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Message from General Prawit Wongsuwan

Deputy Prime Minister of Thailand

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นกําลังสําคัญ
ใน การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและท่ีผา่นมาไดร้บัผลกระทบ   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙   รัฐบาลจึงมีแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพ และ  
ความแข็งแกร่งของ SME ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดย 
บรูณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานภาค ีท้ังภาครฐัและภาคเอกชน 
เพื่อเสริมกําลังและยกระดับศักยภาพของ SME ไทยให้สามารถ
อยู่รอด ล้มแล้วลุกไว และฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ    
ให้กลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะการให้  
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดอืดร้อนของผูป้ระกอบการ SME 
การสนบัสนนุการฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  รวมถึงการรักษาระดับการ 
จ้างงาน และการบรรเทาภาระหนี้สินของผู้ประกอบการด้วย

สารจาก
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

Small and medium enterprises (SMEs) play an 

important role in driving Thailand's economy, e.g., 

job creation and income distribution. However, in the 

past years, Thailand has been affected by the 

epidemic of the Coronavirus Disease 2019, which 

also had a significant impact on SMEs. The government, 

therefore, has established guidelines for enhancing 

the potential and strength of Thai SMEs to be ready 

for a variation by integrating cooperation with partner 

agencies from both public and private sectors to 

enhance the capacity of Thai SMEs for a quick fall 

and a quick recovery to survive and recover from the 

effects of coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic 
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มาตรการทางการเงิน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการยกระดับ
ศักยภาพ SME ให้สามารถแข่งขันและดําเนินธุรกิจต่อไปได้  
ในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ   ด้วยการส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาสินค้าและ
บรกิารให้ได้คณุภาพ มมีาตรฐาน เพือ่สร้างมลูค่าสินค้าจากการใช้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
รวมท้ังส่งเสริมการปรับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจให้สะดวกตอ่
การประกอบธุรกิจ และอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
เข้าถงึบรกิารของรฐัได้ มากยิง่ขึน้ อาทิ โครงการนําร่อง “SME 
ONE ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” ซึ่งผมขอชื่นชม
สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ที่เป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา SME 
ไทยอย่างเข้มแข็งตลอดมา 

ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัง
ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีทุกคน พร้อมท้ังขออาราธนาคณุพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนประสบ 
แต่ความสุข ความเจริญ มีกําลังกาย กําลังใจท่ีเข้มแข็ง และ 
สัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันพัฒนา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

and achieve long-term growth. Especially helping     

and alleviating the suffering of SME entrepreneurs, 

supporting for rehabilitation of businesses affected by 

the COVID-19 pandemic situation, as well as maintaining 

employment levels and relieving the burden of debts 

of the entrepreneur with financial measures. Furthermore, 

preparing SMEs to compete in new economic contexts 

through projects to promote the adoption of technology 

and digitalization in the organization and business 

management, high-quality products and services 

development projects to standards, increase value, 

utilizing science, technology, innovation and creativity, 

as well as regulating the business environment to 

facilitate business operations through the pilot project 

"SME One ID : One Code, One Operator" to make it easier 

for entrepreneurs to access government services.

In this regard, I would like to commend the Office of 

Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) for 

being a coordinator between the government and 

private sectors, and an important force in promoting 

and developing Thai SMEs.

On the occasion of the publication of the 2021          

performance report of the Office of Small and Medium 

Enterprises Promotion, I would like to extend my best 

wishes to all executives and staff, who have 

performed their duties to the fullest. Also, I would call 

to the Triratna and all sacred forces, as well as His 

Majesty the King and Her Majesty the Queen to grant 

you all happiness, wealth, strong body and mind, and 

success in all endeavors to help us drive the Thai 

economy to prosper steadily, sustainably, in perpetuity.
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Message from Mr. Supattanapong Punmeechaow

Deputy Prime Minister
Vice Chairman of the National Board 
of SME Promotion

ในรอบปีท่ีผ่านมา ธุรกิจ SME ได้รบัผลกระทบเนือ่งจากสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นอย่างมาก  
บางธุรกิจได้รบัผลกระทบมาก อาทิ ธุรกิจในภาคการค้า การท่องเท่ียว
และบริการ บางธุรกิจได้รับผลกระทบน้อย บางธุรกิจที่สามารถ 
ปรบัตวัได้เรว็กส็ามารถพลกิวกิฤตเป็นโอกาส และทํากําไรได้กมี็

อย่างไรกต็าม รฐับาลพยายามอย่างแน่วแน่กบัการช่วยเหลอื SME 
ในทุก ๆ  ด้านอย่างเต็มที่ โดยให้ความสําคัญกับการจัดกลุ่ม SME 
ตามศกัยภาพและปัญหาท่ีกําลงัเผชญิ (กําหนด Segment) ของ
แต่ละธุรกิจ โดยจัดเตรียมมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่ม SME กลุ่มที่
รายได้พออยู่ได้ ยังสามารถจ้างงานได้อยู่ กลุ่มท่ีเข้มแข็งและมี  
รายได้ดอียู ่ กลุม่ท่ีขาดทุนต่อเนือ่ง มหีนีสิ้น (ไม่ใช่จากสถานการณ์  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)) และกลุ่มธุรกิจ
ดั้งเดิมท่ีขายได้ไปเรื่อย ๆ เช่น ธุรกิจในครัวเรือน ครอบคลุม   
ถึงกลุ่มผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้  และเกษตรกรปรับไปสู่ธุรกิจ

สารจาก
นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

รองนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

During recent years, SMEs have been severely 

affected by the COVID-19 pandemic. The government, 

therefore, is steadfast in helping SME in all areas   

by prioritizing the group of SMEs based on their    

potential and support required (i.e. segment defining) 

and implementing assistant measures and initiatives 

appropriate to each group to cover a wide range 

of those who retain sufficient income and able to 

provide employment, including strong businesses 

with good income, or those facing consecutive 

loss and in debt (not from the COVID-19 pandemic), 

traditional businesses with stable sales, such as 

household businesses, the elderly and agriculture 

small businesses. Our measures and initiatives  

also include fund injection, liquidity enhancement, 

debt moratorium, and litigation delay, measures  
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ซึง่มาตรการและโครงการต่าง ๆ  อาทิ มาตรการเตมิเม็ดเงิน เสรมิ
สภาพคล่อง มาตรการพักชําระหนี ้และชะลอการดําเนนิการทาง
กฎหมาย มาตรการสร้างโอกาสเข้าถงึแหล่งเงินในระบบท่ีมีต้นทุน 
ตํ่าลงและเป็นธรรม มาตรการฟ้ืนฟูธุรกิจ–สร้างงานสร้างอาชพี 
โครงการส่งเสรมิและรกัษาระดบัการจ้างงานในธุรกิจ SME เพือ่ 
มุ่งเร่งฟื้นฟู SME ที่ประสบปัญหาให้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง

ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้ สสว. จัดเตรียมแผน    
ปฏิบัติการส่งเสริม SME ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เพื่อให้ก้าวทันโลกเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยให้  
ความสําคญักบัเรือ่งการพฒันานวัตกรรม ในการพฒันาผลติภณัฑ์ 
ใหม่ ๆ  สามารถช่วยทุกกลุ่ม SME ให้มีส่วนร่วมของการเติบโต 
ขยับขนาดการเติบโตของธุรกิจ ยกระดับกลุ่มศักยภาพสู่สากล 
และส่งเสริมโครงการนําร่อง “SME ONE ID : หนึ่งรหัส หนึ่ง
ผู้ประกอบการ” จูงใจ SME ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาในระบบ
ด้วย เพือ่ช่วยเหลอืสนบัสนนุ SME ให้เข้าถงึการดแูลของภาครฐั

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและให้กําลังใจสํานักงานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการมุ่งม่ันรว่มกนัแกป้ญัหา
และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ SME อย่างแข็งขัน อีกท้ัง
ยงัคอยตดิตามผลลพัธ์ของมาตรการและโครงการต่าง ๆ  รบัฟัง
เสียงจากผูป้ระกอบการภาคเอกชน และพรอ้มจะให้การสนบัสนนุ
เพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุมาตรการเพ่ือให้สอดคล้องกบัความจําเปน็
ในการฟื้นตัวและเติบโตของ SME ต่อไปอย่างยั่งยืน

to create financial access opportunity in a system    

with lower and fair costs, business rehabilitation   

measures–job creations, project promoting and  

maintaining employment levels in the SMEs for   

the recovery of struggling SMEs to make a solid 

recuperation.

Moreover, the government has assigned the Office of 

Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)      

to launch an SMEs promotion action plan to achieve 

tangible results in accordance with the goals set out 

and aligned with the 20-year national strategy, to 

boost SMEs in all segments to participate in economic 

growth, increase business growth rate, build capability 

and competitiveness for the international stage, and 

to promote the pilot project “SME ONE ID : One Code, 

One Operator”, which helps incentivize the SMEs to 

join this project and allows us to help them to access 

government services.

On this occasion, I would like to express my appreciation 

and encourage OSMEP for activelt striving and 

enhancing SMEs competitiveness, as well as driving 

aforementioned measures and initiatives to provide 

additional supports or improvements to meet the 

need of SMEs to ensure their sustainable recovery, 

growth and prosper. 
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Message from Mr. Mongkol Leelatham

Chairman of the Executive Board 
for the Office of Small and Medium 
Enterprises Promotion (OSMEP)

จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และมีความพยายาม
อย่างจรงิจงัในการออกมาตรการ โครงการต่าง ๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) และ
ให้ความช่วยเหลอื SME ในทุก ๆ ด้านอย่างจรงิจงั ซึง่สํานกังาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทํางาน
หนักอย่างเต็มท่ี ทุ่มเทสรรพกําลังทุกๆ ด้าน เพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาและสามารถช่วยเหลือ SME กว่า ๓.๒ ล้านราย ให้
สามารถผ่านวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งมาตรการและโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน โครงการ SME 
คนละครึง่ โครงการคนละครึง่ โครงการเราเท่ียวด้วยกนั โครงการ 
ส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯลฯ 
พร้อมท้ังความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ      
และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงต่าง ๆ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงธนาคาร
ต่าง ๆ  ฯลฯ ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของท้ังปี ๒๕๖๔ GDP    

สารจาก
นายมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

Since the government has approved the Small    

and Medium Enterprises Promotion Action Plan 

2021-2022 and has made significant efforts to 

implement measures and projects to address the 

impacts of the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic 

and actively assist SME in all aspects, the Office of 

Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), 

therefore, has been working diligently and directing 

all resources to jointly solve problems and has 

assisted over 3.2 million SMEs to get through the 

crisis smoothly. The various projects and measures, 

such as financial aids, the SME Half-Half Co-Payment 

scheme, Regular Half-Half Co-Payment scheme,  

the We Travel Together project, the project helping 

SME access public procurement, etc., as collaborations 

of relevant agencies, both public and private sectors.  

10 รายงานประจำป สสว. 2564



ของ MSME ขยายตัว ๓.๐% สูงกว่าที่ สสว. ประมาณการไวท้ี่ 
๒.๔% ขณะที่ GDP ของประเทศไทยปี ๒๕๖๔ ขยายตัว ๑.๖% 
มากกว่าท่ีสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมาณการไว้ที่ ๑.๒% ซึ่งจะพบว่าธุรกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้
อกีครัง้ หลังจากการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ และการเปิด
ประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายเป็นสําคัญ นอกจากนี้ มูลค่า      
การส่งออกของ MSME ในปี ๒๕๖๔ ยังเติบโตถึง ๑๘.๓%  
ซึง่กลบัมาเตบิโตได้สูงกว่าในปี ๒๕๖๒ หรอืก่อนสถานการณ์โรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) สําหรบัการจ้างงานของ 
MSME พบว่ากลับมาขยายตัวได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นมา ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดี

คณะกรรมการบริหาร สสว. พิจารณาว่าการดําเนินธุรกิจในปี 
๒๕๖๕ ยังคงมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง โดย SME 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอยู่เพียง ๒๕% ของ SME ทั้งหมด 
ซึ่ง SME กลุ่มนี้อาจจะเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐได้   
และสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ แต่ SME อีก ๗๕% ที่มีสถานะ
เปน็บคุคลธรรมดาและวสิาหกิจชมุชนเปน็กลุ่มท่ีนา่เปน็ห่วง ท่ีสุด
เพราะยังขาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  และยัง 
ไม่สามารถปรับตัวเพ่ือเผชิญกับภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นในปี 
๒๕๖๕ ดังนั้น สสว. จึงมีความจําเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง เร่งประสานงานและพฒันาส่งเสรมิโครงการ 
นําร่อง “SME ONE ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” ให้
เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายให้ได้ เพื่อให้ SME 
ประคองธุรกิจให้อยู่รอด และพัฒนาธุรกิจให้อยู่ยาวต่อไป

e.g., the ministries, the Federationof Thai Industries,  
the Thai Chamber of Commerce, several banks, etc., 

has resulted in the 2021 overall economic outlook with 

the GDP of the MSME growing by 3.0%, higher than   

the OSMEP's estimation of 2.4%. Meanwhile, Thailand's 

GDP grew by 1.6%, higher than the Office of the 

National Economic and Social Development Council's 

estimated 1.2%. We can see businesses starting to 

recover after the easing of lockdown measures and 

the country's reopening during the last quarter. 

Furthermore, the value of MSME exports in 2021 

increased by 18.3%, higher growth than in 2019 or 

before the spread of the coronavirus 2019 (COVID-19). 

MSME employment has also rebounded since October 

2021, which showed a positive sign. 

The OSMEP Executive Board has assessed that 

business operations in 2022 remain highly volatile and 

uncertain, with only 25% of all SMEs having registered 

as juristic persons. This group of SME may have 

access to government assistance and be able to 

survive. However, 75% of SMEs with the status of being 

individual and community enterprises are the most 

problematic because they lack the opportunity to 

receive government assistance and cannot adapt to 

the crises that may arise in 2022. Therefore, the 

OSMEP must cooperate with stakeholder agencies to 

accelerate the coordination and development of the 

pilot project "SME One ID : One Identification, One SME" 

to actualize the project and achieve the envisioned 

outcomes for the SMEs to sustain their businesses, 

survive and develop their businesses to become 

sustainable in the future. 
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สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
ในฐานะหนว่ยงานท่ีเปน็กําลงัหลกัในการชว่ยเหลอืและสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการ SME และ Micro SME ของประเทศ โดยมี 
หน้าท่ีกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน SME 
ได้ดําเนินการอย่างเต็มกําลัง เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู SME 
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ สสว. ได้จดัทําโครงการส่งเสรมิ SME ท่ีสําคญัดงัต่อไปนี ้
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early State/ 
Start up) ๒. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) ให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ๓. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small Enterprises หรือ SE) ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่  
ซึ่งผลการดําเนินการของแต่ละโครงการประสบความสําเร็จ  
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

สารจาก
นายวีระพงศ มาลัย

ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

Message from Mr. Veerapong Malai

Director-General
of the Office of Small and Medium
Enterprises Promotion (OSMEP)

The Office of Small and Medium Enterprise Promotion 

(OSMEP), as the main agency providing assistance 

and support to our country’s SMEs and Micro SME 

entrepreneurs, is tasked with the duty of laying out 

the policies and strategies for fully driving SMEs 

forward to help recuperate the SMEs affected by the 

coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic. Therefore, in 

2021, the OSMEP has launched key SMEs promotion 

projects as follows: 1. Promotion and development of new 

entrepreneurs (Early State/Start up), 2. Development  

of Micro SMEs on professional business operation, 

and 3. Modernization the business of small enterprises 

or SE. Each project has successfully achieved their 

expected outcomes.
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ยิ่งไปกว่านั้น จากมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล   
ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ สสว. สามารถดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ 
อาทิ ๑. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย ๒. นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง 
จากฐานราก (ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) ๓. นโยบายการปฏิรูป 
การบริหารจัดการภาครัฐ (ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อ
ต่อการทําธุรกิจ) ๔. นโยบายเร่งด่วนมาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๕. นโยบายเร่งด่วน  
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ซึ่งผล 
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

อย่างไรกต็าม ในปี ๒๕๖๕ สสว. ได้เร่งประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ SME กลับมาฟื้นตัวโดย 
เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ SME มาเข้าร่วมโครงการ 
“SME ONE ID : หนึง่รหัส หนึง่ผูป้ระกอบการ” เพือ่การเข้าถงึ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล การเสริมสภาพคล่องให้ SME 
การสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  
การส่งเสรมิการส่งออก เป็นต้น เพือ่ให้เกิดการจ้างงาน การกระจาย 
รายได้มากขึ้น และเศรษฐกิจโตขึ้น 

ผมเชื่อมั่นว่าแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของ สสว.    
จะสามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ SME สามารถ
ปรบัตวั และประคองตวัเพือ่ความอยูร่อดในยคุ New Normal
ได้ ยิ่งไปกว่านั้น สสว. จะสามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ         
ของ SME ให้ปรบัเปลีย่นพฒันาตวัเองเพือ่เตบิโตในยคุ Next 
Normal ได้เช่นกนั ภายใต้แนวคดิ “SME Transformation 
ก้าวสู่วิถีใหม่ ขับเคลื่อนไปในอนาคต” เพื่อเติบโต ก้าวทันโลก 
มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยนื 
เพือ่เป็นกําลงัสําคญัในการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป

Moreover, following the government’s various measures 

and projects identified in the Small and Medium             

Enterprises Promotion Action Plan 2021-2022, the OSMEP 

has been able to carry out the work in accordance with 

government policies and the prime minister's directives 

to produce tangible outcomes, such as 1. Thailand's 

Economic and Competitiveness Development Policy 2. 

Development policy aimed at strengthening up from the 

foundation (community enterprises promotion) 3. Public 

sector management reform policy (revising regulations 

and laws to increase the ease of doing business) 4. 

Urgent policy on economic measures to cope with the 

volatility of the global economy, and 5. Urgent policy 

on laying the foundation for the country's economic system 

for the future, etc. The implementation results have met 

each project’s stated goals.

Nevertheless, in 2022, the OSMEP has expedited the 

coordination effort with various agencies, both public 

and private, to ensure that SMEs recover as quickly as 

possible, such as encouraging SMEs to participate in the 

"SME One ID : One Code, One Operator" program to boost 

access to government assistance, enhance liquidity for 

SMEs, create opportunities, expand SMEs’ market reach, 

and promoting exports, etc., to stimulate employment, 

increase income distribution, and create economic growth.

I firmly believe that the principles and practices of the 

OSMEP will be able to help, support, and encourage 

SMEs to adapt and sustain themselves to survive in the 

new normal era. Moreover, the OSMEP will be able to 

enhance the capacity of SMEs to be able to adapt     

themselves to grow in the “Next Normal” era as well, 

under the concept of "SME Transformation: step into a new 

approach, drive to the future," to grow, keep pace with 

the world, be competitive, with stability, prosperity, and 

sustainability to become the major driving force for the 

country's economy.
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VISION
เปนผูชี้นําในการขับเคลื่อน
และเพิ่มศักยภาพ MSME 
สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
To be the leader in driving and 
enhancing MSME competency towards 
prosperity with sustainability.
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Integrate and drive the MSME promotion activities
of the public and private sectors so that

MSME can grow and compete internationally.

MISSION
บูรณาการและผลักดันการสงเสริม

MSME ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให MSME สามารถเติบโต

และแขงขันไดในระดับสากล
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ภาพรวมผลการดำเนินงานสงเสริม
และสนับสนุน MSME ป 2564

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำป 2564
ภาพรวมผลสำเร็จตามตัวชี้วัดภายใตแผนปฏิบัติการ 
ภาพรวมผลการดำเนินงานสงเสริม MSME ภายใตแผนปฏิบัติิการประจำป 2564 ของ สสว.
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจของ สสว. ป 2564-2565
ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสงเสริม MSME ป 2564
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดำเนินการแผนบูรณาการสงเสริม MSME ป 2564
ปญหาอุปสรรคในการสงเสริม MSME ที่ผานมา
ขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนการสงเสริม MSME ในระยะตอไป 
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สสว. ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2564 รวมทั้งสิ้น 1,143,094,400 บาท เพื่อดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุน  
MSME ผ่าน 41 งาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจําปี 2564 ของ สสว. นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต้       
งบประมาณปี 2564 ยังได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม จํานวน 1 โครงการ และการดําเนินการตามมาตรการ MSME 
2020 และโครงการอืน่ๆ จํานวน 8 โครงการ ภายใต้งบประมาณปี 2563 และงบประมาณปี 2562 งบกลาง เพือ่ดําเนนิโครงการ
สนับสนุน SME รายย่อย จํานวน 1 โครงการ

งบประมาณป 2562 งบประมาณป 2563 งบประมาณป 2564

1 โครงการ 41 งาน/โครงการ8 โครงการ 1 โครงการ

10,000,000,000
บาท

1,143,094,400
บาท

470,000,000
บาท

2,500,000
บาท

+

01
ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำป 2564
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

72.37%

27.63%
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
1,143,094,400 บาท

คาใชจายในการดำเนินงาน
และบริหารกองทุน

315,789,000 บาทงบประมาณสงเสริม
และสนับสนุน MSME

827,304,500 บาท
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แผนปฏิบัติการ สสว. ป 2560-2565
(ฉบับทบทวนป 2564-2565)

VISION
เป็นผูช้ีนํ้าในการขับเคล่ือน
และเพิม่ศักยภาพ MSME 
สูค่วามมัง่คัง่อย่างยัง่ยนื

ผลสัมฤทธิ์
มลูค่าทางเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า 3,800
ล้านบาท

MISSION
บูรณาการและผลักดันการส่งเสรมิ
MSME ของหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน เพือ่ให้ MSME สามารถ
เตบิโตและแข่งขันได้ในระดบัสากล

1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและ
 ติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม
 หน่วยงานส่งเสริม MSME ของ
 ประเทศ
1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม
 MSME ทั้งในและต่างประเทศ
1.3 พัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้
 รองรับ MSME BIG DATA
1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/
 ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
 ด้าน MSME  

2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโต
 ของ MSME
2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ 
 OSS และเชื่อมโยงนโยบาย
 ของรัฐ
2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา/
 เครือข่ายการให้บริการ

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ 
 (Early Stage/Startup)
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย
 ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ
 (Micro)
3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้
 ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้
 สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
 องค์กร
4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่
 Smart Office
4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผล
 และมีธรรมาภิบาล

1. จำนวนมาตรการ/แผนงานที่มี
 ผลกระทบสูงต่อ GDP (High  
 Impact) ที่ถูกดำเนินการ  
 (มาตรการ/แผนงาน) เป้าหมาย  
 1 เรื่อง
2. พัฒนาฐานข้อมูล MSME 
 เป้าหมาย 2 ฐานข้อมูล

1. จำนวน MSME ที่เข้าถึงบริการ  
 Online และ Offline เป้าหมาย  
 190,000 ราย
2. พัฒนาและยกระดับระบบ 
 สนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศ 
 เพื่อการประกอบธุรกิจ เป้าหมาย  
 1 ระบบ

1. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และ
 ผู้ประกอบการ MSME ได้รับ
 การพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย  
 23,000 ราย

1. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน
 เป้าหมาย 4.1000 คะแนน
2. ปรับปรุงกระบวนการสำคัญ 
 เป้าหมาย 10 กระบวนการ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน 
 การปฏิบัติการ เป้าหมาย 2 ระบบ

81,408,600 บาท 139,792,100 บาท

คาใชจายดำเนินงานและบริหารกองทุน 315,789,900 บาท

งบประมาณรวม 1,143,094,400 บาท ตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 1,113,094,400 บาท 
และขอใช้เงินคงเหลือกองทุนฯ เพิ่มเติม 30 ล้านบาท

หมายเหตุ: ขอใช้เงินคงเหลือกองทุนฯ ปี 2564 เพิ่มเติม 30 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่มา: ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ของ สสว. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ 25 ก.ย.2563

569,297,500 บาท 36,806,300 บาท

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับการบูรณาการ

MSME ของประเทศ
ดวย BIG DATA

พัฒนากลไกการสงเสริม
ใหเขาถึง MSME 

และเศรษฐกิจชุมชน

สรางสังคมผูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

เพิ่มศักยภาพองคกรใหมี
สมรรถนะสูง (High

Performance Agency)

เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ชี้นำ
การขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ
MSME และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และ
เป็นประโยชน์

ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการ
และสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุน
การทำธุรกิจของผู้ประกอบการ
และใช้งานได้จริง

สร้างสังคมผู้ประกอบการ
ที่เข้มแข็ง

พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
และสามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานและทิศทางของ
องค์กร

15 โครงการ/2 ตัวช้ีวัด 9 โครงการ/2 ตัวชี้วัด 10 โครงการ/1 ตัวชี้วัด 7 โครงการ/3 ตัวชี้วัด

วัต
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CORE VALUE
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มาตรา 16 (3/1) (5) (8)มาตรา 16 (1) - (4) มาตรา 16 (6) (8) มาตรา 16 (6) (7) (8)

Professional Service Mind
Relationship Merit Integrity
Ownership Excellence

20 รายงานประจำป สสว. 2564



02
ภาพรวมผลสำเร็จตามตัวชี้วัดภายใต
แผนปฏิบัติการประจำป 2564 ของ สสว.(1)

ดำเนินการภายใตแผนปฏิบัติการทั้ง 4 ยุทธศาสตร 
สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ
(1) แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 ของ สสว. ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ 25 ก.ย. 2563
(2) ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับการแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

1. จำนวนมาตรการ/
 แผนงานที่มีผลกระทบ
 สูงต่อ GDP (High 
 Impact) ที่ถูก
 ดำเนินการ (มาตรการ/
 แผนงาน)

2. พัฒนาฐานข้อมูล 
 MSME

ผลสัมฤทธิ์
มูลคาทางเศรษฐกิจของ MSME

5,251.58 ลานบาท
(เปาหมาย 3,800 ลานบาท)

ผลลัพธ
ผูประกอบการไดรับความชวยเหลือ

และพัฒนาจาก สสว.
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 92.33

(เปาหมายไมนอยกวารอยละ 70-80)
สำรวจจากกลุมตัวอยาง 391 ราย

ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด แผน ผล

ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศดวย BIG DATA

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางสังคมผูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

ยุทธศาสตรที่ 4
เพ่ิมศักยภาพองคกรใหมีสมรรถนะสูง
(High Performance Agency)

1
เรื่อง

1 ฐาน
ข้อมูล

1 เรื่อง
การคืนภาษี
มูลค่าเพิ่ม 
VAT ให้ SME

1 ฐานข้อมูล
ข้อมูลเชิง
โครงสร้าง/ 
ข้อมูลเชิงลึก

1. จำนวน MSME ที่
 เข้าถึงบริการ Online 
 และ Offline

2. พัฒนาและยกระดับ
 ระบบสนับสนุนและ
 เชื่อมโยงระบบนิเวศ 
 เพื่อการประกอบธุรกิจ

ตัวชี้วัด แผน ผล

190,000
ราย

1
ระบบ

206,557
ราย

1 ระบบ
(ระบบขึ้น
ทะเบียน SME
เพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ)

1. จำนวนผู้ประกอบการ
 ใหม่และผู้ประกอบการ 
 MSME ได้รับการ
 พัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด แผน ผล

23,000
ราย

25,578
ราย

1. ผลประเมินกองทุน
 หมุนเวียน

2. ปรับปรุงกระบวนการ
 สำคัญ

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
 มาใช้ในการปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด แผน ผล

4.1
คะแนน

10
กระบวน

การ
2

ระบบ

4.4158(2)

10
กระบวนการ

2 ระบบ
(D-join/HRIS)

21Annual Report OSMEP 2021



ผลลัพธ์

-
25,578

2,234

208,334

SME ไดรับ
ประโยชน

(ราย)

03
ภาพรวมผลการดำเนินงานสงเสริม MSME
ภายใตแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ของ สสว.

มี MSME ไดรับการพัฒนาและไดรับประโยชน 236,146 ราย (เปาหมาย 216,562 ราย)
เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวม 5,251.58 ลานบาท (เปาหมาย 3,800 ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 1
 Ecosystem
(1) บูรณาการขับเคลื่อน MSME
• สสว. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผน
 บูรณาการส่งเสริม SME
• จัดทําแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5
 (พ.ศ. 2566-2570)
• แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2564-2565
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ก.ย. 64
• ขับเคลื่อนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 ให้กับผู้ประกอบการ SME
• ต่อยอดมาตรการ SME-GP

(2) บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ
• เกิดเครือข่ายความร่วมมือในและ
 ต่างประเทศ 57 เครอืข่าย มี MSME ร่วม
 กิจกรรมสร้างเครือข่าย 2,022 ราย

(3) บูรณาการข้อมูล SME Big Data
• เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ
• ปรบัปรงุข้อมลูโครงสร้างการวเิคราะห์
 ข้อมูลผู้เข้ารับบริการภาครัฐ
• Open Government Data

  Ecosystem
(1) เพิ่มศักยภาพบุคลากร ปรับปรุง

กระบวนงานในองค์กร เตรียม
ความพร้อมสู่ PMAQ 4.0

(2) ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office ได้แก่ ระบบ 
D-join และ HRIS

(3) ผลักดันองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

• ป.ป.ช. ปี 2564 ได้ 93.70 จาก
 100 คะแนน
• ประเมินผลการดําเนินงานของทุน
 หมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2564 จาก
 การประเมินตนเอง ได้อยู่ที่ 4.4158*
• ความพึงพอใจภาพรวมร้อยละ 88.43

ยุทธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรที่ 3
Early Stage

ได้รับการพัฒนา 
3,339 ราย
มูลค่าเศรษฐกิจ
330 ล้านบาท

Micro
ได้รับการพัฒนา 
10,586 ราย
มูลค่าเศรษฐกิจ
1,490.27 ล้านบาท

Small
ได้รับการพัฒนา 
11,653 ราย
มูลค่าเศรษฐกิจ
3,246.53 ล้านบาท

Ecosystem

MSME 196,331 ราย เข้ารับ
คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้นในการ
ดําเนินธุรกิจผ่านศูนย์ OSS

ผลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มีจํานวน 100,752 ราย
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ผูป้ระกอบการ SME ท่ีขึน้ทะเบยีน
กับ สสว. 551,306 ล้านบาท

SME Access เชื่อมต่อระบบ
การให้บริการของ สสว. 4 ระบบ
www.smeone.info / SME 
CONNEXT / SME Academy
365 / SME Coach

ยุทธศาสตรที่ 2

 *ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลาง
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กลไกการขับเคลื่อนภารกิจ
ของ สสว. ป 2564 - 2565

PA
IN

 P
OI

N
T

Policy & Integrate Ecosystem
Inclusive Service

Entrepreneurship
Development

HPO

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

ยุทธศาสตรที่

ข้อมูลกระจัดกระจาย 
ยากต่อการเข้าถึง บูรณาการ
ไม่ต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมี

รายได้/คำสั่งซื้อลดลง

ผู้ประกอบการขาดการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน/ปรับเปล่ียนธุรกิจ/
Market/ ขาดการรวมกลุ่ม

ขาดพันธมิตร

ยากต่อการเข้าถึงเครื่องมือ
ภาครัฐ ขาดความสามารถ

ในการเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาระงาน มากกว่า
จำนวนบุคลากรที่มีอยู่

• ขับเคล่ือนงบบูรณาการส่งเสริม
 SME ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
 ส่งเสริม SME ในภาพรวม
• Policy networking (ภาครัฐ)
 & War room (ภาคเอกชน)
• นโยบายส่งเสริมการเข้าถึง
 ตลาดจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
• SME Data Exchange

• พัฒนาบุคลากรให้มี
 ความสามารถตามภารกิจ
• Smart Office พัฒนาระบบ
 บริหารจัดการให้ทันสมัย
• Process พัฒนาระบบงาน
 และส่ือสารท่ัวถึง

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
• ศูนย์ OSS ท่ัวประเทศ
• SME Access
 (Platform: Train the 
 Coach / SME One /
 SME Connext / 
 Academy 365)
• SME Wallet พัฒนากลไก
 ช่วยลดต้นทุน
• BDS พัฒนาผู้ประกอบการ
 ผ่าน Service Provider
 (ภาครัฐและเอกชน)

Early Stage/Startup
พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้น
ให้สามารถเติบโตได้

Micro
พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

Small
พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม
ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่

02

01 03

04
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ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบูรณาการ
พัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
ประจำปงบประมาณ 2564

สสว. ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ที่ปรึกษา) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของ 25 หน่วยงาน  
ที่ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้

การดําเนนิงานในปีงบประมาณ 2564 ตัง้แต่ 1 ต.ค. 2563–30 ก.ย. 2564 จากการรายงานผ่านระบบ data.sme.go.th ของ     
สสว. มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 1,168,850,353.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
1,210,000,000 บาท 

มีผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้รับประโยชน์รวมท้ังส้ิน 424,015 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.07 
จากเป้าหมาย 368,500 ราย ผ่านการพัฒนาและส่งเสริม 5 แนวทาง ได้แก่

สสว. ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการ รวมกับ 10 กระทรวง 25 หนวยงาน

424,015 ราย
มีจำนวน SME ไดรับประโยชน

(จากเปาหมาย 368,500 ราย)
คิดเปนรอยละ 115.07

1,210,000,000 บาท
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

• เบิกจายผูกพัน 1,168,850,353.93 บาท
• คิดเปนรอยละ 96.60

แนวทางสงเสริม เปาหมาย ผลสำเร็จ หนวยนับ

18,026

18,779

58,209

5,528

323,473
82

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย
ศูนย

8,500

19,000

58,000

3,000

280,000
82

แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มตนใหสามารถเติบโตได (Early Stage)

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายยอยใหประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ (Micro)

แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมใหกาวสูธุรกิจสมัยใหม (Small)

แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพใหเขาสู
        การแขงขันระดับสากล (Medium & High Potential)

แนวทางที่ 5 พัฒนาปจจัยแวดลอมในการสงเสริม SME ใหเพียงพอและ
        มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Ecosystem)
• ระบบการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหบริการแก SME
• ระบบการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการพัฒนา
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ปริมาณโครงการภายใต
แผนงานบูรณาการ 

เมื่อพิจารณาสัดสวน
ของขนาดธุรกิจ พบวา 

การจัดสรรงบประมาณ  
ส่วนใหญเ่นน้ไปท่ีการพฒันาผูป้ระกอบการในการเสรมิสรา้ง 
ความรูด้า้นเทคโนโลย ีนวัตกรรม และดจิิทัล การเสรมิสรา้ง
ความรูด้า้นมาตรฐานท่ีเกีย่วขอ้ง และการเสรมิสรา้งความรู้
เกีย่วกบัผลติภัณฑ์มลูค่าสูง  และรองลงมาได้แก่ การส่งเสรมิ
กระบวนการผลิตและบริการ

กจิกรรมการพฒันาและสงเสรมิ 
ส่วนใหญ่เน้นการนํางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมผลิตภาพ และมูลค่าเพิ่ม อีกท้ัง 
เน้นการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย  
สําหรับกิจกรรมการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ พบว่า ให้
ความสําคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด

การสงเสริมดานการตลาด
และการขยายการลงทุน 

มุง่เนน้การส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรมส่ือออนไลน์
เพื่อขยายตลาด การใช้ E-commerce เป็นสําคัญ สําหรับ
การพัฒนา Ecosystem ให้ความสําคัญกับการเข้าถึง
ข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  และการใช้ Big 
data ในการบรหิารจัดการเพ่ือการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

โครงการที่มีสัดสวนการสงเสริม
และพัฒนาคอนขางนอย 

เม่ือเทียบกบัโครงการท้ังหมด คอื โครงการส่งเสรมิดา้นการ
ตลาดและการขยายการลงทุน และการพัฒนาดา้นโลจิสตกิส์เพือ่
สนับสนุนธุรกิจ รวมถึงโครงการที่ส่งเสริมปัจจัยเอื้อ

มีการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ อันดับ 1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการ อันดับ 2 โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ อันดับ 3 โครงการที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการตลาดท่ีมุ่งเน้น E-commerce เป็นหลัก

ธุรกิจท่ีได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม 
(Small) คิดเป็นร้อยละ 35.76 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาด
ย่อย (Micro) คิดเป็นร้อยละ 26.06 ธุรกิจขนาดกลาง 
(Medium) คิดเป็นร้อยละ 24.24 และธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.94 ของธุรกิจที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งหมด

ดานความซํ้าเสริม
ของโครงการ พบวา 

โครงการท่ีมคีวามซ้ําซ้อนกบัหน่วยงานอืน่ ๆ คดิเป็นร้อยละ 
36.36 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการดําเนนิโครงการในลกัษณะของ
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนซึ่ง 
เป็นกิจกรรมการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ขอคนพบจากการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนบูรณาการ ป 2564 พบวา
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พัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เริ่มตนใหสามารถ
เติบโตได (Early Stage)

สรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจไดรวม
N/A ลานบาท 

พัฒนาวิสาหกิจรายยอย
ใหประกอบธุรกิจอยาง
มืออาชีพ (Micro)  

พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดยอม ใหกาวสู
ธุรกิจสมัยใหม (Small) 

พัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและวิสาหกิจ
ที่มีศักยภาพใหเขาสู
การแขงขันระดับสากล 
(Medium & High 
Potential)

พัฒนาปจจัยแวดลอม
ในการสงเสริม SME ใหมี
ประสิทธิภาพ (Ecosystem)

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินการ
แผนงานบูรณาการสงเสริม SME ป 2564

มูลคาทางเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 

ผลสัมฤทธิ์ตอเศรษฐกิจประเทศ

มูลคารายได
228.04 ลานบาท

มูลคาการลงทุน
202.34 ลานบาท

มูลคาการจางงาน
837.07 ลานบาท

มูลคาการลดตนทุน
552.14 ลานบาท

สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดรวม

12,543.78 ลานบาท 

1 2 3 4 5

มูลคายอดขาย
ในประเทศ
4,444.54 ลานบาท

มูลคายอดขาย
จากการสงออก
3,223.97 ลานบาท

มูลคาการ
ลดของเสีย
204.25 ลานบาท

มูลคาผลิตภาพ
การผลิต
1,041.10 ลานบาท

มูลคาผลิตภาพ
แรงงาน
38.65 ลานบาท

มูลคาอื่น ๆ
1,771.68 ลานบาท

สรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจไดรวม
7,433.59 ลานบาท 

สรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจไดรวม
2,201.03 ลานบาท 

สรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจไดรวม
898.33 ลานบาท 

สรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจไดรวม
2,010.83 ลานบาท 
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ผลกระทบที่ MSME ไดรับ
จากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
COVID-19 (Pain Point MSME)
ปญหา อุปสรรคในการสงเสริม MSME ที่ผานมา

ประเด็นทาทายที่สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
วิกฤติการณ
COVID-19

Technology/
Digital Disruption

สภาพปญหาที่ MSME
ยังคงเผชิญอยูในปจจุบัน

ผลการสำรวจความเห็นผูประกอบการ MSME สสว.

MSME

ขอมูล
กระจัดกระจายอยูหลายที่ 
ยากตอการเขาถึง

สินคา บริการ
ขาดคุณภาพ มาตรฐาน
และความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์

แรงงาน
ขาดแคลนและขาดทักษะ
ชั้นสูง ขาดความสามารถ
ที่หลากหลาย

แหลงเงินทุน
ขาด Track Record
หลักทรัพยค้ำประกัน
ไมเพียงพอ

ตลาด
ขาดความสามารถ
ในการเขาถึงและการใช
ชองทางที่หลากหลาย

เครือขาย
ทำธุรกิจ Stand Alone
ขาดการรวมกลุม
ขาดพันธมิตร

ทักษะบริหารธุรกิจ
ขาดความรูพื้นฐานและ
ความรูสมัยใหม

T&I Digital
ขาดความสามารถในการ
เขาถึงและใชเทคโนโลยี
นวัตกรรม

• รายได
• ขาดสภาพคลอง / NPL
• ตนทุนธุรกิจสูงขึ้นเมื่อ
  เทียบกับรายได
• นักทองเที่ยวหายไป
• คนตกงานเพิ่มขึ้น
• ผูประกอบการอยูไดดวย
  ตลาดออนไลนมากขึ้น
• เขาไมถึงบริการของรัฐ
• ปรับเปลี่ยนธุรกิจใหอยูรอด 

Aging
Society

BCG
Economy

BIO CIRCULAR GREEN

ฉุดรั้งการพัฒนา

Sm
ar

t 
M

SM
E

Voice of Stakeholder
• Policy maker
• Data Base
• Ecosystem
• Pilot Project / ปิด GAP มาตรฐาน,
 Digitalization
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ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน
สงเสริม SME ในระยะตอไป

การออกมาตรการ
ชวยเหลือ

เตรียมพรอม
ภายหลังสถานการณ

COVID-19

งบประมาณและ
กลไกขับเคลื่อน

การสงเสริม SME

• ควรเป็นมาตรการที่ไม่ใช้   
งบประมาณสูง เกิดผลอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

• ผู้ประกอบการควรสามารถ
เข้าถึงมาตรการได้ง่าย     
ลดทอนอปุสรรคในการเข้าถงึ
มาตรการความช่วยเหลือ

• ควรมุ่งเป้าไปยังธุรกิจที่มี
ความจําเป็น โดยเฉพาะ 
กลุ่มเปราะบาง กลุ่มฐานราก 
และวิสาหกิจชุมชน

• ควรเตรียมบุคลากรที่มี   
ความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงอุปกรณ์        
และเครือ่งมอืท่ีมคีวามพร้อม  
ในการฟื้นฟู 

• ควรเตรียมความพร้อม
รองรับกลยุทธ์ (Exit 
Strategy) โดยไม่หยุด การ
สนับสนุนที่รวดเร็ว  และ
กะทันหันเกินไป

• ควรสนับสนุนผ่านการ 
สร้างกลไกที่สามารถสร้าง
ผลกระทบสูง HIPs 
(High- Impact     
Programs) 

• ควรสนับสนุนกลไกผู้ให้
บริการทางธุรกิจ BDS 
(Business Development 
Service)
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Proformance Overview of MSME
promotion and support in 2021

Overview of budget allocation for the year 2021
Achievement overview base on the indicators under 
the OSMEP Action Plan 2021
Achievement overview under OSMEP Action Plan 2021
Driving Mechanisms for the Missions of OSMEP in 2021-2022
Proformance overview under the integrate SME promotion plan
Economic Value Added as a Result of Implementing 
the Integrated SME Promotional Plan 2021
Problems and obstacles to promoting MSME in the past
Recommendation for the next phase of SME promotion
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OSMEP was allocated the 2021 budget of 1,143,094,400 Baht to promote and support MSME through 41 
important works/projects as a part of OSMEP Action Plan 2021. In addition, operations under the 2021 budget had 
been allocated an additional fund for 1 project and the implementation of the MSME 2020 measures, along with 
8 other projects under the 2020 budget and the 2019 budget, as well as the central budget to implement the 
project to support 1 Micro SME project.

01
Overview of budget allocation 
for the year 2021

72.37%

27.63%

Allocated budget
1,143,094,400 Baht

Operational Expenses and
fund management

315,789,000 Baht
Promotional budget
and support of MSME

827,304,500 Baht

Budget for 2019

1 project

10,000,000,000
Baht

Budget for 2020

8 projects

470,000,000
Baht

Budget for 2021

41 works/projects 1 project

1,143,094,400
Baht

2,500,000
Baht

+
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Professional Service Mind
Relationship Merit Integrity
Ownership Excellence

OSMEP Action plan 2017-2022
(Review edition 2021-2022)

VISION
To be the leader in 
driving and enhancing 
MSME competency 
towards prosperity with 
sustainability

ACHIEVEMENT
Economic value 
of not less than 
3,800 million baht

MISSION
Integrate and drive the MSME
promotion activities of the
public and private sectors
so that MSME can grow and 
compete internationally

1.1 Integrating SME promotional   
 agencies into the nation's   
 budget planning and monitoring  
 evaluations and national 
 MSME promotional agencies
1.2 Establish cooperation to   
 promote MSME, both domestic   
 and international
1.3 Develop and connect databases  
 to support MSME big data
1.4 Development of instruments to  
 analyze/evaluate the economic  
 impact of MSME

2.1 Develop the growth of  
 contributing factors
2.2 Enhance the OSS Center  
 service and integrate it 
 with government policies
2.3 Develop a network of  
 consultants/service  
 networks

3.1 Promote business start-up  
 (Early Stage/Startup)
3.2 Develop the formalization 
 of micro business  
 entrepreneurs (Micro)  
 (Formalization)
3.3 Develop small enterprises  
 to be new businesses  
 (Small)

4.1 Restructure the organization  
 in accordance with the  
 organization's role and  
 mission
4.2 Enhance management to 
 be a Smart Office
4.3 Enhance the organization
 to emphasize efficiency  
 and good governance

1. Number of implemented  
 measures/plans that have 
 a high impact on GDP (High  
 Impact) (Measures/Plan), 
 targeting 1 goal
2. Develop an MSME database,  
 targeting 2 databases

1. Number of MSME accessing   
 Online and Offline services,   
 targeting 190,000 MSME
2. Develop and enhance a support  
 system and ecosystem connections 
 for the entrepreneurship access,  
 targeting 1 business operations  
 system

1. The number of new  
 entrepreneurs and MSME  
 entrepreneurs that received  
 potential development,  
 targeting 23,000

1. Assessment of Current   
 Working Capital, targeting   
 4.1000 scores
2. Significant process improvement                                                   
 targeting 10 Processes
3. Develop a technology system 
 to use in operation, target 2   
 systems

81,408,600 Baht 139,792,100 Baht

Expenses for operating and managing the fund 315,789,900 Baht

A total budget of 1,143,094,400 Baht (according to Annual Budget Expenditure Act 2021 1,113,094,400 Baht
and request to use the balance of the Small and Medium Enterprises Promotion Fund 30 million Baht)

Note: Request to use the balance additional 30 million Baht from the Small and Medium Enterprises Promotion Fund
from implementing government procurement projects

Source: Corporate Strategy Management Department, The Office of SME Promotion (OSMEP)
Note : OSMEP Action Plan 2017-2022 (Review edition 2021-2022) and OSMEP Action Plan 2021 were approved by OSMEP

569,297,500 Baht 36,806,300 Baht

Strategy 1 Strategy 3Strategy 2 Strategy 4
Enhancing MSME Data
Integration in Thailand

with Big Data

Developing mechanisms to
promote access to MSME

and local economy

Expanding and
internationalizing a

society of entrepreneurs

Driving the organizational
into a High Performance

(High Performance Agency)

Being recognized as a pioneer 
in driving and empowering 
MSME, and providing 
information that is credible, 
accurate, comprehensive,
current, and useful

Entrepreneurs can access
services and be able to 
develop an ecosystem that 
supports doing business 
and being practical

Build a strong 
entrepreneurial society

Develop the organization 
to be highly efficient 
and able to support its 
operations and direction

15 projects / 2 indicators 9 projects / 2 indicators 10 projects / 1 indicator 7 projects / 3 indicators
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Section 16 (3/1) (5) (8)Section 16 (1) - (4) Section 16 (6) (8) Section 16 (6) (7) (8)
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02
Achievement overview based on
the indicators under the OSMEP
Action Plan 2021(1)

The operation under the action plan 
of all 4 strategies in order to achieve goals.

1. Assessment of Current  
Working Capital, targeting  
4.1000 scores

2. Significant process improvement 
targeting 10 Processes

3. Develop a technology system 
to use in operation, target 2  

 systems
Note:
(1) OSMEP Action plan 2022 (Review edition 2021-2022) and OSMEP Action plan 2021 of OSMEP had passed the approval of OSMEP Executive Committee in  
       meeting No. 4/2020 dated 25th September 2020
(2) Numbers are subject to changes upon receiving an official assessment result from the Comptroller General's Department, Ministry of Finance

1. Number of
implemented
measures/plans that
have a high impact on 
GDP (High Impact)
(Measures/Plan)

2. Develop an 
MSME database

Achievement
The economic value of MSME 

5,251.58 Million baht
(Target: 3,800 Million baht)

Result
Entrepreneur receive help and 

development from OSMEP, 
which increased the potential to 92.33%

(The gold was not less than 70-80%)
A survey group of 391 people

Strategy 1

Indicator Plan Result

Enhancing MSME Data Integration
in Thailand with Big Data

Strategy 2
Developing mechanisms to promote 
access to MSME and local economy

Strategy 3
Expanding and internationalizing
a society of entrepreneurs

Strategy 4
Driving the organizational into a High
Performance (High Performance Agency)

1
Subject

1 
Database

1 Subject
(VAT refund 

to SME)

1 Database
(Structural 

Data/Insights)

1. Number of MSME 
accessing Online and 
Offline services

2. Develop and enhance 
a support system and 
ecosystem connections 
for the entrepreneurship

Indicator Plan Result

190,000
cases

1
system

206,557
cases

1 system
(Registration 

system to
access the 

government
procurement)

1. The number of new
entrepreneurs and
MSME entrepreneurs
that received
potential development

Indicator Plan Result

23,000
cases

25,578
cases

1. Assessment of Current
Working Capital

2. Significant process
improvement

3. Develop a technology
system to be used in
operation

Indicator Plan Result

4.1
scores

10
Processes

2
systems

4.4158(2)

10
Processes

2 systems
(D-join/HRIS)
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ผลลัพธ์

-
25,578

2,234

208,334

MSME was
developed

(cases)

03
Achievement overview under 
OSMEP Action Plan 2021

Strategy 1

Strategy 4Strategy 3

Strategy 2

 *Note: The numbers are subject to change upon receipt of official
assessment results from the Comptroller Department, Ministry of Finance

was rewarded and developed 236,146 people (target: 216,562 people),
and a total economic value of 5,251.58 Million Baht (target: 3,800 Million Baht).

 Ecosystem
(1) Integration to drive MSME
• OSMEP as the host agency of the
 Integrated SME Promotional Plan
• Formulated 5th SME Master Plan 2023-2027
• Action Plan to Promote Small and Medium 

Enterprises 2021-2022, announced in the 
Government Gazette on 6th September, 2021

• Drove value-added tax (VAT) to SME
 Entrepreneurs.
• Expand SME-GP measures

(2) Integration of International Cooperation
• Established 57 domestic and international
  cooperation networks and 2,022 cases of
  MSME participated in networking activities

(3) Integration of SME Big Data
• Connected data with different 
 departments
• Improved the data structure for the 
 analysis of government service 
 visitors
• Opened Government Data

  Ecosystem
(1) Enhanced personnel capacity,
 improved organizational procedures,  

 and prepared for PMAQ 4.0.
(2) Enhanced management to Smart 
 Office, including D-join and HRIS.
(3) Enhance the agency to meet

• Met NACC standard in 2021 and
  received 93.70 out of 100 scores.
• Result of the working capital
 assessment from self-assessment
 was a score of 4.4158.*
• Overall Satisfaction was 88.43%.

Early Stage
3,339 cases 
had been developed
The economic value was 
330 million Baht.

Micro
10,586 cases 
had been developed
The economic value was
1,490.27 million Baht.

Small
11,653 cases 
had been developed
The economic value was
3,246.53 million Baht.

Ecosystem
MSME 196,331 cases received 
preliminary advice on operating 
business through OSS Center

Results from the registration of 
entrepreneurs to access the 
government procurement were 
100,752 cases. The value of 
procurements from entrepre-
neurs registering with OSMEP 
was 551,306 million Baht.

SME Access was connected to 
the service system of OSMEP 4 
Systems, including SME Coach/ 
www.smeone.info/SME Academy 
365/SME CONNEXT
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02

01 03

04

Driving Mechanisms for 
the Missions of OSMEP in 2021-2022

PA
IN

 P
OI

N
T

Policy & Integrate Ecosystem
Inclusive Service

Entrepreneurship
Development

HPO

Strategy

Strategy

Strategy

Strategy

Dispersed data, 
inaccessibility, and 

discrete integration from 
entrepreneurs decreased 

revenue and orders

Entrepreneurs lack access to 
funding sources/Business 
Modification/Market/Lack 

of integration and lack 
of alliances 

Difficult to access
government equipment,
lack of accessibility and

use of technology
innovation

The workload is greater 
than the number of 
personnel available

• Drive the integrated budget 
 to promote SME together
 with government agencies
 to promote SME in general
• Policy Networking 
 (government sector) & 
 War room (private sector)
• Policy to Promote Access to 
 Public Procurement Market
• SME Data Exchange

• Develop personnel to be 
 competent in accordance 
 with the mission
• Enhance management to 
 be modern (Smart Office)
• Develop work systems 
 and communicate 
 thoroughly (Process)

• Improve laws, rules, 
 and regulations
• Nationwide OSS Center
• SME Access (Platforms 
 for Train the Coach / 
 SME One / SME Connext/ 
 Academy 365) 
• SME Wallet developed a 
 mechanism to reduce cost
• BDS entrepreneur 
 development through 
 Service providers (private 
 and public sector)

Early Stage/Startup
Develop early-stage 
enterprises to be able to grow

Micro
Develop the professional 
operations of micro-enterprises

Small
Develop small businesses 
to make progress toward
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Results of monitoring and evaluation according 
to the integrated entrepreneurship and SME 
development plan to international in fiscal year 2021

OSMEP and TRIS Corporation Co., Ltd. had monitored and evaluated the project performance of 25 agencies that 
promoted SME entrepreneurs in accordance with the integrated plan for entrepreneurs and Small and Medium 
enterprises development to promote and expand business internationally in the fiscal year 2021. The following 
was a summary of operating results: 

Operations in the fiscal year 2021 from October 1st, 2020 to September 30th, 2021, from reporting through 
data.sme.go.th of OSMEP, there was a binding total budget disbursement of 1,168,850,353.93 Baht, or 96.60% of  
the allocated budget 1,210,000,000 Baht. 

There were 424,015 entrepreneurs and Small and Medium enterprises (SME), accounting for 115.07% out of 
368,500 targets received benefits through the 5 approaches of development and promotion, namely:

OSMEP, as the host of the integrated work plan with 10 ministries and 25 agencies

424,015 cases
SME that received the benefit

(from 368,500 targets), 
accounting of 115.07%

1,210,000,000 Baht
has been allocated budgets of

• Disbursement of obligations 
   1,168,850,353.93 Baht
• Accounting of 96.60%

Promotional Guidelines Target Achievement Unit

18,026

18,779

58,209

5,528

323,473
82

Cases

Cases

Cases

Cases

Cases
Centers

8,500

19,000

58,000

3,000

280,000
82

Approach 1  Promote Early Stage / Startup businesses to grow

Approach 2  Develop the professional operations of Micro-enterprises

Approach 3  Developing Small enterprises to become a modern business

Approach 4  Develop Medium-sized enterprises and enterprises with 
          potential (Medium & High Potential) to enter competition

Approach 5  Developing environmental factors for SME promotion 
         to be sufficient and more efficient (Ecosystem)
•  SME promotion system providing services to SME
•  A system for promoting SME had been developed    
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Projects with a relatively small
proportion of development

When considering the 
proportion of business size, 
it was found that

Budget allocation
It mainly focused on the development of entrepreneurs 
in enhancing technology, innovation and digital knowledge, 
strengthening knowledge of relevant standards and 
improving understanding of high-value products, 
followed by promoting production processes and 
services.

Development and promotional
activities 

Most of them focused on utilizing research, research 
and development technology to increase productivity 
and focus on production, a legal safety standard for 
a product or product development. As for product or 
service development activities, it was found that 
technology transfer was the most important factor.

Marketing promotion and 
investment expansion 

It focused on promoting the use of technology, and 
innovation of online media to expand the market. The 
use of ecommerce was an important factor for developing 
the ecosystem, focusing on access to business 
information and benefits, and the use of Big data in 
management for promoting entrepreneurs.

The number of projects under 
the integrated work plan 

It had the most significant promotion and development 
of entrepreneurs among the top three was first place 
for knowledge building for entrepreneurs’ projects, 
second place, product development projects, and 
third place was E-commerce-focused marketing 
promotion projects.

When comparing to all projects were marketing 
promotion, investment expansion, logistics development 
to support businesses, and projects that promote 
contributing factors.

Most of the developed businesses were small, 
accounting for 35.76% of the total, followed by   
Micro businesses, accounting for 26.06%, medium 
businesses, accounting for 24.24%, and community 
enterprise businesses, accounting for 13.94% of the 
developed businesses.

In terms of repetition of the 
project, it was found that

Projects that were redundant with other departments 
accounted for 36.36 percent, most of which were 
projects supporting the potential development of 
community enterprises, which was an online marketing 
training activity, product and packaging development.

Findings from Monitoring and Evaluation Project
according to the integrated plan, it was found that
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Promoting Early Stage/
Startup businesses 
to grow

Generated a total added
economic value of 
N/A million Baht

Developing the 
formalization of Micro
business entrepreneurs
(Micro)

Developing small 
enterprises to become 
a modern business
(Small)

Developing Medium-sized 
enterprises and 
enterprises with 
potential (Medium & 
High Potential) to enter
international competition

Developing environmental 
factors for SME promotion 
to be sufficient and more 
efficient (Ecosystem)

Economic Value Added as a Result of Implementing 
the Integrated SME Promotional Plan 2021

The Economic value under five development guidelines

Achievement in the National Economy

Income Value
228.04 

Investment Value
202.34 

Employment Value
837.07 

Cost Reduction
Value
552.14 

Generated economic value added of

12,543.78 million Baht

1 2 3 4 5

Domestic
Sales Value
4,444.54 

Export 
Sales Value
3,223.97

Waste Reduction 
Value
204.25 

Manufacturing
Productivity Value
1,041.10 

Labor 
Productivity
38.65 

Other Values
1,771.68 

Generated a total added 
economic value of 
7,433.59 million Baht

Generated a total added 
economic value of 
2,201.03 million Baht

Generated a total added 
economic value of 
898.33 million Baht

Generated a total added 
economic value of 
2,010.83 million Baht

million
Baht

million
Baht

million
Baht

million
Baht

million
Baht

million
Baht

million
Baht

million
Baht million

Baht

million
Baht
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Pain Point of MSME
from the situation of the Coronavirus 2019 pandemic
Problems and obstacles 
to promoting MSME in the past

Challenges affecting business operations
The crisis of
COVID-19 Pandemic

Technology/
Digital Disruption

Problems that SME is still 
encountering in the present

Source: Results of MSME Entrepreneurship Survey, OSMEP

MSME

Information
It was difficult 
to reach due to 
its dispersion

Products & Services
Lack of quality, 
standards and 
creative differences

Workforces
Inadequate supply and
lack of advanced skills
Lack of diversified skills

Lack of track record 
and insufficient 
security deposit

Access to
funding sources

Markets
Lack of accessibility
and use of various 
channels

Network
Doing business in a 
stand-alone manner, 
lack of integration, 
lack of alliance

Business
Management Skills
Lack of basic knowledge
and modern knowledge

T&I Digital
Lack of accessibility
and technology
innovation

• Revenues
• Lack of liquidity/ NPL
• Higher business costs compared 
   to revenue
• Tourists did not come to travel
• An increase in unemployed people
• Online marketplaces were now more 
   accessible to entrepreneurs
• Inaccessibility to government services
• Modified the business to survive
 

Aging
Society

BCG
Economy

BIO CIRCULAR GREEN

Halting Development

Sm
ar

t 
M

SM
E

Voice of Stakeholder
• Policy maker
• Data Base
• Ecosystem
• Pilot Project / Close the GAP 
 standard, Digitalization
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Recommendation for 
the next phase of SME promotion

Issuing measures
of support

Preparing for 
the post-COVID-19

circumstance

Budget and 
mechanisms to drive

SME promotion

• Should be a measure 
that effectively achieve 
quick results on a small 
budget.

• Entrepreneurs should 
have easy access to the 
measures that reduce 
barriers to accessing 
measures of supports.

• Should aim at the 
business that are 
necessary especially 
vulnerable groups, local 
economy, and community 
enterprises.

• Should prepare personnel 
with knowledge, 
capabilities specialized 
knowledge, as well as 
restoration-ready 
equipment and tools.

• Should prepare ‘Exit 
Strategy’ without halting 
the rapid support and 
too abruptly.

• Should support by the 
mechanisms that can 
create High - Impact 
Programs (HIPs).

• Should support BDS 
(Business Development) 
Service) mechanisms.
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ผลการดำเนินงาน
สงเสริม MSME ประจำป 2564

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำป 2564  
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศดวย BIG DATA
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมผูประกอบการใหเติบโตและกาวสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มศักยภาพองคกรใหมีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การประเมินผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล
การแสดงเจตจำนงสุจริต
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การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของ สสว. ประจำป 2564 

ความเปนมาการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว.

สสว. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สสว. ระยะ 5 ปี หรือแผน
กลยุทธ์องค์กรฉบับแรกจัดทําในปี 2550-2554 ฉบับที่ 2 ปี 
2555-2559 และปัจจุบัน สสว. อยู่ในช่วงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 ปี 2560-2565 โดยขยายระยะเวลาของ
แผนให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME และใช้เป็นกรอบ  
ในการดําเนินงานขององค์กรให้มีทิศทางเดียวกัน สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนการส่งเสรมิ SME ตลอดจนสอดคล้อง
ตามนโยบายรฐับาลท่ีให้ความสําคญักบัการพัฒนาและขบัเคล่ือน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้มีความเหมาะสม
และทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป สภาวการณ์ของปัจจัย
ภายนอกและปจัจัยภายในท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็   ใน
ยุคดิจิทัล สสว. จึงต้องทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการของ  
สสว. เป็นประจําทุกปี

การจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. มีกลไกกระบวนการใน    
การจัดทํา โดยนําผลการดําเนินงานมาใช้ทบทวนและระดม  
ความคดิเห็นในการทํา SWOT เพือ่ให้ทราบถงึจดุแขง็ จดุอ่อน 
โอกาส อุปสรรค และนํามาใช้ในการปรับกลยุทธ์องค์กรให้มี 
การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ สสว. 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560-2565 
(ฉบบัทบทวนปี 2564-2565) ใช้แนวคดิตาม SIPOC MODEL 
คอืภาพรวมของกระบวนการทํางานท่ีทําให้เข้าใจถงึวัตถปุระสงค์ 
และขอบเขตของงาน ประกอบด้วย บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัย 
นําเข้า (Supplier) ปัจจยันําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ (Output) ผู้รับบริการ (Customer)

การศกึษาสภาพแวดลอ้มองคก์รและจากการเปลีย่นแปลง   สภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรท่ีต้องทําความเข้าใจ
และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมองค์กรในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เรียกว่า VUCA World คือ ความท้าทาย
สําหรบัองคก์รในปจัจบุนั เพราะเศรษฐกิจไทยตอ้งพบ กับ ความ
ผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ 
ทําให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 
ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ   
โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้รับบริการ
เปลี่ยนแปลงและยากต่อการคาดการณ์

สสว. ได้ทบทวนแผนและปรับเปลี่ยนแนวทางการช่วยเหลือ  
และส่งเสริม MSME ให้สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์     
ในปัจจุบัน ในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้  
ความสําคัญต่อการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and 
Thinking different) เพื่อให้การทํางานสามารถรับมือกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขับเคลื่อนการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 
 ใหผูประกอบการ SME  

• สสว. กรมสรรพากร และสถาบนัการเงิน (ธสน./ธพว./ธ.กรงุไทย/ 
บสย.) ร่วมกนักําหนดสิทธิประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

• สสว. และกรมสรรพากร ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์
และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ SME ท่ีขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ตอยอดมาตรการสนับสนุนให SME เขาถึง
 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ แบบกําหนดโจทยลวงหนา 

 สสว. ร่วมมือกบับรษิทัอตุสาหกรรมการบนิ จํากดั (TAI) และ
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ขยายความร่วมมือ        
ในอตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ร่วมกบั อย. สมอ. สป.อว. ต่อไป      

มาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    

Ecosystem
ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศดวย BIG DATA

การศึกษาสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    

ศึกษาการสงเสริม SME เขาสูระบบ ภายใต้แนวคิดหลัก 4 ด้าน 
(1) ด้านการปรับแนวทางการสื่อสาร (2) ด้านการปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการจดทะเบยีน (3) ด้านการยกระดบัฐานข้อมูลและระเบยีบ
กฎหมาย ด้วยการเชือ่มโยงข้อมลู SME ท้ังระบบ (4) ด้านการกําหนด
สิทธิประโยชน์เป็นการเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการท่ีอยู่ในระบบ 

ศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3) ดําเนินการร่วมกับ
สํานักงาน   ก.พ.ร.   เพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกภายใตบริบท Next Normal 
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้ (2) ความยั่งยืน (3) ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่
อุปทาน (4) อนาคตของการทํางาน (5) สุขภาพและสุขภาวะ

ศึกษาเรื่อง Gig Economy และกิจการเจาของคนเดียว 
(Sole Proprietorship) กับนโยบายการสงเสริมของรัฐบาล 
พร้อมสรุปแนวทางการส่งเสริม ได้แก่ (1) การส่งเสริมศักยภาพ 
การรับงานของผู้รับจ้าง (2) การพัฒนาและยกระดับช่องทาง   
การรับงาน (3) การเสริมสร้างให้เกิดการจ้างงานภายนอก (4) 
การยกระดับและสร้างความเข้มแข็งในการสนับสนุนจากภาครัฐ  

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.  
2564-2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 ก.ย. 2564

 แผนการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 
2566-2570) สสว. ศกึษาข้อมลู รบัฟังความคดิเห็นจากผูเ้กีย่วข้อง 
และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแผนฯ ในลําดับต่อไป    

แผนงานบรูณาการ   “พัฒนาผูประกอบการและวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอมสูสากล ประจําปงบประมาณ 2564”    

     จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Action Plan

 หน่วยร่วมดําเนินการ
 ได้รับการจัดสรร 
 SME ได้รับประโยชน์
 - วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  
 - วิสาหกิจรายย่อย (Micro)
 - วิสาหกิจขนาดย่อม (Small)
 - วสิาหกิจขนาดกลางและวสิาหกิจท่ีมศีกัยภาพ
   (Medium & High Potential) 
 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME
 มีศูนย์ให้บริการ SME
 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

25 หน่วยงาน
1,210,000,000 บาท

424,015 ราย
18,026 ราย
18,779 ราย
58,209 ราย

5,548 ราย

323,473 ราย
82 ศูนย์

12,543.78 ล้านบาท

1

2

บูรณาการขับเคลื่อนการสงเสริม SME 

บูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ

สสว. ในฐานะตวัแทนประเทศไทยดําเนนิงานใน 3 กรอบความร่วมมอื

เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ผู้ประกอบการ SME ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่อาเซียน +8  

57 เครือข่าย
2,022 ราย
4 ประเทศ

ความรวมมือ
ทวิภาคี

ความรวมมือ
พหุภาคี

ความรวมมือ
อาเซียน

• การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริม SME ภายใต้
กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian 
Ocean Rim Association - IORA) 

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ Exim 
Bank และสมาพันธ์ SME ไทย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ 
SME สู่การส่งออก

• การลงนามบนัทึกข้อตกลงระหว่าง สสว. กบั HKTDC เพือ่ส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการ SME ระหว่างไทยกับฮ่องกง ในด้านการตลาด

42 รายงานประจำป สสว. 2564



Ecosystem
ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศดวย BIG DATA

สาระสําคัญ (Key areas)
1. การส่งเสริมการลงทุนอย่างเสรี
2. การก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล
3. สุขภาวะ
4. ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร
5. การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึง
 การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ  
 หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
ประเด็นสําคญั (Priorities) ทีขั่บเคล่ือน
1. การอํานวยความสะดวกดา้นการคา้และ
 การลงทุน
2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยง (โดยเฉพาะ 
 การเดินทางและการท่องเที่ยว) 
3. การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

เปิดตัวเว็บไซต์ www.aseanaccess.com   
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 

ตอยอดระบบฐานขอมูลการประเมิน
ความนาเชื่อถือของ SME ระยะที่ 2 
ผูป้ระกอบการเขา้รว่มประเมนิขดีความสามารถ 
จํานวน 508 ราย ระบบดําเนินการวิเคราะห์ 
2 ด้าน คือ ด้านการตลาด และด้านการก้าวสู่
สากล โดยผู้ประกอบการสามารถประเมินขีด
ความสามารถผ่านเว็บไซต์ www.sme.go.th

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
สูความเปน Born Global 
จํานวน 193 ราย ผ่านกิจกรรม “BOOST Camp” 
และ Born Global Pitching Session

เตรียมการจัดประชุม APEC 
ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพ

สงเสริม SME กลุมสตรี 
(Woman Entrepreneur) 

จัดทำเว็บไซตศูนยใหบริการ
ผูประกอบการ SME ในอาเซียน 

ปรับปรุงขอมูลโครงสรางการวิเคราะห
ขอมูลผูเขารับบริการภาครัฐ 

• SME ทั่วประเทศ
 นิติบุคคล 
 ส่วนบุคคล
 วิสาหกิจชุมชน 
• Micro และ SME
 เข้าสู่ฐานข้อมูลลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ
 สถานประกอบการ
 บุคคลที่สนใจ 

การเปดเผยบนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
(Open Government Data)
• จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาล    กําหนดมาตรฐานข้อมูล

และความปลอดภัยของข้อมูล 
• บรูณาการความรว่มมอืกบัสํานกังานพฒันารฐับาลดจิทัิล 

(องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดทํา Open Data ไป   
เผยแพร่บน Open Data Platform เพื่อเพิ่มช่องทาง      
การเข้าถึงข้อมูล และนําไปต่อยอดในมิติต่างๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อ SME ต่อไป

2564
ระยะที่ 4

2562
ระยะที่ 2
On Production

2565
ระยะที่ 5

2563
ระยะที่ 3

2561
ระยะที่ 1

Set Up Prototype
• เริ่มโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
 SME Big Data  
• ปรับปรุงรูปแบบระบบฐานข้อมูล 
• นําเข้าข้อมูลสู่ระบบ Cloud 

• พัฒนารปูแบบการประมวลผล
 แบบ Data Visualization 
• บูรณาการข้อมูลเพิ่มเติมกับ

สํานักงานประกันสังคม และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• พัฒนา Dashboard 
 Visualization 4 Flagship
• บูรณาการข้อมูลเพิ่มเติมกับ
 หน่วยงานภาครัฐ
• ปรบัฐานข้อมลูตามนยิาม SME ใหม่
• จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั
• พฒันาฐานข้อมูลเพือ่การส่งเสรมิ 
 เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบติดตาม

• พัฒนา Dashboard ข้อมูล
 เชิงลึกเพื่อการส่งเสริม MSME
• พัฒนา Predictive Model
• ศึกษา Blockchain

• ประสานเพือ่บรูณาการข้อมูล
เพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

• พฒันาโมเดลในการพยากรณ์
ความอยู่รอดของ SME

• ริเริ่มโครงการ SME ONE ID
• เผยแพร่ข้อมูลบน Open
 Data Platform

ดําเนินงาน 3 ส่วนหลัก คือ 
1. จดัทําคําจํากดัความของผูป้ระกอบการสตรี
2. จดัทําฐานข้อมูลผูป้ระกอบการสตร ีสําหรบั
 การส่งเสริมการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก 
 รวมถึงบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ  
3. พจิารณาความเหมาะสมในการบรรจเุรือ่ง
 การส่งเสริมผู ้ประกอบการสตรี หรือ   
 การสง่เสรมิอยา่งเทา่เทียมและครอบคลมุ 
 ไว้ในแผนการส่งเสริมต่าง ๆ     
 
 เป็นเจ้าภาพร่วมในกิจกรรม UN Women 
2021 Thailand WEPs Award ประจํา
ปี 2564

3 บูรณาการฐานขอมูล BIG DATA

3,175,945 ราย
797,847 ราย

2,286,362 ราย
91,772 ราย

561,845 ราย

456,869 ราย
104,976 ราย
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ยกระดับศักยภาพบุคลากรศูนย OSS 
ด้วยการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท ภารกิจ
ของ สสว. การดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบตักิาร
ประจําปี 2564 ของ สสว. การให้ความช่วยเหลือ 
SME ผ่านมาตรการ/งาน/โครงการต่าง ๆ 

บรูณาการความรวมมอืระหวางหนวยงานระดบัพืน้ท่ี  
จํานวน 226 ราย ร่วมกบั อบต. สมาพนัธ์ เอสเอม็อ ี
ไทย สภาเกษตรกรจังหวัด และเทศบาล ในการ 
จดัทํารายงานสถานการณ์ SME ในพืน้ท่ี แยกเป็น
รายจังหวัด 

 MSME เขารับคําปรึกษาเบื้องตนในกาดําเนิน 
 ธรุกจิผานศนูยใหบรกิาร SME ครบวงจร (OSS)  
 77 จังหวัด  จํานวน 196,331 ราย โดยพบว่า 
มีจํานวน SME ท่ีขอเข้ารับคําปรึกษาสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  
การตลาด ร้อยละ 29.26 รองลงมาคือ การบริหารจัดการ       
ร้อยละ 27.35 และบัญชี/การเงิน ร้อยละ 25.13

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน

Ecosystem

Offline: 
เชื่อมโยงและพัฒนาเครือขาย
ที่ปรึกษาใหไดรับบริการอยางทั่วถึง

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 196.33 ลานบาท
โดยเป็นการลดต้นทุนให้กับ SME ที่ขอเข้ารับคําปรึกษาในส่วน
ของค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ การผลิต และการบริการของ
ผู้ประกอบการ 

Online:  
ชองทางการเขาถึงบริการภาครัฐ

57,437 
53,704 

49,366 

17,848 15,877 
1,955 144 

                 
                     

    
      

จํานวน MSME ที่เขาถึงบริการ Online และ Offline รวมทั้งสิ้น 
206,557 ราย ผ่านศนูย์ให้บรกิาร SME ครบวงจร 196,331 ราย มี
การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME 226 ราย และม ีSME 
ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ SME Academy 365 แล้ว 10,100 ราย

การพัฒนาระบบการใหบริการผูประกอบการ SME ดวยเทคโนโลยี
ดจิทัิล (SME Access) เพือ่ให้เกิดการขบัเคลือ่นและเพิม่ประสิทธิภาพ
การให้บริการผู้ประกอบการ SME ที่ดีขึ้น

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
การทําธุรกิจของ SME มียอดผู้เข้าใช้งานสะสมจํานวน 93,494 คน 

Website Portal ผานเว็บไซต www.smeone.info จัดทําเนื้อหา 
(Content) และเชื่อมโยงข้อมูล บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 73 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิดใช้
งานสะสม 971,560 ราย (ข้อมูล ณ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2564)  

SME Academy 365 ผานเวบ็ไซต www.smeacademy365.com 
พัฒนาองค์ความรู้หรือหลักสูตรเพื่อยกระดับธุรกิจ SME ด้วยตนเอง 
มี SME ได้รับการพัฒนาผ่านระบบจํานวน 10,100 ราย พัฒนา
หลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1)  Semi-Academic Knowledge 
(Bridging Skills) เป็นความรู้เพื่อยกระดับ (2) Non Academic 
Knowledge (ความรูไ้ม่เป็นทางการ-ความรูส้ายอาชพี)

SME Coach ผานเว็บไซต www.thesmecoach.com การพัฒนา
โค้ชและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SME ด้วยระบบ Online Coaching 
โดยมีโค้ชลงทะเบียนในฐานข้อมูล 510 ราย แบ่งเป็น Business 
Mentor 460 ราย Technology Expert 40 ราย และ Biz 
Transformer 10 ราย มีผู้ประกอบการได้รับคําปรึกษา 1,000 ราย 
ส่งผลให้มีผลิตภาพสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 23.94 มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 174.78 ล้านบาท และมีธุรกิจต้นแบบความสําเร็จของ 
ผู้ประกอบการ 12 ธุรกิจ

นํารอง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign-on ฐานขอมูล
สมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ คณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ได้อนมุตัโิครงการในการประชมุเมือ่ 5 ก.ค. 2564 และมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อ 3 ส.ค. 2564 เห็นชอบรายชื่องานบริการจํานวน 12 งาน ซึง่เป็น
แนวทางขับเคล่ือนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) และกําหนดให้เป็นตวัชีวั้ดมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ  
ในการปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยกําหนดให้ สสว.  
ดําเนินงานหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification: ID 
One SME)      

SME ACCESS

ACADEMY 365
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ACADEMY 365

• สสว. พฒันาแพลตฟอร์มกลางท่ีรวบรวมข้อมลูและงานบรกิารต่าง ๆ  
เพื่อภาคธุรกิจภายใต้เว็บไซต์ http://biz.govchannel.go.th

• เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ SME-GP พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล
ผู้ประกอบการ (SME Profiles) จากระบบ DGA Digital ID และ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของ SME ONE ID

• พัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการจากการเข้าใช้บริการระบบ
ออนไลน์ของ สสว. 4 ระบบ ได้แก่ SME Portal (www.smeone.info) 
e-Learning Platform (www.smeacademy365.com) SME 
Coach (www.thesmecoach.com) และ SME CONNEXT

• เชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผลการดำเนินงาน ONE ID ระยะท่ี 1 (ส.ค.2564 – ม.ค.2565)

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนากลไกการสงเสริมใหเขาถึง 
MSME และเศรษฐกิจชุมชน

Ecosystem

การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงเพื่อการประกอบธุรกิจ: 
สนับสนุน SME ใหเขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (SME-GP)

Government Data Exchange (GDX) Platform (DGA)

SME One ID

ฐานขอมูล อย. สมอ.
DOPA DBD RD

ฐานขอมูล
สมาชิก สสว.

รวบรวมขอมูล
ผูประกอบการ

ตรวจสอบและ
ยืนยันขอมูล จัดเก็บขอมูล

ฐานขอมูล
SME GP

ฐานขอมูล
SME One ID

Digital ID (DGA)
1

2 3 4

กระบวนการ
ของระบบ 
SME ONE ID

การเชื่อมโยง
ขอมูลจากระบบ
THAI SME-GP

สมาชิก สสว.

SME GP

หนวยงานภาครัฐ

สถาบันการเงิน

ภาคเอกชน

สภาอุตฯ
สภาหอฯ
สมาพันธฯ

SME
Access

สนับสนุน SME ใหเขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (SME-GP) 

พฒันาตอยอดผูขึน้ทะเบยีน SME เพือ่การจดัซือ้จัดจางภาครัฐ 
สสว. ร่วมกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง สนับสนุนเงินทุนสำหรับ SME เพื่อ 
การเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสินเช่ือของสถาบัน 
การเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ขึ ้นทะเบียน 
SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างไว้กับ สสว. ภาครัฐ (THAI SME-GP) 

ผลการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  (หนวย: ราย)

31,401

288,215

231,690

551,306

ธุรกิจขนาดยอย (Micro)

ธุรกิจขนาดยอม (Small)

ธุรกิจขนาดกลาง (Medium)

รวมท้ังส้ิน

ขนาดธุรกิจ                       มูลคาการจัดซื้อจัดจาง SME-GP                  จํานวน

        (ลานบาท)  (%)  
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ผู้ขึ ้นทะเบียน 

ราย
100,752

สินค้า/บริการ 

รายการ
661,492

มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ล้านบาท
551,306

ผลการขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 

สรางการรับรูใหกับหนวยงานภาครัฐ และผูประกอบการ SME 

• หน่วยงานภาครัฐ 6,406 ราย (2,856 หน่วยงาน) 
• ผู้ประกอบการ SME 1,979 ราย 

• แบ่งเป็น กทม. 23 ครั้ง และจังหวัดต่าง ๆ 1 ครั้ง
จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม ทั้งสิ้น 42 ครั้ง

ผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 8,385 ราย 
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ยุทธศาสตรที่ 3
สรางสังคมผูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

กลุม Early Stage ไดรับการพัฒนา 
3,339 ราย

ผลักดันและสรางโอกาสทางการตลาด
รวมกิจกรรม Business Matching 
659  ราย
เกิดมูลคาเศรษฐกิจโดยรวม
330  ลานบาท

Early Stage

การพฒันาวสิาหกิจระยะเริม่ต้น แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (SME–Early Stage: All Stars) ในกลุม่เป้าหมาย 
SME ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี และการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New 
Entrepreneurs) ในกลุ่มเป้าหมาย SME ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี

สงเสริมการเริ่มตนธุรกิจ
(Early Stage/Startup)  

มีผู้ประกอบการเข้ารับคําปรึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) จํานวน 2,835 ราย โดยใช้   
เครื่องมือ Business Model Canvas (BMC) ในการวิเคราะห์ธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อให้ทราบปัญหา จุดอ่อน จุดเด่น นําไปสู่แนวทาง
การสร้างหรือยกระดับศักยภาพธุรกิจในระยะ 3 ปี (SME Road map) ผ่านการให้คําปรึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ซึ่ง สสว. ได้ผลักดันและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจํานวน 614 ราย เข้าร่วมทดสอบตลาด เช่น ผ่าน 
Facebook “สสว. CONNEXT-ตลาดออนไลน์” “คํ้าคูณมาร์เก็ตเพลส” “Early Stage Market Fair” และแค็ตตาล็อกสินค้าบนเว็บไซต์ 
www.esan-allstars.com เป็นต้น เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 330 ล้านบาท นอกจากนี้ สสว. ได้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับสถาบันการเงิน 
ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารกรงุไทย มาให้คําแนะนําเรือ่งขอยืน่กูเ้พือ่ต่อยอดธุรกิจ   

พัฒนาผูประกอบการใหม
(SME – Early Stage: All Stars)  

ดําเนินการสํารวจความต้องการและวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ โดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านกิจกรรม 
Tech Matching เพื่อนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจ จํานวน 504 ราย แบ่งเป็น ภาคการผลิต 250 
ราย และภาคบริการ 254 ราย ทั้งนี้ สสว. ได้ผลักดันและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 45 ราย 
จากภาคการผลิตในกลุ่มธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ และอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching โดยจับคู่กับผู้ซื้ออย่างน้อย 3 ราย 
ในรูปแบบออนไลน์ มีผลการเจรจาธุรกิจจํานวน 164 ครั้ง จาก 45 ราย มีคู่ค้าท่ีทําการเจรจาทางธุรกิจ 34 ราย แบ่งเป็น ห้างสรรพสินค้า    
2 ราย ตัวแทนจําหน่ายในประเทศและระหว่างประเทศ (Trader) 6 ราย ผู้ค้าออนไลน์และที่มีหน้าร้าน 16 ราย บน E-Commerce 1 ราย 
และเจ้าของแบรนด์ 9 ราย คาดการณ์ว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท สําหรับผู้ประกอบการที่ผ่านกิจกรรม Pitching 
and Networking จะได้รับการต่อยอดขยายธุรกิจเพิ่มช่องทางการร่วมทุน และสร้างโอกาสคัดเลือกร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก ได้จัดงาน 
The SMEs TAKEnology มีผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom 100 ราย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Pop live platform 217 ราย

ยกระดับธุรกิจเริ่มตน
(Boost up New Entrepreneurs)  

สสว. ติดอาวุธการคา SME รุ นใหม บุกตลาดออนไลน ฝาวิกฤตโควิด-19
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ยุทธศาสตรที่ 3
สรางสังคมผูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

Micro

 ปนดาว 292 ราย 
 พัฒนากลไกความรวมมือ
 เช่ือมโยงกับ Excellence Center  
ร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ตนแบบ 
• อบรมเชิงลึกจุดประกายความคิด 
• นําวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมมาใช้เพิม่มลูค่า
• พฒันา Brand/Logo/Label/Tag/ส่ือการตลาด 

ผ่านการ Coaching & Workshop โดย    
ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจาก Lazada ภายใต้  
แคมเปญ“ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” 

• เพิ่มช่องทางขายผ่าน lazada.co.th/sme2021 
หรือแอปพลิเคชัน SME CONNEXT

 สร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 5.46 ล้านบาท

สรางแบรนดเอสเอม็อใีหเขมแขง็ 
• ลูกอมสมุนไพรวิตามินซีจากมะขามป้อม จาก 
 หจก. ไบโอพอยท์มาร์เก็ตติ้ง จ. แม่ฮ่องสอน 
• ขนม 3in1 (บสิกิตข้าวตงั แยมลูกพลบั และเนยถัว่ 

ลายเสือ) จากบริษัทกุ๊บไต จํากัด จ. แม่ฮ่องสอน

ยกระดบัมาตรฐานสนิคาเพือ่เพิม่
ขีดความสามารถในการแขงขัน  
ทางธุรกิจ  
จดักิจกรรมสร้างแรงจงูใจและเสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
และ/หรอืเตรยีมความ พรอ้มดา้นมาตรฐานให้กบั
ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในธุรกิจ 305 ราย  
ด้วยการอบรมให้ความรู้เชิงลึก ได้แก่ หลักสูตร 
ระบบการจดัการกบัความสําคญัในการนําไปปฏบิตัิ 
หลักสูตรยกระดับสินค้าด้วยระบบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ หลักสูตรมาตรฐาน GMP/ 
HACCP Codex และหลักสูตรมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
ชุมชน (มผช.) กับความปลอดภยัอาหาร ตลอดจน 
ยกระดบัมาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์ในห้อง
ปฏิบัติการ/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้กับ 
สถานประกอบการจํานวน 284 กิจการ โดย  
ผูป้ระกอบการสามารถขายสินคา้ หรอืขยายโอกาส
ทางธุรกิจได้ หรือลดต้นทุนในการทํามาตรฐาน 
ทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 350 ล้านบาท

กลุม Micro ไดรับการพัฒนา 
10,586 ราย

เกิดมูลคาเศรษฐกิจโดยรวม
1,490.27  ลานบาท

ยกระดับผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย

 Born Strong  
 พันธมิตรสรางแบรนดและธุรกิจ 
 เพ่ือความย่ังยืนในการแขงขัน
ผู้มีคุณสมบัติ 43 ราย 

• กลุม่ Agriculture & Food / Health & Beauty 
/ Fashion & Lifestyle ได้รับการถ่ายทอด    
องค์ความรู้และคําปรึกษาเชิงลึก และเชื่อมโยง
กับ OEM เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 10 ราย 

• กลุม่ Agriculture & Food / Health & Beauty 
เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อรายใหญ่ 
ในประเทศ ในกิจกรรม Business Matching 
มี Buyer เข้าร่วม 4 ราย ได้แก่ TV Dict, 
CJ Express, RS Mall และ Tops 

สสว. หน่วยงานร่วมฯ เครือพันธมิตรโรงแรม 
Asset World Corporation และ Praew 
Wedding ร่วมกันจัดแคมเปญ Love Vaccine 
Campaign เพื่อส่งเสริมยอดขายและกระตุ้น
เศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรม Service และ 
Hospitality โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Wedding  
เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจ 44.31 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 

• ยอดขายในประเทศ เพิ่มขึ้น 16.09 ล้านบาท 
• มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้น 0.54 ล้านบาท 
• มูลค่าการลงทุน เพิ่มขึ้น 23.15 ล้านบาท 
• มูลค่าการจ้างงาน เพิ่มขึ้น 4.52 ล้านบาท

• การยกระดับมาตรฐาน
 ดานการตรวจวิเคราะห 
 ในหองปฏิบัติการ/ทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

• การยกระดับมาตรฐาน
 ดานการตรวจประเมิน
 สถานประกอบการและออกใบรับรองมาตรฐาน ดังนี้

155 กิจการ

129 กิจการ
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 เสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหกับกลุม 
 วิสาหกิจชุมชนและสหกรณรวม 158 แหง 
โดยอบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนนิธุรกิจยคุ 4.0 ในภาคการผลติ การบรกิาร การค้า การศกึษา 
ดูงานในสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ รวมท้ังให้คํา
ปรึกษาเชิงลึกเพ่ือเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ 
ของวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์รวม 368 ผลิตภัณฑ์/บริการ 
โดยมสีมาชกิของวิสาหกิจชมุชนและสหกรณเ์ขา้รว่มกิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น 907 ราย จัดการทดสอบตลาดในระบบการขายสินค้า
ออนไลน์ Catalog ของชมุชน (สสว.-KU LBP: Local Business 
Platform) และจัด Business Matching: Brother Trade  
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง “สหกรณ ์ -วิสาหกิจชุมชน -        
สหกรณ์” ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายในโครงการนี้ ก่อให้เกิด 
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง 77.53 ล้านบาท

2

3

เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

  กจิกรรมเพิม่ศกัยภาพผูประกอบการ  
  ออนไลนดวย Digital Marketing

• อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 2,823 ราย 
3 กลุ่ม จําแนกตามความพร้อมและศักยภาพ

• ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันด้านตลาดออนไลน์ 3,710 ราย 

• ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพสูงได้รับการเพ่ิม
ศกัยภาพเชงิลกึในการทําธุรกิจออนไลน์ 290 ราย 

• สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 
1,018.43 ล้านบาท

   กิจกรรมสงเสรมิและพัฒนาธรุกจิ ทองเท่ียว
   สูการทองเทีย่ววถีิใหม (SME Restart)  

สสว. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยในพื้นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต 
สุราษฎร์ธานี และพังงา เตรียมความพร้อมให้  
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 1,008 ราย 
สร้างต้นแบบองค์ความรูก้ารพฒันาธุรกิจท่องเท่ียว 
สู่การท่องเท่ียววิถีใหม่ ใน 5 สาขาธุรกิจ ได้แก่ 

• ธุรกิจบริการพาหนะทางบก 
• ธุรกิจโรงแรมที่พัก
• ธุรกิจร้านอาหาร
• ธุรกิจบริการพาหนะทางนํ้า
• ธุรกิจนําเที่ยว/มัคคุเทศก์ ธุรกิจสปา 

 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 205.68 ล้านบาท

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา SME   
ดวยระบบบัญชีเดียว
ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบญัชแีละ
ภาษอีากร การใช้ระบบบญัชเีดยีว การนําเทคโนโลยี 
มาใช้จัดทําบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน หรือนําข้อมูล 
มาใช้วางแผนจัดการธุรกิจได้กว่า 1,563 ราย 
เสรมิสร้างสมรรถนะของผูใ้ห้บรกิารดา้นบญัชแีละ 
ที่ปรึกษาภาษีกว่า 240 กิจการ ในการให้บรกิาร  
แก่ผูป้ระกอบการ  นําไปสู่ความมัน่ใจในการจัดทํา
บัญชีท่ีถูกต้อง และสร้างนักบัญชีชุมชนเพื่อให้
บริการด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน 171 ราย

  กิจกรรมพัฒนาสูสุดยอดเอสเอ็มอี 
  จังหวดั (SME Provincial Champion)

 ผู้ประกอบการ 462 ราย ได้รับการอบรม
  และประเมินตนเอง วิเคราะห์ปัญหาและ
 อุปสรรคในการบริหารจัดการ/การผลิต/ 
การเงิน/ระบบบัญชี/การตลาด การเข้าถึงแหล่ง    
เงินทุน ตลอดจนการประกอบธุรกิจในรูปแบบ 
Coaching จงัหวัดละ 6 ราย ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ
ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรกิาร ให้มผีลติภาพ 
สงูขึ้น หรอืมรีายได้เพิม่ขึ้น จํานวน 462 ผลิตภัณฑ์ 
สร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพจํานวน 77 ราย

การสรางความเขมแข็งในชุมชน: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0
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ยุทธศาสตรที่ 3
สรางสังคมผูประกอบการ
ใหเติบโตและกาวสูสากล

Small กลุม Small ไดรับการพัฒนา 
11,633 ราย

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวม
3,246.53  ลานบาท

1

2

 สงเสรมิและพัฒนาธรุกิจระดบัเตบิโต (SME Regular Level) 
 ยกระดับความรู ้มาตรฐานสากล (ISO GMP HACCP) 
 ให้คําปรึกษาเสริมสร้างผู้ประกอบการเชิงลึก ตรวจวิเคราะห์
ทดสอบมาตรฐานคณุภาพ ขึน้ทะเบยีนตลาดจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ Thai 
SME-GP ส่งเสริมการตลาดด้วย Platform ต่าง ๆ  มี SME ได้รับ
การยกระดับความรู้ 3,347 ราย และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ 1,028 กิจการ สามารถสร้างรายได้ เพิม่ยอดขาย 
หรอืเพิม่ประสทิธิภาพ มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,200 ล้านบาท  

 การประกวด SME National Awards 
 พัฒนายกระดับการเป็นผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหาร 
 จัดการธุรกิจ จํานวน 921 ราย/335 กิจการ โดยผ่านการ     
คัดเลือกและได้รับรางวัล 53 ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสร้าง      
ยอดขาย 321 ล้านบาท ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่เคยเข้าประกวดรางวัล    
สุดยอด SME แห่งชาติ 5 บริษัท สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ (1) บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) (2) บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (3) บริษัทซันสวีท 
จํากัด (มหาชน) (4) บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และ (5) บริษัท 
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รวมถึงมีผู้ประกอบการท่ีเตรียมพร้อม  
เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อีก 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัทวอรกิซ์ 
สปอร์ต จํากดั (2) บรษิทัโทฟุซงั จํากดั (3) บรษิทัจีพอีะไหล่ จํากดั  

 สงเสริมและตอยอดการพัฒนาเพื่อขยายธุรกิจสูสากล (SME SCALE UP) เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยหรือ 
 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SME จํานวน 19 หน่วยงาน  
ใน 5 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาต่อยอดการนํางานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนา
ไปใช้ในธุรกิจ จํานวน 101 กิจการ พร้อมกับได้จัดทําแผนแนวทางการศึกษาวิเคราะห์การนําเทคโนโลยีไปปรับใช้ และผลการศึกษาความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ (Business Feasibility) และสามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนเพิ่มจํานวน 154.57 ล้านบาท  

กลุม Small : SME ทีดํ่าเนนิธรุกจิเปนเวลา 3 ปขึน้ไป มอัีตราการเตบิโตของ รายไดเฉลีย่ไมนอยกวา 
รอยละ 20 ในระยะ 3 ปทีผ่านมา และกลุมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตในตลาดทัง้ในและตางประเทศ

มุ่งเน้นกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าของใช้/ของที่ระลึก เครื่องสําอาง อัญมณีเครื่องประดับ รองเท้าเครื่องหนัง อาหารและ
เกษตรแปรรูป และ Health & Wellness มี MSME ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 1,692 กิจการ จาก
การจดังานแสดงสินค้าทําให้เกิดการจบัคูธุ่รกิจ 2,290 คูธุ่รกิจ เกิดมลูค่าการซือ้ขายหรอืมูลค่าการเจรจาการค้าท้ังในและต่างประเทศ 1,263.26 ล้านบาท

Predictive Co.Ltd ไดรับรางวัลที่ 1: 
สุดยอด SME แหงชาติ (สาขา Technology & 
Software ) และรางวัลพิเศษสําหรับป  2021: 
SME New Normal (การแกปญหาและรับมือ
ในชวงสถานการณโควิด-19)

ALLWELL LIFE 
บรษิทัเครือ่งมือแพทยแหงแรกในประเทศไทย 
ไดรับรางวัลสุดยอด SME แหงชาติ 2 ปซอน

 30 เครือขาย ไดรับการพัฒนาและเช่ือมโยงกันในกลุม 
 คลสัเตอร  เป้าหมาย ท้ังต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ให้เป็น 
 คลสัเตอร์ท่ีเข้มแขง็ ม ีSME ได้รบัการพฒันาองค์ความรู้    
 ในการดําเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ 4,347 ราย สร้าง 
 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 307.7 ล้านบาท      

ตัวอยางบริษัทท่ีไดรับรางวัล: 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมใหกาวสูธุรกิจสมัยใหม 

พัฒนาศักยภาพและชองทางการตลาด

พัฒนาคลัสเตอร 11 กลุมคลัสเตอร 30 เครือขาย
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Ecosystem

• ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment: 
ITA) ภาพรวมผล ITA ปี 2564 ของ สสว. 
ได้ 93.75 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A

• ประเมินผลการดําเนนิงานกองทุนส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ทุน 
หมุนเวียน) โดยมีผลคะแนนการประเมิน
ตนเอง เฉลี่ยเท่ากับ 4.4158* คะแนน

 หมายเหตุ: *ตัวเลขอาจมีการปล่ียนแปลงได ้
เมือ่ไดร้บัการแจง้ผลการประเมนิอยา่งเปน็ทางการ
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปตามแผน 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ปรับปรุงกระบวนงานภายในองคกร 
และสภาวะแวดลอมภายในองคกร

1

ระบบเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (D-Join) 
ช่วยอํานวยความสะดวกในการประชุม สามารถ     
ดเูอกสารการประชุมผ่านระบบได้  ช่วยลดข้ันตอน 
และค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร รวมท้ังรองรับ  
การทํางานในยุคดิจิทัล สถานการณ์ COVID-19 
และการทํางานแบบ Work From Home  

ระบบบริหารงานบุคคล (HRIS)
เพ่ือให้มีระบบจัดการข้อมูลดา้น ทรพัยากรบคุคลท่ี
ทันสมัยในลักษณะ Online เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน และ
อํานวยความ สะดวกให้กับพนักงานให้สามารถใช้ 
งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์: 
https://hris.sme.go.th/hr/Onebook_Account/ 
login?ReturnUrl=%2fHR%2fOnebook%2fIndex%2f 

2

ยุทธศาสตรที่ 4
เพ่ิมศักยภาพองคกรใหมีสมรรถนะสูง
(High Performance Agency)

ยกระดับการบริหารจัดการ
สู Smart Office 3 ผลักดันองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 

• การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของ สสว. ประจําปีงบประมาณ 
2564 ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 88.43 

• การสํารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/ 
เข้าร่วม โครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น 
ปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ร้อยละ 92.33

• จัดทําแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปี 2565 โดยผ่านคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อ 8 ต.ค. 2564 

• พัฒนาระบบประเมินผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน โดยนํามาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการ
ประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานในปี 2564    

• การติดตามและประเมินผลอัตรากําลังคน
ของ สสว. (Workforce Balance)

- การเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน สสว. 

• การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้
รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
สสว. เมื่อ 15 ก.ย. 2564  

• วางระบบพัฒนาบริหารจัดการองค์กร         
จัดทําระบบงาน Work system และ
กระบวนการทํางานของ สสว. ประจําปี 
2564 พร้อมจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการย่อย  
10 กระบวนการ 

• แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 
ประจําปี 2564 ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตดิตามและกํากบัดแูลการดาํเนนิ
การพฒันา คณุภาพการบรหิารงานภาครฐั 
(PMQA 4.0) ของ สสว. เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 
และแผนพัฒนาองค์กรประจําปี 2565 ได้
รับอนุมัติเมื่อ 10 ก.ย. 2564   

- จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
ประจําปี 2564 พร้อมแนวทางปฏิบัติ  

- ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจํา
ปี 2564 และคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร สสว. เมื่อ 17 ก.พ. 2564  

• แต่งตั้งคณะทํางานกิจกรรม 5 ส เมื่อ 23 
ก.ย. 2564 ดําเนินการตามนโยบายความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางาน พร้อมจัดทําคู่มือ 5 ส และ
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําปี 
2564 เมื่อ 22 ธ.ค. 2564 
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ภาพรวมผล ITA ปี 2564 ของ สสว. ได้ 93.75 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A พบว่า คะแนนตัวชี้วัดสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ การป้องกันการทุจริต 
(OIT ตัวชี้วัดที่ 10) ได้คะแนน 100 การเปิดเผยข้อมูล (OIT ตัวชี้วัดที่ 9) ได้คะแนน 97.50 และการปฏิบัติหน้าที่ (IIT ตัวชี้วัดที่ 1) ได้คะแนน 94.85 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ผลคะแนน ITA ป 2564

ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน 
ป.ป.ท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ และสํานกังานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

การประเมิน ITA เปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ท่ีกําหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ 
แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ท่ี 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งใน
ระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-2565) ได้กําหนด
คา่เปา้หมายของตวัชีวั้ดให้หนว่ยงานภาครฐัมผีลการประเมนิ 
ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้กําหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์   
(85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

เครื่องมือการประเมิน ประกอบดวย 3 แบบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)

เกณฑระดับผลการประเมิน แบงเปน 7 ระดับ

ประชาชนมวีฒันธรรม
และพฤตกิรรมซือ่สัตย์
สุจรติ

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
ITA (85 คะแนน)

ร้อยละ 
50

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาหมาย

   2563     2564      2565

ร้อยละ 
65

ร้อยละ 
80

คะแนน   95.00-100 85.00-94.99 75.00-84.99 65.00-74.99 55.00-64.99 50.00-54.99  0-49.99

ระดับ          AA         A           B           C           D           E        F

IIT

EIT

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่        ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ     ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน

IIT EIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริตOIT

OIT

100.00 
97.50 

94.85 

91.78 90.79 90.50 89.63 89.43 89.31 
87.25 

80.00 
82.00 
84.00 
86.00 
88.00 
90.00 
92.00 
94.00 
96.00 
98.00 

100.00 

OIT  10 OIT  9 IIT  1 EIT  6 EIT  7 IIT  2 IIT  3 IIT  4 IIT  5 EIT  8 

ภาพรวมได้คะแนน 93.75
จัดอยูในระดับA
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การประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ทุนหมุนเวียน)
ผูประเมิน: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้      
เข้าสู่ระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนของ       
กรมบัญชีกลาง ซึ่งมุ่งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การดาํเนนิงานทุนหมนุเวยีนให้สูงข้ึน เปน็ไปตามมตคิณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2546 ที่อนุมัติให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ท่ีมีเงินนอกงบประมาณ ถือปฏิบัติตามมาตรการ
กํากบัดแูลเงินนอกระบบงบประมาณตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนออย่างเคร่งครัด

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน 6 มิติ ประกอบด้วย

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ   โดยภาพรวมมีผลการประเมินการดําเนินงานเฉลี่ยและคะแนนประเมินผลทุกด้าน 
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) โดยมีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย
เท่ากับ 4.4158* คะแนน

เกณฑการวัดผลการดําเนินงาน นํ้าหนัก (รอยละ)

มิติที่ 1 การเงิน
มิติที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 การปฏิบัติการ
มิติที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
มิติที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
 ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
มิติที่ 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

รวมทั้ง 6 ดาน

10
18
37
15
10

10

100

กราฟเปรียบเทียบคะแนนภาพรวม
กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตั้งแตปบัญชี 2560-2564 

ผลประเมินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจำปบัญชี 2564
ไดอยูที่ระดับ 4.4158* จาก 5 คะแนนเต็ม

3.8264 
4.3235 4.2929 4.1400 

4.4158

1.0000 

2.0000 

3.0000 

4.0000 

5.0000 

 2560  2561  2562  2563   2564 

4.7100
4.2222 4.1036

4.7167 4.8500 4.7400

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5 มิติที่ 6
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การสำรวจความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียกับ สสว. และการสำรวจรอยละของ MSME
ที่ไดรับบริการ/เขารวมโครงการจาก สสว. แลวธุรกิจดีขึ้น 
ผูประเมิน: บริษัทซีเอสเอ็น รีเสิรช จำกัด

การสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564

รอยละความพึงพอใจ
จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาพรวม
รอยละความพึงพอใจ

88.43
สํารวจจากกลุมตัวอยาง (n) = 1,849 ราย

การใหบริการของเจาหนาที่

กระบวนการใหบริการ

การนําไปใชประโยชน

รอยละ 88.88

รอยละ 87.62

รอยละ 87.13

1

2

3

รอยละของ MSME ที่ไดรับบริการ/เขารวมโครงการจาก สสว. 
ประจำปงบประมาณ 2563 แลวธุรกิจดีขึ้น 

รอยละการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจที่ดีขึ้นรอยละของ MSME

ที่ไดรับบริการ/เขารวมโครงการ
จาก สสว. แลวธุรกิจดีขึ้น

92.33
สํารวจจากกลุมตัวอยาง (n) = 391 ราย (7 โครงการ)

    0 .53
(เปรียบเทียบกับปกอน)

รอยละ

55.75
มีจํานวนลูกคา

เพิ่มขึ้น หรือยังรักษา
ฐานลูกคาเดิมไวได

รอยละ

54.48

บุคลากร
มีทักษะเพิ่มขึ้น

รอยละ

53.71
มีชองทางการตลาด

ในรูปแบบใหม
เพิ่มขึ้น

1 2 3

หมายเหตุ : ดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด
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ผลการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล

การตลาด

มาตรการ MSME 2020 และการสรางปจจัยเอื้อ

พัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดให SME การจัดงานแสดงสินคาทั่วประเทศ SME FEST 

4 กลุมธุรกิจที่เขารวมกิจกรรม ไดแก

งานจดัแสดงและจําหนายสินคา CONEXT: SME FESTIVAL

อาหารวัตถุดิบ
และอาหารแปรรูป

ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ

สินคาตกแตงบาน
และของใช

อื่นๆ
(ของที่ระลึก)

1. Platform Star Market ผ่านเวบ็ไซต์ www.starmarket.in.th 
เป็นช่องทางจําหน่ายสินค้าให้กบัผูป้ระกอบการ SME ท่ัวประเทศ 
มีสินค้าขึ้นขาย 1,050 รายการ จากผู้ประกอบการ 280 ราย 
2. งานแสดงสินค้า SME FEST ณ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี 
และอุบลราชธานี มีผู้แทนจําหน่าย (Trader) จังหวัดละ 5 ราย 
3. Platform Shopee โดยใช้ Account ของ Starmarket 
จากผู้ประกอบการ 140 ราย 

สร้างความมัน่คงให้เศรษฐกิจฐานราก ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า 
สสว. CONNEXT: SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิก
วกิฤต ิสร้างโอกาสให้ SME FEST” ทั่วประเทศ รวม 10 ครั้ง   
ในจังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม 
พะเยา ลําปาง พัทลุง ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี 

การพัฒนาทักษะ/วางระบบ

พัฒนาระบบการใหความรูในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)   

จัดทําหลักสูตร/เนื้อหาในรูปแบบ E-Learning Platform 
Online ภายใต้ชือ่ www.smeacademy365.com รวบรวม  
ความรูท่ี้จําเป็นต่อการพฒันาธุรกิจของผูป้ระกอบการ SME ไทย 
รวมถงึองคค์วามรูใ้นกลุม่วชิาชพีสําหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย
ท่ีต้องการพัฒนาตนเอง หรือบุคคลท่ัวไปท่ีกําลังมองหาอาชพี 
และสามารถนําองค์ความรู้ไป ต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพได้ 
มี SME เข้ารับการพัฒนาผ่านระบบ SME Academy 365 
จํานวน 10,148 ราย เข้าอบรมออนไลน์ จํานวน 7,651 ราย  
โดยมกีารประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการเขา้มาใชง้านระบบฯ 
อย่างต่อเนื่อง รวม 177,055 ครั้ง

Any Time, Any Where, Any Devices

มียอดขายรวม
1,307,667 บาท

ชองทางจําหนายสินคา
เพิม่ขึน้ 3 ชองทาง

สรางรายไดกวา
54.87 ลานบาท

ผูประกอบการเขารวม
2,293 กิจการ
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การสนับสนุน Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับวิสาหกิจรายยอย/วิสาหกิจชุมชน 

ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
เทคโนโลยกีารผลติ การออกแบบผลติภณัฑ์/บรรจุภณัฑ์ ได้แก่
1. แพ็กเกจการพัฒนาสินค้าสมุนไพร/เครื่องสําอาง 
2. แพ็กเกจการพัฒนาสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป 
3. แพ็กเกจการออกแบบผลติภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์/สร้างแบรนด์ 
4. แพ็กเกจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
โดยผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น เพิ่ม
โอกาสทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตาม 
ความต้องการของผูบ้รโิภคยคุ New Normal และง่ายต่อการขนส่ง  
การระบฉุลากท่ีเป็นไปตามข้อกฎหมาย  ได้รบัการตรวจวเิคราะห์
ความปลอดภัยอาหาร และสอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจวิเคราะห์ด้านฉลากโภชนาการ   
เพื่อเตรียมยื่นขอขึ้นทะเบียน อย. หรืออื่นๆ ผู้ประกอบการ
ได้รับ Voucher รวม 435 ราย  สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นรวม 814.79 ล้านบาท 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

Scoring & Big Data

การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME 
(SME Scoring/Big DATA) 

สสว. ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะข้อมลูทางเลอืก (Alternative Data) เช่น ยอดขาย 
การทําบัญชี การยื่นชําระภาษี พฤติกรรมทางธุรกิจ เพื่อนํามา
ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินศักยภาพของ 
MSME เป้าหมาย 200 ราย ในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ  และ
ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วม
โครงการของภาครฐั หรอืชว่ยสถาบนัการเงินพจิารณาสินเชือ่ได้
อกีด้วย ซึง่ปัจจุบนัได้พฒันา 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการประเมนิ
ศักยภาพ (SME Scoring) และระบบจัดการสิทธิประโยชน์ 
(Reward System) ซึ่งมีภารกิจการดําเนินงาน 3 ส่วน คือ 
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาปัจจัยหลัก ปัจจัยย่อย กําหนด
คา่นํ้าหนกัของแตล่ะปจัจยัและเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารให้คะแนน
สําหรับประเมินศักยภาพ SME สําหรับการบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์ในระบบ Reward System 
2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการใช้เงินทั้งสองระบบ 
ในรูปแบบ Web-based Application 
3. การสร้างแรงจูงใจและการรวบรวม  ผู้ประกอบการเข้ารับ 
การประเมินความน่าเชื่อถือ 

สสว. และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ลงนามในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือน  
การอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 
(Doing Business Phase 3) (ฉบับที่ 2) เป็นที่เรียบร้อย
แล้วเมื่อ 19 ม.ค.2565 เพื่อดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อ
เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจภายใต้กรอบการประเมินใน Doing Business แบ่ง     
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการชําระภาษี ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ระยะที่ 3 

อำนวยความสะดวก
ในการขับเคล่ือนธุรกิจ
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พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในระยะเรง่ดว่น ดว้ยรปูแบบ
ของ Sandbox ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเพือ่ช่วยเหลือ MSME ให้ฟ้ืนตวั 
จากสถานการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้ประกอบการ 
MSME ได้รับการช่วยเหลือ อุดหนุนในการพัฒนาธุรกิจ/  
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 224 ราย แบ่งเป็น ภาค  
การผลิต 137 ราย และภาคธุรกิจเกษตร 87 ราย ในมิติ 
การพัฒนาธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่

1. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ 
2. การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ 
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
4. การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายและการตลาด 
5. การพัฒนาตลาดต่างประเทศ 
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการรวม 
2,445.38 ล้านบาท  

พัฒนาระบบใหเอกชนสามารถเปนหนวยงานสงเสริม MSME (Business Development Service : BDS) 

โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย 
สนบัสนนุผูป้ระกอบการใหเ้ข้าถงึแหล่งเงินทนุ โดยธนาคาร
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
(ธพว.) ดําเนินการตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563 ถึง 30 ก.ย.2564 มีผู้
ยื่นคําขอกู้วงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และมีผลเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่  
ผู้ประกอบการ 
สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
มผีูป้ระกอบการไดร้บัสินเชือ่เพ่ิมจากสถาบนัการเงินจากการคํ้า
ประกัน 21,051 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท

Service

มาตรการดานการเงิน
การสนับสนุนดานการเงินผานโครงการสงเสริมความรู
ดานบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
สนับสนุน SME ที่ทำการคาระหวางประเทศ 

ปจจัยที่สงผลกระทบและอุปสรรคตอการดำเนินงาน

ผูป้ระกอบการท่ีทําการคา้ระหวา่งประเทศลงทะเบยีนเขา้อบรม
รูปแบบ E-learning จํานวน 1,286 ราย ได้รับวงเงินค่า
ธรรมเนียม FX Options รวมถึงได้รับการสนับสนุนค่า
ธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ จํานวน 738 ราย มีการซื้อ 
Options จํานวน 531 ราย จากจํานวนผู้ท่ีได้รับวงเงินค่า
ธรรมเนียม FX Options รวม 2,768 สัญญา คิดเป็น
มูลค่า 82.44 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็นค่า premium รวม 
32.57 ล้านบาท และมีการใช้ค่าธรรมเนียมการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 683 ราย จาก
จํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ คิดเป็นค่าธรรมเนียม Trade Related 
Fees รวม 10.33 ล้านบาท สามารถรักษามูลค่าการส่งออก
และนําเข้าได้ 2,565.97 ล้านบาท

ด้านเศรษฐกิจ:
• ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อเนื่อง อีกท้ังสถานะ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลดลงจากอันดับ 2 ไป
อยู่ท่ีอันดับ 5 ของอาเซียน

• การส่งออกและนําเข้าลดลง เนื่องด้วยผู้ประกอบการไทย 
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทําให้ผู้ส่งออกมียอดการ 
ส่งออกและนําเข้าลดลง

ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ SME:
• SME ไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันความเสี่ยงฯ
• SME ไม่ซื้อ Options เนื่องจาก Options ไม่เหมาะกับ

ธุรกิจอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนตํ่า
• SME บางส่วนรอ Rate ท่ียอมรับได้ก่อนเข้าทําธุรกิจ 

(Exchange Rate)
• SME บางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบริการ Options

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

รวม

      วงเงินที่ขอกู 

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

รวม

7,142

2,623

9,765

8,107.00

857.83

8,964.83

2,285

960

3,245

วงเงินอนุมัติ

3,676.30

317.16

3,993.46

2,260

937

3,197

วงเงินเบิกจาย

3,632.72

311.83

3,944.55

ราย

ราย

ราย

หนวย

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ไดรับอนุมัติเงินกู เบิกจายเงินกูแลว หนวยผูยื่นคำขอกู
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การแสดงเจตจำนงสุจริต 
และนโยบายการกำกับดูแลองคกรที่ดี
ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจำป 2564

เพือ่ส่งเสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิอยา่งมธีรรมาภบิาล  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ   
ปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต   
ในวงกว้าง การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม
กลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้า นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงขอประกาศเจตจํานง
สุจริต และให้คํามั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานกังานให้สําเรจ็บรรลเุปา้หมายตามหลกัธรรมาภบิาล 
ด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สนับสนุน 
การพัฒนาระบบบรหิารจดัการองค์กรให้มคีณุภาพมาตรฐาน 
อํานวยความสะดวกและตอบสนองผู้รับบริการ ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียอย่างสะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ตลอดจน
ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ และมุ่งมั่น
พัฒนา MSME ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ชี้นํา  
ในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้กําหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสไว้ 6 ด้าน เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ดําเนินการ ดังนี้

1. ความโปร่งใส (Good Governance)
2. ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)
3. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 (Corruption–Free)
4. วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร (Integrity Culture)
5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
6. การสื่อสารภายในหน่วยงาน (Communication)

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563

ประกาศเจตจํานง นายวีระพงศ มาลัย   
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานกังานสงเสรมิวสิาหกจิ
  ขนาดกลางและขนาดยอม
ดํารงตําแหนง ตั้งแต 13 พ.ค. 2563 จนถึงปจจุบัน

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง      
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และพระราชกฤษฎกีา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พทุธศกัราช 2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกบัเกณฑ์คณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector Management  
Quality Award) ซึง่มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับบริบท    
และสถานการณ์ ทิศทางและเป้าหมายของ สสว. เพือ่ทําให้ 
การบริหารราชการของ สสว. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อนัจะทําให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจ ศรทัธา และไว้วางใจ  
ในการบริหารงานภาครัฐ

สสว. จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีของ  
สสว. ขึ้น อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ (1) ด้าน
รัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านองค์กร และ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถงึได้กําหนดแนวทางปฏบิตัติามนโยบายหลกัด้านต่าง ๆ
 เพือ่เปน็แนวทางปฏิบตัแิละคา่นยิมรว่มสําหรบัองคก์รและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี 

(นายวีระพงศ์ มาลัย)
วันที่  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
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Performance of MSME 
Promotion in 2021

Implementation in accordance with the OSMEP Action Plan 
Strategy 1 Enhancing MSME Data integration in Thailand with Big Data
Strategy 2 Developing mechanisms to promote access to MSME and local economy
Strategy 3 Expanding and internationalizing a society of entrepreneurs
Strategy 4 Driving the organization into a High Performance Agency
The results of government agencies’ Integrity and Transparency Assessment
Assessing the performance of Small and Medium Enterprises Promotion Fund
Performance in accordance with government measures and policies
Declaration of Intent on good intentions and good corporate governance policies
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Implementation in accordance
with OSMEP Action Plan in 2021

Background of Formulating OSMEP Action Plan

OSMEP formulated its 5-year strategic plan 2007-2011 
or the 1st corporate strategic plan and the 2nd was 
formulated and lasted in 2012-2016. Currently, 
OSMEP was implementing its 3rd Strategic Plan 
2017-2022, which has been extended to align with its 
SME promotional plan. It also served as a framework 
for the organization's operational framework in order 
to be in line with the 20-year National Strategy 
(2018-2037), the Master Plan under the national 
strategy, the SME promotional plan, as well as with 
government policy, which places a strong emphasis 
on the advancement and advancement of the nation 
through technology and innovation. In order to be 
appropriate and be able to adapt to the disruption 
circumstances. In the digital era, the situation of 
external and internal factors is rapidly changing, 
therefore, OSMEP must annually review and formu-
late an OSMEP action plan.

OSMEP Action Plan was formulated by applying         
the results of a SWOT analysis and conducting a 
brainstorming session to identify the organization's 
strengths, weaknesses, opportunities, and obstacles 
and to adjust its strategies. Then the organization 
would operate in accordance with the approved 
OSMEP Strategic Planning Committee’s policy and 
direction. 

The formulation of the Action Plan for OSMEP 
2017–2022 (Review Edition 2021–2022) is based on 
the SIPOC MODEL, which provides an overview of the 
work process that makes it simple to comprehend the 
objectives and scope of the work, including the 
suppliers, inputs, processes, outputs, and customers.

The study of the organizational environment and the 
rapidly changing economic environment in today's 
environment is a challenge for organizations to 
comprehend and adjust to the rapidly changing political, 
economic, social, and corporate environments. The 
socioeconomic transformation known as VUCA World 
is currently a challenge for organizations because 
the Thai economy is volatile. Due to the effects of 
Coronavirus Disease 2019 or COVID-19, uncertainty, 
complexity, and ambiguity have a tendency to continually 
slow the economy, change consumer behavior, and 
make prediction difficult.

As a result, OSMEP has reviewed and revised the 
plan and guidelines for helping and promoting   
MSME to be in accordance with the recent situation in   
a world that is undergoing rapid changes and  
emphasizing innovation and thinking differently   
so that work can effectively adapt to the current 
circumstances.
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 Driving VAT refunds for SME entrepreneurs 
• OSMEP, the Revenue Department, and financial 

institutions had collaborated to define the 
details of rewards of financial products. 

• OSMEP and the Revenue Department had collaborated 
with the Government Big Data Institute analyze 
data for SME entrepreneurs pursuing a VAT refund.  

 Building on measures to assist SME in gaining 
access to government procurement

 OSMEP acted as a coordinating intermediary with 
Thai Aviation Industries Co., Ltd. (TAI) and Thai 
Subcontracting Promotion Association and further 
expanding cooperation in the medical device industry 
with the FDA, TISI, and MHESI.  

Promotional measures for SME

Study on the promotion of SME

Study on the promotion of SME into the system 
under four main concepts namely (1) the improvement of 
communication guidelines (2) the enhancement of 
the registration process (3) the modernization of 
databases and legislation, and (4) the determination 
of rights and benefits for the operators in the system.

Study to drive facilitating Doing Business Phase 3 
Work with the Office of the Public Sector Development 
Commission to develop efficient government services 
and enhance Thailand's competitiveness. 

Study changes in the global society in the context 
of the Next Normal in 5 areas, namely (1) the adoption 
of digital technology for digital transformation (2) 
Sustainability (3) Supply Chain Resilience (4) Future 
of Work and (5) Health and Well - being.

Study on Gig Economy and Sole Proprietorship 
and government promotion policies these include 
(1) the promotion of the contractor's capability to find 
work, (2) the recuitment channels (3) the promotion of 
outsourcing employment and (4) the enhancement 
and strengthening of government support.

1

2

Integration for driving SME Promotion

Integration of International Cooperation

Ecosystem
Strategy 1
Enhancing MSME data integration
in Thailand with Big data

Action Plan to promote Small and Medium Enterprises 
2021-2022 announced in the Government Gazette on 
6th September 2021

 5th SME Master Plan 2023-2027 OSMEP conducted a 
study on information to analyze SME's structural data 
and presented to the Cabinet for further consideration.

Hosting an integrated SME development plan to gain 
international competitiveness in Fiscal Year 2021   

 Prepare an action plan to promote Small and Medium 
enterprises for the fiscal year 2023

Action Plan

25 units
1,210,000,000 Baht

424,015 cases
18,026 cases
18,779 cases
58,209 cases

5,548 cases
323,473 cases

82 centers
12,543.78 million Baht

 Cooperating units
 Budget received
 SME receiving benefits
 - Early Stage 
 - Micro
 - Small
 - Medium & High Potential 
 Ecosystem
 SME service center
 Generating economic value

OSMEP operates in three main cooperation frameworks:

57 cooperation networks established both domestically 
and internationally
2,022 entrepreneurs from 4 countries
participated in networking activities with ASEAN +8.

Bilateral
cooperation

Multilateral
cooperation

ASEAN
cooperation

• A Memorandum of understanding on the Promotion of 
SME was signed under the Indian Ocean Rim Association 
(IORA) Cooperation Framework.

• The signing of a Memorandum of cooperation between 
OSMEP, Exim Bank, and The Federation Thai SME to 
enhance SME entrepreneurs to export through Upskill 
SME Exporters activity.

• The signing of a memorandum of understanding 
between OSMEP and HKTDC was to promote entrepreneur 
in marketing between Thailand and Hong Kong.
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Key areas
1. The promotion of free investment
2. The advancement of digital society
3. The promotion of well-being
4. The promotion of food and  
 agricultural security
5. The promotion of prosperity. BCG  
 stands for Broad, Sustainable,  
 and Responsible Growth.
Priorities
1. Trade facilitation and investment  
 development
2. Restoration of connectivity 
3. Inclusive and sustainable growth

Created a website: www.aseanaccess.com   
on 16th June 2021 
Enhance SME Credit Rating Database 
Phase 2
508 entrepreneurs participated in the 
capability assessment. The system 
performs analysis in two areas, namely 
(1) marketing and (2) internationalization, 
which allows entrepreneurs to self-evaluate 
their capabilities via www.sme.go.th 

Develop the potential of 193 
entrepreneurs to be Born Global
through the "BOOST Camp" activity and 
the Born Global Pitching Session

Prepare for the APEC meeting, 
which Thailand will be host

Promote SME Woman
Entrepreneur 

Create a website for service centers 
for SME entrepreneurs in ASEAN 

Enhanced the data structure for the analysis 
of visitors to government services.
• SME nationwide 
 Juristic person
 Normal person 
 Community Enterprise 
• Micro and SME 561,845 participants registered 

for services through SME registration database.
 456,869 Enterprises
 104,976 People who were interested in  

    doing business

Disclosure on open government data center 
(Open Government Data)
• Create documentation regarding data
 governance. Establish data standards for
 data security.
• Integrate cooperation with the Digital 

Government Development Agency (Public 
Organization) in order to generate Open Data 
to expanding access to information for future 
SME-beneficial analysis in various aspects.

2021
Phase 4

2019
Phase 2
On Production

2022
Phase 5

2020
Phase 3

2018
Phase 1

Set Up Prototype
• Began the development of an 

SME Big Data.
• Improved the format of the 

database system.
• Imported data to the Cloud 

• Developed a Data
 Visualization Processing Model
• Integrated additional 

information with the Social 
Security Office and 

 Department of Business 
Development

• Developed Dashboard 
Visualization 4 Flagship

• Integrated additional information 
with government agencies.

• Adjusted the database according 
to the new definition of SME.

• Created data governance
• Created a database to facilitate 

the connection of data to 
tracking systems.

• Developed an Insights 
Dashboard for MSME Promotion

• Developed a predictive model
• Studied on Blockchain

• Coordinated to integrate 
additional information with 
government and private agencies.

• Developed a model to predict the 
survival of SME.

• Initiated SME ONE ID project
• Published data on the Open Data 

Platform

3 Integration of SME Big Data

Ecosystem
Strategy 1
Enhancing MSME data integration
in Thailand with Big data

Consists of three main parts: 
1. Developing definitions of women  
 entrepreneurs
2. Creating a database of female  
 entrepreneurs, including 
 multinational corporations. 
3. Considering the appropriateness  
 of female entrepreneurs being  
 promoted equally and inclusively  
 in various promotional plans.
 
 Co-hosting the UN Women 2021 
Thailand WEPs Award 2021

3,175,945 cases 
797,847 cases

2,286,362 cases
91,772 cases
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Enhance the potential of OSS center 
personnel by promoting an understanding 
of OSMEP's roles and operations in 
accordance with OSMEP Action Plan 
2021 and by providing support to SMEs 
via various measures/works/projects.

Integration of cooperation between 
agencies at the area level of 226, together 
with the Subdistrict Administrative 
Organization, the Federation of Thai 
SME, the Provincial Farmers Council 
and the municipality in preparing a 
report on the situation of SMEs in the 
area, separated by provinces.

 MSME received preliminary consultation
 on business operations through 196,331  
 integrated SME service centers (OSS) 
in 77 provinces, found that the number of SMEs who 
requested consultancy top 3 rankings were marketing 
29.26 percent, followed by management 27.35 
percent. Accounting/Finance 25.13 percent.

Strategy 2
Developing a mechanism to promote 
access to MSME and local economy

Ecosystem

Offline: 
Connect with and develop a network of
consultants to obtain comprehensive service

It increased economic value by 196.33 million Baht
for SME that received advice on management, 
manufacturing, expense services, as well as
manufacturing and entrepreneur services.

Online:  
a channel to access government services

57,437 
53,704 

49,366 

17,848 15,877 
1,955 144 

206,557 MSME had access to Online and Offline services, 
via the integrated SME service center, totaling 196,331 
cases. A network of SME promotion services had been 
established with 226 government and private network 
agencies, and 10,100 SMEs were developed through 
the SME Academy 365 system.

Digital technology-based development of service systems 
for SME entrepreneurs (SME Access) in order to drive 
and enhance the service efficiency for SME entrepreneurs.

SME CONNEXT application: supporting online business 
with a cumulative number of users of 93,494 people.

Website Portal through www.smeone.info: integrating 
cooperation with 73 government and private agencies, 
with a total of 971,560 users since activation.

www.smeacademy365.com, Through the SME Academy 
365, 10,100 SMEs were developed. The curriculum 
development was divided into two groups: (1) Semi- 
Academic Knowledge Curriculum Development and 
(2) Non-academic knowledge group (informal knowledge 
- vocational knowledge)

SME Coach via the website www.thesmecoach.com: 
helped SME entrepreneurs with online coaching system. 
There were 510 coaches registered in database, divided 
into 460 Business Mentors, 40 Technology Experts, and 
10 Biz Transformers. Entrepreneurs also received advice 
from a coach for a total of 1,000, resulting in an average 
productivity increase of 23.94 percent and an increase 
in economic value of 174.78 million Baht. Additionally, 12 
business models for success entrepreneurs were developed.

ONE ID pilot project developed a Single Sign-on system 
of OSMEP member database. On 5th July, 2021, Small and 
Medium Enterprises Promotion Board approved the 
implementation  of the ONE ID pilot project and Single 
Sign-On system, and cabinet resolution on 3rd August, 
2021, approved the list of 12 Agenda services, which 
establish it as a measure to improve efficiency in perform-
ing official duties in the fiscal year 2022 that OSMEP had 
assigned to operate One Identification: ID  One SME.

Marketing   Management    Accounting   Manufacturing      Legal            Other         Transfer
           Finance

SME ACCESS

ACADEMY 365
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• OSMEP create a central platform that collects data and 
services under the domain https://biz.govchannel.go.th.

• Data from SME-GP systems was being connected, and   
a system for collecting entrepreneurs' information (SME 
Profiles) from the DGA Digital ID system was developed, 
which led to the data compiling for SME ONE ID database.

• Create process for collecting entrepreneur data by using 
four OSMEP online services, SME Portal (www.smeone.info), 
e-Learning Platform (www.smeacademy 365.com), SME Coach 
(www.thesmecoach.com), and SME CONNEXT application.

• Connected information with Food and Drug Administration 

Performance of One ID in Phase 1 (Aug, 2021 – Jan, 2022)

Strategy 2
Developing a mechanism to promote 
access to MSME and local economy

Ecosystem

ACADEMY 365

Member of 
OSMEP

Government
agencies

Financial
Institutions

SME GP

Private
Sector

- Council of The Federation
 of Thai Industries
- The Thai Chamber of 
 Commerce and Board of 
 Trade of Thailand
- The Federation Thai SME

SME
Access

31,401

288,215

231,690

551,306

Micro

Small

Medium

Total

Size of business           Value of Procurement SME - GP            Number of 

     (million Baht)   (%)             

5.70

52.28

42.03

100.00

512,611

1,366,470

590,701

2,469,782

Government Data Exchange (GDX) Platform (DGA)

SME One ID

Database of the FDA
TISI, DOPA, DBD, RD

OSMEP Member
Database

Compile
Information

Verify and
Confirm

Information
Data Storage

SME GP
Database

SME One ID
Database

Digital ID (DGA)
1

2 3 4

Process of 
SME ONE
ID system

Connecting
data from
THAI SME - 
GP system

Develop a support system and connections for the entrepreneurship: 
support SME to access the government procurement (SME-GP)

Support SME to gain access to public procurement (SME - GP)

Developing SME registration for government procurement

OSMEP collaborated with eight financial institutions to 
provide funding for SMEs. The goal was to develop financial 
institution credit in response to the needs of entrepreneurs 
who had registered SME for procurement with the Government 
Sector OSMEP (THAI SME-GP).

Results of System for SME registration for government 
procurement (Unit of measurement: cases)

461 749 1,554 4,209 5,308 8,088 
12,041 

28,028 

53,185 

71,728 
78,162 

96,871 
100,752 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

110,000 

Oct-63 Nov-63 Dec-63 Jan-64 Feb-64 Mar-64 Apr-64 May-64 Jun-64 Jul-64 Aug-64 Sep-64 Oct-64

1 2

3

100,752 551,306661,492
Registrant

persons

Goods/Services

items

Procurement value

million baht

Results of SME registration

Creation of Awareness for Government Agencies and 
SME Entrepreneurs on a Local Level Across the Nation

• Government agencies 6,406 Cases (2,856 agencies)
• SME entrepreneurs 1,979 Cases

• Bangkok 23 times and any provinces 1 time 
Organized meetings/training seminars 42 Times

The total number of participants was 8,385 cases
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Strategy 3
Expanding and internationalizing 
a society of entrepreneurs

MSMEs receiveing benefits
3,339 cases

Creating marketing opportunities
Participate in Business Matching
659  cases

Generating Economic Value
330  Million Baht

Early Stage

Developing enterprises were divided into 2 approaches: (1) SME – Early Stage: All Stars in the target group of 
SMEs that had not registered a business establishment or SMEs that had registered business establishments 
not more than 3.5 years and (2) Boost up New Entrepreneurs, the target group was SME, agricultural sector, 
manufacturing sector, trade and services.

Promote Early Stage / Startup

There were entrepreneurs who received consultation from consultants who had developed and enhanced 
in-depth entrepreneurs (SME All Stars), totaling 2,835 cases, by using the Business Model Canvas (BMC) to 
analyze the business to determine the issue of business weaknesses that need to be corrected, strengths, or 
objects that require further development. This project resulted in a strategy to build or enhance the business 
potential over the next 3 years (SME Road map) via online and offline consulting from specialists in specific  
fields according to development issues, which OSMEP had enhanced and created marketing opportunities for   
614 entrepreneurs who had undergone market testing, For example, via Facebook “CONNEXT-Online Market" 
"Khamkoon Market Place," "Early Stage Market Fair", and product catalogs on the website via www.esan-allstars.com, 
etc., which created economic value of 330 million baht. In addition, OSMEP connected entrepreneurs with finan-
cial institutions to provide consultation and advice with loan applications for business expansion. 

SME – Early Stage: All Stars)  

Boost up New Entrepreneurs

OSMEP armed with the new SME trade weapons to penetrate the online market through the Covid-19 crisis.

The operation on a demand survey and analyzed the potential of entrepreneurs. There were 504 consultants with 
expertise in digital technology through Tech Matching activities to apply appropriate digital technology to products 
and businesses, comprising 250 from the manufacturing sector and 254 from the service sector. OSMEP enhanced 
and created marketing opportunities for 45 selected entrepreneurs from the manufacturing sector in the lifestyle 
and food businesses to participate in Business Matching activities on an online platform. The outcomes of 
business negotiations were 164 out of 45 times. There were 34 business negotiation partners, including 2 department 
stores, 6 local and international traders, and 16 online and in-store sellers, 1 on E-Commerce, and 9, brand 
owners were expected to generate a minimum of 80 million Baht in economic value. Entrepreneurs in the trade 
and service sectors that go through pitching and networking activities could expand their business, increase the 
channel for joint ventures and create an opportunity to choose to join the world-class trade show. There were 100 
participants attended the SMEs TAKEnology event via Zoom and 217 participants via the Pop live platform.
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1

Strategy 3
Expanding and internationalizing 
a society of entrepreneurs

Micro

 292 Pan Daw entrepreneurs 
 developed a cooperation  
 mechanism connected with
 the Excellence Center
Cooperate with 4 universities:
• King Mongkut’s University
  of Technology North Bangkok
• Chiang Mai University
• Khon Kaen University
• Prince of Songkla University

Develop the potential of prototype 
entrepreneurs 
• In-depth training
• Applying science or innovation to  

 add value or reduce losses
• The development of of Brand / Logo /  
 Label / Tag / marketing materials  
 via the Coaching & Workshop

• Increasing channels to shop through  
 lazada.co.th / sme2021 or SME  
 CONNEXT application

Generating a total of 5.46 million Baht

Build a strong SME brand
• Herbal candies from gooseberry, 

from Bio Point Marketing Partnership
• 3 in 1 confectionery from Kub Tai 

Company Limited

Expand product standards to 
increase business competitiveness
organize activities to create incentives 
and enhance knowledge of product 
standards to prepare standards for 305 
entrepreneurs, such as management 
systems courses on the significance 
of implementation product expanding 
course with the quality system and       
product standards GMP / HACCP Codex 
Standard Course and Community 
Product Standards Course (KMUTT) 
and Food Safety as well as expanding 
the standards of inspection Analyzing 
in the laboratory / laboratory testing 
for 284 establishments in which 
entrepreneurs can sell products or 
increase the opportunity of distribution 
channels or reduce the cost of 
standardization. The results showed 
in an economic value of 350 million 
Baht.

MSMEs receiveing benefits
10,586 cases

Generating Economic Value
1,490.27  Million Baht

Enhance the level of Micro entrepreneurs

• Enhancing the 
 Standard for Analysis 
 In the laboratory/laboratory test

• Enhancing the 
 Standard for enhancing
 Establishments and issue standard certificates
 as follows:

155 business

129 affairs

 Born Strong, Branding  
 Partnership and Competitive  
 Sustainability Business
43 qualified people:
• Agriculture&Food / Health& Beauty / 
Fashion&Lifestyle group had been 
selected to provide consultation and 
connecting with OEMs to develop 10 
new products

• Agriculture&Food / Health&Beauty 
participated in business negotiations 
with major purchasers to build skills 
in price and cost planning, with 4 
purchasers participating, namely TV 
Dict, CJ Express, RS Mall, and Tops

OSMEP, the partnership agencies, 
hotel alliance, Asset World Corporation, 
and Praew Wedding had launched the 
Love Vaccine Campaign to increase 
sales and stimulate the service industry 
and hospitality economy. 

Generating Economic Value 44.31 
million Baht
• 16.09 million baht was increased in 
the domestic sales

• 0.54 million baht was increased in 
the export value

• 23.15 million baht was increased in 
the investment value

• 4.52 million baht was increased in 
the employment value

ISO9001 Accounting Standard HACCP

HALAL Standard Verified CoolMode Label Health Management System

Software StandardVerified Thailand Textile Medical Device Standards 

Verified Smart Fabric Label GMP Codex Labe Standard Environmental Management
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2

2
 Enhance the business potential of 158    
 community enterprises
by providing workshops and building knowledge on business 
operations in the 4.0 era in the manufacturing, service, trade, 
education, and work trips in successful enterprises. In addition, 
providing comprehensive consulting to increase business 
potential and develop products/services for community  
enterprises, a total of 368 products/services would be developed. 
A total of 907 members of community enterprises and cooperatives 
participated in the activity, conducting market testing in the 
community catalog online sales system (OSMEP-KU LBP: Local 
Business Platform) and arranging Business Matching: Brother 
Trade "Cooperatives-Community-Enterprise-Cooperatives", 
generating actual economic value added of 77.53 million Baht.

Increase the potential of doing business

  Enhance the potential of online
  entrepreneurs with Digital   

  Marketing
• Training to educate entrepreneurs
• It could create more online marketing 
channels of 2,823 and 3,710 for 
entry-level entrepreneurs.

• Online business potential of 290 
people had increased insight

• Generating over 1,018.43 million 
Baht in sales

Promote and develop tourism  
business into a new way of tourism 
(SME Restart)
OSMEP, had collaborated with the 
Tourism Council of Thailand in  
Phuket, Surat Thani, and Phang Nga 
for the preparaton for 1,008 tourism 
business operators to create a 
model of knowledge for developing 
tourism businesses in five business 
fields:
• Land vehicle service
• Hotel business
• Restaurant business
• Water transportation business
• Tour/tour guide and spa business
Generating economic value of
205.68 million Baht

  SME Provincial Champion
 462 entrepreneurs received  
  training and self-assessment  
  analysis of barriers to product
 development in Manufacturing/ 
Finance/ Accounting/ Marketing/ Access 
to funding resources in the form of 
Coaching, 6 businessmen in each 
province were transffered. This information 
to entrepreneurs, which created the 
development of products and services  
to be more productive, and increased 
more income to 462 products, as well 
as created 77 potential business 
models.

Community Strengthening: Essential Economic Development Project in the 4.0 Era

Activities to develop SME by   
using a single account system
Promote knowledge and understanding 
of accounting and taxation systems 
and the significance of utilizing single 
accounting system, as well as a use 
of technology adoption to prepare 
accurate accounts or bring information 
to plan business management for more 
than 1,563 cases. Moreover, enhancing 
capability of more than 240 accounting 
service providers and tax advisors, and 
created community accountants who 
would provide accounting services to 
171 community enterprises.

1,008 Cases

Number of
entrepreneurs Economic Value

205,680,000 Baht

331 Cases 

274 Cases  

403 Cases 

Areas

Phuket

Phang Nga

Surat Thani
(Koh Samui)

67,920,000 Baht

54,120,000 Baht

83,640,000 Baht

Promotion of tourism entrepreneurs and related businesses in preparation 
for reopening nations' borders (Phuket Sandbox) by conducting a project pilot 
in Phuket, Phang Nga, Krabi, and Surat Thani (Koh Samui)
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Strategy 3
Expanding and internationalizing 
a society of entrepreneurs

Small MSMEs receiveing benefits
11,633 cases

Generating Economic Value
3,246.53  Million Baht

 Develop business at growth level (SME Regular Level) 
 Enhance knowledge of international standards   
 (ISO GMP HACCP). Consulting to enhance           
entrepreneurial competency insight analyze or test 
quality standards. Registering government procurement 
market, Thai SME - GP, promoting marketing through 
various platforms, with 3,347 SMEs being strengthened 
In-depth competency from specialists in a total of 
1,028 businesses could generate income or enhance 
the economic value of 1,200 million Baht.

 SME National Awards Contest
 Developing entrepreneurship to the level of business  
 management of 921 cases / 335 businesses through 
the selection and awarding of 53 people, resulting in 
economic value from the generating sales of 321 million Baht. 
In this regard, some entrepreneurs had previously participated 
in SME National Awards Contest. As a result, 5 companies can 
enter the Stock Exchange of Thailand (SET), namely (1) Master 
Cool International PCL. (2) QTC Energy PCL. (3) Sunsweet PCL. 
(4) Wise Logistics PCL. and (5) Yggdrasil Group PCL. including 
having three other entrepreneurs who were preparing to 
enter the Market for Alternative Investment (mai) are (1) Warrix
Sports Co., Ltd. (2) Tofusan Co., Ltd. (3) G.P. Auto Parts Co., Ltd.

 Promote the development in order to expand the business internationally (SME SCAL UP) The project was to  
 establish a network of cooperation in the development of research or innovation or guidelines to 
create the competitiveness of SMEs of 19 units in 5 areas of technology and innovation. With entrepreneurs 
being developed to continue to bring research or innovation for use in business through an insight consultation 
process that could generate income, reduce costs and increase investment efficiency of 154.57 million Baht.

Small : SME that had been in operation for at least three years had an average income growth 
rate of at least 20 percent over the past three years and had growth potential in both domestic 
and international markets.

By focusing on textiles and apparel segments, fashion lifestyle product groups of souvenirs, cosmetics, jewelry, 
leather shoes, food and agricultural processing, health and wellness, etc., MSME was encouraged to participate in 
domestic and international marketing activities, resulting in the participation of 1,692 businesses from exhibitions, 
the matching of 2,290 business pairs and generating the value of trading totaling 1,263.26 million Baht.

Predictive Co., Ltd won 1st prize: 
National Best SME (Technology &
Software) and the special award for 
2021: SME New Normal (solving issues
and coping during COVID-19
circumstances)

ALLWELL LIFE 
Thailand’s first medical device
manufacturer, has won the National 
SME Award for two consecutive years.

Examples of award-winning enterprise:

Developing small enterprises to become
modern business

Develop potential and marketing channels

Cluster development
11 cluster groups, 30 networks

 30 networks had been developed and connected  
 in the target cluster  upstream, midstream, 
and downstream, to become a strong cluster with 
SMEs having developed knowledge in cluster 
business operations, 4,347, generating more than 
307.7 million baht of economic value added.

Betta Cocoa Digital
Content

Garlic Durian Salt Herbs Processed
Seafood

Processed
Freshwater

Seafood
Flowerer

Ornamental
plants

Health and
wellness
economy
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Ecosystem

• Assessment of the integrity and 
transparency of government 
agencies. Overall, ITA results 
for OSMEP in 2021 received 
93.75 points and were graded 
as A.

• Assessing the performance of 
Small and Medium Enterprises 
Promotion Fund (Working Capital) 
with an average self-assessment 
score of 4.4158* points.

 Note: *Numbers are subject to changes, 
upon receiving an official assessment 
result from the Comptroller General's 
Department, Ministry of Finance

Drive the organization to follow 
the plan while also developing 
personnel potential and the 
environment within organization

1 To drive the organization to be 
efficient in accordance with 
thestandards

3

Human Resource Information System (HRIS)
In order to have a modern HR informa-
tion management system in an online 
manner and facilitate employees to be 
able to use them anywhere, anytime. 
via the website:
https://hris.sme.go.th/hr/Onebook_Account/ 
login?ReturnUrl=%2fHR%2fOnebook%2fIndex%2f 

2

Strategy 4
Driving the organization into
a  High Performance Agency    

Enhance management to be 
a Smart Office

• Satisfaction survey on OSMEP’s 
stakeholders in the fiscal year 
2021 was 88.43% in overall.

• Percentage survey of SME 
Whose Performance improved 
after receiving OSMEP projects 
in the Fiscal Year 2020 was at 
92.33%.

• Preparing the Strategic Plan on 
Human Resources Development 
2022 through Human Resources 
Management Subcommittee on 
8th October 2021.

• Developing a performance evaluation 
system for employees. In 2021.   

• Monitoring and evaluating OSMEP's 
Workforce Balance.

• Increasing the Hard Skills and Soft 
Skills of OSMEP personnel.

• The formulation of the 5-year 
Action Plan of OSMEP (2023-2027) 
were approved by OSMEP Executive 
Committee, on 15th September 2021. 

• Set up a system for managing the 
organization, develop an OSMEP 
work processes for the year 2021. 
It also improved 10 sub-processes.

• The organizational development 
plan, according to the PMQA 
guidelines for the year 2021, was 
Approved by Steering Committee 
of Public Sector Management 
Quality Award (PMQA4.0) on 29th 
June 2021 and the 2022 Corporate 
Development Plan were approved 
on 10th September 2021. 

• Formulate guidelines for a good 
corporate governance policy in 2021.

• Review the Risk Management 
Plan for 2021 and the Risk 
Management Manual approved 
by OSMEP Executive Committee 
on 17th February 2021.

• On 23rd September 2021, a working 
group for 5S activities was formed 
to implement the policy on    
occupational safety and health 
policy along with preparing the 5S 
manual and Big Cleaning Day 
activities for the year 2021.

Electronic Document System (D-Join) 
To help facilitate meetings, you can view 
meeting documents through system, 
which reduces the process and cost 
of document production and facilitates 
work in the digital age, the COVID-19 
situation, and working from home.  
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The result overview of government agencies’ Integrity and Transparency Assessment (ITA) in fiscal year 2021 by 
Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), OSMEP was awarded 93.75 points, rated A. The top 3 
highest scoring indicators were as follows: Indicator 10 Anti-fraud (OIT No.10) scored 100 points, Indicator 9 Information
disclosure (IIT No.9) scored 97.50, and Indicator 1 Performance (ITT No.1) scored 94.85.

The results of government agencies’ Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) in the fiscal year 2021

2021 ITA Score Result

Together with 5 agencies, namely the Office of National 
Anti-Corruption Commission (NACC), the Office of Public 
Sector Anti-Curruption Commission (PACC), the 
Department of Local Administration, the State Enterprise 
Policy Office and the Office of the Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation. 

The ITA assessment compared the target values of 
the indicators as indicated in national policies and 
programs, namely the Master Plan under the Issue 21st 
of National Strategy, Anti-Corruption and Misconduct 
(2018-2037), in which the first phase of the Master 
Plan (2018-2022) had set the target value of the 
indicators for government agencies to have an ITA 
assessment result (85 points) with a proportion of not 
less than 80 percent. In addition, the Integrated 
Anti-Corruption and Misconduct Plan had set a target 
for 2021 for government agencies to pass the ITA 
assessment score (85 points) with a proportion of not
less than 65%.

Assessment tools consisted of 3 types
Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT

External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)

Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT

Criteria for assessment results were divided into 7 levels

People demonstrated
integrity in their
behavior and culture.

Percentage of
agencies that passed 
the ITA assessment
criteria (85 points)

50
percent

65
percent

80
percent

Target Value
IndicatorsTarget

   2020     2021      2022

Score   95.00-100 85.00-94.99 75.00-84.99 65.00-74.99 55.00-64.99 50.00-54.99  0-49.99

Level          AA         A           B           C           D           E        F

IIT

EIT

Indicator 1 Performance  Indicator 4 Use of government property
Indicator 2 Budgeting  Indicator 5 Tackling corruption
Indicator 3 Exercise of power

Indicator 6 Quality of work
Indicator 7 Communication efficiency
Indicator 8 Improvement of work

IIT EIT
Indicator 9 Information disclosure IIT 
Indicator 10 Anti-fraudOIT

OIT

100.00 
97.50 

94.85 

91.78 90.79 90.50 89.63 89.43 89.31 
87.25 

82.00 
84.00 
86.00 
88.00 
90.00 
92.00 
94.00 
96.00 
98.00 

100.00 Overall 93.75 score
OSMEP was rated asA

OIT Indicator 10    OIT Indicator 9    IIT  Indicator 1      EIT  Indicator 6     EIT  Indicator 7      IT  Indicator 2      IIT  Indicator 3     IIT  Indicator 4     IIT  Indicator 5      EIT  Indicator 8
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Assessing the performance of Small and Medium 
Enterprises Promotion Fund (Working capital)
Appraiser: Comptroller General's Department, Ministry of Finance

In accordance with the Cabinet Resolution, 
Medium and Small Enterprise Promotion Fund 
entered the working capital evaluation system of 
Comptroller General's Department on September 
30, 2003, to improve working capital efficiency. 
Furthermore, the Resolution required non-budget 
agencies to strictly adhere to the non-budgetary 
measures of the Ministry of Finance.

Six benchmark dimensions for performance 
measurement were as follows:

Overall, the evaluation result had average performance evaluation and evaluation scores that 
exceeded the benchmark (standard scores of 3.0000 points or higher), with self-assessment results 
averaging 4.4158* points.

Performance measurement criteria Weight (percent)

Dimension 1 Finance
Dimension 2 Responsiveness to Stakeholders’ benefits
Dimension 3 Operations
Dimension 4 Working capital management

Dimension 5 Performance of Executive Committee 
   managing the working capital and employees
Dimension 6 Compliance with the government policies, 
   including policies of the Ministry of Finance

Total of 6 Dimension

10
18
37
15

10

10

100

A graph compared overall SME Promotion Fund scores
from fiscal year 2017- 2021

For the evaluation result of Small and Medium Enterprises 
Promotion Fund for the fiscal year 2021
OSMEP received 4.4158 points out of 5

3.8264 
4.3235 4.2929 4.1400 

4.4158

1.0000 

2.0000 

3.0000 

4.0000 

5.0000 

 2017   2018   2019   2020   2021  

4.7100
4.2222 4.1036

4.7167 4.8500 4.7400

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4 Dimension 5 Dimension 6
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Results of OSMEP’s stakeholder satisfaction survey
and the percentage of MSME whose performance 
improved after receiving OSMEP support 
Appraiser: CSN Research Company Limited

Results of Percentage of MSME whose performance improved
after receiving OSMEP support in the Fiscal Year 2020

The Percentage of 
Performance Improved The Percentage of MSME whose 

performance improved after 
receiving OSMEP support

92.33
The survey from a sample group of (n)

= 391 cases (7 projects)

    0 .53
(Compared to the previous year)

Percentage

55.75
Increase or

maintain a loyal
customer base

Percentage

54.48

Personnel have
increased skills

Percentage

53.71
More new

online marketing 
channels

1 2 3

Satisfaction Percentage as 
Classified by Stakeholders

Overall Satisfaction (%)

88.43
Survey from a sample group of (n)

= 1,849 cases.

Service of officers (%) 

Service Process (%) 

Utilization (%) 

88.88

87.62

87.13

1

2

3

Direct Stakeholders

Indirect Stakeholders

MSME entrepreneurs
Collaborating agencies

Contract Agencies

(n = 48 Cases)

Universities
Educational
Institutions

(n = 100 Cases)

Subcommittee
Executive
Committee

(n = 16 Cases)

Alliances
agencies

(n = 1,516 Cases)

Auditing
Agencies

(n= 5 Cases)

Agencies

(n = 164 Cases)

Results of OSMEP's Stakeholders Satisfaction Survey 
in the Fiscal Year 2021 

Increased
Sales

Increased
profits

Reduced
Production Cost
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Marketing

Developed a central mechanism to
increase marketing channels for SME

SME FEST trade fairs 

4 Business Groups that are participating in the activity

SME FEST trade fairs throughout the nation

1. Platform Star Market via www.starmarket.in.th as 
an online distribution channel for entrepreneurs 
across the country with 1,050 items for sale from 280 
entrepreneurs.
2. SME FEST fairs across the nation in Khon Kaen, 
Udon Thani, and Ubon Ratchathani, with 5 traders per 
province.
3. Platform Shopee by using Starmarket accounts 
from 140 entrepreneurs.

Organizing trade fairs a total of 10 times in the provinces 
of Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi, Chachoengsao, 
Samut Songkhram, Phayao, Lampang, Phatthalung, 
Khon Kaen, Udon Thani, and Ubon Ratchathani. 2,293 
entrepreneurs participated in the event and generated 
an income of not less than 54.87 million Baht.

Skill Development / System Implementation

E-Learning Platform : www.smeacademy365.com

Developing a comprehensive knowledge system in 
business operations (SME Academy 365) courses 
preparation/ content on the SME Academy 356 system 
in E-Learning Platform Online under the name www. 
smeacademy365.com. There were 10,148 SMEs receiving 
development services through the SME Academy 365 
system, 7,651 online training sessions, and 177,055 
publicities for entrepreneurs to use the system 
consecutively.

Any Time, Any Where, Any Devices

total sales
1,307,667 Baht

3 additional 
distribution channels

Income Value
54.87 Million Baht

2,293 entrepreneurs
participated

Performance in accordance with 
government measures and policies
MSME 2020 measures and the establishing of contributing factors

Products and 
Processed products 

Healthy 
Products

Home decoration 
and appliances

Other 
(Souvenirs)
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Supported vouchers for product development
Supported vouchers for product development in the 
areas of quality, standard production, technology, 
and product/packaging design for Micro businesses 
and community enterprises, which included;
1. Herbal/cosmetic product development package
2. Processed agricultural food and beverage product 
development package
3. Design/packaging/branding product package
4. High Value Creation 
Technology was transferred to entrepreneurs to 
create high-value products that met the relevant 
standards or requirements, e.g., a longer shelf life, 
increased marketing opportunities, and packaging 
that met the needs of consumers in the New Normal 
period, as well as the identification of labels on 
packaging that complies with the law and the packaging

should be easy to transport. Moreover, Legal label 
identification must be analyzed by Food Safety 
conforming to the standard requirement products, as 
well as having a nutrition label analysis to prepare 
to apply for FDA registration or others, which 435  
entrepreneurs had received vouchers, generating   
a total economic value added of 814.79 million Baht.  

Product Development

Scoring & Big Data

Development of a potential assessment 
system for MSME (SME Scoring/Big DATA)

OSMEP, had collaborated with the National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA) to comply 
operator information, especially alternative data, 
such as sales, accounting, tax payments, business 
behavior etc., to be used in the development of tools for 
assessing potential level of the 200 targeted MSME. 
These 2 systems, namely the SME Scoring system and 
the Reward System, were currently being developed to 
help MSMEs to use the system as a tool for selecting 
entrepreneurs to join government projects or a tool 
to help financial institutions assess their credit. The 
implementation consisted of three primary works:
1. Research and development to investigate the 
primary factors, and sub-factors, determine the 
weight of each factor and scoring criteria for evaluating 
the potential of SMEs, and the design of criteria for 
rewards management in the Reward system. 
2. Design and develop a Web-based application 
utilized in both systems. 
3. Motivation and collection of entrepreneurs for 
credibility assessment. 

OSMEP and the Office of the OPDC signed a         
memorandum of amendment to the Memorandum of 
Understanding on Education Project to driven facilita-
tion in doing business Phase 3 (Doing Business 
Phase 3) (No.2) on 19th January 2022, to conduct a 
study and make recommendations to improve the 
country's ease of doing business. According to the 
evaluation framework, doing business was divided 
into 3 categories: tax payment, international trade, 
and government procurement.

Education to driven facilitation in doing 
business (Doing Business) Phase 3 

Facilitating of
driving business
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Phase 1

Phase 2

Total

     Loan Amount 

Phase 1

Phase 2

Total

7,142

2,623

9,765

8,107.00

857.83

8,964.83

2,285

960

3,245

Approval limit

3,676.30

317.16

3,993.46

2,260

937

3,197

3,632.72

311.83

3,944.55

Cases

Cases

Cases

Unit

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Approved Loan Disbursed Loan UnitLoan Applicant

Disbursementlimit

Entrepreneurs' potential development in an urgent 
period was in the form of a Sandbox with The Federation 
of Thai Industries and the National Farmers Council 
to help MSMEs recover from the economic recession. 
224 MSME entrepreneurs were assisted in business 
development of products and services, divided into 
137 manufacturing and 87 agribusiness sectors.  
in business development dimension, 5 areas, namely

1. Productivity and business efficiency
2. Business development and management
3. Development of quality and standards of goods  
    and services
4. Sales and marketing channel 
5. Development of foreign markets
able to generate the economic value for entrepreneurs, 
totaling 2,445.38 million Baht.

Develop a system for the private sector to be MSME promotional agencies 
Business Development Service : BDS

Project to support Micro SME 

From June 1st, 2020 to September 30th, 2021, 
Business Development SME Development Bank 
(SME Bank) had supported entrepreneurs to access 
funding sources, which resulted several loan approvals 
and loan disbursements for entrepreneurs.

Thai Credit Guarantee Corporation enhanced   
entrepreneurs' access to funding sources (TCG). 
21,051 entrepreneurs received additional credit from 
financial institutions as a guarantee, totaling credit of 
50,000 million Baht.

Service

Financial Measures

Performance in accordance with 
government measures and policies

Factors affecting the implementation and issues

Financial support through exchange rate risk 
management knowledge from programs and support 
for SME doing international trade. 1,286 international 
trading entrepreneurs enrolled in the E-learning 
model received a limit on FX Options fees and 
support for international trading fees in 738 cases. 
Options were purchased from 531 cases out of 2,768 
contracts with FX Options fee limits, for a total of 
82.44 US million dollars and a total premium of 32.57 
million Baht. In addition, Trade Related Fees were 
utilized in 683 cases from the number of eligible 
people, accounting for trade-related fees to 10.33 
million Baht, enabling to maintain the value of 
exports and imports of 2,565.97 million Baht.

Economic Factors:
• The Baht currency tended to weaken continuously, 

and Thailand's economic growth status dropped 
from the second to fifth in ASEAN,

• Exports and imports had declined. Entrepreneurs had 
been affected, exports and imports had decreased.

The Readiness of SME Entrepreneurs Factors:
• SMEs were unaware of the risk prevention.
• SMEs did not purchase options because they were 

not suitable for low exchange rate volatility 
businesses.

• Some SMEs waited for an acceptable rate before 
doing business (Exchange Rate).

•  Some SMEs still lack options services understanding.
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Declaration of Intent on good intentions
and good corporate governance policies
of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion for the year 2021

According to the National Strategy for the Prevention 
and Suppression of Corruption, Phase 3 (2017- 
2021), the Office of Small and Medium Enterprises 
Promotion (OSMEP) intends to promote the          
administration of state affairs with good governance 
and the prevention and suppression of corruption 
and misconduct in the government sector under 
the "Zero Tolerance and Clean Thailand" vision to 
encourage society to engage in broad anti-corruption 
behaviors, in which corruption is swiftly eradicated 
through innovative management mechanisms 
under good governance. 

As Director-General of OSMEP, I, Mr. Veerapong 
Malai, declare my intention and pledge to administer 
and carry out the Office's mission in order to 
achieve the goal of good governance with integrity, 
ethics, and transparency. In this regard, I will support 
the development of a management system for 
the organization that incorporates quality standards, 
facilitates and responds to service recipients and 
other stakeholders in a manner that is convenient, 
prompt, transparent, and verifiable. I shall also 
cooperate with all sectors in the prevention and 
suppression of corruption based on the public's 
common interests. Also, I shall strive to develop 
MSME to enhance my potential as a leader in 
driving MSME toward sustainable prosperity. To 
achieve the intention, six aspects of the morality 
and transparency policy have been established for 
OSMEP personnel to operate as follows:

1.  Good Governance
2. Accountability
3. Corruption – Free
4. Integrity Culture
5. Work Integrity
6. Internal Communication

Announced on May 29th, 2020.

Declaration of Intent Mr. Veerapong Malai
Position Director-General of Office of Small
   and Medium Enterprises Promotion
He has held the office since 13th May 2020 to the present.

To comply with the intent of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand 2007, Royal Decree on Good 
Country Administration Criteria and Methods 2003, 
and the criteria of the Public Sector Management 
Quality Award, which focuses on the development 
of management quality in accordance with good 
governance and confroming to the context and 
circumstances, directions, and goals of OSMEP to 
facilitate the efficient administration of OSMEP. 
This will instill confidence, faith, and trust in 
government administration among the general public. 

As a result, OSMEP has developed a good corporate 
governance policy comprising four main policies:

(1) Government, social, and environmental aspects
(2) Service recipients and stakeholders aspects
(3) Organization aspects
(4) Officer aspects

It involves establishing guidelines to adhere to 
the primary policies as a guideline and shared 
values for all organizations and personnel, which 
should be taken as a guideline along with the 
rules and regulations.

Good Corporate Governance Policy

(Mr. Veerapong Malai)
December 30th, 2020.

OSMEP does not accept gifts 
and other benefits on every
occasion and every festival

Thank you for every kindness

Channels for submitting comments or opinions 
about the service's operations or complaints

against corrupt employees and OSMEP officers

To Director
 The Office of SME Promotion (OSMEP)
 No. 21 TST Tower, G Floor, 17-18, 23
 Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, 
 Chatuchak District, Bangkok 10900.

Telephone  Call Center Number 1301
e-mail info@sme.go.th
Website www.sme.go.th
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สถานการณของ 
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2564
MSME Situation
in 2021
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ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของ MSME

GDP MSME ปี 2564 ขยายตัว 3.0%
โดยมีมูลค่า 5,603,443 ล้านบาท
คิดเป็น 34.6% ของ GDP รวม 
ขณะที่ GDP ประเทศ ขยายตัว 1.5%

ปจจัยดานลบ

ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาพรวมเศรษฐกิจของ MSME ทั้งป 2564 

GDP MSME ป 2564  
GDP MSME
ขยายตัว
3.0%

GDP ประเทศ
ขยายตัว
1.5%

Micro
+11.0%

SEs
-0.9%

MEs
+4.9%

การสงออกของ MSME
ขยายตัว
18.3% 

มูลคาสงออกสินคา 
1,009,392.7 
ลานบาท

สถานการณของ MSME ป 2564 ตามขนาดธุรกิจ

ปจจัยดานบวก
• การคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศส่งผลให้ 

GDP MSME ไตรมาสสุดท้ายขยายตัวได้ 3.5%
• การกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของประชาชน ส่งผลต่อ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ MSME อย่างมีนัยสําคัญ
• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในปี 2564 มีความ 

รุนแรงน้อยกว่าการแพร่ระบาดครั้งแรกในปี 2563

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาซึ่งแพร่ระบาดรวดเร็วและมี 
ความรนุแรงของอาการมากกว่าสายพนัธ์ุอืน่ ๆ  และสายพนัธ์ุ 
โอมิครอนที่เริ่มแพร่ระบาดในช่วงปลายปี

การคาระหวางประเทศของ MSME ป 2564

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ       
โควดิ-19 มากท่ีสุด ในช่วงการแพร่ระบาด 
ตั้งแต่ปี 2563 แต่สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว
เนือ่งจากโครงสรา้งธุรกิจท่ีไมซ่บัซอ้นและ เงิน
ลงทุนไม่มาก  ผู้ประกอบการปรับตัวท้ังการ
ดําเนนิธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์  การลดค่า
ใช้จ่าย และมาตรการกระตุน้การใช้จ่ายของ
ภาครฐั

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ       
โควดิ-19 คอนขางมาก โดยเฉพาะด้าน
ทุนหมุนเวียนกิจการ มีข้อจํากัดในการ
จดัหาเงินทุนหมนุเวยีนเพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิ
กิจการต่อ เนื่องจากผลประกอบการที่ไม่
ค่อยดใีนช่วงโควดิ-19  ทําให้ธุรกิจฟ้ืนตวัช้า 
ผู้ประกอบการบางส่วนจําเป็นต้องขาย
สินทรพัย์หรอืเลกิจ้างแรงงานเพือ่ให้อยูร่อด

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ      
โควดิ-19 นอยกวา Micro และ SEs 
เนือ่งจากมคีวามมัน่คงทางการเงินรวมท้ัง
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคการส่งออก ท่ีในปี 2564 ขยายตวั 
ได้ถึง 17.1% และ 18.3% ตามลําดับ จึง
ทําให้ธุรกิจขนาดกลางฟ้ืนตัวได้เร็วท่ีสุด  
ในกลุ่ม MSME

ASEAN

CHINA

USA

MSME

9.1

41.3

9.0

Total

17.2

24.8

21.5

EU-27

JAPAN

Others

MSME

14.1

12.4

22.7

Total

22.6

9.5

12.6

ตลาดสงออก
 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกป 2564 ตามตลาดสงออกหลัก (%)

ตลาดสงออก
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ดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศ ป 2564 

• สินค้าส่งออกสําคัญของ MSME ในปี 2564 ที่ขยายตัวได้ในอัตรา
ที่สูง ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และของทําด้วย
ไม้ ผลไม้สด ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และพลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะที่สินค้าส่งออกสําคัญปรับตัวลดลง ได้แก่ 
สินคา้กลุม่นํ้าตาลและของทําจากนํ้าตาล    ยานยนตแ์ละส่วนประกอบ 
และยางและผลิตภัณฑ์ยาง

การนําเขาของ MSME ป 2564
• มีมูลค่า 1,136,558.2 ล้านบาท หรือ 35,572.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 9.8% โดย MSME มีสัดส่วนมูลค่าการนําเข้าต่อ 
การนําเข้ารวมเท่ากับ 13.3% ขณะที่การนําเข้ารวมของประเทศมีมูลค่า 
267,600.3 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวัจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 29.8%

• แหล่งนําเข้าที่สําคัญที่สุดของ MSME ได้แก่ จีน และกลุ่มอาเซียน มี
สัดส่วนการนําเข้ารวมกัน คิดเป็น 60% ของการนําเข้าของ MSME ทั้งหมด 
และขยายตัวได้ 14.9% และ 8.9% ตามลําดับ

• สินค้านําเข้าสําคัญ 10 ลําดับแรกของ MSME ในปี 2564 พบว่า ส่วนใหญ่
จะขยายตัวค่อนข้างมากในสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติก ทองแดง 
เหล็ก เคมีภัณฑ์ ขณะที่กลุ่มสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักร ยังคงขยายตัวได้

• มูลค่าการนําเข้าปี 2565 อาจได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม
อ่อนค่าต่อเนื่อง ทําให้ต้นทุนในการผลิตของ MSME สูงขึ้น 

ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ MSME ประจําปี 2564 มค่ีาเฉลีย่ 
อยูท่ี่ 42.4 ต่ํากว่าค่าฐาน 50 ปรบัตวัลดลงจากปี 2563 ท่ีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ีระดับ 45.1 ซึ่งช่วงเดอืนมกราคม–มนีาคม มคีวามเชือ่มัน่อยู่  
ในระดบัดท่ีีสุด  ขณะทีเ่ดอืนเมษายน-สิงหาคม  ความเชือ่มัน่ปรบัตวั
ลดลงต่อเนือ่ง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ท่ีมา : กรมศุลกากร
ประมวลผลโดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว. ณ 10 ก.พ. 65

• สสว. คาดว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของ MSME 
ในปี 2565 จะอยู่ระหว่าง 5%-6 % เป็นมูลค่า 33,500-34,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 1.06–1.07 ล้านล้านบาท ขณะท่ี
กระทรวงพาณชิย์ ตั้งเป้าการส่งออกของประเทศปี 2565 ขยายตัว
ระหว่าง 3%-4% เป็นมูลค่า 270,000-282,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเป็น 9.08-9.16 ล้านล้านบาท

คาดวาอัตราการขยายตัวของ
มูลคาการสงออก MSME ป 2565
จะอยูระหวาง

มูลคาการนําเขา MSME ป 2564

1,136,558.2
ลานบาท
ขยายตัว 

5-6% 

29.8% 

แหลงนําเขาที่สําคัญที่สุด ไดแก 
จีน และกลุมอาเซียน 
มีสัดสวนการนําเขารวมกัน 
60% ของการนําเขา
ของ MSME ทัง้หมด

ความเชื่อมั่นของผูประกอบการชวงเดือน
มกราคม–มีนาคม อยูในระดับดีที่สุด
ในภาคการผลติและภาคการคา  

ขณะที่เดือนเมษายน-สิงหาคม
ความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงตํ่า
ในทุกภาคธุรกิจโดยเฉพาะสาขา
การเดินทางและทองเที่ยว

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME
ของประเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาฐาน
อยูที่ระดับ 42.4
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จํานวน MSME
ป 2564

จําแนกตามประเภทการจัดตั้ง

จำนวนกิจการ MSME จัดตั้งใหมในป 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 72,802 ราย
ในสวนการยกเลิกและเสร็จชำระบัญชีป 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,239 ราย 

จําแนกตามกลุมจังหวัด

จำนวนและการจางงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

• ค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ MSME เฉลีย่ในปี 2564 ในทุกสาขาธุรกิจอยู่
ในระดบัต่ํากว่าค่าฐาน 50 โดยเฉพาะสาขาธุรกิจภาคบรกิารท่ีมรีะดบัความเชือ่มัน่
เฉลีย่ต่ําท่ีสุด ซึง่ยงัคงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19  
หลายธุรกิจต้องปิดกิจการชัว่คราวหรอืปิดอย่างถาวรโดยเฉพาะในสาขาการท่องเท่ียว 
สาขาที่พักโรงแรม สาขาก่อสร้าง และสาขาบริการเสริมความงาม ในขณะที่สาขา
ร้านอาหารและเครื่องดื่มในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้รับผลกระทบจาก
มาตรการให้งดนั่งรับประทานในร้าน ซึ่งส่งผลต่อยอดขายของกิจการอย่างมาก 
ทําให้มีขอ้จํากดัในการดําเนนิธุรกิจ และการเดนิทางออกมาทํากิจกรรมข้างนอก ของ 
ผูบ้รโิภค นอกจากนัน้ ธุรกิจภาคบรกิารท่ีพึง่พากําลงัซือ้จากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ
ยังไม่ฟื้นตัว อีกทั้งปัจจัยด้านรายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจาก 
ปีท่ีผ่านมา แม้จะมมีาตรการกระตุน้การใช้จ่าย แต่สามารถช่วยได้ในบางกลุม่ธุรกิจ
เท่านั้น ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศยังอยู่ในระดับตํ่า ขณะที่ภาคการค้า  
ไดร้บัปจัจยัสนบัสนนุจากโครงการกระตุน้กําลังซือ้ของภาครฐัท่ีมีอยา่งตอ่เนือ่งจาก
ปีก่อนหน้า อาทิ โครงการคนละครึง่ โครงการยิง่ใช้ยิง่ได้ และโครงการเพิม่กําลังซือ้ 
แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลทําให้ค่าดัชนีสูงกว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ  โดยเฉพาะ 
สาขาธุรกิจค้าปลีกอุปโภค/บริโภค (ดั้งเดิม) และค้าส่งวัสดุก่อสร้าง

> 3,178,124 ราย 

> นิติบุคคล 796,834 ราย  
คิดเปนสัดสวน 25.07% 

กระจายตัวอยูในภาคการคามากที่สุด
จำนวนทั้งสิ้น 1,302,164 ราย
คิดเปนสัดสวน 40.97% 

> สวนบุคคล/อ่ืน ๆ 2,286,326 ราย  
คิดเปนสัดสวน 71.94% 

> วิสาหกิจชุมชน  94,964 ราย  
คิดเปนสัดสวน 2.99% 

> กรุงเทพฯ 571,350 ราย  
คิดเปนสัดสวน 17.98%

อัตราการขยายตัวจากปกอน 2.91% 
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง และภาคใตฝงอาวไทย

> ปริมณฑล 280,560 ราย  

คิดเปนสัดสวน 8.83%

> สัดสวนรอยละ 99.57 > ขยายตัว 1.39% 

(ประกอบดวย นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ มีจำนวน MSME สูงสุด)

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME
เฉลี่ยในป 2564 ในทุกสาขาธุรกิจ
อยูในระดับตํ่ากวาคาฐาน
โดยเฉพาะภาคบริการ
มีระดับความเชื่อมั่นเฉลี่ยตํ่าที่สุด
เปนผลมาจากสถานการณ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19
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• ในปี 2564 สสว. ได้ดําเนนิการพฒันาตวัชีว้ดัศกัยภาพและ
โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อม 
(MSME) ซึง่ตวัชีว้ดัดงักลา่วจะคํานวณอยูใ่นรปูของดชัน ีเชงิ
ประกอบ (Composite Index) ซึ่งสร้างขึ้นจากตัวชี้วัด 
(Indicator) ของศกัยภาพและสภาพการเตบิโตของวสิาหกิจ
ขนาดย่อยและขนาดย่อม 

• ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาด  
ย่อยและขนาดย่อม ประกอบด้วยดัชนีที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน 
ได้แก่ ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของ ผู้
ประกอบการ ดัชนีการดําเนินงานของกิจการ และดัชนีผล
ประกอบการของกิจการ โดยสรุปได้ดังนี้

จํานวนการจางงานของ MSME ป 2564

เมื่อพิจารณาจำแนกตามพื้นที่ พบวา มีการกระจายตัวของการจางงานอยูในกรุงเทพมหานครสูงที่สุด
จำนวน 3,491,495 คน คิดเปน 27.71%  รองลงมา คือ กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และ
ภาคตะวันออก 1 ตามลำดับ

ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต
ของวิสาหกิจขนาดยอยและขนาดยอม ป 2564

> นิติบุคคล 7,558,990 คน
คิดเปนสัดสวน 59.98% 

> สวนบุคคล/อ่ืน ๆ 5,042,736 คน
คิดเปนสัดสวน 40.02%

จำนวนท้ังส้ิน
12,601,726 คน 

เปนการจางงานของ

ลดลง 0.89% เทียบกับปกอน

คิดเปนสัดสวน 71.86% 
ของการจางงาน MSME ทั้งหมด

ภาคการบริการ
5,485,269 คน

คิดเปนสัดสวน 43.53%
หดตัว 1.20%

ภาคการคา
4,191,010 คน

คิดเปนสัดสวน 33.26%
หดตัว 1.17%  

ภาคการผลิต
2,852,303 คน

คิดเปนสัดสวน 22.63%
หดตัว 0.24%

ภาคธุรกิจเกษตร
73,144 คน

คิดเปนสัดสวน 0.58%
ขยายตัว 15.37%
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สถานภาพของผูประกอบการ MSME 
จําแนกตามองคประกอบของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

หมายเหตุ : การอานคาระดับดัชนีศักยภาพของผูประกอบการ
0.55-0.70 ถือวาศักยภาพปานกลาง     0.70-0.80 ถือวาศักยภาพสูง    >0.80 ถือวาศักยภาพสูงมาก

* ปจจัยที่จำเปนสำหรับธุรกิจ กรณีของนิติบุคคลจะมีตัวชี้วัดมากกวาบุคคลธรรมดา 1 ตัว  ไดแก งบประมาณสำหรับวิจัยและพัฒนา
** การกระจายความเสี่ยงของกิจการ เปนตัวชี้วัดเฉพาะกรณีนิติบุคคลเทานั้น

<0.55 ถือวาศักยภาพต่ำ

มิติปจจัยพื้นฐานของกิจการ
(Factor Dimension)

มิติคุณลักษณะของผูประกอบการ
(Attribute Dimension)

มิติการดําเนินงานของกิจการ
(Operation Dimension)

มิติผลประกอบการของกิจการ 
(Performance Dimension)
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ผลสํารวจความคิดเห็น MSME ตอการดําเนินธุรกิจในป 2564

ปญหาที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ SME

ดานผูบริโภคและกำลังซื้อ

48.2%
ดานตนทุน

16.8%
ดานหนี้สินกิจการ

10.9%
ดานความรวมมือกับหนวยงาน

7.2%
ดานคูแขงขัน

6.4%

ปญหาในการดําเนินธุรกิจและขอเสนอแนวทาง
มาตรการชวยเหลือทางธุรกิจ SME ในสถานการณปจจุบัน
*เก็บขอมูลระหวางวันที่ 9-20 กรกฎาคม 2564 จากผูประกอบการ SME 2,716 ราย จาก 20 สาขาธุรกิจใน 6 ภูมิภาค

สถานการณดานหนี้สินของธุรกิจ SME ในปจจุบัน

ระยะเวลาที่ธุรกิจ SME คาดวาจะสามารถชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา ในสถานการณปจจุบัย

2 อันดับสิ่งที่ธุรกิจ SME ตองการ
ใหภาครัฐชวยเหลือมากที่สุด

ในดานการชำระหนี้

2 อันดับสิ่งที่ธุรกิจ SME ตองการ
ใหภาครัฐชวยเหลือมากที่สุด
ในดานคาจางและการจางงาน

3 อันดับสิ่งที่ธุรกิจ SME ตองการ
ใหภาครัฐชวยเหลือมากที่สุด

ในดานการตลาดและชองทางจัดจำหนาย

ความกังวลตอการดำเนินธุรกิจ SME ในอนาคต 5 อันดับ ประเด็น/สถานการณ ความกังวลตอการดำเนินธุรกิจ SME ในอนาคต

ไมมีความกังวล

11.7%
มีความกังวล

88.3%

1. กำลังซื้อลูกคาลดลง
2. ปริมาณการซื้อสินคา
และบริการตอครั้งลดลง
3. การไมกลับมาซื้อซ้ำของลูกคา

1. ราคาสินคา/วัตถุดิบสูง
2. คาสาธารณูปโภคแพง
3. คาน้ำมัน/เชื้อเพลิงแพง

1. ภาระดอกเบี้ยเงินกูในระบบ
สถาบันการเงิน
2. ภาระดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบ
3. หนี้คางชำระจากการสั่งซื้อสินคา

5 อันดับสาขาธุรกิจที่สามารถชำระหนี้ไดตามกำหนดสัญญา
1. ผลิตภัณฑจากโลหะ
2. ดานการขนสงสินคา
3. การกอสราง
4. รถจักรยานยนต/รถยนต
5. วัสดุกอสราง 

5 อันดับสาขาธุรกิจที่ไมสามารถชำระหนี้ไดตามกำหนดสัญญา
1. โรงแรม/เกสตเฮาส/บังกะโล
2. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
3. ดานการขนสงมวลชน (ไมประจำทาง)
4. บริการเสริมความงาม
5. สันทนาการ/วัฒนธรรม/การกีฬา

รายไดลดลงจากกำลังซื้อของผูบริโภค 45.2%
ไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได 15.1%
สถานการณการแพรระบาดที่ยังไมคลี่คลาย 12.5%
ขาดสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน    8.6%
ตนทุนในการดำเนินกิจการสูง     7.4%

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง  46.2%
พักชำระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย 44.0%

รัฐชวยโฆษณาประชาสัมพันธใหธุรกิจ  54.6%
จัดหาพื้นที่และชองทางจำหนาย
ทั้งออนไลนและออฟไลน
หาชองทางกระจายสินคาโดย
ภาครัฐเปนตัวกลาง 

อุดหนุนคาจางแรงงาน  66.8%
เงินเยียวยาระหวางกิจการ  24.5%
หยุดชั่วคราว 

1. ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน
2. ไดรับความชวยเหลือชา
3. ขาดการเขาถึงขอมูลขาวสาร
จากหนวยงาน

1. แขงขันลดราคาสินคา
2. จำนวนคูแขงเพิ่มขึ้น
3. การเสียเปรียบคูแขง
(เงินทุนสูงกวา,กลยุทธดีกวา)

1
2
3
4
5

ความสามารถ
ในการชำระหนี้

65.6% สามารถชำระหนี้ไดตามกำหนดสัญญา

34.4% ไมสามารถชำระหนี้ไดตามกำหนดสัญญา

53.7%
3 เดือน

33.3%
6 เดือน

9.3%
12 เดือน

3.7%
24 เดือน

MEDIAN
3 เดือน

34.1%
  5.3%
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MSME GDP in 2021 expanded by 3.0%
with a value of 5,603,443 million Baht
accounting for 34.6% of the total GDP
while the national GDP expanded by 1.5%.

GDP of MSME in 2021

GDP MSME
expanded by

3.0%
National GDP
expanded by

1.5%

GDP of MSME in 2021

Negative factors
Factors affecting the overall MSME economy in 2021

Micro
+11.0%

SEs
-0.9%

MEs
+4.9%

MSME exports
amounted to 
1,009,392.7 
million Baht

The situation of MSME in 2021 according to the business size

Positive factors
• The loosening of lockdown measures and opening the 

country has resulted in GDP MSME in the last quarter 
grew for 3.5%.

• The enlargement citizen’s spending expenditures and 
travel significantly impacted the recovery of MSME economy.

• The impact of a second wave of breakouts in 2021 would 
be less severe than the initial outbreak in 2020.

The COVID-19 epidemic both at home and abroad, 
especially the Delta variant, which spreaded more 
rapidly and was more severe than other strains, as 
well as the Omicron variant that started spreading 
later in the year.

MSME International Trade in 2021

Covid-19 situation was most 
severely impacted during the 
epidemic, but  the business was 
able to recover rapidly due to its 
uncomplicated structure and 
entrepreneurs' low investment. In 
addition, the government implemented 
measures to spending stimulate 
from time to time. 

Significantly affected,         
particularly in terms of working 
capital. Even if receiving a debt 
reduction from multiple banks,  
the original debt remains. As a 
result of the slow recovery of small 
businesses, some owners must 
sell assets or lay off employees  
in order to stay in business.

Due to their financial stability   
and adequate funding, they  
were less impacted by the 
Covid-19 situation than Micro    
and SEs. In addition, there were 
supporting factors from the export 
sector which can expand by 17.1% 
and 18.3% respectively in 2021. 

ASEAN

CHINA

USA

MSME

9.1

41.3

9.0

Total

17.2

24.8

21.5

EU-27

JAPAN

Others

MSME

14.1

12.4

22.7

Total

22.6

9.5

12.6

Export Market

Growth rate of export value in 2021 
according to main export markets (%)

Export Market

MSME exports
expanded by
18.3% 
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Export value
in 2022 is expected to be
between 5-6% 

MSME Entrepreneurial Sentiment Index
from January to March
reached its highest score
in the manufacturing 
and trading sectors

from April to August
the sentiment continued to decline
across all industries
especially in the fields related to
travel and tourism 

The average value of National MSME 
Entrepreneurial Sentiment Index was 

42.4 below the baseline
level of 50

National MSME Entrepreneurial Sentiment Index in 2021

• The main export product of MSME expanded at a high rate, 
including Gems and jewelry, wood and wooden articles, 
fresh fruits, iron or steel products, and plastic products 
would be the main export product of MSME in 2021.       
Meanwhile, major export products such as sugar and sugar-  
based products, automotive and components, and rubber 
and rubber  products were declined.

MSME Imports of 2021
• Amounted to Baht 1,136,558.2 million or US $35,572.1 million. 

MSME accounted for a total import-to-import value of 13.3% 
while the country's total import value was $267.6 billion, 
which expanded from the same period last year by 29.8%.

• The most important sources of MSME imports are China and 
ASEAN, with integrated share of imports. This accounted for 60% 
of all MSME imports and respectively expanded by 14.9% and 8.9%.

• 10 leading import products of MSME in 2021 were found to 
expand quite significantly in raw materials such as plastic 
pellets, copper, steel, and chemicals, while the capital product 
group included machinery were still expanding.

• The value of imports in 2022 may be affected by the continued 
depreciation of the Thai Baht and other costs. This would 
increase the cost of production for MSME.

The average value of the National MSME Entrepreneurial 
Sentiment Index in 2021 was 42.4, which was below the baseline 
level of 50, with an average decrease in confidence from 2020 
of 45.1. As a result of the second wave of the COVID-19 
epidemic, from January to March, had reached its highest 
score, and from April to August, the sentiment continued to 
decline. As the 3rd and 4th waves of Covid-19 epidemic.

Source:  The Customs Department
Processed by: Economic Analysis and Risk Warning Department 10th February, 2022

• As a result of the strong expansion of the export sector, 
the SNP has not been able to do so. The growth rate of 
MSME export value in 2022 is expected to be between    
5% - 6% to $33,500 - $34 billion, or 1.06 - 1.07 trillion 
Baht. Meanwhile, the Ministry of Commerce has aimed 
for the country's exports in 2022 to grow between 3% - 4% 
to $ 270,000 - $282 billion, or $9.08 - $9.16 trillion.

5-6% 

The most important sources
of MSME imports are  

China and ASEAN 
This accounted for 
of all MSME imports

60%

MSME imports
in 2021 amounted to Baht

1,136,558.2
million
expanded by 29.8% 
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Number of 
MSME in 2021

Number of MSMEs by 
type of establishment

Number of MSMEs by 
group of provinces

The number of new MSME businesses established in 2021        72,802
The cancellation and completeness of liquidation        18,239

Number and Employment of MSME 2021

• In 2021, the average value of the MSME Entrepreneurial Sentiment 
Index across all industries was below the baseline level of 50, a 
decrease of 45.1% from 2020, was lowest in the service sector. Many 
businesses had to be temporarily closed or permanently closed, especially 
in tourism, hotel accommodation, construction and beauty services 
branches. Meanwhile, restaurant and beverage branches in the highest 
regulated and strictly controlled areas were affected by measures to 
refrain from eating in a restaurant, which created a significant impact on 
business sales, resulting in limitations in doing business and traveling 
to do activities outside for the consumer. Furthermore, despite the 
spending stimulus, the real income factor of consumers has continued 
to slow from last year. However, it can only benefit certain industries, 
which made low domestic consumptions were still at a low level. Even 
though the commercial sector received assistance from the govern-
ment's purchasing stimulation projects, which were carried over from the 
previous year, such as the "Half-Half Co-Payment Scheme" project, "The 
More You Spend, The More You Get," and the project to increase 
purchasing power for government welfare card holders, had created 
higher index values than other business sectors, particularly in the 
consumer/consumer retail sector (traditional) and construction materi-
als wholesalers.

> 3,178,124 MSMEs 

> 796,834 juristic persons
accounted for  25.07% 

Most prevalent in commercial sector
A total of  1,302,164 
Accounted for  40.97% 

> 2,286,326 personal and others 
accounted for  71.94% 

> 94,964 community enterprises
accounted for  2.99% 

> Bangkok  571,350 
accounted for  17.98%

Expansion rate  2.91% 
It was second only to the Lower 
Northeast and Southern of Thailand

> Metropolitan  280,560

accounted for  8.83%

> Representing 99.57 > Expansion 1.39% 

(Nakhon Pathom, Nonthaburi, 
Pathum Thani, and Samut Prakan)

the average value of the MSME 
Entrepreneurial Sentiment Index 
across all industries was 
below the baseline level
especially in the service sector
which was still a result of 
the covid-19 epidemic
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• In 2021, The indicators of the potential and growth 
opportunities of micro and small enterprises 
(MSME) are developed in the form of composite 
index, which are based on indicatorsof the potential 
and growth conditions of Micro and small enterprises. 

• The Index of The Potential and Growth Opportunities 
of Small and Medium Enterprises consists of four 
related indices: (1) the Fundamentals Index of The 
Business, (2) Operator Attribute Index, (3) Operating 
Index of Business, and (4) Performance Index In 
summary, this is as follows:

Number of MSME employment in 2021

When considering employment distribution by area, it was discovered that Bangkok
 had the highest number of  3,491,495 people representing 27.71%

respectively followed by provinces in the central region and the eastern region 1

Micro and Small Enterprise Growth Potential 
and Opportunity Index in 2021 

> 7,558,990 juristic persons
accounted for 59.98% 

> 5,042,736 personal and others 
accounted for 40.02%

Employing
12,601,726 people

It was the employment of 

a decrease of 0.89% 
compared to the previous year

representing 71.86% 

Service sectors
5,485,269 people
representing 43.53%

shrinking 1.20%

Trade sectors
4,191,010 people
representing 33.26%

shrinking 1.17%  

Manufacturing sectors
2,852,303 people
representing 22.63%

shrinking 0.24%

Agricultural sectors
73,144 people

representing 0.58%
expansion 15.37%
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MSME Entrepreneur Status as classified by 
the composition of Growth Potential and Opportunity Index

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Normal Person
Juristic PersonNote: Entrepreneurial Potential Index Interpreting

0.55-0.70 is considered to be medium potential        0.70-0.80 is considered to be a high potential       >0.80 is considered to be a very high potential

*   Necessary factors for business in the case of a juristic person, there will be more than  1 indicator than ordinary people, 
     namely budget for research and development
** Diversification of business risk is an indicator for a juristic person only 

   <0.55 is considered to be a low potential 

Factor Dimension

Attribute Dimension 

Operation Dimension 

Performance Dimension

Reserved fund of Enterprises

Having an informal loan

Access to useful information

Proactive Marketing 

Profitability 

Diversification of the business 

Profitability Trends 

Financial Status 

Perspectives on current performance

Maintaining a loyal customer base 

Knowledge & skills
of Financial and Legal 

Readiness for adjusting to
an unstable situation 

Conducting accounting
and financial statements 

Adjustment to enter
doing online business 

*Necessary factors for business

Knowledge & skills of marketing

Knowledge & skills
to operate work
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45.2%
15.1%
12.5%
8.6%
7.4%

The results of the MSME opinion survey on business operations in 2021

The most significant issue in the current SME business operations

Consumer & purchasing power 

48.2%
Capital

16.8%
Corporate liabilities

10.9%
Cooperation with agencies 

7.2%
Competitors 

6.4%

Business Issues and Proposal Guidelines 
SME Business Measures of Assistance in Current Situations
*Data was collected from 2,716 SME entrepreneurs from 20 business branches in 6 regions between July 9 and July 20, 2021.

SME Business Current Debt Situation

The amount of time that SME is anticipated to be able to repay the debt according to the terms of contract under current conditions 

Top 2 areas in which SME businesses
want the government to assist 
with debt repayment the most 

Top 2 areas in which SME businesses
want the government to assist

in terms of wages and employment 

Top 3 most areas in marketing 
and distribution channels 

where SME want the government assistance

Concerns for future SME business operations 5 Most issues of concern for the continuation of Future SME businesses

No concern

11.7%
Having Concerns

88.3%

1. Customer purchasing power declines 
2. Volume of purchases and 
    services per time declines 
3. No customer repurchase

1. High Products/Raw 
    Materials Cost 
2. Expensive utility bills 
3. Expensive Petrol/Fuel Cost 

1. Loan interest burden in the System
2. Loan interest burden on informal loan
3. Arrears from the order of 
    raw materials and products

Top 5 business fields that can repay the debt
1. Metal Products 
2. Product Logistics 
3. Construction 
4. Motorcycle/Cars 
5. Construction materials 

Top 5 business sectors that cannot repay debts
1. Hotel/Guest House/Bungalow 
2. Real Estate Activities 
3. Public Transportation (Non-Routes) 
4. Beauty Services 
5. Leisure/Culture/Sports

Revenue declines from consumer purchasing power  

Not able to continue to operate a business  

The unsolved scenario of an epidemic 

Lack of liquidity and working capital in the business     

High cost of operating business    

Lower lending rates  46.2%
Debt Repayment on both  44.0% 
principal and interest

The government assists in advertising
and publicizing businesses
Provide both online and offline 
areas and distribution channels
Find a distribution channel with
the government as an intermediary

Subsidizing labor wages   66.8%
Labor Remedies  24.5%
among businesses

1. Not receiving support from 
    financial institutions
2. Receiving delayed support
3. Lack of access to information 
    from agencies

1. Competitive reducing price
2. The number of competitors 
    has increased
3. Disadvantages from competitors
(Higher Capital/ Better Strategy)

1
2
3
4
5

Debt
repayment
capacity 

65.6%
34.4%

53.7%
3 months

33.3%
6 months

9.3%
12 months

3.7%
24 months

MEDIAN
3 months

34.1%
54.6%

  5.3%

No capacity to repay debts according 
to the terms of the contract

Have the Capacity to repay the debt 
according to the terms of the contract
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การบริหารงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2564
Administration of 
SME Promotion 2021
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Board of Small and Medium Enterprises Promotion
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Executive Board
การแบงสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
Departmental Description of Job Responsibilities
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สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
และสนบัสนนุวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพ่ือให้สามารถพฒันากิจการ และเปน็
ตัวจักรสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน รวมไปถึงการประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลย ี อนัจะส่งเสรมิให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวามแขง็แรงและ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกในการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภายใตพ้ระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เปน็คณะกรรมการ     ระดบันโยบาย มคีณะกรรมการ
บริหารสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทําหน้าท่ีวางนโยบายบริหารงาน 
ควบคมุ และกํากบักิจการของสํานกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดย
มกีองทุนส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเปน็เครือ่งมือในการขบัเคลือ่น เพือ่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) has been established in accordance with the 
Small and Medium Enterprises Promotion Act, B.E. 2543 (2000) together with amendments by Notification 
99/2557 of the National Council for Peace and Order, issued on 1 July 2014. According to the said legislation, 
OSMEP is a government under the direct supervision of the prime minister with the task to promote and empower 
the SMEs to further strengthen their capacity as a prime mover of the Thai economy. To this end, OSMEP shall 
function as the focal agency helping to coordinate and align the efforts of all government and private-sector work 
units that are involved in promoting SMEs.

Persuant to the provisions of the above-mentioned Act of B.E. 2543 (2000), Thailand’s SME promotional work is 
to be administered by a hierarchy of officers comprising the following: a Steering Committee, being responsible 
at the policy level; an Executive Board of OSMEP, in charge of management control and supervision of the 
day-to-day performance of the OSMEP staff and the SMEs Fund in all of their planned projects.

การบริหารงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2564

Administration of SME Promotion 2021
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คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

1. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

8. ปลัดกระทรวงแรงงาน

9. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

11. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

14. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

15. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

16. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

17. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

18. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19. ประธานสมาคมธนาคารไทย

20. นางสาวปฐมา  จันทรักษ์

21. นายสุรพล  โอภาสเสถียร

22. นายมงคล  ลีลาธรรม

23. นายสรกิจ  มั่นบุปผชาติ 

24. นายโอฬาร  วีระนนท์ 

25. นายมนตรี  จงวิเศษ 

26. นายวุฒิชัย  เหลืองอมรเลิศ 

27. นายเกรียงไกร  วีระฤทธิพันธ์

28. นายภูวดิท  ปรีชานนท์ 

29. นางสาวโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ

30. ผูอํ้านวยการสํานกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 (นายวีระพงศ์  มาลัย)

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
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Board of Small and Medium Enterprises Promotion

1. The Prime Minister (General Prayut  Chan-ocha)

2. Deputy Prime Minister (Mr. Supattanapong Punmeechaow)

3. Minister of  Finance 

4. Minister of Agriculture and Cooperatives

5. Minister of  Commerce 

6. Minister of  Industry

7. Permanent Secretary of the Ministry of Interior 

8. Permanent Secretary of the Ministry of Labor

9. Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education,                       
 Science, Research and Innovation

10. Permanent Secretary of the Ministry of Industry

11. Budget Director of Bureau of the Budget

12. Secretary General of the National Economic and Social Development Council

13. Secretary General of Board of Investment 

14. Governor of Bank of Thailand

15. President of National Farmers Council 

16. Chairman of Board of Trade of Thailand

17. President of Tourism Council of Thailand

18. Chairman of The Federation of Thai Industries

19. Chairman of the Thai Bankers' Association

20. Miss Patama  Chantaruck

21. Mr. Surapol Opassatain

22. Mr. Mongkon Leelatham

23. Mr. Sorakit Manbuphachati

24. Mr. Olarn Weranond

25. Mr. Montree Chongviset

26. Mr. Wuthichai  Luangamornlert

27. Mr. Kriengkrai Veerarittiphan

28. Mr. Phuvadit  Preechanont

29. Miss Chonrungsee Chalermchaikit

30. Director General of Office of Small and Medium Enterprises Promotion  
 (Mr.Veerapong Malai)

Chairman

Vice Chairman

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member 

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member and Secretary
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คณะกรรมการบริหารสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Executive Board

1. นายมงคล  ลีลาธรรม
2. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
5. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
7. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
8. ผู้แทนสํานักงบประมาณ
9. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
10. นายวิชิต  นันทวรวัน  
11. นายภูวดิท ปรีชานนท์  
12. นายวุฒิชัย  เหลืองอมรเลิศ  
13. นายปรีชา  ส่งวัฒนา  
14. นายสุรพล  โอภาสเสถียร
15. นางสาวโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ
16. นางสาวปฐมา  จันทรักษ์
17. ผูอํ้านวยการสํานกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 (นายวีระพงศ์  มาลัย)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

1. Mr. Mongkon Leelatham
2. Director–General of Community Development Department 
3. Director-General of Department of Business Development
4. Director-General of Department of Agriculture Extension
5. Director–General of Department of Industrial Promotion
6. Representative of Ministry of Finance 
7. Representative of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 
8. Representative of Bureau of the Budget
9. Representative of Board of Investment
10. Mr. Vichit  Nantaworawan
11. Mr. Phuvadit  Preechanont 
12. Mr. Wuthichai  Luangamornlert 
13. Mr. Pricha Songwatana
14. Mr. Surapol Opassatain
15. Miss Chonrungsee Chalermchaikit
16. Miss Patama  Chantaruck
17. Director General of Office of Small and Medium Enterprises Promotion 
(Mr.Veerapong Malai)

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Member and Secretary
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โครงสรางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Organization Structure of

the Office of Small and Medium Enterprises Promotion

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
Executive Advisor

ฝายนโยบาย
และแผนสงเสริม SME

SME Policy and Planning
Department

ฝายวิเคราะหสถานการณ
และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

Economic Analysis and
Risk Warning Department

ฝายสนับสนุนองคความรู
และระบบใหบริการ SME

SME Knowledge and Service
System Department

ฝายประสานเครือขายผูใหบริการ
SME และสงเสริมนโยบายภาครัฐ
SME Service Provider Network
Coordination and Government
Policy Promotion Department

ฝายความรวมมือระหวางประเทศ
International Corporation

Department

ฝายศูนยใหบริการ
SME ครบวงจร

SME One-Stop Service
Center Department

ฝายสงเสริมธุรกิจ SME
SME Business Promotion

Department

ฝายกลยุทธองคกร
Corporate Strategy

Management Department

ฝายบริหารกลาง
Central Administration

Department

ฝายทรัพยากรบุคคล
Human Resources

Department

ฝายกฎหมาย
Legal Affairs Department

ฝายติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation

Department

ฝายขอมูลและสารสนเทศ
Data and Information

Department

ผูเชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
Senior Specialist

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร
Policy and Strategy Unit

สายงานใหบริการ
SMEs ครบวงจร

SME One-Stop Service Unit

สายงานสงเสริมและประสานเครือขาย
Business Network Promotion 

and Coordination Unit

สายงานบริหาร
General Administration Unit

สายงานขอมูลและสถานการณ
Data and Situation Unit

ประจำสำนักงาน
Office

ผูอำนวยการสำนักงาน
Director-General

กลุมตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audits

ฝายอำนวยการ
Office of the Director-General

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General
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ผูบริหาร สสว.
Executive Management Team

นายวีระพงศ มาลัย
Mr. Veerapong Malai

ผูอำนวยการสำนักงาน
Director-General
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นายชาวันย สวัสดิ์-ชูโต
Mr. Chawan Svasti-Xuto

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General

นางสาววิมลกานต โกสุมาศ
Miss Wimonkan Kosumas

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General
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นางสาวปณิตา ชินวัตร
Miss Panita Shinawatra

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General

นายวชิระ แกวกอ
Mr. Wachira Kaewkor

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General

รองผูอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General
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นางสาวอิสรา ภูมาศ
Miss Isra Phoomas

ผูตรวจการสำนักงาน
Inspector-General

นางสาวจรรยา ธนบุญสมบัติ
Miss Chanya Thanaboonsombat

ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน
Chief Audit Executive

ผูตรวจการ
สำนักงาน

Inspector-General

ผูอำนวยการ
กลุมตรวจสอบภายใน

Chief Audit Executive
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นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs. Apiradee Khaodhiar

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General

นางพิมลภา สุวพานิช
Mrs. Pimolapar Suwaphanich

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General
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นางลักขณา ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana Tangchitnob

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General

นางสาวยุวดี เต็มรังษี
Miss Yuwadee Temrungsee

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน
Assistant Director-General
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นางสาวลลนา เถกิงรัศมี
Miss Lalana Takerngrasmee

ผูอำนวยการฝาย
นโยบายและแผนสงเสริม SMEs 

Director of SME Policy
and Planning Department

นางสุจิดา เหมเวช
Mrs. Sujida Heamvech

ผูอำนวยการฝายกลยุทธองคกร
Director of Corporate

Strategy Management Department

นายวิทวัส ล่ำซำ
Mr. Wittawat Lamsam

ผูอำนวยการฝาย
ความรวมมือระหวางประเทศ 
Director of International
Cooperation Department

ผูอำนวยการฝาย สายงานนโยบายและยุทธศาสตร
Department Director, Policy and Strategy Unit
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นางบุญญารัศมิ์ บุญอาจ
Mrs. Boonyarat Boonarj

ผูอำนวยการฝายติดตามและประเมินผล 
Director of Monitoring

and Evaluation Department

นางสาวเรขา ศรีสมบูรณ
Miss Raykha Srisomboon

ผูอำนวยการฝายวิเคราะห
สถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

Director of Economic Analysis
and Risk Warning Department

ผูอำนวยการฝาย สายงานขอมูลและสถานการณ
Department Director, Data and Situation Unit

นางสาวนัฏฐา ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha Toonsuwan

ผูอำนวยการฝายขอมูลและสารสนเทศ 
Director of Data and Information Department 
รักษาการแทนในตำแหนงผูชวยผูอำนวยการสำนักงาน

Acting Assistant Director-General
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นายวรพจน ประสานพานิช
Mr. Vorapoj Prasanpanich

ผูอำนวยการฝายสนับสนุน
องคความรูและระบบใหบริการ SMEs 

Director of SME Knowledge
and Service System Department

นายกริชชา ฤทัยธนารัตน
Mr. Kricha Ruethaitanarat

ผูอำนวยการฝาย
ศูนยใหบริการ SMEs ครบวงจร 
Director of SME One-Stop

Service Center Department

ผูอำนวยการฝาย สายงานใหบริการ SME ครบวงจร
Department Director, SME One-Stop Service Unit
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นายมานิต จตุจริยพงศ
Mr. Manit Jatujariyapong

ผูอำนวยการฝายสงเสริมธุรกิจ SMEs
Director of SME Business
Promotion Department

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ
Miss Nitivadee Somboon

ผูอำนวยการฝายประสานเครือขาย
ผูใหบริการ SMEs และสงเสริมนโยบายภาครัฐ

Director of SME Service Provider
Network Coordination and Government

Policy Promotion Department

ผูอำนวยการฝาย
สายงานสงเสริมและประสานเครือขาย

Department Director, Business Network 
Promotion and Coordination Unit

ผูอำนวยการฝาย
อำนวยการ

Office of the Director-General

นายปกิติศักดิ์ ลิมปฐาภรณ
Mr. Pakitisak Limpithaporn

ผูอำนวยการฝายอำนวยการ
Director, the Office

of the Director-General
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นางสาวปราณี ตรีวิมล
Miss Pranee Theevimon

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
Director of Human

Resources Department

นายปวีณ นราเมธกุล
Mr. Paween Naramatkul

ผูอำนวยการฝายกฎหมาย 
Director of Legal

Affairs Department

ผูอำนวยการฝาย สายงานบริหาร
Department Director, General Administration Unit

นางมาลินี บรรณโศภิษฐ
Mrs. Malinee Bunnasopit

ผูอำนวยการฝายบริหารกลาง 
Director of Central

Administration Department
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นางสาวอารีย สิงหโต
Miss Aree Singto

ผูเชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
Senior Specialist

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ประจำสำนักงาน
Senior Specialist
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การแบงสวนงาน
และหนาที่ความรับผิดชอบ

1. กลุมงานที่ขึ้นตรงตอผูอำนวยการ
ขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การดําเนินการ 
เพือ่สนบัสนนุและอํานวยความสะดวกในการบรหิารของผูบ้รหิาร
และบุคลากรของสํานักงาน การวางแผนส่ือประชาสัมพันธ์ และ 
การตรวจสอบการดําเนนิงานภายในองค์กร  ท้ังในส่วนการดําเนนิงาน
ด้านการงบประมาณ การเงิน การบญัช ีการพสัด ุและการดําเนนิการ
ตามแผนงานต่าง ๆ ของสํานักงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

1.1 กลุมตรวจสอบภายใน
  มหีนา้ท่ีเปน็ผูป้ระเมนิเพือ่เพิม่คณุคา่และปรบัปรงุการปฏบิตัิ
งานของสํานักงานให้ถึงเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการบรหิารความเส่ียงของสํานกังาน    และสอบทาน
การควบคุมภายในตามที่กําหนดไว้

1.2 ฝายอํานวยการ
  มีหน้าท่ีในการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการหรือ 
คณะอนกุรรมการท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ รวมถงึงานอํานวยการ
ให้ผูบ้รหิารสํานกังาน งานสารบรรณสํานกังาน งานด้านการส่ือสาร 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ งานด้านส่ือสารการประชาสัมพันธ์ ท้ัง 
หน่วยงานภายนอกและการส่ือสารระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน
ภายในสํานักงาน

2. สายงานนโยบายและยุทธศาสตร
ขอบข่ายหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ประกอบด้วย การจัดทําข้อเสนอแนะ
นโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการในการส่งเสรมิ SME จัดทําแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการ ศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ที่ครอบคลุมทั้งระดับ
ภาพรวม รายสาขา รายพืน้ท่ี และรายประเดน็สําคญั ศกึษานโยบาย
และมาตรการส่งเสริมของต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ รวมถงึองค์กรระหว่างประเทศ เสนอแนะกลยทุธ์และ
แผนการดําเนินงานของสํานักงาน วางแผนด้านงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบด้วย

2.1 ฝายนโยบายและแผนสงเสริม SME
  มีหน้าที่จัดทําแผนการส่งเสริม SME จัดทําข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและมาตรการส่งเสรมิ SME ท้ังในระดบัมหภาครายสาขา
เศรษฐกิจ รายพื้นที่ และรายประเด็นการพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SME ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึง    
แผนปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั บรูณาการ
งบประมาณการส่งเสริม SME เสนอแนะปัจจัยเอื้อเพื่อสร้าง   
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและ  
เชิงประยุกต์เพื่อการจัดทําแผนการส่งเสริม SME

2.2 ฝายความรวมมือระหวางประเทศ
  มีหน้าท่ีประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
/องค์การระหว่างประเทศจัดทําแผนงาน/โครงการความร่วมมือ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของข้อ
ตกลง-สถานการณ์ และแนวทางการส่งเสรมิ SME ของต่างประเทศ  
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมระดับนานาชาติ พัฒนา
ความร่วมมือเพื่อดําเนินงานโครงการเป็นตัวแทนองค์กรพัฒนา 
ความสัมพนัธ์กบัหนว่ยงานและตอ้นรบัผูแ้ทนจากองคก์รนานาชาติ

2.3 ฝายกลยุทธองคกร
  มีหน้าที่ในการเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน 
และพฒันาระบบการบรหิารงานของสํานกังาน วางแผน วิเคราะห์
และจดัทํางบประมาณ เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานของสํานักงาน
ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
สํานักงาน
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3. สายงานขอมูลและสถานการณ
ขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
ออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูลตา่งๆ ให้มีความทันสมยั และ
มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข้อมูล SME สู่สาธารณะ พัฒนาและ
ประมวลผลข้อมูล SME ในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
การส่งเสริม SME ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนา      
ระบบเตือนภัยทางธุรกิจ SME จัดทําตัวชี้วัดเชิงนโยบายเพื่อวัด
ประสิทธิภาพการส่งเสรมิ SME บรหิารและจัดทําเครอืข่ายระบบ
สารสนเทศภายในสํานักงาน รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน   
ส่งเสริม SME ประกอบด้วย

3.1 ฝายขอมูลและสารสนเทศ
  มหีน้าท่ีพฒันาและจดัการฐานข้อมลู ประมวลผลและวเิคราะห์ 
ข้อมลู ตดิตามสถานการณ์ SME เพือ่การเสนอแนะนโยบายและ 
จัดทําแผนการส่งเสริม SME บริหารและจัดการเครือข่ายระบบ
สารสนเทศภายในสํานกังาน วเิคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบ 
ฐานข้อมลูให้เชือ่มโยงกนัอย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิการใช้งานระบบ
สารสนเทศภายในสํานักงาน

3.2 ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
  มีหน้าท่ีติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ของ SME 
วิเคราะห์สถานการณ์และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ส่งผลต่อ SME จัดทําตัวชี้วัดเชิงนโยบายเพื่อวัดประสิทธิภาพ
การส่งเสริม SME เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบาย
มาตรการ และการจัดทําแผนติดตามประมวลผล รวมถึงพัฒนา
ระบบการส่งเสริม SME

3.3 ฝายติดตามและประเมินผล
  มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ    
ภายใต้ภารกิจพืน้ฐานของสํานกังาน แผนการส่งเสรมิ SME และ
แผนปฏิบตักิารฯ ท้ังท่ีได้รบังบประมาณจากกองทุนส่งเสรมิ SME 
และนอกกองทุนฯ ทั้งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 
และนอกแผนปฏิบัติการฯ

4. สายงานสงเสริมและประสานเครือขาย
ขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน      
เกีย่วกบัการสรา้งและถา่ยทอดองคค์วามรูท่ี้เกีย่วขอ้งกบัการประกอบ
การของ SME ให้บรกิารปรกึษาแนะนํา จัดทําทะเบยีน SME พฒันา
ระบบสิทธิประโยชน์ ประเมินสมรรถนะการประกอบการพัฒนา
ระบบการส่งเสริม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการดําเนินงานส่งเสริม 
SME กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การดําเนินงาน
ส่งเสริมช่วยเหลือ SME สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ  
มาตรการของแผนการส่งเสริมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ลดความซ้ําซ้อน แต่เสรมิการดําเนนิงานซึง่กนัและกนั ประกอบด้วย

4.1 ฝายสงเสริมธุรกิจ SMEs
  มีหน้าท่ีให้บริการเบื้องต้นแก่ SME พัฒนาข้อสนเทศและ 
องค์ความรูท้ั้งเชงิกว้างและเชงิลกึ ท่ีเกีย่วกบัการประกอบการ เผยแพร่
ข้อสนเทศและองค์ความรู้ไปสู่ SME ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
และสอดคล้องกับความต้องการของ SME เฉพาะกลุ่ม ให้คํา
ปรกึษาแนะนําแก่ SME ในเบือ้งต้น สร้างเครือ่งมือในการประเมนิ
สมรรถนะการประกอบการ จัดทําทะเบียนสมาชิกและพัฒนา 
สิทธิประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาระบบส่งเสริม SME

4.2 ฝายประสานเครือขายผูใหบริการ SMEs
  มหีน้าท่ีพฒันาความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานผูใ้ห้บรกิาร SME 
ท้ังจากภาครฐั ภาคเอกชน ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้การส่งเสริม SME เป็นไปอย่างมีเอกภาพ  
ลดความซํ้าซ้อน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
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5. สายงานบริหาร
ขอบข่ายหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ประกอบด้วย การสนบัสนนุ และ
อํานวยความสะดวกการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีดําเนนิงาน
ตามบทบาทภารกิจของสํานักงาน ได้แก่ งานบัญชี การงาน 
การพัสดุ บริหารงานบุคคล กฎระเบียบ และคดีความต่าง ๆ  เพื่อ
ให้มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน มีมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย

5.1 ฝายบริหารกลาง
  มีหน้าที่ดําเนินงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ งาน
พัสดุ งานอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
ในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของสํานักงาน

5.2 ฝายทรัพยากรบุคคล
  มีหน้าท่ีในการวางแผนอัตรากําลังคนให้มีความเหมาะสม 
และภารกิจบรหิารงานและพฒันาบคุลากรให้เอือ้ตอ่การดําเนนิงาน
ของสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวางแผนพัฒนา  
เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสํานักงาน

5.3 ฝายกฎหมาย
  มหีนา้ท่ีในการศกึษาและเสนอแนะให้มีการออกหรอืปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อ  
การประกอบการของ SME รวมถึงการยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม 
กฎระเบียบ เพื่อการทํางานของสํานักงานท่ีครบถ้วนเพียงพอ 
ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และพนักงานในส่วน
ท่ีเกีย่วกบักฎระเบยีบตา่งๆ และการดําเนนิการดา้นนติกิรรมของ
สํานักงาน

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สํานกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตระหนกั 
ถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีช่วยให้การดําเนินงานของสํานักงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวินัย    
การเงินการคลังของรฐั พ.ศ.2561 มาตรา 79 กําหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ 
การบรหิารจัดการความเส่ียง โดยให้ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานและ        
หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลังกําหนด อกีท้ังการบรหิารความเส่ียง
และการควบคุมภายในยังเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งท่ีใช้เป็นเกณฑ์   
ในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร โดยกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สสว. ได้
มีการดําเนินการตามมาตรฐาน COSO (The Committer       
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) มาตัง้แต่ พ.ศ. 2548 จนถงึปัจจุบนั และการจดัทํา
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีความสอดคล้อง และ
ความเชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ของ สสว. โดยผ่านความเห็นชอบ  
จากคณะอนกุรรมการบรหิารสํานกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ท้ังนี้ ในการดําเนินงานมีคณะทํางานกํากับการ
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ทําหน้าท่ีกําหนดกรอบ
นโยบาย กลยทุธ์ แนวทางการปฏิบตัเิกีย่วกบัการบรหิารความเส่ียง
และควบคมุภายในขององคก์ร กํากบัดแูลและควบคมุกระบวนการ
บรหิารความเส่ียง เพือ่ให้การดําเนนิงานบรหิารความเส่ียงและควบคมุ 
ภายในของสํานักงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ       
ยิง่ขึน้
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Departmental Description 
of Job Responsibilities

1. Units reporting directly to 
the Director-General
Responsibilities: Support and facilitate administration 
by OSMEP’s senior management and personnel; plan 
public relations media; and conduct internal audits of 
budgets, finance, accounting, supplies, and execution 
of OSMEP’s plans for efficient outcomes under good 
governance. These responsibilities are conducted by:

1.1 Office of Internal Audits
  This office conducts audits to upgrade and improve 
OSMEP’s job performance against goals; provides 
advice for efficiency improvement of risk management: 
and reviews internal audits as directed.

1.2 Office of the Director-General
  This department serves as secretariat to the 
Board-appointed committees or sub-committees; 
conducts administrative tasks for OSMEP management; 
office correspondence; corporate image; and public 
relations and communications (external and internal).

2. Policy and Strategy Unit
Responsibilities: Develop recommendations, policies, 
strategies, and measures for SME promotion, define 
master plans and action plans; study and develop policy 
recommendations for more SME competitiveness at 
overall, branch, local, and key issue levels; investigate 
international promotional policies and measures; 
coordinate with other countries and international 
organizations; recommend OSMEP strategies and action 
plans: and formulate OSMEP budget plans and action 
plans. These responsibilities are conducted by:

2.1 SME Policy and Planning Department
  This department maps out SME promotion plans; 
develops SME policy recommendations and promotional 
measures at macro, economic sector, local, and           
development issue levels; maps out short-term, medium- 
term, and long-term SME promotional plans including 
actions plans for more competitiveness; integrates SME 
promotion budgets; recommends factors favoring 
business circumstances; and conducts policy and 
applied research for SME promotion plan preparation.

2.2 International Cooperation Department
  This department coordinates and evolves cooperation 
with international agencies and organizations; maps out 
action plans and cooperation projects to develop 
networks; analyzes impacts of agreements, circumstances, 
and SME promotion guidelines of other countries;    
racks intelligence about international conferences; 
evolves cooperation programs for project management; 
and represents OSMEP in improving relations with  
international agencies and welcoming delegates of 
international organizations.

2.3 Cooperate Strategy Management Department
  This department advocates directions, strategies, 
and action plans; develops OSMEP administrative 
systems; and plans, analyzes, and prepares budgets 
supporting OSMEP’s efficiency as well as achievement 
of its objectives and goals.
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3. Data and Situation Unit
Responsibilities: Analyze, design, and develop assorted 
databases for modernity and efficiency; publicize SME 
data; develop and compile SME data in assorted 
fashions in support of the SME promotion mission; 
track situations and develop warning systems for SME 
businesses; develop policy indices for SME promotion 
efficiency; administer and develop internal information 
networks; and tracks outcomes of SME promotion. 
These responsibilities are conducted by:

3.1 Data and Information Department
  This department develops and manages databases; 
compiles and analyzes data; tracks SME situations for 
policy recommendations and SME promotion plan 
development; administers and manages information 
network systems inside OSMEP; analyzes, designs, and 
improves databases for systematic linkage; and promotes 
information system application inside OSMEP.

3.2 Economic Analysis and Risk Warning Department
  This department tracks and analyzes SME situations; 
analyzes situations and socio-economic indicators 
affecting SMEs; develops policy indices to gauge SME 
promotion efficiency leading to advocacy of policies 
and measures, and development of monitoring and 
compilation plans; and develops SME promotion 
systems.

3.3 Monitoring and Evaluation Department
  This department tracks and assesses project 
outcomes under OSMEP’s fundamental mission, SME 
promotion plans, and action plans under and outside 
SME Fund budgets (inside and beyond SME promotion 
plans).

4. Business network Promotion and 
Coordination Unit
Responsibilities: Establish and transfer SME expertise: 
provide advice for formalizing SME registration: develop 
benefits systems: assess the caliber of businesses: 
develop promotion systems; form networks for SME 
promotion with public and private agencies for SME 
assistance and promotion to align with promotion plans’ 
strategies and measures in an efficient fashion, with 
minimized redundancy and mutual support. These 
responsibilities are conducted by:

4.1 SME business promotion department 
  This department provides primary services to 
SMEs; develops information and expertise (in depth and 
broad) of businesses; publicizes information and expertise 
to SMEs through assorted channels in a thorough way 
and suiting SME groups’ specific needs; provides 
preliminary recommendations to SMEs; establishes 
tools for assessing business caliber; develops member 
registration and improves benefits; and develops SME 
promotion systems. 

4.2 SME Service Provider Network Coordination
  This department bolsters cooperation among SME 
service providers in the public and private sectors 
across the country and internationally for unified SME 
promotion, minimized redundancy, and mutual support.
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5. General Administration Unit
Responsibilities: Support and facilitate the performance 
of various units under OSMEP’s mission, namely 
accounting, finance, supplies, personnel administration, 
compliance, and litigation so that OSMEP personnel 
administration, compliance, and litigation so that OSMEP 
protocols may become clearly defined, standardized, 
transparent, and accountable. These responsibilities 
are conducted by:

5.1 Central Administration Department
  This department engages in tasks related to 
finance, accounting and budget, supplies, and facilities 
in support of and easing OSMEP’s mission.

5.2 Human Resources Department
  This department plans an OSMEP workforce suiting 
its mission; administers and develops personnel in 
support of efficient performance; defines development 
plans and enhances OSMEP’s culture, ethics, and 
good governance.

5.3 Legal Affairs Department
  This department investigates and recommends 
solutions or amendments to legislation and rules that 
benefit or hinder SME businesses; drafts, amends,   
and adds to regulations for adequately thorough 
performance by OSMEP; and provides comments or 
advice to the management and personnel on assorted 
regulations and OSMEP’s legal proceedings.

Risk Management 
and Internal Control
OSMEP values risk management and internal control, 
both being critical tools for its efficiency and effectiveness. 
Section 79 of the State Finance and Treasury Discipline 
Act, B.E. 2561 (2018), calls for public agencies to 
institute internal audits, internal control, and risk 
management under the Ministry of Finance’s standard 
practices and rules. Risk management and internal 
control also represent an OSMEP performance indicator, 
to be assessed by the Comptroller Department, Ministry 
of Finance. 

OSMEP’s risk management and internal control system 
has followed the standard of COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
since 2005. Risk management and internal control plans 
harmoniously align with OSMEP’s strategic plans, with 
endorsement by the Executive Subcommittee for 
OSMEP. In practice, a taskforce for risk management 
and internal control defines a policy scope, strategies, 
and guidelines on organizational risk management      
and internal control; and oversees and controls risk 
management processes for more suitable and efficient 
practices by OSMEP.
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รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปี
The Annual Audit 
Subcommittee Report
งบการเงินประจำป 2564

รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปสำหรับ
รอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564(1)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามคําส่ัง 
แต่งตั้งเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 และตามข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีรายนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการเข้าประชุม
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง        
เพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีการประชุมรวม 5 ครั้ง และสรุปผล 
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ ดังนี้

(นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์)
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานการเงิน

คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบผลการตรวจสอบโดยสํานกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สําหรับงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นรายงานแบบมีเงื่อนไขในเรื่อง การตั้ง
ประมาณการคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญและลูกหนีท่ี้คาดว่าจะไมส่ามารถ
เรยีกเกบ็เงินได้ และอนกุรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุรบัทราบ
ประเดน็สําคญัของการตรวจสอบในวนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2564 โดย
ได้ติดตามการดําเนินงานของ สสว. ในการกําหนดหลักเกณฑ์หรือ
นโยบายในการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง สสว. ได้กําหนด   
หลักเกณฑ์ดังกล่าวและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
สํานกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแลว้โดยมผีลบงัคบั
ใช้สําหรบังบการเงินท่ีมรีอบระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

2. การดูแลงานกลุ่มตรวจสอบภายในและพิจารณาแผนงาน  
   การตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ท้ังนี ้ได้มกีารปรบัแผนเพิม่เตมิในเรือ่งท่ีสําคญัเรือ่งการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จโดยไม่มีประเด็นสําคัญ 
ที่มีความเสี่ยงสูง และได้ตรวจสอบระบบสัญญาร่วมดําเนินการ โดย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2565

นอกจากนี ้คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้เร่งรดัฝ่ายบรหิารให้ดําเนนิการ 
ในเรื่องการจัดให้มีบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้เพียงพอและ 
เหมาะสม โดยการจัดให้มีหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในและบคุลากร 
ในกลุ่มให้เพียงพอ ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2565

3. การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลการดําเนินงานของฝ่ายท่ี
รบัผดิชอบเกีย่วกบัระบบบรหิารความเส่ียง ซึง่ได้มกีารจดัทําแผนประจําปี
และมีการกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการกํากบัการบรหิารความเส่ียงและ
การควบคมุภายใน ท้ังนี ้ไม่พบว่ามกีารรายงานเรือ่งสําคญัท่ียงัมไิด้ดําเนนิการ

4. การจัดทํากฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดด้ําเนนิการจดัทํากฎบตัรคณะอนกุรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือกําหนดบทบาท หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบั
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยกระทรวงการคลังและมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ตรวจสอบภายในท่ีด ี โดยดําเนนิการแล้วเสรจ็และได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2565

5. การร่วมประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร 

คณะอนกุรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุหารอืรว่มกบัประธานกรรมการ
บริหารและผู้อํานวยการสํานักงานและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 
เช่น ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสรมิ SMEs ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ฝ่ายข้อมลู 
และสารสนเทศ และฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพือ่ทําความเข้าใจและรบัทราบ
แผนการดําเนนิงานท่ีสําคญั ปญัหาและอปุสรรค ซึง่ไดร้บัความร่วมมือจาก
ฝ่ายบรหิารและทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องเป็นอย่างด ีอย่างไรกด็ ีการดําเนินงาน 
ของคณะอนกุรรมการตรวจสอบในปี 2564 ยงัได้รบัผลกระทบต่อเนือ่ง 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
กับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฎิบัติงานของ 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบ ซึง่ควรต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งต่อไป

นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
นายโอฬาร วีระนนท์ (2)

นางอุบลศรี บุณยรัตพันธุ์

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการตรวจสอบ 
อนุกรรมการตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5

รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตำแหนงในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

(1)  รายงานตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีี
(2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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(1)  Reporting from the date of the Audit Subcommittee's appointment to the end of the accounting period.
(2)  Member from board of directors of the Office of Small and Medium 
 Enterprises Promotion (OSMEP) Committee

The Annual Audit Subcommittee Report 
from June 29, 2021, to December 31, 2021(1)

The Audit Subcommittee has performed its duties as assigned by the Board of directors of Office of Small and 
Medium Enterprises Promotion (OSMEP) conforming to the appointment order on June 29, 2021, and the rules 
and regulations of the Ministry of Finance on internal auditing standards and regulations for the government 
agencies (No. 3) of the year 2021. The list of names of the Audit Subcommittee and the meeting attendance 
details are as follows:

The Audit Subcommittee has performed its duties with knowledge, capability, and experience with due care and 
independence for the maximum benefit of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP). There 
were 5 meetings and a summary of work performance from June 29, 2021, to December 31, 2021, as follows:

1. Reviewing financial reports 

The Audit Subcommittee acknowledged the audit 
results by the State Audit Office of the Kingdom of 
Thailand (SAO) for the financial statements of the  
year, which ended on December 31, 2020, which were 
qualified relating to setting up an allowance for   
doubtful accounts and anticipated uncollectible 
receivables. The Audit Subcommittee also attended 
the meeting held with the SAO on November 10, 2021 
reporting on  key findings, and has  followed up on the 
Office of Small and Medium Enterprises Promotion 
(OSMEP) in determining the policy for setting up 
allowance for doubtful debts. The Office of Small 
and Medium Enterprises promotion has set up the 
policy that was approved by the Executive Committee 
of the Office of Small and Medium Enterprises Promotion, 
which is effective for the financial statements with the 
ending period of December.

2. Reviewing the work of the internal audit group  
    and internal audit work plan

The Audit Subcommittee had reviewed the internal 
audit group's work plan, which was further revised to 
include significant process on procurement audit and 
was completed with no significant high-risk audit 
findings, as well as has examined the joint operation 
contract system, which is under reviewing and is 
expected to be completed by June 2022. 

Furthermore, the Audit Subcommittee has expedited 
the management to take action on the provision of 
adequate and appropriate personnel for the internal 
audit group by filling up the position of of head of the 
internal audit group and sufficient resources to 
perform the work. This operation has been completed 
since the beginning of 2022.

Ms. Nangnoi Charoenthaveesub
Mr. Olarn Weranond (2)

Mrs. Ubolsri Punyaratabandhu

Chairlady of the Audit Subcommittee
Member of Audit Subcommittee
Member of Audit Subcommittee

5/5
5/5
5/5

The List names of 
the Audit Subcommittee The Position in Audit Subcommittee The Meeting Attendance
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(Ms. Nangnoi Charoenthaveesub)
   Chairlady of the Audit Subcommittee 

3. Reviewing the risk management system 

The Audit Subcommittee has been informed of the 
operations of the responsible parties regarding the 
risk management system. The annual plan, therefore, 
is prepared and supervised by the Risk Management 
and Internal Control Committee. There were no 
significant findings of which appropriate actions have 
not been taken from reviewing the process.

4. The Audit Committee Charter

The Audit Subcommittee has prepared the Audit 
Committee Charter prescribing the roles and 
responsibilities in accordance with the rules and 
regulations set by the Ministry of Finance and the 
internal audit best practices and standards, which 
was completed and approved by the Board of directors 
of Office of Small and Medium Enterprises Promotion 
on June 23, 2022.

5. Meetings with the management

The Audit Subcommittee holds regular meetings with 
the President of executive board of directors, Chief 
Executive Officer and related departments, such as 
the SMEs policy and promotion plan department, the 
Corporate strategy department, the Information   
technology department, and the Human resources 
department to understand and discuss significant 
plans, issues, and obstacles, which this operation   
has received good cooperation from the management 
and all related parties. However, the performance of 
Audit Subcommittee has been effected by COVID-19          
situation and improvement in the areas of effective 
communication with the organisation is required in the 
future to maximise the benefits from the performance 
of Audit Subcommittee.  
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
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งบกระแสเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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