานราก ผ7านการจัดงานแสดงและจําหน7ายสินค*า สสว. CONNEXT: SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน 

พลิกวิกฤติ สร*างโอกาสให* SME” ทั่วประเทศ รวมท้ังส้ิน 10 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรีฉะเชิงเทรา 

สมุทรสงคราม พะเยา ลําปาง พัทลุง ขอนแก7น อุดรธานี และอุบลราชธานี มีผู*ประกอบการเข*าร7วมงาน2,293 กิจการ 

และสร�างรายได�ไม/น�อยกว/า 54.87 ล�านบาท 

- พัฒนาระบบให�เอกชนสามารถเป)นหน/วยงานส/งเสรมิ MSME (Business Development Service 
: BDS) พัฒนาศักยภาพผู*ประกอบการในระยะเร7งด7วนในรูปแบบของ Sandbox ร7วมกับสภาอุตสาหกรรมแห7ง

ประเทศไทย และสํานักงานสภาเกษตรกรแห7งชาติ เพ่ือให*ความช7วยเหลือ MSME ให*ฟ��นตัวจากสถานการณiถดถอย

ทางเศรษฐกิจ มีผู*ประกอบการ MSME ได*รับการช7วยเหลือ อุดหนุน ในการพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาคุณภาพสินค*าและ

บริการ 224 ราย แบ7งเป5นภาคการผลิต 137 ราย และภาคธุรกิจเกษตร 87 ราย ในมิติการพัฒนาธุรกิจ 5 ด*าน ได*แก7 
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การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

สินค*าและบริการ การพัฒนาช7องทางการจําหน7ายและการตลาด และการพัฒนา ตลาดต7างประเทศ สร�างมลูค/าทาง
เศรษฐกิจแก/ผู�ประกอบการรวม 2,445.38 ล�านบาท   

- พัฒนาระบบการให�ความรู�ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) จัดทํา

หลั ก สู ตร /เ น้ือ หาบน ระบ บ SME Academy 35 6 ใ นรู ปแบบ E-Learning  Platform Online ภายใต* ช่ือ 

www.smeacademy365.com มี SME เข*ารับการบริการพัฒนาผ7านระบบ SME Academy 365 จํานวน 10,148 

ราย เข*าอบรมออนไลนi 7,651 ราย โดยมีการประชาสัมพันธiให*ผู*ประกอบการ SME เข*ามาใช*งานระบบฯ อย7าง

ต7อเน่ือง รวม 177,055 ครั้ง     

- สนับสนุน Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ6สําหรับวิสาหกิจรายย/อย/วิสาหกิจชุมชน ด*านการ

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑi การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑi/บรรจุภัณฑi 

ได*แก7 (1) แพ็คเกจการพัฒนาสินค*าสมุนไพร/เครื่องสําอาง (2) แพ็คเกจการพัฒนาสินค*าอาหาร เคร่ืองด่ืม เกษตร

แปรรูป (3) แพ็คเกจการออกแบบผลิตภัณฑi/บรรจุภัณฑi/สร*างแบรนดi และ (4) แพ็คเกจพัฒนาผลิตภัณฑiท่ีมี

มูลค7าสูง (High Value Creation) โดยผู*ประกอบการได*รับการถ7ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑiให*มี

มูลค7าสูง เพ่ือให*ได*มาตรฐานหรือข*อกําหนดท่ีเก่ียวข*อง มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น เพ่ิมโอกาสทางการตลาด 

การออกแบบบรรจุภัณฑiให*ตรงตามความต*องการของผู*บริโภคในยุค New Normal การระบุฉลากบนบรรจุภัณฑi 

ที่เป5นไปตามข*อกฎหมาย และบรรจุภัณฑiง7ายต7อการขนส7ง ได*รับการตรวจวิเคราะหiความปลอดภัยอาหาร (Food  

Safety) ที่สอดคล*องกับข*อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑi มีการตรวจวิเคราะหiด*านฉลากโภชนาการ หรือการตรวจ 

วิเคราะหiความปลอดภัย เพ่ือเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียน อย. หรืออื่นๆ ผู*ประกอบการได*รับ Voucher รวม 435 ราย  

สามารถสร*างมูลค/าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นรวม 814.79 ล�านบาท  
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 (2) การสร�างปZจจัยเอื้อ  

- การสนับสนุนด�านการเงินผ/านโครงการส/งเสริมความรู�ด�านบริหารความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค�าระหว/างประเทศ ดําเนินการตั ้งแต7 20 ก.พ.63 – 23 ส.ค.64 

ผู*ประกอบการที่ทําการค*าระหว7างประเทศลงทะเบียนเข*าอบรมรูปแบบ E-learning จํานวน 1,286 ราย ได*รับ

วงเงินค7าธรรมเนียม FX Options รวมถึงได*รับการสนับสนุนค7าธรรมเนียมการค*าระหว7างประเทศ จํานวน 738 

ราย มี การซื้อ Options จํานวน 531 ราย จากจํานวนผู*ที่ได*รับวงเงินค7าธรรมเนียม FX Options รวม 2,768 

ส ัญญา ค ิดเป 5นม ูลค7า  82.44 ล *านดอลลาร iและคิดเป5นค7า  premium รวม 32.57 ล *านบาท และม ีการใช*

ค7าธรรมเนียมการค*า ระหว7างประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 683 ราย จากจํานวนผู*ท่ีได*รับสิทธิ์ คิดเป5น 

ค7าธรรมเนียม Trade Related Fees รวม 10.33 ล *านบาท สามารถรักษามูลค7าการส7งออกและนําเข *าได* 

2,565.97 ล*านบาท 

- การสนับสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล/งเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย/อมแห/งประเทศไทย (ธพว.) แบ7งเป5น 

 ระยะท่ี 1 : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมแห7งประเทศไทย (ธพว.) วงเงิน 

จัดสรร 5,000 ล*านบาท ตั้งแต7 1 มิ.ย.63 – 30 ก.ย.64    

 ระยะท่ี 2 : คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย7อย ในคราว 

การประชุมครั้งท่ี 6/2564 เม่ือ 16 ก.ค.64 อนุมัติให*นําเงินคงเหลือจากโครงการฯ ในส7วนของ 

การอนุมัติเงินกู*ให*ผู*ประกอบการ งบประมาณ 1,200 ล*านบาท ตั้งแต7 1 ส.ค.64 – 30 ก.ย.64

เพ่ือช7วยเหลือผู*ประกอบการ SME  ในกลุ7มธุรกิจโรงแรม และเก่ียวกับการท7องเท่ียว รวมทั้ง

กลุ7มธุรกิจภัตตาคาร ร*านอาหาร    

 มีจํานวนผู*ยื่นคําขอกู*และวงเงินท่ีได*รับอนุมัติ รายละเอียดดังนี้   

ผู�ยืน่คาํขอกู�  ได�รับอนมุัตเิงนิกู�  เบิกจ/ายเงนิกู�แล�ว 
   ระยะที่ 1         7,142 ราย 2,285 ราย 2,260 ราย 

 ระยะที่ 2           2,623 ราย 960 ราย 937 ราย 
 รวม                  9,765 ราย 3,245 ราย 3,197 ราย 

 วงเงนิท่ีขอกู� วงเงนิอนมุตั ิ วงเงนิเบกิจ/าย 
  ระยะท่ี 1          8,107.00 ล*านบาท 3,676.30 ล*านบาท 3,632.71 ล*านบาท 
  ระยะท่ี 2          857.83 ล*านบาท 317.16 ล*านบาท 311.83 ล*านบาท 

  รวม                8,964.83 ล*านบาท 3,993.46 ล*านบาท 3,944.54 ล*านบาท  

  ในส7วนการสนับสนุนของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย7อม (บสย.) มีผู*ประกอบการได*รับ 

สินเชื่อเพ่ิมจากสถาบันการเงินจากการค้ําประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเช่ือรวม 5,000 ล*านบาท 
  

***************************************************** 
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 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย/อมสู/สากล ประจําป"งบประมาณ 2564 

 ป- 2564 สสว. ในฐานะหน7วยงานเจ*าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู*ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย7อมสู7สากล ประจําป-งบประมาณ 2564 ได*รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท 

ดําเนินการร7วมกับ 10 กระทรวง 25 หน7วยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเป5น 17 กลุ7ม

โครงการ ส7งเสริมและพัฒนาผ7าน 55 กิจกรรม ซึ่ง สสว. ในฐานะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนไม7ได*รับจัดสรร 

งบประมาณจากแผนงานบูรณาการนี้ แต7มีผลการดําเนินงานส7งเสริมและพัฒนา SME ตามตัวชี้วัดภายใต*         

แนวทางการดําเนินงาน โดยมีผลการใช*จ7ายงบประมาณ จําแนกตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้    

รายละเอียด 
แนวทางท่ี 1 
Early State 

แนวทางท่ี 2 
Micro 

แนวทางท่ี 3 
Small 

แนวทางท่ี 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 

 เบิกจ7าย 311,075,404.83 55,746,341.52 670,108,221.74 51,385,789.17 21,297,838.77 1,109,613,596.03 

ผูกพัน 18,869,000.00 4,543,763.00 13,536,291.40 20,000,983.50 2,286,720.00 59,236,757.90 

เบิกจ7ายและ
ผูกพัน 

329,944,404.83 
(ร*อยละ 99.71) 

60,290,104.52 
(ร*อยละ 90.86) 

683,644,513.14 
(ร*อยละ 96.83) 

71,386,772.67 
 (ร*อยละ 86.68)  

23,584,558.77 
(ร*อยละ 96.75) 

1,168,850,353.93 
 (ร*อยละ 96.60) 

  คงเหลือ 967,795.17  
(ร*อยละ 0.29)  

6,062,495.48  
(ร*อยละ 9.14) 

22,355,186.86 
 (ร*อยละ 3.17) 

10,970,927.33 
 (ร*อยละ 13.32) 

793,241.23  
(ร*อยละ 3.25) 

41,149,646.07  
(ร*อยละ 3.40) 

   หน7วยงาน
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 หน7วยงาน 
(ไม7รวม สสว.) 

 ผลการพัฒนาและส7งเสริมผู*ประกอบการ ป- 2564 สามารถทําให*เกิดมูลค7าทางเศรษฐกิจโดยรวม 

12,543.78 ล*านบาท ประกอบด*วย เกิดมูลค7ารายได* 228.04 ล*านบาท มูลค7ายอดขายในประเทศ 4,444.54 ล*าน

บาท มูลค7ายอดขายจากการส7งออก 3,223.97 ล*านบาท มูลค7าการลงทุน 202.34 ล*านบาท มูลค7าการจ*างงาน  

837.07 ล*านบาท มูลค7าการลดต*นทุน 552.14 ล*านบาท มูลค7าการลดของเสีย 204.25 ล*านบาท มูลค7าผลิตภาพ

การผลิต 1,041.10 ล*านบาท มูลค7าผลิตภาพแรงงาน 38.65 ล*านบาท และอื่นๆ 1,771.68 ล*านบาท  

 ผู*ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม (SME) ได*รับประโยชนiรวมทั้งส้ิน 424,015 ราย 

คิดเป5นร*อยละ 115.07 จากเปjาหมาย 368,500 ราย เมื่อพิจารณาสัดส7วนของขนาดธุรกิจ พบว7า ธุรกิจที่ได*รับ

การพัฒนาส7วนใหญ7เป5นธุรกิจขนาดย7อม (Small) คิดเป5นร*อยละ 35.76 รองลงมา ได*แก7 ธุรกิจขนาดย7อย 

(Micro) คิดเป5นร*อยละ 26.07 ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) คิดเป5นร*อยละ 24.24 และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 

คิดเป5นร*อยละ 13.94 ของธุรกิจที่ได*รับการพัฒนาทั้งหมด 

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

02   ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส7งเสริม SME: สสว. เจ*าภาพแผนงานบูรณาการ 
  “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู*ประกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย7อมสู7สากล ประจําป-งบประมาณ 2564” 

หน7วย: บาท 
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การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2562-2564 

บทท่ี 
3 

ผลการเบิกจ&ายงบประมาณตั้งแต& ต.ค.63-ก.ย.64 
(1) งบประมาณป( 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ&ายประจําป( 
(2) งบประมาณป( 2564 ที่ได+รับการจัดสรรจากกองทุนฯ เพ่ิมเติม 
(3) งบประมาณป( 2563 ที่ได+รับการจัดสรรจากกองทุนฯ เพ่ิมเติม 
(4) งบประมาณป( 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย&อย 
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บทที ่3 การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562-2564 

สสว. ได+รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําป( 2564 จํานวน 1,113,094,400 

บาท ต&อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส&งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม ครั้งที่ 3/2563 เม่ือ 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+รับการจัดสรร

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,143,094,400 บาท เพ่ือดําเนินงาน/โครงการส&งเสริมและสนับสนุน MSME ผ&านงาน/โครงการที่

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

นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต+งบประมาณป( 2564 ยังได+รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 2,500,000 

บาท สําหรับการดําเนินงานโครงการนําร&อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข+อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับ

บริการจากภาครัฐ ป( 2564 (One Identification One SME - Phase I) เมื่อ 5 ก.ค.2564 และการดําเนินงานภายใต+

งบประมาณป( 2563 ท่ีได+รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 470,000,000 บาท เป^นการดําเนินการตามมาตรการ 

MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได+แก& โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 

(Doing Business Phase 3) และโครงการส&งเสริมความรู+ด+านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME          

ที่ทําการค+าระหว&างประเทศ และงบประมาณป( 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย&อย จํานวน 

10,000,000,000 บาท และมีผลการเบิกจ&ายงบประมาณ ดังนี้ 

  

(1) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ�ายประจําป�  

งบประมาณรวม 1,143,094,400 บาท แบ&งได+เป̂นค&าใช+จ&ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 

315,789,900 บาท และงบประมาณส&งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท เพ่ือการดําเนินงานใน 41 

งาน/โครงการ และมีผลการใช+จ&ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต& ต.ค.63 – ก.ย.64 คิดเป^นร+อยละ 94.98 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ�ายงบประมาณตัง้แต� ต.ค.62 – ก.ย.64 
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รายการ งบประมาณ เบิกจ&าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 1,143,094,400.00 803,744,163.43 281,937,213.13 1,085,681,376.56 57,413,023.44 

คิดเป/น 100.00% 70.31% 24.66% 94.98% 5.02% 

ค�าใช4จ�ายในการดําเนนิงานและ
บรหิารกองทนุฯ 

315,789,900.00 

100.00% 

265,511,135.48 
84.08% 

49,006,121.74 
15.52% 

314,517,257.22 
99.60% 

1,272,642.78 
0.40% 

งบประมาณส�งเสรมิและสนับสนนุ 
MSME 

827,304,500.00 

100.00% 

538,233,027.95 
65.06% 

232,931,091.39 
28.16% 

771,164,119.34 
93.21% 

56,140,380.66 
6.79% 

- ยุทธศาสตรdที่ 1 ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ  
ด+วย BIG DATA 

81,408,600.00 31,086,531.46 32,118,662.41 63,205,193.87 18,203,406.13 

- ยุทธศาสตรdที่ 2 พัฒนากลไก 
การส&งเสริมให+เข+าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

139,792,100.00 61,021,702.56 57,289,710.78 118,311,413.34 21,480,686.66 

- ยุทธศาสตรdที่ 3 สร+างสังคม
ผู+ประกอบการให+เติบโตและก+าว
สู&สากล 

569,297,500.00 435,159,390.80 128,018,331.87 563,177,722.67 6,119,777.33 

- ยุทธศาสตรdที่ 4 เพ่ิมศักยภาพ
องคdกรให+มีสมรรถนะสูง  

36,806,300.00 10,965,403.13 15,504,386.33 26,469,789.46 10,336,510.54 

(2) งบประมาณป� 2564 ทีไ่ด4รบัการจดัสรรจากกองทุนฯ เพ่ิมเตมิ 

งบประมาณ 2,500,000 บาท สําหรับการดําเนินงานโครงการนําร&อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single 

Sign On ฐานข+อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ ป( 2564 (One Identification One SME - Phase I) เริ่มต+น        

16 ก.ค.64 สิ้นสุด 15 ม.ค.65 ยังไม&มีผลการใช+จ&ายและผูกพัน ซ่ึงอยู&ระหว&างดําเนินการ โดยได+รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก

คณะกรรมการส&งเสริมฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 5 ก.ค.64  

(3)  งบประมาณป� 2563 ทีไ่ด4รบัการจดัสรรจากกองทุนฯ เพ่ิมเตมิ 

งบประมาณรวม 470,000,000 บาท สําหรับดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการ

อื่นๆ รวม 8 โครงการ ซึ่งเริ่มดําเนินงานต้ังแต&วันท่ี 20 ก.พ.2563 มีผลการใช+จ&ายรวมผูกพันสะสมตั้งแต& มี.ค.63 – ก.ย.64        

คิดเป̂นร+อยละ 84.62 ท้ังนี้ มีโครงการได+รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ซึ่งได+นํางบประมาณ 

10,000,000 บาท คืนเข+ากองทุนฯ แล+ว 

 

 

 

 

 

    หน&วย : บาท 
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โครงการ งบประมาณ เบิกจ�ายจรงิ ผูกพัน ยอดรวม คงเหลอื 
รวม (บาท) 470,000,000.00 223,569,488.18 174,163,447.24 397,732,935.42 72,267,064.58 

คิดเป/น 100.00% 47.57% 37.06% 84.62% 15.38% 

มาตรการ MSME 2020  
(6 โครงการ) 

205,000,000.00 
100.00% 

90,103,133.42 
43.95%  

42,629,802.00 
20.80%  

132,732,935.42 
64.75%  

72,267,064.58 
35.25%  

1)   โครงการจัดงานแสดงสินค+าทั่ว
ประเทศ SME FEST (ได+รับอนุมัติ
ปjดและคืนเงินเข+ากองทุนฯ แล+ว) 

40,000,000.00 31,826,607.02  -   31,826,607.02  8,173,392.98  

2)     โครงการพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพ่ิม
ช&องทางการตลาดให+แก& SME (ได+รับ
อนุมัติปjดและคืนเงินเข+ากองทุน
ฯ แล+ว) 

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

3)   โครงการพัฒนาระบบให+เอกชน
สามารถเป^นหน&วยงานส&งเสริม 
MSME (สิ้นสุด 31 ส.ค.2564) 

80,000,000.00 18,399,290.00  12,000,710.00  30,400,000.00  49,600,000.00  

4)   โครงการ Voucher เพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑdสําหรับ
วิสาหกิจรายย&อย/วิสาหกิจ
ชุมชน  (สิ้นสุด 31ส.ค.2564) 

30,000,000.00 11,860,547.00  12,605,000.00  24,465,547.00  5,534,453.00  

5)   โครงการพัฒนาระบบการให+
ความรู+ในการดําเนินธุรกิจแบบ
ครบวงจร (SME Academy 
365) (สิ้นสุด 31 ส.ค.2564) 

20,000,000.00 18,988,161.40  -   18,988,161.40  1,011,838.60  

6)   โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินศักยภาพ MSME  

        (SME Scoring/Big DATA)  
(ขยายถึง 31 มี.ค.2565) 

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

โครงการอื่น  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%   

1)    โครงการส&งเสริมความรู+ด+าน
บริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทํา
การค+าระหว&างประเทศ (FX 
Option) (ส้ินสุด 23 ส.ค.2564) 

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

2)   โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
การอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing 
Business Phase3) (ขยายถึง 
31 มี.ค.2566) 

40,000,000.00 20,000,000.00  20,000,000.00  40,000,000.00  -   

 

 

 

    หน&วย : บาท 

หมายเหตุ : 
 โครงการ FX Option ได+รับการจัดสรรงบประมาณ 450,000,000 บาท แบ&งการดําเนินงานออกเป̂น 2 ระยะ วงเงิน 225,000,000 บาทต&อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป(  
 โดยระยะท่ี 1 ได+รับอนุมัติขยายระยะเวลาถึง 23 ส.ค.64 และระยะท่ี 2 ไม&ได+ดําเนินการ 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 

บทท่ี 3 การเบิกจ&ายงบประมาณรายจ&ายประจําป(งบประมาณ 2563-2564 - หน+า 43 
 

(4)  งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดาํเนนิโครงการสนบัสนนุ SMEs รายย�อย 

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย&อย แบ&งการดําเนินงาน

เป^น 2 ส&วน ส&วนละ 5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อมแห&งประเทศไทย 

(ธพว.) และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย&อม (บสย.) มีผลการใช+จ&ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต& ธ.ค.62 - ก.ย.64        

คิดเป̂นร+อยละ 99.95  

รายการ งบประมาณ ใช4จ�ายจริง ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม (บาท) 10,000,000,000.00 3,768,294,965.14 6,226,351,333.76 9,994,646,298.90 5,353,701.10 

คิดเป/น 100.00% 37.68% 62.26% 99.95% 0.05% 

ธพว. รวม 5,000,000,000.00 3,768,294,965.14 1,226,351,333.76 4,994,646,298.90 5,353,701.10 

  100.00% 75.37% 24.53% 99.89% 0.11% 

 
สนับสนุน 

SMEs 
4,890,000,000.00 3,719,941,311.73 1,170,058,688.27 4,890,000,000.00 0.00 

 บริหารจัดการ 97,400,000.00 43,255,772.34 54,144,227.66 97,400,000.00 0.00 

 
ส&วน สสว.บริหาร

จัดการ 
12,600,000.00 5,097,881.07 2,148,417.83 7,246,298.90 5,353,701.10 

บสย. รวม 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 0.00 

  100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

หมายเหตุ:  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย&อม (บสย.) วงเงินสินเช่ือรวม 5,000 ล+านบาท และ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ัง

ท่ี 10/2564 เม่ือ 15 ก.ย.64 มีมติอนุมัติปรับแผนการดําเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs รายย&อย ในส&วนของเงินสนับสนุนงบประมาณ

โครงการ บสย. SMEs สร+างไทย ดังน้ี 

จากเดิม งวดท่ี 1 เบิกจ&ายเงินงบประมาณจํานวน 500 ล+านบาท ได+ทันทีเม่ือ สสว. และ บสย. ได+ดําเนินการบันทึกข+อตกลงความร&วมมือ

แล+ว และงวดถัดไป เบิกจ&ายเงินงบประมาณตามท่ี บสย. ได+จ&ายค&าชดเชยความเสียหายให+กับธนาคารตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

เป̂น ป( 2564 ไม&มีการเบิกจ&ายเงินสนับสนุน ส&วนแผนการดําเนินงานป( 2565 เป̂นต+นไป ให+ สสว. นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการ

ประชุมคร้ังต&อไป  

 

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

 

    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 นักวิชาการ SMEs 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

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

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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