
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ป�งบประมาณ 2564 
ประจําไตรมาส เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 

จัดทําโดย  
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ$ายติดตามและประเมินผล  
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

 

Vision: 

เป&นผู(ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME                  
สู�ความม่ังคั่งอย�างยั่งยืน 
 

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

 

Core Value:  

Professional  
บุคลากรมีความเป&นมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพที่ดีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค;กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคุณธรรม 
 

Excellence 
มุ�งผลสัมฤทธ์ิและความเป&นเลิศในผลงาน 
 
 
 

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



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

สารบัญ

บทที่ 01 

02 
บทที่ 

บทที่ 03 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ 
ภายใต(แผนปฏิบัติการประจําป� 2564  

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

หน(า 

หน(า 

11 

หน(า 

25 

1 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 
บทท่ี 

1 
01 แนวทางการช(วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป,งบประมาณ 2564 

02 การจัดสรรงบประมาณประจําป, 2564 

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

พ.ศ.2564  
 งาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต0แผนปฏิบัติการประจําป, 2564 (41 โครงการ) 

04 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส(งเสริม SME:  
สสว. เจ0าภาพแผนงานบูรณาการ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู0ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย(อมสู(สากล ประจําป,งบประมาณ 2564” 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 2 
 

บทที ่1 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   แนวทางการช(วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป,งบประมาณ 2564 

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

กิจกรรมย(อย  ส(งเสริมและพัฒนาผู0ประกอบการใหม( 

กิจกรรมย(อย พัฒนาวิสาหกิจรายย(อยให0ประกอบธุรกิจอย(างมืออาชีพ (Micro) 

กิจกรรมย(อย  พัฒนาวิสาหกิจขนาดย(อมให0ก0าวสู(ธุรกิจสมัยใหม( (Small) 

กิจกรรมย(อย สนับสนุนให0คําปรึกษา องคPความรู0และข0อมูลสําหรับการประกอบ
ธุรกิจของ MSME 

กิจกรรมย(อย  จัดทําแผน พัฒนาฐานข0อมูลและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนการส(งเสริม SME 

135,590,800 บาท 

251,188,600 บาท 

182,518,100 บาท 

109,792,100 บาท 

434,004, 800 บาท 

02   การจัดสรรงบประมาณประจําป, 2564  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2564 สสว. ได0รับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังสิ้น 1,113,094,400 บาท 
และได0รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม เพื่อใช0จ(ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให0 SME เข0าถึงการจัดซ้ือจัดจ0างภาครัฐ อีกจํานวน 

30,000,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,143,094,400 บาท จําแนกได0ดังน้ี 

จัดสรรเงินกองทุน      
เพ่ิมเติม ประจําป, 2564 

30,000,000 บาท 

โครงการสนับสนุนให0 SME 
เข0าถึงการจัดซ้ือจัดจ0าง
ภาครัฐ 

30,000,000 บาท 

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

มาตรการ 
การส(งเสรมิ 

� นายวีระพงศ% มาลัย ผู*อํานวยการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
แถลงข(าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการช(วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญ                     ใน
ป,งบประมาณ 2564 ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการส(งเสริมฯ เห็นชอบแผนการส(งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย(อม พ.ศ.2564-2565 และเห็นชอบแผนปฏิบัติการส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย(อม พ.ศ.2564-2565 และข0อเสนอโครงการและงบประมาณประจําป, 2565 เพ่ือให0หน(วยงานท่ีเกี่ยวข0อง
ใช0เปYนกรอบในการดําเนนิงานและบูรณาการร(วมกัน  

 
  การสนับสนุนให0เอสเอ็มอีเข0าถึงการจัดซ้ือจัดจ0างภาครัฐ  
  การให0ความช�วยเหลอืเอสเอ็มอีผ(านระบบผู0ให0บริการทางธุรกิจ (Business Development Service: BDS) 
  การส�งเสรมิผู0ประกอบการรายย(อย (Micro) สร0างตลาดนัดชุมชน เช่ือมโยงกับศูนยPอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต0 (ศอ.บต.) 
 

 

กลุ(มการส(งเสริม 

  ส�งเสรมิและพัฒนาผู*ประกอบการใหม� (Early State)  

�   พัฒนาทักษะและยกระดับความเปYนผู0ประกอบการที่เพ่ิงเร่ิมต0นธุรกิจไม(เกิน 3.5 ป, เปcาหมาย 2,800 ราย  
      ผ(านการวินิจฉัยและการให0คําปรึกษาแนะนําด0านการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑPกับกลุ(มเปcาหมาย 
      เอสเอ็มอีภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค0าและบริการ 

  พัฒนาวิสาหกจิรายย�อย (Micro) 

�   ให0ประกอบธุรกิจอย(างมืออาชีพ ส(งเสริมด0านมาตรฐานและตลาดออนไลนPให0เอสเอ็มอีรายย(อม รายย(อย วิสาหกิจ 
      ชุมชน สหกรณP โดยเน0นเร่ืองการเสริมสร0างองคPความรู0ด0านมาตรฐานผลิตภัณฑP เปcาหมาย 250 ราย และการ 
      เพ่ิมช(องทางการจําหน(ายผ(าน Platform Digital Marketing เปcาหมาย 6,500 ราย 

  พัฒนาวิสาหกจิขนาดย�อม (Small) 
�   ให0ก0าวสู(ธุรกิจสมัยใหม( ดําเนินการใน 3 แนวทาง คือ 1) ส(งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 3,000 ราย 
      เน0นที่กลุ(ม New S-Curve และกลุ(มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 2) ส(งเสริม 
      กลุ(ม SE ที่ผ(านการพัฒนาจากโครงการส(งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต จํานวน 100 กิจการ และ 3) พัฒนา 
      ศักยภาพและช(องทางการตลาดสําหรับเอสเอ็มอี เปcาหมาย 1,000 ราย  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ พ่ือให0  สสว. มีแนวทางการดําเนินงานท่ี ชัดเจน สอดคล0องกับแผนงาน
แนวนโยบายต(างๆ ของประเทศ ท้ังในส(วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห(งชาติ การตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรPชาติ 20 ป, และแผนแม(บทภายใต0
ยุทธศาสตรPชาติอย(างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความคาดหวัง
ของผู0มีส(วนได0ส(วนเสีย (STAKEHOLDER) ต(างๆ  

ดังน้ันจึงได0จัดทําแผนยุทธศาสตรP สสว. ป, 2506-2564 โดยเน0นการเช่ือมโยงกับ
แผนงานและนโยบายของชาติเปYนหลัก และมีการเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาของแผน
เปYนแผนยุทธศาตรP สสว. 2560-2565 เพื่อให0สอดคล0องกับยุทธศาสตรPชาติและจัดให0
มีการทบทวนเปYนประจําทุกป, เพื่อให0การดําเนินงานมีความทันสมัย และได0เปลี่ยนช่ือ
ตามแผนระดับท่ี 3 เปYน “แผนปฏิบัติการของ สสว.” 

ท้ังน้ี จากสภาพแวดล0อมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 
จึงได0ทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ป, 2560-2565 (ฉบับทบทวนป, 2564-2565) 
ให0สอดคล0องกับสถานการณPและใช0เปYนกรอบในการขับเคลื่อนองคPกรให0เกิดผลในการ
ปฏิบัติอย(างเปYนรูปธรรม  

ความเปBนมา: 

สสว.มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรP สสว. ระยะ 5 ป, 
หรือแผนกลยุทธPองคPกรฉบับแรกทําในป, 2550-2554 
ฉบับท่ี 2 ป, 2555-2559 และปtจจุบัน สสว.อยู(ในช(วง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรPฉบับท่ี 3 ป, 2560-2565
โดยได0ขยายระยะเวลาของแผนเพื่อให0สอดรับกับ 

 ยุทธศาสตรPชาติ 20 ป, (ป, 2561-2580 และแผน
แม(บทภายใต0ยุทธศาสตรPชาติ)  

 แผนปฏิรูปประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ 

 แผนการส(งเสริม SME 

 นโยบายรัฐบาล 

ซ่ึงให0ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศด0วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให0มีความ
เหมาะส มและ ทัน กั บเ หตุ ก ารณP ท่ี เปลี่ย น แปล ง ไป 
สภาวะการณPของปtจจัยภายนอกและภายในท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

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

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

 ความเชื่อมโยงของแผนระดับต(างๆ   

ทีม่า: ฝvายกลยุทธPองคPกร สํานักงานส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป, 2560-2565 (ฉบับทบทวนป, 2564-2565)   

ทีม่า: ฝvายกลยุทธPองคPกร สํานักงานส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสว. ได0รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําป,งบประมาณ 2564 จํานวน 
1,113,094,400 บาท ต(อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม คร้ังที่ 3/2563  
เมื่อ 28 ธ.ค.63 มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม ป, 2564 เพ่ิมเติม จํานวน 
30,000,000 บาท เพ่ือใช0จ(ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให0 SME เข0าถึงการจัดซื้อจัดจ0างภาครัฐ โดยในป, 2564 ได0รับ
การจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,143,094,400 บาท นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต0งบประมาณป, 2563 ที่ได0รับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 705,000,000 บาท เปYนการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอื่นๆ 
ได0แก( โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)  
และโครงการส(งเสริมความรู0ด0านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค0าระหว(างประเทศ ซ่ึงมี
ระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป, 2564 

โดยป, 2564 สสว. การดําเนินงานส(งเสริมและสนับสนุน MSME ผ(านงาน/โครงการท่ีสําคัญ จํานวน 41 งาน/
โครงการ ภายใต0แผนปฏิบัติการประจําป, 2564 ของ สสว. จําแนกออกเปYน 4 ยุทธศาสตรPหลัก ดังนี้ 
 
 

 แผนปฏิบัติการประจําป, 2564 ของ สสว. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําป, พ.ศ.2564             

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

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

(2) พัฒนาฐานข0อมูล MSME 
เปcาหมาย 1 ฐานข0อมูล 

9 โครงการ / 2 ตัวชี้วัด 
-------------------------------------- 
(3) จํานวน MSME ท่ีเข0าถึงบริการ Online 

และ Offline ไม(น0อยกว(า 190,000 ราย 
(4) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและ

เช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ เปcาหมาย 1 ระบบ/ป, 

10 โครงการ / 1 ตัวช้ีวัด 
-------------------------------- 
(5) จํานวนผู0ประกอบการใหม(และ

ผู0ประกอบการ MSME ได0รับ      
การพัฒนาศักยภาพ เปcาหมาย             
ไม(น0อยกว(า 23,000 ราย 

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

เปcาหมาย ไม(น0อยกว(า 4.10 
คะแนน 

(7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ 
เปcาหมาย 10 กระบวนการ 

(8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช0 
ในการปฏิบัติการ เปcาหมาย       
ไม(น0อยกว(า 2 ระบบ 

 

ตัวช้ีวัด
ภายใต0
แผน 

ปฏิบตัิการ
ประจําป, 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งาน/โครงการ ภายใต0แผนปฏิบตัิการประจําป, 2564 ของ สสว. (41 โครงการ)       งบประมาณ 1,143,094,400 บาท 

ยุทธศาสตรPที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด0วย BIG DATA  (15 โครงการ)                         งบประมาณ  81,408,600 บาท   

 กลุ(มเปcาหมาย: หน(วยงานภาครัฐ เอกชนท้ังในและต(างประเทศ 
 เปcาประสงคP:  เปYนท่ียอมรับในฐานะของผู0ช้ีนําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมีข0อมูลท่ีน(าเช่ือถือ ถูกต0อง ครบถ0วน  

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

 (2) พัฒนาฐานข0อมูล MSME จํานวน 1 ฐานข0อมูล 

กลยุทธP 1.1 
บูรณาการแผนงบประมาณ

และติดตามประเมินผล  
ให0ครอบคลุมหน(วยงาน

ส(งเสริม MSME ของประเทศ 

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

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม 
(5) งานติดตามและประเมินผลโครงการส(งเสริม SME 

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

    
10,833,000 บาท   

กลยุทธP 1.2 
สร0างความร(วมมือ                  

ในการส(งเสริม MSME              
ท้ังในและต(างประเทศ 

(6) งานดําเนินการตามกรอบความร(วมมือระหว(างประเทศ 
(7) งานสร0างเครือข(ายความร(วมมือระหว(างประเทศ 
(8) งานดําเนินกิจกรรมภายใต0กรอบคณะทํางานอาเซียนด0าน SME (ASEAN 

SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

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

14,763,600 บาท  

กลยุทธP 1.3 
พัฒนาและเช่ือมโยงฐานข0อมูล
ให0รองรับ MSME BIG DATA 

(9)  งานจัดทําและปรับปรุงฐานข0อมูล SME ประเทศไทย 9,989,100 บาท 

กลยุทธP 1.4 
พัฒนาเคร่ืองมือ                   

ในการวิเคราะหP/ประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจ                

ด0าน MSME 

(10)  โครงการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย(อยและ
ขนาดย(อม 

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

และขนาดย(อม 
(13) งานจัดทํารายงานสถานการณPวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม ประจําป, 
(14) งานจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู0ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย(อม 
(15)  โครงการสํารวจความต0องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อม 
 (SME Survey) 

 1,492,300 บาท 
 

 2,500,000 บาท 
3,475,200 บาท   

 
2,968,100 บาท 
6,827,100 บาท 

 
2,453,200 บาท 

 

ยุทธศาสตรPที่ 2 พัฒนากลไกลการส(งเสริมให0เข0าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)                  งบประมาณ   139,792,100 บาท   

 กลุ(มเปcาหมาย: หน(วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นท่ีและผู0ประกอบการ MSME 

 เปcาประสงคP: ผู0ประกอบการเข0าถึงการบริการและสร0างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการทําธุรกิจของผู0ประกอบการและใช0งานได0จริง 

 ตัวช้ีวัด:  (3) จํานวน MSME ท่ีเข0าถึงบริการ Online และ Offline ไม(น0อยกว(า 190,000 ราย 

(4) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ จํานวน 1 ระบบ/ป, 

กลยุทธP 2.1 
พัฒนาปtจจัยเอ้ือ 

ต(อการเติบโตของ MSME  

(16)  โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบ
ต(อธุรกิจ SMEs  

(17) โครงการส(งเสริมและเผยแพร(กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย(อม 

    3,722,000 บาท 
  

    1,707,600 บาท 

 

กลยุทธP 2.2 
ยกระดับการให0บริการ 

ของศูนยP OSS และเช่ือมโยง
นโยบายของรัฐ  

(18)  โครงการศูนยPให0บริการ SME ครบวงจร  
            (SME One-stop Service Center : OSS) 
(19) โครงการ SME Academy 365 
(20) โครงการพัฒนา Application : SME CONNEXT เพื่อผู0ประกอบการ 
(21)  โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให0บริการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย(อม 
(22) โครงการสนับสนุนให0 SME เข0าถึงการจัดซ้ือจัดจ0างภาครัฐ 

 67,200,300 บาท  
    

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

 
  30,000,000 บาท 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธP 2.3 
พัฒนาเครือข(ายท่ีปรึกษา 
/เครือข(ายการให0บริการ  

(23)  โครงการ Train the Coach 
(24) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู0ให0บริการทางธุรกิจ 

(Service Provider)  

   10,456,000 บาท 
   7,705,900 บาท 

ยุทธศาสตรPที่ 3 สร0างสังคมผู0ประกอบการให0เติบโตและก0าวสู(สากล  (10 โครงการ)                                         งบประมาณ   569,297,500 บาท  

 กลุ(มเปcาหมาย: ผู0ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ(ม 

 เปcาประสงคP: สร0างสังคมผู0ประกอบการท่ีเข0มแข็ง 

 ตัวช้ีวัด: (5) จํานวนผู0ประกอบการใหม(และผู0ประกอบการ MSME ได0รับการพัฒนาศักยภาพ เปcาหมาย ไม(น0อยกว(า 23,000 ราย 

กลยุทธP 3.1 
ส(งเสริมการเร่ิมต0นธุรกิจ
(Early Stage/Startup) 

(25) โครงการส(งเสริมและพัฒนาผู0ประกอบการใหม( 135,590,800 บาท 

กลยุทธP 3.2 
พัฒนาผู0ประกอบการ 

รายย(อยให0ประกอบธุรกิจ
อย(างมืออาชีพ (Micro)  

(26) โครงการยกระดับผู0ประกอบการวิสาหกิจรายย(อยให0ประกอบธุรกิจ 
อย(างมืออาชีพ 

(27) โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให0กับผู0ประกอบการรายย(อย 
(28) โครงการพัฒนาผู0ประกอบการเพื่อสร0างความเข0มแข็งแก(ธุรกิจชุมชน 

ตามแนวพระราชดําริ 
(29) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

 55,779,000 บาท 
 

  117,364,800 บาท 
4,965,400 บาท 

 
13,078,500 บาท 

กลยุทธP 3.3 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดย(อม    

ให0ก0าวสู(ธุรกิจสมัยใหม( 
(Small) 

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

(SME SCALE UP) 
(34) โครงการพัฒนาศักยภาพและช(องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผู0ประกอบการ 

SME 

58,968,600 บาท 
6,772,000 บาท 

65,467,500 บาท 
9,167,600 บาท  

 
42,142,400 บาท 

ยุทธศาสตรPที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองคPกรให0มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) (7 โครงการ)      งบประมาณ   36,806,300 บาท   

 กลุ(มเปcาหมาย: บุคลากร สสว. 

 เปcาประสงคP: พัฒนาองคPกรให0มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคPกร 

 ตัวช้ีวัด:  (6) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน เปcาหมาย ไม(น0อยกว(า 4.10 คะแนน 

 (7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ เปcาหมาย 10 กระบวนการ 

 (8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช0ในการปฏิบัติการ เปcาหมาย ไม(น0อยกว(า 2 ระบบ 

กลยุทธP 4.1 
ปรับโครงสร0างองคPกร              

ให0สอดคล0อง 

(35)  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยP     5,108,500 บาท 

กลยุทธP 4.2 
ยกระดับการบริหารจัดการ 

สู( Smart Office 

(36)  งานพัฒนาศักยภาพด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(37) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการสํานักงาน  

Smart Office 

3,600,000 บาท  
2,250,000 บาท  

กลยุทธP 4.3 
ผลักดันองคPกรให0เน0น

ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  

(38)  งานสนับสนุนและวางแผนองคPกร  
(39) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
(40) งานบริหารจัดการกองทุนร(วมลงทุน 
(41) โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให0แก( SME 

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

 

ค(าใช0จ(ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน                                 งบประมาณ      315,789,900 บาท  

ยุทธศาสตรPที่ 2 พัฒนากลไกลการส(งเสริมให0เข0าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)  - ต(อ         งบประมาณ   139,792,100 บาท  



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 1 การส(งเสริม MSME ประจําป, 2564 - หน0า 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกลางรายจ(ายประจําป,งบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบมาตรการ
กระตุ0นเศรษฐกิจ ป, 2562  โดยให0ใช0จ(ายงบประมาณรายจ(ายประจําป,งบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสํารองจ(าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปYน ผ(านกองทุนส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อมจํานวน 10,000,000,000 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย(อย ดังน้ี 

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

 โครงการ บสย. SMEs สร0างไทย                                                                                                                   งบประมาณ           5,000,000,000 บาท 
ดําเนินการโดย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย(อม (บสย.) 

 งบประมาณป, 2563 ที่ได0รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  จํานวน 705,000,000 บาท เปYนการดําเนินการตามมาตรการ 
MSME 2020 และโครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 
3)  และโครงการส(งเสริมความรู0ด0านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค0าระหว(างประเทศ ซ่ึงมี
โครงการได0รับอนุมัติให0ขยายระยะเวลา 5 โครงการ และได0รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 5/2563 เมื่อ 21 ต.ค.63 ซ่ึงได0นํางบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข0ากองทุนฯ แล0ว ซ่ึงมี
ระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป, 2564 ดังนี้ 

มาตรการ MSME 2020                                                                                                                                         งบประมาณ   695,000,000 บาท   

(1) โครงการพัฒนาระบบให0เอกชนสามารถเปYนหน(วยงานส(งเสริม MSME* 
(2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)* 
(3) โครงการ Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑPสําหรับวิสาหกิจรายย(อย/วิสาหกิจชุมชน* 
(4) โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มช(องทางการตลาดให0แก( SME 
(5) โครงการพัฒนาระบบการให0ความรู0ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)*  
(6) โครงการจัดงานแสดงสินค0าท่ัวประเทศ SME FEST 

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

 

โครงการอ่ืนๆ                                                                                                                                                          งบประมาณ   490,000,000 บาท   

(7) โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 
(8) โครงการส(งเสริมความรู0ด0านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค0าระหว(าง

ประเทศ** 

    40,000,000 บาท 
450,000,000 บาท 

 

หมายเหตุ : * โครงการได0รับอนุมตัใิห0ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการเปYน 31 ส.ค.64  
                    ** แบ(งการดําเนินงานออกเปYน 2 ระยะ วงเงิน 225,000,000 บาทต(อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป, โดยระยะที่ 1 ได0รับอนุมตัิขยายระยะเวลาถึง 23 ส.ค.64 
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 แนวทางการส(งเสริมป, 2564 กลุ(มโครงการ เปcาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ 

   (หน(วย: ราย) (หน(วย: ศูนยP) (บาท) 

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

1 
พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต*นให*สามารถเติบโตได*  
(Early Stage) 

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

 1.1  เยาวชนมีความตระหนักรู0ในการประกอบธุรกิจ  � สร0างความพร0อมให0เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ 

3,000 - 108,867,700 

 1.2 ผู0ท่ีอยู(ในระยะเร่ิมต0นธุรกิจได0รับการพัฒนา
ความรู0 การบ(มเพาะในการเร่ิมและสร0างการ
เติบโตให0กับธุรกิจ 

 5,500 - 222,044,500 

 � สร0างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต0น 
� พัฒนาสภาพแวดล0อมในการเร่ิมต0นธุรกิจ 

- 
- 

- 
- 

129,023,400 
93,021,100 

แนวทางท่ี 
2 

พัฒนาวิสาหกิจรายย�อยให*ประกอบธุรกิจอย�าง            
มืออาชพี (Micro) 

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

 2.1 วิสาหกิจรายย(อยได0รับการพัฒนาทักษะความรู0        
ในการประกอบธุรกิจ 

� พัฒนาวิสาหกิจสู(ความเปYนมืออาชีพ 
� พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค0าและ

บริการ 
� พัฒนาเครือข(ายผู0ประกอบการ 
� ขยายโอกาสทางการตลาด 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

23,320,700 
33,281,900 

 
5,250,000 
4,500,000 

แนวทางท่ี 
3 

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

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

 3.1 วิสาหกิจขนาดย(อมได0รับการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม( 

� พัฒนาวิสาหกิจสู(ธุรกิจสมัยใหม( 
� ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค0าและ

บริการ 
� เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
� เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

23,366,200 
50,567,500 

 
565,307,600 

66,758,400 

แนวทางท่ี 
4 

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

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

 4.1  วิสาหกิจขนาดกลางได0รับการพัฒนา               
การทําธุรกิจในระดับสากล 

� ยกระดับวิสาหกิจสู(องคPกรระดับสากล 
� ส(งเสริมการใช0เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
� ขยายการค0าการลงทุนสู(สากล 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

แนวทางท่ี 
5 

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

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

 5.1  ระบบการส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย(อมให0บริการแก( SME 

5.2 ระบบการส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย(อมได0รับการพัฒนา 

� พัฒนาศูนยPการให0บริการและความ
ช(วยเหลือแก( SME 

� ยกระดับข0อมูลเพ่ือ SME 
� พัฒนาระบบการส(งเสริม SME 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

17,968,700 
 

- 
6,409,100 

04   การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส(งเสริม SME: สสว. เจ0าภาพแผนงานบูรณาการ 
“แผนงานบูรณาการพัฒนาผู0ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อมสู(สากล ประจําป,งบประมาณ 2564” 

ป� 2564 สสว. ในฐานะหน(วยงานเจ0าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู0ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง       
และขนาดย(อมสู(สากล ประจําป,งบประมาณ 2564 ได0รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท ดําเนินการร(วมกับ 
10 กระทรวง 25 หน(วยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเปYน 17 กลุ(มโครงการ โดยส(งเสริมและพัฒนา
ผ(าน 55 กิจกรรม ซึ่ง สสว. ในฐานะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนไม(ได0รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานบูรณาการ แต(มี
ผลการดําเนินงานส(งเสริมและพัฒนา SME ตามตัวชี้วัดภายใต0แนวทางการดําเนินงาน 
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� ขยายโอกาสทางการตลาด - 54.3768 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย(อมให0ก0าวสู(ธุรกิจสมัยใหม( (Small) (4 โครงการหลัก) 7 1 , 0 0 0
 934.3240 

 3.1 วิสาหกิจขนาดย(อมได0รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม( � พั ฒ น า วิ ส า ห กิ จ สู( ธุ ร กิ จ
สมัยใหม( - 24.3291 

  � ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค0าและบริการ - 139.6402 

  � เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - 691.4890 

  � เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด - 78.8657 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพให0เข0าสู(การแข(งขันระดับสากล (Medium & High 
Potential) (3 โครงการหลัก) 1,300 60.8115 

 4.1  วิสาหกิจขนาดกลางได0รับการพัฒนาการทําธุรกิจในระดับสากล � ยก ร ะ ดับ วิส า ห กิ จ สู( อ ง คP ก ร
ระดับสากล - 5.0000 

  � ส(งเสริมการใช0เทคโนโลยีและนวัตกรรม - 13.9000 

  � ขยายการค0าการลงทุนสู(สากล - 41.9115 

แนวทางท่ี 5 พัฒนาปtจจัยแวดล0อมในการส(งเสริม SME ให0มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) (3 โครงการหลั ก )
 280,000 94.5597 

 5.1  ระบบการส(งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย(อมได0รับการพัฒนา 90 ศูนยP ให0บริการแก( SME �

 พัฒนาศูนยPการให0บริการและความช(วยเหลือแก( SME - 74.0597 

  � ยกระดับข0อมูลเพ่ือ SME - 13.0000 

  � 

 

 

Small (4กลุ(มโครงการ) 

705,999,700 บาท 

พค. กสอ. 

สวอ. วว. 

สทน. สวทช. 

กรมพ. สมอ. 

CEA กรอ. 

กพร. สค. 

16 กิจกรรม 

 การดําเนินงานภายใต0 5 แนวทาง 10 กระทรวง 25 หน(วยงานรบัผิดชอบ  
งบประมาณ 1,210,000,000 บาท : 17 กลุ(มโครงการ 55 กจิกรรม 

Early Stage (3กลุ(มโครงการ) 

330,912,200 บาท 

สนช. 

CEA 

สอศ. 

DEPA 

สคช. 

สป.อว. 

สวทช. 

13 กิจกรรม 

Micro (4กลุ(มโครงการ) 

66,352,600 บาท 

กตส. 

กพร. 

กสอ. 

กสก. 

CEA 

สมอ. 

พค. 

12 กิจกรรม 

Medium &  

High Potential (3กลุ(มโครงการ) 

82,357,700 
บาท 

พค. 

สวทช. 

วศ. 

สค. 

คต. 

มว. 

6 กิจกรรม 

Ecosystem (3กลุ(มโครงการ) 

24,377,800 
บาท 

สวทช. 

CEA 

กบค. 

สอวช. 

8 กิจกรรม 
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ผลการดําเนนิงาน/โครงการทีส่าํคัญ 
ภายใต�แผนปฏบิติัการประจาํป" 2564 

บทท่ี 
2 

01  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป/ 2560-2565  
(ฉบับทบทวนป/ 2564-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจําป/ 2564 
ของ สสว. 
 ความเป7นมา 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป/ 2564 ของ สสว. 
 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณประจําป/ 2564 ของ สสว. (เดือนต.ค.-ธ.ค.2563)   
 การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

(1) มาตรการ MSME 2020 และการสร,างป>จจัยเอื้อ 
(2) โครงการสนับสนุน SMEs รายยAอย 

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

 
 

 

 ความเป)นมา  

สสว. ได,รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจAายประจําป/งบประมาณ 2564 จํานวน 

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

เมื่อ 28 ธ.ค.63 มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนสAงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยAอม ป/ 2564 เพ่ิมเติม จํานวน 

30,000,000 บาท เพ่ือใช,จAายในการดําเนินโครงการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ โดยในป/ 2564 ได,รับ

การจัดสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,143,094,400 บาท เพ่ือเพ่ือดําเนินงาน/โครงการ สAงเสริมและสนับสนุน MSME ผAาน

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

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

บาท เป7นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และการสร,างป>จจัยเอื้อ ได,แกA โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)  และโครงการสAงเสริมความรู,ด,านบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค,าระหวAางประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป/ 2564 

 การดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําป" 2564 ของ สสว. 

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

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

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

มีเป0าหมายผลสัมฤทธิ์คือ เกิดมูลค7าทางเศรษฐกิจไม7น�อยกว7า 3,800 ล�านบาท และเป0าหมายผลลัพธ@คือ ร�อยละของ
ผู�ประกอบการได�รบัความช7วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึน้ไม7น�อยกว7าร�อยละ 70-80 สําหรับความคืบหน,า

ผลการดําเนินงาน พบวAา ทั้ง 8 ตัวชี้วัดอยูAระหวAางดําเนินการ มีจํานวน MSME ที่เข,ารับบริการ Online และ Offline แล,วรวม 

45,259 ราย จากแผนสะสมท้ังป/ 190,000 ราย ดังนี้  

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

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

(1) จํานวนมาตรการ/แผนงานท่ีมีผลกระทบสูงตAอ GDP (High Impact) ท่ีถูกดําเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) 1 เร่ือง อยูAระหวAางดําเนินการ 

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

ยุทธศาสตร@ท่ี 2 พฒันากลไกการส7งเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 
(1) จํานวน MSME ท่ีเข,าถึงบริการ Online และ Offline 190,000 ราย 45,259 ราย 

(2) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพ่ือการประกอบธุรกิจ 1 ระบบ อยูAระหวAางดําเนินการ 

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

(1) จํานวนผู,ประกอบการใหมAและผู,ประกอบการ MSME ได,รับการพัฒนาศักยภาพ 23,000 ราย อยูAระหวAางดําเนินการ 

ยุทธศาสตร@ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค@กรให�มีสมรรถนะสูง 

(1) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 4.10 คะแนน อยูAระหวAางดําเนินการ 

(2) ปรับปรุงกระบวนการสําคัญ 10 กระบวนการ อยูAระหวAางดําเนินการ 

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช,ในการปฏิบัติการ 2 ระบบ อยูAระหวAางดําเนินการ 

01   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ป/ 2560-2565 (ฉบับทบทวนป/ 2564-2565)            
และแผนปฏิบัติการประจําป/ 2564 ของ สสว. 
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 ผลการดาํเนินงานช7วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ผ7านการดาํเนินงาน/โครงการใน 4 ยุทธศาสตร@ 
 
• ยุทธศาสตร@ที่  1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด�วย BIG DATA บูรณาการเพ่ือให,เกิด

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานขององค_กร สร,างความรAวมมือระหวAางหนAวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

(1) บูรณาการขับเคลื่อนการส7งเสริม SME       
- สสว. ในฐานะหน7วยงานเจ�าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ  และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย7อมสู7สากล ประจาํป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได,รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท 

ดําเนินการโดย 10 กระทรวง 25 หนAวยงาน มีผลการเบิกจAายรวมผูกพันแล,ว 296,833,068.16 บาท คิดเป7น

ร,อยละ 24.53 ของงบประมาณที่ได,รับจัดสรร และมี SME ได,รับประโยชน_ 71,711 ราย จากเปoาหมาย 368,500 

ราย คิดเป7นร,อยละ 19.46 และผลจากการกํากับติดตามแผนงานบูรณาการฯ ไตรมาสที่ 1 มีสถานการณ_การ

แพรAระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมA สAงผลให,กิจกรรมบางอยAางไมAสามารถ

ดําเนินการได, หนAวยงานภายใต,แผนบูรณาการฯ สAวนใหญAมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินกิจกรรมเป7น             

จัดกิจกรรมกลุAมยAอย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขอยAางเครAงครัด ในสAวนงานประชุม สัมมนา งาน

แสดงสินค,าปรับเปลี่ยนเป7นรูปแบบ Online แทน เชAน การจัดทํา E-book / แผAนพับประชาสัมพันธ_ (Brochure) 

เพ่ือเผยแพรAความรู,การจัดทํา VDO clip เผยแพรAทาง Facebook / YouTube / Line เพ่ือเป7นการตอบสนอง

กับสถานการณ_ได,ทันทAวงที 

- ประชุม SME War Room หารือ “แนวทางการพัฒนาผู�ประกอบการ SME กลุ7มธุรกิจท7องเที่ยวและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องและการปรับตัวรองรับ Next Normal” เมื่อ 24 ธ.ค.63 เพ่ือเป7นเวทีในการสะท,อนป>ญหา 

อุปสรรค ความต,องการรับความชAวยเหลือและโอกาสในการดําเนินกิจการของผู,ประกอบการ รวมทั้งเป7นการ

สร,างเครือขAายความรAวมมือกับหนAวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือรAวมกันหาแนวทางในการชAวยขับเคล่ือนการ

สAงเสริมผู,ประกอบการ โดยมีหนAวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข,ารAวมประชุมรวม 70 คน จาก 22 หนAวยงาน 

- จัดทําแผนงานยุทธศาสตร@วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ป"งบประมาณ 2565 คณะทํางาน

กล่ันกรองโครงการฯ ได,พิจารณา และมีมติเห็นชอบข�อเสนอโครงการภายใต�แผนปฏิบัติการส7งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย7อม พ.ศ.2564-2565 จํานวน 114 โครงการจาก 28 หนAวยงาน งบประมาณรวม 

5,334,094,300 บาท ท่ีคณะกรรมการบริหารฯ มีมติอนุมัติข,อเสนอโครงการและงบประมาณ ในคราวการ

ประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อ 16 ธ.ค.63 และคณะกรรมการสAงเสริมฯ มีมติเห็นชอบข,อเสนอโครงการและ

งบประมาณ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือ 28 ธ.ค.63  

(2) บูรณาการความร7วมมือระหว7างประเทศ สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  ดําเนินงานใน 3 กรอบความ

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

(ASEAN)  

- ประชุม APEC SME Business Forum 2020 เพ่ือรAวมกันรับมือกับความท,าทายการกลับมาสูAการ

ทํางานและการฟyzนฟูเศรษฐกิจ การรAวมกันสร,างสรรค_อนาคต (Joint Response to Challenges, Work 

Resumption and Economic Recovery, Co-creation of Future) และมีการประชุมหารือหัวข,อตAางๆ               

ที่เกี่ยวเนื่อง” ระหวAาง 13-15 ธ.ค.63 ณ นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบการประชุมทางไกล 

หัวข,อ “Inclusion and Sustainable Development of SME in the APEC Region under the Impact of 

COVID-19 Pandemic”  
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- ประชุม 2nd ASEAN Task Force on SME Service Center Web Portal สสว. ในฐานะผู�แทนไทย 
และผู�รบัผดิชอบหลกัของอาเซียนในการบริหารจัดการเว็บไซต_ ได,ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต_กลาง

ของ SME ในอาเซียน (ASEAN Access) โดยในป/ 2564 มุAงเน,นไปที่โอกาสทางด,านการตลาดและการทําธุรกิจ 

การสะท,อนถึงจุดมุAงหมายเพ่ือสนับสนุนให,ผู,ประกอบการที่เข,ามาใช,งานเว็บไซต_ สามารถติดตAอไปยังหนAวยงาน

ผู,ให,บริการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของอาเซียน เพ่ือขอรับทราบข,อมูลและได,รับการชAวยเหลือให,สามารถ

เข,าถึงตลาดของอาเซียนได,อยAางมีประสิทธิภาพ  

- กิจกรรม Go Digital ASEAN เป7นโครงการภายใต,กรอบความรAวมมืออาเซียน เพ่ือสAงเสริม

ผู,ประกอบการในการขยายชAองทางการตลาดออนไลน_ดิจิทัล ดําเนินการรAวมกับกูเกิล (Google) และมูลนิธิ

เอเซีย ประเทศไทย ในการเผยแพรAทักษะความเข,าใจ การใช,เทคโนโลยีดิจิทัลผAานหลักสูตรการเรียนรู,ที่ถูก

ออกแบบให,สอดคล,องและตอบโจทย_กับกลุAมเปoาหมายที่เป7นผู,ประกอบการรายยAอยในชุมชนท,องถ่ินท่ัวภูมิภาค

อาเซียน ซ่ึงมุAงเน,นไปที่ผู,หญิงในสัดสAวน 60% และเยาวชนในสัดสAวน 40%  

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

เช่ือมโยงข,อมูลเข,าสูAระบบ SME Big Data ทั้ง 4 ด,าน ได,แกA ด,านโครงสร,าง ได,แกA จํานวน และการจ,างงาน

ของ SME รายพ้ืนที่ และรายสาขา ด,านการสAงออกและนําเข,า ด,านการเงิน และด,านที่ปรึกษา เป7นต,น 

สามารถสืบค,นข,อมูล SME ได,ที่ www.sme.go.th  
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• ยุทธศาสตร@ท่ี 2 พัฒนากลไกการส7งเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน  

- การให�คําปรึกษาเบ้ืองต�นในการดําเนินธุรกิจผ7านศูนย@ให�บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัดทั่วประเทศ มี 

MSME เข,ารับคําปรึกษาแล,ว 45,259 ราย ในด,านบัญชีและการเงิน ด,านการตลาด ด,านการบริหารจัดการ ด,านการ

ผลิต ด,านกฎหมาย ด,านอื่นๆ และบริการสAงตAอ (Service Provider) 

- การสนับสนุน SME ให�เข�าถึงการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ ป>จจุบันได,มีการประกาศใช,กฎกระทรวงกําหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ,างพัสดุที่รัฐต,องการสAงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจา

นุ เ บ ก ษ า เ ม่ื อ  22 ธ .ค .63 แล ะ  ส ส ว .  ไ ด, จั ดทํ า ร ะ บ บ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น  SME เ พ่ื อ ก าร จั ดซื้ อ จั ดจ, า ง ภาครั ฐ 

(www.thaismegp.com) เป�ดให,ผู,ประกอบการวิสาหกิจรายยAอย (Micro) และวิสาหกิจขนาดยAอม (Small) 

ลงทะเบียนได,ต้ังแตAวันที่ 1 ต.ค.63 ขยายขอบเขตกลุAมเปoาหมายการข้ึนทะเบียนให,ครอบคลุมผู,ประกอบการวิสาหกจิ

ขนาดกลาง (Medium) สAงผลให,กลุAมเปoาหมายที่จะได,รับการสนับสนุนให,เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐมีความ

ครอบคลุม SME ทุกขนาด ป>จจุบันมีผู,ประกอบการข้ึนทะเบียนในระบบฯ แล,ว 1,544 ราย จําแนกเป7นนิติบุคคล 

1,284 ราย วิสาหกิจชุมชน 106 ราย และบุคคลธรรมดา 154 ราย (ข,อมูล  ณ 30 ธ.ค.63) และประชาสัมพันธ_การข้ึน

ทะเบียนฯ ผAานส่ือตAางๆ ได,แกA วิดีโอ ระบบการให,ข,อมูลอัตโนมัติ (LINE Bot @smeconnext) ชุดข,อมูลคําถาม

คําตอบท่ีพบบAอย (FAQ) www.smeone.info และ Infographic 
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• ยุทธศาสตร@ที่ 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู7สากล ดําเนินการใน 3 กลุAมการสAงเสริม ได,แกA 

กลุAม Early Stage, กลุAม Micro และกลุAม Small มีผลความคืบหน,า ดังน้ี 

- กิจกรรมส7งเสริมการตลาด เพ่ือชAวยเหลือผู,ประกอบการ MSME ผAานการจัดงานแสดงและจําหน7ายสินค�า 
CONNEXT: SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤติ สร�างโอกาสให� SME” ภายใต,โครงการจัดงานแสดง

สินค,าท่ัวประเทศ SME FEST ท่ีกําหนดจัดงานทั่วประเทศใน 10 จังหวัด ดําเนินการแล,วใน 8 จังหวัด ซึ่งมี

ผู,ประกอบการ MSME จํานวน 1,878 กิจการ ได,แกA จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสงคราม           

จ.แพรA จ.ลําปาง จ.พัทลุง และ จ.ขอนแกAน เกิดยอดขายกวAา 37.57 ล,านบาท และมีแผนการจัดงานฯ ในอีก 2 จังหวัด 

ได,แกA จ.หนองคาย และ จ.ยะลา  

- พัฒนากลไกกลางเพื่อเพ่ิมช7องทางการตลาดให�แก7 SME โดย สสว. รAวมมือกับสมาคมสมาพันธ_เอสเอ็มอี

ไทย ดําเนินการสร,าง Platform Star Market ผAานเว็บไซต_ www.starmarket.in.th สําหรับเป7นชAองทางการจัด

จําหนAายสินค,าออนไลน_ให,กับผู,ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ภายใต,สโลแกน “ของดีทั่วไทย ถูกใจคนไกลบ,าน” โดย

เป�ดตัว Platform ออนไลน_ เมื่อ 8 ธ.ค.63 และป>จจุบันมีการนําสินค,าขึ้นขายบน Platform Star Market จํานวน 

86 ราย และนําผู,ประกอบการ จํานวน 5 ราย เข,ารAวมงานแสดงสินค,า (SME FEST) ณ จ.ขอนแกAน โดยผAานผู,แทน

จําหนAาย (Trader)  

- พัฒนาคลสัเตอร@มะพร�าว สับปะรด และกระเทียม ภายใต,โครงการสนับสนุนเครือขAาย SME เป7นการตAอยอด

เพ่ิมมูลคAาผลิตภัณฑ_ใหมAๆ ออกสูAตลาดในงาน “รวมพลังคลัสเตอร_ สูAเกษตรอุตสาหกรรม” ณ ศูนย_การค,าเซ็นทรัล

พลาซา ป��นเกล,า เมื่อ 17-21 ธ.ค.63 เพ่ือขยายตลาดสร,างรายได,เสริมความเข,มแข็งให,กับผู,ประกอบการ ตลอดจน

สAงเสริมกิจกรรม Business Matching ในรูปแบบ Online กับผู,ประกอบการในประเทศ พมAา จีน และสิงคโปร_ 
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• ยุทธศาสตร@ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพองค@กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)  

- ปรับโครงสร�างองค@กรให�สอดคล�องกับภารกิจ โดยมีการแบAงสAวนงานและการบริหารงานใหมAเพ่ือการ

พัฒนาองค_กรให,มีศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการบริหาร สสว. เห็นชอบ และประกาศ ณ 30 ธ.ค.63 

- จัดทํานโยบายกํากับดูแลองค@กรที่ดี ของ สสว. เพ่ือให,องค_กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนโยบายหลัก 

4 ด,าน คือ (1) ด,านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล,อม (2) ด,านผู,รับบริการและผู,มีสAวนได,สAวนเสีย (3) ด,านองค_กร และ (4) 

ด,านผู,ปฏิบัติงาน รวมถึงได,กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด,านตAางๆ เพ่ือเป7นแนวทางปฏิบัติและคAานิยม

รAวมสําหรับองค_กรและบุคลากรทุกคนยึดถือเป7นแนวทางปฏิบัติ 

- ยกระดับการบริหารจัดการสู7 Smart Office โดยนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช, รวมถึงการประชาสัมพันธ_ 

(PR) สร,างการรับรู,ขAาวสาร บทบาทของ สสว. ให,เป7นที่รู,จักในวงกว,างและมีการบริหารงานอยAางโปรAงใสและเป7น

ธรรม 
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 อุปสรรคในการดาํเนนิงาน และการปรบัแผนการดาํเนนิงานของ สสว. 

ด,วยสถานการณ_โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหมA สAงผลตAอการ

ดําเนินงาน/โครงการของ สสว. จึงได,มีการปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินกิจกรรมเป7นรูปแบบ Online หรือเล่ือนการ

จัดกิจกรรม เชAน งานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค,า เป7นต,น สําหรับการประชุม/การเข,ารAวมกิจกรรม                          

กับตAางประเทศ ได,ประสานงานกับหนAวยงานในไทยและตAางประเทศอยAางใกล,ชิด หรือเปล่ียนเครือขAายสํารอง                

ในกรณีท่ีเครือขAายหลักไมAสามารถดําเนินการได, และในสAวนกิจกรรมการสํารวจและการจัดเก็บข,อมูลในพ้ืนท่ี                  

ได,ปรับเปล่ียนวิธีเป7นการประชุมกลุAมยAอย หรือประชุม VDO Conference หรือการใช,โทรศัพท_แทน หรือเล่ือนการ

จัดกิจกรรม ทั้งน้ี ในพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษ 28 จังหวัด รวมถึงบางจังหวัดท่ีมีมาตรการเข,มงวด ศูนย_ให,บริการ OSS 

ได,เรAงประสานความรAวมมือกับหนAวยงานเครือขAายในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ ในการขับเคล่ือนการให,บริการคําปรึกษา

แนะนําและการข้ึนทะเบียนผู,ประกอบการ ประชาสัมพันธ_ข,อมูล ขAาวสารให,กับผู,ประกอบการ โดยประสานงาน

รAวมกับ สนง.กองทุนหมูAบ,านและสังคมเมือง สนง.สภาเกษตรจังหวัด องค_การบริหารสAวนตําบล วิสาหกิจชุมชน 

เป7นต,น  
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 การดาํเนินงานตามมาตรการและนโยบายรฐับาล 
  

 (1) มาตรการ MSME 2020 และการสร�างปxจจัยเอื้อ 

 การดําเนินงานตามมาตรการ MSME 2020 มีระยะเวลาดําเนินงานต้ังแตAวันท่ี 20 ก.พ.63 ถึง           

19 ก.พ.64 คาดวAาจะมีจํานวน MSME เปoาหมายท่ีได,รับประโยชน_รวม 13,300 ราย ที่ได,รับการพัฒนาในด,านตAางๆ 

ได,แกA การพัฒนาความรู, ในการดําเนินธุรกิจผAาน Platform online 10,000 ราย การจัดทําบัญชี 1,000 ราย การ

สAงเสริมการตลาด 1,600 ราย การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ_/บรรจุภัณฑ_ 200 ราย การประเมิน

ศักยภาพและความนAาเชื่อถือ 200 ราย การพัฒนาผAานผู,ให,บริการทางธุรกิจ (Service Provider) 300 ราย             

เป7นต,น และเกิดมูลคAาทางเศรษฐกิจรวม 235 ล,านบาท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
โครงการ งบประมาณ ความคืบหน,า 

1.พัฒนาระบบการให,ความรู,ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร  SME 

Academy 365) 

20 ลบ.  

 

 

คัดเลือกหนAวยรAวมดําเนินการเรียบร,อยแล,ว  

อยูAระหวAางดําเนินการ 

2.Voucher การพัฒนาผลิตภัณฑ_สําหรับวิสาหกิจรายยAอย/วิสาหกิจ

ชุมชน 

30 ลบ. 

3.พัฒนากลไกกลางในการพัฒนาชAองทางการตลาดให,แกA MSME 15 ลบ. 

4.จัดงานแสดงสินค,าจําหนAายสินค,าทั่วประเทศ SME FEST 40 ลบ. 

5.พัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME  

   (SME Scoring/Big Data)  

20 ลบ. 

6.สAงเสริมการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ รายยAอย 10 ลบ. ได,รับอนุมัติยกเลิก และคืนเงินเข,ากองทุนฯ แล,ว 

7.พัฒนาระบบการให,เอกชนสามารถเป7นหนAวยงานในการให,การ

สAงเสริม MSME  

80 ลบ. รA างระ เ บียนค ณะก รรมก ารบริ หารฯ วA าด, วย

หลักเกณฑ_ เง่ือนไข และวิธีการให,ความชAวยเหลือ

อุ ด หนุ น วิสาหกิจ ข นาด ก ลาง แล ะ ข น าด ยA อ ม      

ผAานผู, ให,บริการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ผAานความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด,านกฎหม าย      

ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2546 เม่ือ 3 ก.พ.64 เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการ

สAงเสริมฯ พิจารณาตAอไป 

 โครงการส7งเสริมความรู�ด�านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME                           
ที่ทําการค�าระหว7างประเทศ (FX Option/Trade Related Fees)  

การสนับสนุนด,านการเงินผAานโครงการสAงเสริมความรู,ด,านบริหารความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน

และสนับสนุน SME ที่ทําการค,าระหวAางประเทศ วงเงินงบประมาณรวม 450 ล,านบาท โดยแบAงการดําเนินงานและ

งบประมาณออกเป7น 2 ระยะๆ ละ 225 ล,านบาท มีวัตถุประสงค_เพ่ือให,ผู,ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจการค,า

ระหวAางประเทศมีความรู,ด,านบริหารความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนให, ผู,ประกอบการ SME                                    

มีประสบการณ_ในการใช,เครื่องมือในการปoองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือสร,างแรงจูงใจให,เกิด

พฤติกรรมการปoองกันความเส่ียงอยAางตAอเน่ือง 

กลุAมเปoาหมาย ผู,ประกอบการ SME ท่ีทําการค,าระหวAางประเทศท่ีเป7นนิติบุคคลและมีรายได,ไมAเกิน 

500 ล,านบาทตAอป/ 

ระยะเวลาโครงการ 1 ป/ (ระยะท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 23 ส.ค.64) โดยมีวงเงินงบประมาณ 225 ล,านบาท 
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หนAวยงานพันธมิตร ธนาคารเพ่ือการสAงออกและนําเข,าแหAงประเทศไทยเป7นหนAวยรAวมดําเนินการ 

โดยมีสถาบันพันธมิตรคือ ธนาคารแหAงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารของรัฐ 4 แหAง ได,แกA ธนาคาร

อาคารสงเคราะห_ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ_การเกษตร ธนาคารอิสลามแหAงประเทศไทย และธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยAอมแหAงประเทศไทย รวมท้ังธนาคารพาณิชย_ 8 แหAง ได,แกA ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย_ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคาร               

ซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารยูโอบี 

การดําเนินโครงการ ผู,ประกอบการที่เข,ารAวมโครงการจะต,องได,รับการอบรมหลักสูตร โครงการ

บริหารความเส่ียง FX ของ SME และตอบแบบประเมินความเหมาะสมของลูกค,า Client Suitability เพ่ือพิจารณา

อนุมัติวงเงินอุดหนุน 100,000 บาทตAอราย แบAงเป7น คAาธรรมเนียม FX Option 80,000 บาท และสนับสนุน

คAาธรรมเนียมการค,าระหวAางประเทศ (Trade Related Fees) 20,000 บาท ซึ่งจะทําให,ผู,ประกอบการท่ีทําการค,า

ระหวAางประเทศมีความรู,และตระหนักในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมAน,อยกวAา 2,000 ราย รวมถึง

สามารถรักษามูลคAาการสAงออกของ MSME ได, 5,500 ล,านบาท 

ณ วันท่ี 30 ธ.ค.63 มีผู,ประกอบการ SME ลงทะเบียนเข,าอบรม จํานวน 1,152 ราย ได,รับวงเงิน

อุดหนุนคAาธรรมเนียม FX Option และ/หรือเงินสนับสนุนเม่ือใช, สิทธิ Forward Contract และสนับสนุน

คAาธรรมเนียมการค,าระหวAางประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 666 ราย และมีผู,ซื้อสิทธิจํานวน 240 ราย 

วงเงิน 16.95 ล,านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ระยะท่ี 3 ลงนามใน MOU กับสํานักงาน ก.พ.ร. แล,วเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 โดยในการดําเนินงานจะศึกษาและจัดทํา

ข,อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจภายใต,กรอบการประเมินใน Doing 

Business แบAงออกเป7น 3 ด,าน ได,แกA ด,านการชําระภาษี ด,านการค,าระหวAางประเทศ และด,านการจัดซ้ือจัดจ,าง

ภาครัฐ 
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 (2) โครงการสนับสนุน SMEs รายย7อย 

 การสนับสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล7งเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย7อมแห7งประเทศไทย (ธพว.)  

สสว.จัดงานแถลงขAาว การเป�ดรับคําขอกู,โครงการสนับสนุน SMEs รายยAอย หรือ สินเชื่อ “SMEs 

One” วงเงิน 2,000 ล,านบาท โดยนายวีระพงศ_ มาลัย ผู,อํานวยการ สสว. ให,เกียรติเป7นประธาน ณ ห,องประชุม 

สสว.1801  โดยสินเช่ือ “SMEs One” สสว.รAวมกับหนAวยงานพันธมิตร ประกอบด,วย สภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศ

ไทย สภาหอการค,าแหAงประเทศไทย สมาพันธ_เอสเอ็มอีไทย สภาอุตสาหกรรมทAองเที่ยวแหAงประเทศไทย และสภา

เกษตรกรแหAงชาติ  เพ่ือเป7นการสร,างโอกาสให,กับผู,ประกอบการเอสเอ็มอีเข,าถึงแหลAงทุนดอกเบี้ยต่ํา 1% ตAอป/ ซึ่ง

จะเป�ดให,ผู,สนใจยื่นกู,ได,ต้ังแตAวันที่ 15 ธ.ค.63 เป7นต,นไป  

ต้ังแตAเริ่มดําเนินการวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึง 31 ธ.ค.63 ได,เบิกจAายเงินกู,ให,แกAผู,ประกอบการแล,ว จํานวน 

951 ราย วงเงิน 1,134.79 ล,านบาท แบAงเป7น ผู,ประกอบการรายยAอย (รายได,ไมAเกิน 1.8 ล,านบาท) จํานวน 143 ราย 

วงเงิน 37.79 ล,านบาท และผู,ประกอบการขนาดยAอม (รายได,ไมAเกิน 100 ล,านบาท) จํานวน 808 ราย วงเงิน 

1,097.002 ล,านบาท 

  ผู�ยื่นคําขอกู� (ราย) ได�รับอนุมัติเงินกู� (ราย) เบิกจ7ายเงินกู�แล�ว (ราย) หมายเหตุ  

  5,999 1,061 951 ตัวเลขจํานวนรายของผู,ได,รับ 
อนุมัติเงินกู,และวงเงินอนุมัติเป7น  
 ข,อมูล ณ วันท่ี 15 ธ.ค.63 

Micro 2,368 874 143 

Small 3,631 187 808 

  วงเงินท่ีขอกู� (ล�านบาท) วงเงินอนุมัติ (ล�านบาท) วงเงินเบิกจ7าย (ล�านบาท) หมายเหตุ 

  5,306.32 1,303.34 1,134.792                               -   
Micro 1,475.93 60.55 37.790   
Small 3,830.39 1,242.79 1,097.002   

 การช7วยเหลือ SME ท่ีเป)นลูกหนี้ โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย7อม (บสย.) 
ดําเนินการเพ่ือให, SMEs ให,ได,รับสินเชื่อเพ่ิมจากสถาบันการเงินจากการค้ําประกันสินเชื่อไมAน,อยกวAา 21,000 ราย 

วงเงินดําเนินการ 5,000 ล,านบาท โดย บสย. จAายคAาประกันชดเชยอัตราร,อยละ30 และ สสว.สมทบอีกร,อยละ 10

จากการรายงานของ บสย. ณ ป>จจุบัน (20 ม.ค.64)  มีผู,ประกอบการได,รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวน 

21,051 ราย วงเงินคํ้าประกันสินเชื่อ จํานวน 50,000 ล,านบาท  
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 ความคืบหน�าผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย7อมสู7สากล ประจําป"งบประมาณ 2564 

 ป/ 2564 สสว. ในฐานะหนAวยงานเจ,าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด

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

ดําเนินการรAวมกับ 10 กระทรวง 25 หนAวยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเป7น 17 กลุAม

โครงการ สAงเสริมและพัฒนาผAาน 55 กิจกรรม ซึ่ง สสว. ในฐานะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนไมAได,รับจัดสรร

งบประมาณจากแผนงานบูรณาการนี้ แตAมีผลการดําเนินงานสAงเสริมและพัฒนา SME ตามตัวชี้วัดภายใต,        

แนวทางการดําเนินงาน โดยมีผลการใช,จAายงบประมาณ จําแนกตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้  

รายละเอียด 
แนวทางท่ี 1 
Early State 

แนวทางที่ 2 
Micro 

แนวทางที่ 3 
Small 

แนวทางที่ 4 
Medium & High 

Potential 

แนวทางท่ี 5 
Ecosystem 

 
รวม 

งบประมาณ
จัดสรร 

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

เบิกจAาย 12,463,377.20 3,791,885.16 261,406,030.89 2,963,631.50 5,293,712.41 285,918,637.16 
ผูกพัน 3,894,089.00 1,335,677.50 5,676,800.00 7,864.50 0.00 10,914,431.00 

เบิกจAายและ
ผูกพัน 

16,357,466.20 
(ร,อยละ 4.94)  

5,127,562.66 
(ร,อยละ 7.73) 

267,082,830.89 
(ร,อยละ 37.83) 

2,971,496.00 
(ร,อยละ 3.61) 

5,293,712.41 
(ร,อยละ 21.72) 

296,833,068.16  
(ร,อยละ 24.53) 

คงเหลือ 314,554,733.80 
(ร,อยละ 95.06)  

61,225,037.34 
(ร,อยละ 92.27) 

438,916,869.11 
(ร,อยละ 62.17) 

79,386,204.00 
(ร,อยละ 96.39) 

19,084,087.59 
(ร,อยละ 78.28) 

913,166,931.84 
(ร,อยละ 75.47) 

หนAวยงาน
ดําเนินการตาม

แนวทาง 

สนช. CEA. สอศ. 
DEPA สคช. 

สป.อว. สวทช. 

กตส. กพร. กสอ. 
พค. กสก. CEA 

สมอ. 

พค. กสอ. สวอ. วว. 
สทน. สวทช. 

กรมพ. สมอ. CEA 
กรอ. กพร. สค. 

พค. สวทช. วศ. 
สค. คต. มว. 

สวทช. CEA กบค. 
สอวช. 

24 หนAวยงาน 
(ไมAรวม สสว.) 

 ผลการดําเนินงานพบวAา SME ได,รับประโยชน_รวมท้ังส้ิน 71,711 ราย จากเปoาหมาย 368,500 ราย           

โดยแบAงได,เป7นวิสาหกิจในระยะเริ่มต,น (Early Stage) ในการพัฒนาความรู,จากการบAมเพาะ  ในระยะเริ่มต,น และ

สร,างการเติบโตให,กับธุรกิจ จํานวน 153 ราย จากเปoาหมาย 8,500 ราย วิสาหกิจรายยAอย (Micro) ได,รับการ

พัฒนาทักษะความรู,ในการประกอบธุรกิจอยAางมืออาชีพ จํานวน 2,518 ราย จากเปoาหมาย 19,000 ราย วิสาหกิจ

ขนาดยAอม (Small) ได,รับการพัฒนาการให,ก,าวสูAธุรกิจสมัยใหมA จํานวน 3,544 ราย จากเปoาหมาย 58,000 ราย 

วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจที่มีศักยภาพ (Medium & High Potential) ได,รับการพัฒนาการทําธุรกิจใน

ระดับสากลให,เข,าสูAการแขAงขันระดับสากล จํานวน 21 ราย จากเปoาหมาย 3,000 ราย พัฒนาป>จจัยแวดล,อมในการ

สAงเสริม SME ให,มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) ด,วยระบบการสAงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยAอม จํานวน 

65,475 ราย จากเปoาหมาย 280,000 ราย และได,สAงเสริมและพัฒนาศูนย_บริการครบวงจร OSS แล,ว จํานวน 77 

ศูนย_ จากเปoาหมาย 82 ศูนย_ 

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

02   ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสAงเสริม SME: สสว. เจ,าภาพแผนงานบูรณาการ 
  “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู,ประกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยAอมสูAสากล ประจําป/งบประมาณ 2564” 
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การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

บทท่ี 

3 
01  ผลการเบิกจ'ายงบประมาณประจําป) 2563-2564 

 ผลการเบิกจ'ายประจําป) 2564 
 ผลการเบิกจ'ายประจําป) 2563 
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บทที ่3 การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2563-2564 

 
 

 

 ผลการเบิกจ�ายประจําป� 2564 

สสว. ได-รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ'ายประจําป) 2564  และเพ่ิมเติมงบประมาณรวม 

1,143,094,400 บาท แบ'งได-เป5นสําหรับดําเนินการส'งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท เพ่ือการ

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

การเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต' ต.ค. - ธ.ค.63 คิดเป5นร-อยละ 30.79 

เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 งานภารกิจพ้ืนฐานส'วนใหญ'อยู'ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ-าง ได-แก' การยกร'าง TOR จํานวน 

8 งาน/โครงการ การแจ-งความประสงคJขอจัดซื้อจัดจ-าง จํานวน 14 งาน/โครงการ การประชุมคณะกรรมการจัดจ-างเพ่ือ

พิจารณาคัดเลือก จํานวน 1 งาน/โครงการ และการลงนามในสัญญาจ-าง จํานวน 2 งาน/โครงการ สําหรับการดําเนินงาน

โครงการภายใต-แผนปฏิบัติการส'งเสริม SME ในช'วงเดือน ต.ค. – ธ.ค.63 ที่ผ'านมา สสว. ดําเนินการจัดทําระเบียบ 

หลักเกณฑJและวิธีการคัดเลือกหน'วยร'วมดําเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการในการประกาศรับคําขอและยื่นคําขอภายใน 7 ม.ค.

64 โดยมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกหน'วยร'วมฯ ในช'วงระหว'าง 14 ม.ค. – 3 ก.พ.64 ดังน้ัน

การเบิกจ'ายงบประมาณเพ่ือดําเนินงานยังไม'เป5นไปตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 

รายการ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 1,143,094,400.00 72,071,598.89 279,883,238.24 351,954,837.13 791,139,562.87 

คิดเป5น 100.00% 6.30% 24.49% 30.79% 69.21% 

ค'าใช-จ'ายในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุนฯ 

315,789,900.00 
100.00% 

62,106,106.24 
19.67% 

244,417,610.58 
77.40% 

306,523,716.82 
97.07% 

9,266,183.18 
2.93% 

งบประมาณส'งเสริมและสนับสนุน 
MSME 

827,304,500.00 
100.00% 

9,965,492.65 
1.20% 

35,465,627.66 
4.29% 

45,431,120.31 
5.49% 

781,873,379.69 
94.51% 

- ยุทธศาสตรJที่ 1 ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ  
ด-วย BIG DATA 

81,408,600.00 150,663.96 16,652,931.57 16,803,595.53 64,605,004.47 

- ยุทธศาสตรJที่ 2 พัฒนากลไก 
การส'งเสริมให-เข-าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

139,792,100.00* 7,846,167.14 10,788,140.18 18,634,307.32 121,157,792.68 

- ยุทธศาสตรJที่ 3 สร-างสังคม
ผู-ประกอบการให-เติบโตและก-าวสู'
สากล 

569,297,500.00 103,543.00 59,707.00 163,250.00 569,134,250.00 

- ยุทธศาสตรJท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพ
องคJกรให-มีสมรรถนะสูง  

36,806,300.00 1,865,118.55 7,964,848.91 9,829,967.46 26,976,332.54 

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

 

 

01   การเบิกจ'ายและผูกพันงบประมาณประจําป) 2563-2564 (ข-อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2563) 

    หน'วย : บาท 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 3 การเบิกจ'ายงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ 2563-2564 - หน-า 27 
 

 

 ผลการเบิกจ�ายประจําป� 2563 

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

บาท และงบประมาณที่ได-รับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ิมเติม 705,000,000.00 บาท  รวมงบประมาณป) 2563  จํานวน 

1,893,738,000.00 บาท และได-รับงบประมาณป) 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจ'ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป5นเพ่ือ

ดําเนินการโครงการสนับสนุน SMEs รายย'อย จํานวน 10,000,000,000.00 บาท รวมเป5นงบประมาณท้ังส้ิน 

11,893,738,000.00 บาท โดยสรุปผลการเบิกจ'าย ได-ดังนี ้

ภาพรวมงบประมาณป) 2563 จําแนกตามยุทธศาสตรJ ณ เดือน ต.ค.2562 ถึง ก.ย.2563 (หน'วย: บาท) 
 

 

งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

งบประมาณท่ีได-รับจัดสรร
ประจําป) 2563 

1,893,738,000.00 1,061,439,629.12 359,968,462.68 1,421,408,091.80 472,329,908.20 

ค'าใช-จ'ายในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุน 

306,079,600.00 256,355,196.48 12,888,850.42 269,244,046.90 36,835,553.10 

งบประมาณส'งเสริมและ
สนับสนุน SME 

1,587,658,400.00 805,084,432.64 347,079,612.26 1,152,164,044.90 435,494,355.10 

ยุทธศาสตรJท่ี 1  ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของประเทศ 
ด-วย BIG DATA 

82,973,000.00 45,810,825.86 18,376,720.04 64,187,545.90 18,785,454.10 

ยุทธศาสตรJท่ี 2  พัฒนากลไก
การส'งเสริมให-เข-าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน 

741,823,400.00 137,765,341.92 246,148,374.04 383,913,715.96 357,909,684.04 

ยุทธศาสตรJท่ี 3 สร-างสังคม
ผู-ประกอบการให-เติบโตและก-าวสู'
สากล 

719,949,900.00 595,602,115.16 77,565,932.37 673,168,047.53 46,781,852.47 

ยุทธศาสตรJท่ี 4 เพิ่มศักยภาพ
องคJกรให-มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Agency) 

42,912,100.00 25,906,149.70 4,988,585.81 30,894,735.51 12,017,364.49 

งบกลางป) 2562 เพื่อดําเนิน
โครงการสนับสนุน SMEs ราย
ย'อย 

10,000,000,000.00 1,122,432,103.31 8,869,908,728.93 9,992,340,832.24 7,659,167.76 

รวมท้ังหมด 11,893,738,000.00 2,183,871,732.43 9,229,877,191.61 11,413,748,924.04 479,989,075.96 

1) การดําเนินงานงบประมาณป) 2563 ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ'ายประจําป) จํานวน 39 งาน/โครงการ (จาก

ท้ังหมด 43 งาน/โครงการ) ได-สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล-ว เม่ือวันท่ี 30 ก.ย.63 และมี 4 งาน/โครงการ ได-รับอนุมัติให-

ขยายระยะเวลา  

- ผลการเบิกจ'ายและผูกพัน (ยอดสะสมต้ังแต' ต.ค.62 – ธ.ค.63)                     

รายการ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 
ภาพรวม 1,188,738,000.00 1,000,749,477.21 86,010,914.59 1,086,760,391.80 101,977,608.20 

คิดเป5นร-อยละ 100.00 84.19 7.24 91.42 8.58 
ค'าใช-จ'ายบริหารกองทุนฯ 306,079,600.00 256,355,196.48 12,888,850.42 269,244,046.90 36,835,553.10 

งบประมาณส'งเสริม MSME 882,658,400.00 744,394,280.73 73,122,064.17 817,516,344.90 65,142,055.10 

2) การดําเนินงานภายใต-งบประมาณป) 2563 ท่ีได-รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม จํานวน 705,000,000 บาท 

เป5นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได-แก' โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความ

    หน'วย : บาท 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงาน ประจําไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

บทท่ี 3 การเบิกจ'ายงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ 2563-2564 - หน-า 28 
 

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) และโครงการส'งเสริมความรู-ด-านบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทําการค-าระหว'างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป) 2564 

งบประมาณรวม 705,000,000 บาท สําหรับการดําเนินงาน 9 โครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต' 20 

ก.พ.63 - 19 ก.พ.64 น้ัน มีโครงการได-รับอนุมัติให-ขยายระยะเวลา 5 โครงการ และได-รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทํา

บัญชีสําหรับ MSME ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อ 21 ต.ค.63 ซ่ึงได-นํางบประมาณ 

10,000,000 บาท คืนเข-ากองทุนฯ แล-ว มีผลการเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสมตั้งแต'เดือน มี.ค. – ธ.ค.63 คิดเป5นร-อยละ 48.21 

ของงบประมาณ 695,000,000 บาท โดยสรุปผลการเบิกจ'าย ได-ดังนี้  

โครงการ งบประมาณ เบิกจ'าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 695,000,000.00 60,860,850.93 274,207,236.07  335,068,087.00  359,931,913.00 

คิดเป5น 100.00% 8.76% 39.45% 48.21% 51.79% 

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

204,107.02 
0.10% 

69,863,979.98 
34.08% 

70,068,087.00 
34.18% 

134,931,913.00 
65.82% 

พัฒนาระบบให-เอกชนสามารถเป5นหน'วยงานส'งเสริม 
MSME* 

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

พัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME  
(SME Scoring/Big DATA)* 

20,000,000.00 15,408.00 24,092.00 39,500.00 19,960,500.00 

Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑJสําหรับวิสาหกิจ
รายย'อย/วิสาหกิจชุมชน* 

30,000,000.00 15,547.00 0.00 15,547.00 29,984,453.00 

พัฒนากลไกกลางเพ่ือเพิ่มช'องทางการตลาดให-แก' SME 15,000,000.00 10,050.00 10,137,150.00 10,147,200.00 4,852,800.00 

พัฒนาระบบการให-ความรู-ในการดําเนินธุรกิจแบบ
ครบวงจร (SME Academy 365)* 

20,000,000.00 0.00 19,888,000.00 19,888,000.00 112,000.00 

จัดงานแสดงสินค-าท่ัวประเทศ SME FEST 40,000,000.00 163,102.02 39,814,737.98 39,977,840.00 22,160.00 

โครงการอ่ืน  ๆ(2 โครงการ) 490,000,000.00 
100.00% 

60,656,743.91 
12.38% 

204,343,256.09 
41.70% 

265,000,000.00 
54.08% 

225,000,000.00 
45.92% 

ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 

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

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

450,000,000.00 60,656,743.91 164,343,256.09 225,000,000.00 225,000,000.00 

หมายเหตุ : *   โครงการได-รับอนุมัติให-ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป5น 31 ส.ค.64  
 **  แบ'งการดําเนินงานออกเป5น 2 ระยะ วงเงิน 225,000,000 บาทต'อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป) (ระยะท่ี 1 ขยายถึง 23 ส.ค.64) 

3) งบประมาณป) 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินการโครงการสนับสนุน SMEs รายย'อย  

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

16 เดือน ต้ังแต' ธ.ค.62 ถึง มี.ค.64 แบ'งการดําเนินงานเป5น 2 ส'วน ส'วนละ 5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคาร

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

มีผลการเบิกจ'ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต'เดือน ธ.ค.62 ถึง ธ.ค.63 คิดเป5นร-อยละ 99.92 

ป) 2562  งบประมาณ เบิกจ'าย ภาระผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวม 10,000,000,000.00 1,122,432,103.31 8,869,908,728.93 9,992,340,832.24 7,659,167.76 

ร-อยละ 100.00 11.22 88.70 99.92 0.08 

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

    หน'วย : บาท 

    หน'วย : บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
   คณะผู�จัดทํา: 

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

 
   สรุปและเรียบเรียงโดย: 

นางสาวตุลยา กลิ่นอวล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 

     สนับสนุนข�อมูลโดย: 

นางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs 4 

นางสาวภาสิตา วงษ#ชีรี 
ตําแหน�ง นักวิชการ SMEs 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

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

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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