
การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป� 2563

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน
306,079,600 บาท

งบประมาณดําเนินการส�งเสรมิ
และสนับสนุน MSME
1,587,658,400 บาท

16.16%

83.84%

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณป� 2563
ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 
ป- 2563 ณ สิ้นป-บัญชี

ภาพรวมเบิกจ�ายและผูกพัน
  1,440,492,707.17 บาท
(76.07%)
ภาพรวมเงินคงเหลือ

453,245,292.83 บาท
(23.93%)
งบประมาณรวม

1,893,738,000.00 บาท

คงเหลือ
2.63%

เบิกจ�าย 
และผูกพัน
62.53%

คงเหลือ
21.30%

เบิกจ�าย  
และผูกพัน
13.54%

ค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินงานและ
บริหารกองทุน

งบประมาณ
ดําเนินการส�งเสริม
และสนับสนุน MSME

Early StageEco SystemEco System

High Impact Program

ความร�วมมอืด�าน ASEAN SME 

SME BIG DATA

Small

Micro

ปรับโครงสร�างองค<กร

ยกระดับการบริหาร
จัดการสู� Smart Office

ประชาสัมพันธ< สร�างการรับรู�
ข�าวสาร บทบาทของ สสว.

ผลักดันองค<กรเน�น
ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

Eco 
System

Smart 

Office

PR

Third 
Party

ยุทธศาสตร7ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ

ด=วย BIG DATA
----------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร7ที่ 2
พัฒนากลไกการส�งเสริมให=เข=าถึง MSME 

และเศรษฐกิจชุมชน
---------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร7ที่ 3
สร=างสังคมผู=ประกอบการให=เติบโต

ได=ตามวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle)
--------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร7ที่ 4
เพิ่มศักยภาพองค7กรให=มีสมรรถะสูง 
(High Performance Agency)

--------------------------------------------------------------------

5.23%

82,973,000 บาท

46.72%

741,823,400 บาท

45.35%

719,949,900 บาท

2.70%

42,912,100 บาท



Ecosystem: ได�รับการพัฒนา 201,095 ราย
   เกิดมูลค�าทางเศรษฐกจิ 430.79 ล�านบาท

                                            

MSME ได=รับการพัฒนา 255,449 ราย (เปaาหมาย 235,402 ราย)                    
เกิดมูลค�าเศรษฐกิจรวม 11,662.47 ล=านบาท (เปaาหมาย 5,690.66 ล=านบาท)

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ป� 2563

ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศ ด=วย BIG DATA

บูรณาการขับเคลื่อนการส�งเสริม SME
มาตรการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

มาตรการช�วยเหลือ SME ที่ได�รับผลกระทบจากสถานการณ< 
COVID-19 นําเสนอต�อนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง
พิจารณา เมื่อ 24 มี.ค.63

ผลักดันมาตรการส�งเสริมให� SME เข�าถึงการจัดซื้อจัดจ�าง
ภาครัฐ “ประกาศใช�กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง
พัสดุที่รัฐต�องการส�งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563        
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 22 ธ.ค.63” 

การเปeนเจ=าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู�ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป-งบประมาณ 
2564 ร�วมกับ 10 กระทรวง 25 หน�วยงาน

ศึกษาเพื่อจัดทําแผนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2570)

บูรณาการความร�วมมือระหว�างประเทศ
ความร�วมมือทวิภาคี:

สร�างเครือข�ายเพื่อให�ผู�ประกอบการสามารถต�อยอดธุรกิจด�าน
เทคโนโลยี ด�านพัฒนาสินค�าและบริการ การร�วมลงทุน และด�าน
การตลาด

ความร�วมมือพหุภาค: 
เตรียมความพร�อมในการเป[นเจ�าภาพ APEC SME Ministerial 

Meeting ครั้งที่ 28 ณ ประเทศไทย ในป- 2565

ความร�วมมืออาเซียน: 
ดําเนินการตามกรอบแผนปฏบิัติการ ASEAN Strategic Action 

Plan for the MSME Development 2016-2025 

บูรณาการฐานข=อมูล BIG DATA
ทําฐานข=อมูล SME เชื่อมโยงข=อมูลเข=าสู�ระบบ SME Big Data 
ปรับปรุงข�อมูล ทั้ง 4 ด�าน ได�แก� ด�านโครงสร�าง จํานวนและการจ�าง
งาน SME / การส�งออกและนําเข�า / ด�านการเงิน / ด�านที่ปรึกษา 

พัฒนากลไกการส�งเสรมิให=เข=าถึง MSME 
และเศรษฐกิจชมุชน

แอปพลิเคชั่น ในการเข=าถึงข=อมูล และช�องทางการ
ประชาสัมพันธ7 เ พื่อส�ง เส ริมการทํา ธุรกิจให= กับ
ผู=ประกอบการ และสิทธิประโยชน7ต�างๆ ของ สสว.

Train the Coach:
ขึ้นทะเบียนข=อมูลที่ปรึกษา 820 ราย

(1) Biz Mentor       
(2) Tech Expert       
(3) Biz Transformer

SME 
Coaching 
Online

ต�นแบบความสําเร็จของผู�ประกอบการ 
SME 4.0 “11 ต=นแบบ” 
ที่ปรับเปลี่ยนแนวทางเป[น 
Digital Transformation

ขยายบทบาทให�คําปรึกษาแนะนํา

(1) บัญชีและการเงิน (2) การค�า
     (3) บริการ             (4) มาตรฐาน
     (5) ดิจิทัล              (6) เฉพาะเรื่อง 
     (7) ภาษีและสิทธิประโยชน<
     (8) การตลาด/การตลาดต�างประเทศ
     

 8 โมดูล            ที่รวบรวมองค7ความรู=สําหรับธุรกิจ SME

www.smeknowledgecenter.com

เ ว็บไซต7รวบรวมข=อ มูล ข�าวสาร กิจกรรมและ
โครงการที่เปeนประโยชน7ของหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน

www.smeone.info

194,834 ราย

ศูนย7ให=บริการ SME ครบวงจร
มี  SME เข�ารับการให�คําปรึกษาการ
ดําเนินธุรกิจผ�านศูนย< OSS

สร=างสังคมผู=ประกอบการให=เติบโตและก=าวสู�สากล

Early Stage: ได�รับการพัฒนา 10,293 ราย 
                           เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจ 1,352.52 ล�านบาท

Micro: ได�รับการพัฒนา 22,229 ราย / เกิดมูลค�าเศรษฐกิจ 1,996.41 ล�านบาท

Value 
Chain: 

ประกอบธุรกิจมืออาชีพ
พัฒนามาตรฐาน
สินค�าและบริการ

ขยายโอกาสทางการตลาด

462 ราย ได�รับการพัฒนาธุรกิจ
ต=นแบบระดับจังหวัด
(SME Provincial Champions) 

และทดสอบตลาด 134 ราย

ปnoนดาว 253 ราย 
ได�รับการส�งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ให�ผู�ประกอบการสามารถขยายตัว
ได�อย�างก�าวกระโดด เชื่อมโยงกับ 
Excellence Center

372 ราย ได�รับ

การฝqกอาชีพ 
“สร=างงาน สร=าง
อาชีพให=ชุมชน”

Born Strong ได�รับการวินิจฉัยธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ< 33 ราย 60 ผลิตภัณฑ< เกิดผลิตภัณฑ<
ใหม�ที่ SME เชื่อมโยงการผลิต OEM  

3,161 ราย ได�รับการส�งเสริมและ
พัฒนา SME ด=วยระบบบัญชีเดียว 
และพัฒนาผู�ให�บริการ (Service Provider) ด�านบัญชี
และที่ปรึกษาภาษี

1,860 ราย ได�รับพัฒนา
ผลิตภัณฑ7และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ7 

102 สหกรณ7ไทยสู�สหกรณ7 4.0
พัฒนาขีดความสามารถ สร�างเสริมศักยภาพ 
สู�กระบวนการต�อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ<
หรือบริการของสหกรณ<

160 ราย พัฒนา Service 
Provider และ CDA 

30คลัสเตอร</4,282 ราย 
ได�รับการพัฒนาความรู�ในการ
ดําเนินธุรกิจ 

6,435 ราย ได�รับความรู� และผ�านการวินิจฉัยและประเมินตนเอง

309 กิจการ ได�รับใบรับรองมาตรฐาน ได�แก� มาตรฐานด�านสิ่งทอ 

มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานผลิตภัณฑ<ชุมชน CODEX, GMP/HACCP, 
ISO, Thailand SURE 2020, Green Hotel และสัญลักษณ< 
“ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” เป[นต�น

SME National Awards 53 ราย
Startup Awards 58 ราย

สร=างผลิตภัณฑ7หรือบรกิารต=นแบบ
เพื่อต�อยอดเชิงพาณิชย7:

พัฒนาศักยภาพและช�องทางการ
ตลาดเชิงลึก:

2,675 ราย
ได�รับองค<
ความรู�ด�าน
ตลาดสมัยใหม�

2,577 กิจการ / 
5,079 คู�ธุรกิจ 

ได�รับโอกาส
ทางการตลาด

Standard of Service 
1,054 ราย

Small: ได�รับการพัฒนา 17,643 ราย / เกิดมูลค�าทางเศรษฐกจิ 7,882.75 ล�านบาท

พัฒนาธุรกิจสู�
สมัยใหม�

ยกระดับ
มาตรฐาน

เพิ่มความสามารถ
ทางการตลาด

เพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพ

Value 
Chain: 

เพิ่มศักยภาพองค7กรให=มีสมรรถนะสูง
(High Performance Agency)

ผลการวิเคราะห< ITA 

ประจําป- 2563 (ป.ป.ช.) 

ได�คะแนน 90.95 จาก 100 คะแนนเต็ม

จัดอยู�ในระดับ A

ผลความพึงพอใจของผู=มีส�วนได=ส�วนเสียกับ สสว.
ประจําป�งบประมาณ 2563

ที่ปรึกษา: บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช< จํากัด

MSME 

ที่เข=ารับ
บริการ/
เข=าร�วม
โครงการ

(กลุ�ม
ตัวอย�าง 

1,819 ราย)

87.20% ร=อยละความพึงพอใจ

ด�านการเข�ารับบริการ/
ประสานงาน

   � 88.20 88.00 �

ด�านช�องกางการติดต�อรับ
บริการ/ข�อมูล

   � 86.20 87.60 �

ด�านเนื้อหาที่ได�รับการอบรม

   � 85.00 - �

หน�วยงานที่
เกี่ยวข=อง
กับการ
ส�งเสริม 
MSME

(กลุ�ม
ตัวอย�าง 
171 ราย)

88.00%

การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจที่ดีขึน้

(กลุ�มตัวอย�าง 500 ราย)

91.81%

 จํานวนลูกค�าเพิ่มขึ้นหรือ
รักษาฐานลูกค�าเดิมไว�ได� 
76.60%

 ช�องทางการตลาดรูปแบบ
ใหม�เพิ่มขึ้น
74.20%

 บุคลากร มีทักษะมากขึน้
50.20%

ผลสํารวจร=อยละของ MSME ที่ได=รับบริการ/เข=าร�วม
โครงการจาก สสว. ป�งบประมาณ 2562 แล=วธุรกิจดีขึ้น

ที่ปรึกษา: บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช< จํากัด

ผลการดําเนินงานของ สสว. ภายใต=แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว.

วิสัยทัศน7: “เปeนผู=ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศกัยภาพ MSME สู�ความมั่งคั่งอย�างยั่งยืน”

พันธกิจ: บูรณาการ และผลักดันการส�งเสริม MSME ของหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให= MSME สามารถเติบโตและแข�งขันได=ในระดับสากล

Ecosystem: ได�รับการพัฒนา 4,189 ราย



ทักษะการบริหารธุรกิจ
ขาดความรู�พื้นฐานและความรู�

สมัยใหม�

การเข=าถึงแหล�งเงินทุน
ขาด Track Record 
หลักทรัพย<ค้ําประกัน

ไม�เพียงพอ

สินค=าและบริการ
ขาดคุณภาพ มาตรฐาน และ

ความแตกต�างอย�างสร�างสรรค<

แรงงาน
ขาดแคลน 

และขาดทักษะขั้นสูง 
ขาดความสามารถที่

หลากหลาย

ตลาด
ขาดความสามารถในการ

เข�าถึงและใช�ช�องทาง
ที่หลากหลาย

T & I & Digital
ขาดความสามารถในการ
เข�าถึงและใช�เทคโนโลยี

นวัตกรรม
เครือข�าย

ทําธุรกิจ Stand Alone 
ขาดการรวมกลุ�ม 

ขาดพันธมิตร

Smart MSME

ประเด็นท=าทายทีส่�งกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ

ข=อมูล
กระจัดกระจายอยู�หลายที่ 

ยากต�อการเข�าถงึ

MSME
วิกฤติการณ7การแพร�ระบาด
ไวรัสโคโรน�า Covid - 19

นักท�องเที่ยวหายไป

ขาดสภาพคล�อง/ NPL

ต=นทุนธุรกิจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได=

รายได=/ คําสั่งซื้อ ลดลง

สภาพปnญหาที่ MSME 
ยังคงเผชิญอยู�ในปnจจุบัน

ฉุดรั้งการพัฒนา

Technology / Digital Disruption

Aging Society

BCG Economy

GreenCircularBio

+

มีคนตกงานเพิ่มขึ้น

ผู=ประกอบการอยู�ได=ด=วยตลาดออนไลน7มากขึ้น

เข=าไม�ถึงบริการของรัฐ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจให=อยู�รอด

• Policy maker
• Data Base 
• Ecosystem 
• Pilot Project / ป~ด GAP มาตรฐาน, digitalization 

Voice of  Stakeholder : VOS

ที่มา : ผลการสํารวจความเห็นผู=ประกอบการ MSME สสว.

ปnญหา อุปสรรคในการส�งเสริม SME ที่ผ�านมา

ปnญหา อุปสรรค
ในการส�งเสริม 
SME ที่ผ�านมา
จากการติดตาม

ประเมินผล

 ขาดความต�อเนื่องในการพัฒนาและส�งเสริม SME รวมถึงได�รับงบประมาณจัดสรรไม�ต�อเนื่อง
 ขาดการบูรณาการฐานข�อมูล SME ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ที่เป[นฐานข�อมูลกลาง ส�งผลให�ไม�มีการส�งต�อเชื่อมโยง SME ระหว�างหน�วยงาน
 ส�วนใหญ�เน�นการอบรมให�องค<ความรู�แก� SME จึงไม�ส�งผลต�อการพฒันาธุรกิจ และ SME ต�องการผู�เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในการให�คําปรึกษาแนะนาํเชิงลึกที่สามารถนาํไปใช�ได�จริง
 ขาดการจัดกลุ�มเปzาหมายเพื่อให�ความรู�ตามระดับศักยภาพและป{ญหาที่แท�จริง ทําให�สามารถนําไปใช�ประโยชน<ได�น�อย
 การส�งเสริมการรวมกลุ�ม การสร�างเครือข�าย SME และการพัฒนาความเข�มแข็งในรูปแบบคลัสเตอร<เพื่อให� SME มีอํานาจในการต�อรองในการแข�งขนัยังมีอยู�น�อย 


