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จัดทําโดย 

ฝ"ายติดตามและประเมินผล 
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01 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป� 2563 

02 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

03 ภาพรวมผลการดําเนินงานของ สสว. ภายใต�แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

04 ภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการส�งเสริม SME  

05 ภาพรวมรายงานสถานการณ7วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

หน�า 

1-17 

หน�า 

40-49 

01 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

02 การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

      

01 แนวทางการช�วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป�งบประมาณ 2564 

02 การจัดสรรงบประมาณประจําป� 2564 

03 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป� 2560-2565 (ทบทวนป� 2564-2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจําป� 2564 ของ สสว. 

04 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการส�งเสริม SME:                           
 

 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน
ส�งเสริมและสนับสนุน MSME         
ป� 2563 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ป� 2563 

 

การส�งเสริม MSME 
ประจําป� 2564 

สารบัญ 
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01 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ ายงบประมาณประจําป# 2563 

02 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวชี้วดัภายใต.แผนปฏิบัติการประจาํป# 2563 ของ สสว. 

03 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของ สสว. ภายใต.แผนปฏิบัติการประจําป# 2563 ของ สสว. 
 ผลการดําเนินงานของ สสว. ภายใต'แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

 ป,ญหา อุปสรรคในการส�งเสริม MSME ที่ผ�านมา 

04 ภาพรวมผลการดาํเนินงานตามแผนบรูณาการส งเสริม SME  
 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการส�งเสริม SME  

 มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินการแผนบูรณาการส�งเสริม SME ป� 2563 

 ข'อเสนอแนะต�อการขับเคลื่อนการส�งเสริม SME ในระยะต�อไป 

05 ภาพรวมรายงานสถานการณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม 

 ผลิตภัณฑ:มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 การค'าระหว�างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 ดัชนีความเช่ือม่ันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป� 2562 และป� 2563 

 จํานวนและการจ'างงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป� 2562 

 การจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (MSME) และมาตรการส�งเสริม MSME ให'สามารถเข'าถึงการจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐ 

 ผลการสํารวจข'อมูลวิสาหกิจรายย�อยและวิสาหกิจขนาดย�อม ป� 2562 

 สถานการณ:ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ MSME ในไตรมาสสุดท'ายของป� 2563      
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01 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป� 2563 

ค�าใช'จ�ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน 

306,079,600 บาท 

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

16.16% 

83.84% 

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  

เบิกจ�าย และผูกพัน 
62.53% 

คงเหลือ 
21.30% 

คงเหลือ 
2.63% 

เบิกจ�าย  
และผูกพัน 
13.54% 

ค�าใช'จ�ายในการ
ดําเนินงานและ
บริหารกองทุน 

งบประมาณดําเนินการ
ส�งเสริมและสนับสนุน 
MSME 

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณป� 2563 

5.23% 

82,973,000 บาท 

ยุทธศาสตร:ที่ 1 
ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศด'วย BIG DATA 

ยุทธศาสตร:ที่ 2 
พัฒนากลไกการส�งเสริมให'เข'าถึง MSME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

46.72% 

741,823,400 บาท 

Early Stage 
 

Small 
 
 

Micro 

45.35% 

719,949,900 บาท 

ยุทธศาสตร:ที่ 3 
สร'างสังคมผู'ประกอบการให'เติบโต             
และก'าวสู�สากล 

2.70% 

42,912,100 บาท 

ยุทธศาสตร:ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค:กรให'มีสมรรถะสูง  
(High Performance Agency) 

ปรับโครงสร'างองค:กร 

ยกระดับการบริหารจัดการสู�  
Smart Office 

ประชาสัมพันธ: สร'างการรับรู'
ข�าวสาร บทบาทของ สสว. 

Eco System 

Smart  
Office 

PR 

ผลักดันองค:กรเน'น 
ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  

Good 
Governance 

Eco System 

High Impact Program 

ความร�วมมือด'าน ASEAN SME  

SME BIG DATA 

Eco System 

Smart  
Organization 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานส�งเสริมและสนับสนุน MSME ป� 2563 - หน'า 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร:ที่  1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด'วย BIG DATA ประกอบด'วย 6 
ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเปiาหมายได'ท้ังหมด 

 ยุทธศาสตร:ที่  2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให'เข'าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด'วย 
6  ตัวชี ้วัด  สาม ารถ บ รรลุเปiาห ม าย ร วม ทั ้งสิ ้น  5 ตัวชี ้วัด  แล ะมี 1  ตัวชี ้วัดที ่ เปjนการ
ดําเนินงานยกระดับของศูนย:ให'บริการ MSME (ศูนย:กลุ�มจังหวัด) ซ่ึงได'มีการปรับโครงสร'าง
องค:กร เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564  

 ยุทธศาสตร:ท่ี 3 สร'างสังคมผู'ประกอบการให'เติบโตและก'าวสู�สากล ประกอบด'วย 5 ตัวชี้วัด 
สามารถบรรลุเปiาหมายได'ทั้งหมด 

 ยุท ธ ศ า ส ต ร:ที ่ 4  เพ่ิมศักยภาพองค:กรให'มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
ประกอบด'วย 5 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเปiาหมายได'ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต'แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

แผนปฏิบัติการประจําป�  2563 ของ สสว. ท่ีประกอบด'วย  4 

ยุทธศาสตร: ซ่ึงสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของ

แผนยุทธศาสตร:ชาติ 20 ป�  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนการส�งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับที่ 4 และนํามาสู�การทบทวนและจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. เพ่ือใช'ในการขับเคลื่อนองค:กร 

สรุปผลการดําเนินงานภายใต' 4 ยุทธศาสตร: รวมทั้งส้ิน 22 

ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการได'บรรลุเปiาหมาย ดังนี้ 
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ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต'แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 
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ร.อยละความพึงพอใจ 

 ด'านการเข'ารับบริการ/
ประสานงาน 

   � 88.20            88.00 � 

 ด'านช�องกางการติดต�อรับ
บริการ/ข'อมูล 

   � 86.20            87.60 � 

 ด'านเน้ือหาท่ีได'รับการ
อบรม 

   � 85.00                -    � 

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีดีข้ึน (กลุ มตัวอย าง 500 ราย) 

 จํานวนลูกค'าเพ่ิมข้ึนหรือ
รักษาฐานลูกค'าเดิมไว'ได' 
76.60% 

 ช�องทางการตลาดรูปแบบ
ใหม�เพ่ิมข้ึน 74.20% 

 บุคลากร มีทักษะมากข้ึน 
 50.20% 

372 ราย     
ฝMกอาชีพ   
“สร.างงาน  
สร.างอาชีพให. 
ชุมชน” 

462 ราย พัฒนาธุรกิจ 
ต.นแบบระดับจังหวัดเปPน 
SME Provincial 
Champions และทดสอบ 
ตลาด 134 ราย 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และผลิตภาพ 

ยกระดับ
มาตรฐาน 

ปVWนดาว 253 ราย          
เพิ่มศักยภาพให.สามารถ 
ขยายตัวได.อย างก.าว 
กระโดด เช่ือมโยงกับ 
Excellence Center  

ประกอบธุรกิจ
มืออาชีพ  

ขยายโอกาสทาง
การตลาด  

พัฒนามาตรฐาน  
สินค'าและบริการ 

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

03 ภาพรวมผลการดําเนินงานของ สสว. ภายใต'แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว.  

วิสัยทัศน:: “เปjนผู'ช้ีนําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู�ความม่ังคั่งอย�างย่ังยืน” 

พันธกิจ: บูรณาการ และผลักดันการส�งเสริม MSME ของหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให' MSME สามารถเติบโตและแข�งขันได'ในระดับสากล 

                                             

MSME ได.รบัการพฒันา 255,449 ราย (เป_าหมาย 235,402 ราย)                      

เกิดมูลค าเศรษฐกจิรวม 11,662.47 ล.านบาท (เป_าหมาย 5,690.66 ล.านบาท)  

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ป# 2563  

ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ  
ด'วย BIG DATA  

Ecosystem: ได'รับการพัฒนา 4,189 ราย 

บูรณาการขับเคล่ือนการส งเสริม SME 

 มาตรการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  
 มาตรการช�วยเหลือ SME ท่ีได'รับผลกระทบจากสถานการณ: 

COVID-19 นําเสนอต�อนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง 
พิจารณา เม่ือ 24 มี.ค.2563  

 ผลักดันมาตรการส�งเสริมให' SME เข'าถึงการจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐ  
“ประกาศใช'กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ'างพัสดุ       
ท่ีรัฐต'องการส�งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 22 ธ.ค.2563 ”  

 การเปjนเจ'าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู'ประกอบการ และ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ  
2563 ร�วมกับ 10 กระทรวง 25 หน�วยงาน 

 ศึกษาเพ่ือจัดทําแผนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม   
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2570)  

บูรณาการความร วมมือระหว างประเทศ   
 ความร�วมมอืทวิภาคี:   

สร'างเครือข�ายเพื่อให'ผู'ประกอบการสามารถต�อยอดธุรกิจ 
ด'าน เทคโนโลยี ด'านพัฒนาสินค'าและบริการ การร�วมลงทุน  
และด'านการตลาด   

 ความร�วมมอืพหุภาคี:    
 เตรียมความพร'อมในการเปjนเจ'าภาพ APEC SME  

Ministerial Meeting คร้ังที่ 28 ณ ประเทศไทย ในป� 2565 
 ความร�วมมอือาเซียน:   

ดําเนินการตามกรอบแผนปฏิบตัิการ ASEAN Strategic  
Action Plan for the MSME Development 2016-2025  

บูรณาการฐานข.อมูล BIG DATA   
 ทําฐานข'อมูล SME เช่ือมโยงข'อมูลเข'าสู�ระบบ SME Big Data   

ปรับปรุงข'อมลู ทั้ง 4 ด'าน ได'แก� ด'านโครงสร'าง จํานวนและการ 
จ'างงาน SME / การส�งออกและนําเข'า / ด'านการเงิน / ด'านที่
ปรึกษา   

พัฒนากลไกการส�งเสริมให'เข'าถึง MSME   
และเศรษฐกิจชุมชน  

Train the Coach:  

ข้ึนทะเบียนข'อมูลท่ีปรึกษา 820 ราย  
(1) Biz Mentor           
(2) Tech Expert           
(3) Biz Transformer 

SME  
Coaching 
Online 

ต'นแบบความสําเร็จของผู'ประกอบการ   
SME 4.0 “11 ต.นแบบ”   
ท่ีปรับเปล่ียนแนวทางเปjน  
Digital Transformation  

ขยายบทบาทให'คําปรึกษาแนะนํา  

 8 โมดูล                    เว็บไซต:ความรู.สําหรับ SME  

www.smeacademy365.com 

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

เว็บไซต:ข'อมูล ข�าวสาร กิจกรรมและโครงการ
ของภาครัฐและเอกชน 

www.smeone.info 

แอปพลิเคช่ันประชาสัมพันธ:เพื่อส�งเสริมการทํา
ธุรกิจให'กับผู'ประกอบการ และสิทธิประโยชน: SME 
ของ สสว. 

 

ศูนย:ให'บริการ SME ครบวงจร 

มี  SME เข'ารับคําปรึกษาการ 

ดําเนินธุรกิจผ�านศูนย: OSS 
 194,864 ราย 

สร'างสังคมผู'ประกอบการให'เตบิโตและก'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:   

102 สหกรณ:ไทยสู สหกรณ: 4.0 
สร'างเสริมศักยภาพ ต�อยอดการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ: / บริการของ
สหกรณ: 

1,860 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ:และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ:  

Born Strong วินิจฉัยธุรกิจ 33 ราย   
และผลิตภัณฑ: 60 ผลิตภัณฑ: เกิดผลิต
ผลิตภัณฑ:ใหม�ท่ี SME เช่ือมโยงการผลิต   
OEM   

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

พัฒนาธุรกิจ
สู�สมัยใหม� 

เพ่ิมความสามารถ 
ทางการตลาด 

Value 
Chain:  

ได'รับการพัฒนาความรู' 
ในการดําเนินธุรกิจ  

6,435 ราย ได'รับความรู' และผ�านการ
วินิจฉัยและประเมินตนเอง 
309 กิจการ ได'รับใบรับรองมาตรฐาน 
ได'แก� มาตรฐานด'านส่ิงทอ มาตรฐานฮาลาล 
มาตรฐานผลิตภัณฑ:ชุมชน CODEX, 
GMP/HACCP, ISO, Thailand SURE 
2020, Green Hotel และสัญลักษณ: 
“ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ”  160 ราย พัฒนา 

Service Provider 
และ CDA  

SME National 
Awards 53 ราย 

Startup 
Awards 58 ราย 

สร'าง
ผลิตภัณฑ: 
หรือ
บริการ
ต'นแบบ 
เพื่อต�อ
ยอดเชิง
พาณิชย:: 

Standard 
of Service 
1,054 ราย 

พัฒนาศักยภาพและช�องทาง
การตลาดเชิงลึก: 

2,675 ราย 
ได.รบัองค:
ความรู.ด.าน
ตลาด
สมัยใหม  

2,577 กจิการ 
/ 5,079 คู 
ธุรกจิ  
มีโอกาสทาง
การตลาด 

เพ่ิมศักยภาพองค:กรให'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 

ท่ีปรึกษา: บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช: จํากัด 

87.20% 

MSME  

ที่เข.ารบั
บริการ/เข.า

ร วมโครงการ 

(กลุ�มตัวอย�าง 
1,819 ราย) 

88.00% 

หน วยงานที่
เก่ียวข.องกับ
การส งเสรมิ 

MSME 

(กลุ�มตัวอย�าง  
171 ราย) 

ผลสาํรวจร.อยละของ 
MSME ทีไ่ด.รบับริการ/
เข.าร วมโครงการจาก 
สสว. ป#งบประมาณ 
2562 แล.วธรุกิจดีข้ึน 

ท่ีปรึกษา: บริษัท ซีเอส
เอ็น รีเสิรช: จํากัด 

3,161 ราย พัฒนาระบบบัญชีเดียว 
และพัฒนาผู'ให'บริการ (Service   
Provider) ด'านบัญชีและท่ีปรึกษาภาษี 

30 คลัสเตอร:  

4,282 ราย  

91.81% 

ผลประเมินกองทุน สสว. ประจําป�บัญชี 2563  
ได'อยู�ท่ีระดับ 4.1400 จาก 5 คะแนนเต็ม 

มิติท่ี 1   มิติท่ี 2   มิติท่ี 3   มิติท่ี 4   มิติท่ี 5    มิติท่ี 6 

3.9973    

3.0511    

4.9429    
4.0317    

4.5350    

3.0000    
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+ 

ประเด็นท'าทายท่ีส�งกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ 

 Technology / Digital Disruption 

 Aging Society 

 
 BCG Economy 

       Bio           Circular         Green 

วิกฤติการณ:การแพร�ระบดไวรัสโคโรน�า 
COVID - 19 

 รายได' 
 ขาดสภาพคล�อง / NPL 

 ต'นทุนธุรกิจสูงข้ึนเมื่อเทียบกับรายได' 
 นักท�องเที่ยวหายไป 
 มีคนตกงานเพิ่มข้ึน 
 ผู'ประกอบการอยู�ได'ด'วยตลาดออนไลน:มากข้ึน 
 เข'าไม�ถึงบริการของรัฐ 
 ปรับเปล่ียนธุรกิจให'อยู�รอด 

 
ท่ีมา: ผลการสํารวจความเห็นผู'ประกอบการ MSME สสว. 

ป,ญหา อุปสรรคในการส�งเสริม MSME ท่ีผ�านมา 

MSME 

ทักษะการบริหารธุรกิจ 
ขาดความรู'พื้นฐานและ
ความรู'สมัยใหม� 

ตลาด 
ขาดความสามารถในการ
เข'าถึงและใช'ช�องทางที่
หลากหลาย 

T & I Digital 
ขาดความสามารถในการ
เข'าถึงและใช'เทคโนโลยี
นวัตกรรม 

เครือข าย 
ทําธุรกิจ Stand Alone 
ขาดการรวมกลุ�ม  
ขาดพันธมติร 

แรงงาน 
ขาดแคลนและขาดทักษะ
ข้ันสูง ขาดความสามารถ
ที่หลากหลาย 

สินค.าและบริการ 
ขาดคุณภาพ มาตรฐาน  
และความแตกต�างอย�าง
สร'างสรรค: 

การเข.าถึงแหล งเงินทุน 
ขาด Track Record 
หลักทรัพย:ค้ําประกัน 
ไม�เพียงพอ 

ข.อมูล 
กระจัดกระจายอยู�หลายที่
ยากต�อการเข'าถึง 

สภาพป,ญหาท่ี MSME 
ยังคงเผชิญอยู�ในป,จจุบัน 

Smart MSME 

ฉุดร้ังการพัฒนา 

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

Voice of Stakeholder: VOS 

ป,ญหา อุปสรรค
ในการส�งเสริม 

MSME ท่ีผ�านมา
จากการติดตาม
และประเมินผล 

 
 ขาดความต�อเน่ืองในการพัฒนาและส�งเสริม MSME รวมถึงได'รับงบประมาณจัดสรรไม�ต�อเน่ือง 
 ขาดการบูรณาการฐานข'อมูล MSME ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ท่ีเปjนฐานข'อมูลกลาง ส�งผลให'ไม�มีการส�งต�อเช่ือมโยง MSME ระหว�างหน�วยงาน 

 ส�วนใหญ�เน'นการอบรมให'องค:ความรู'แก� MSME จึงไม�ส�งผลต�อการพัฒนาธุรกิจ และ MSME ต'องการผู'เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษาในการให'คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกท่ีสามารถนําไปใช'ได'จริง 

 ขาดการจัดกลุ�มเปiาหมายเพ่ือให'ความรู'ตามระดับศักยภาพและป,ญหาท่ีแท'จริง ทําให'สามารถนําไปใช'ประโยชน:ได'น'อย 

 การส�งเสริมการรวมกลุ�ม การสร'างเครือข�าย MSME และการพัฒนาความเข'มแข็งในรูปแบบคลัสเตอร:เพ่ือให' MSME มีอํานาจในการต�อรองในการแข�งขันยังมีอยู�น'อย  
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แนวทางบูรณการ การดําเนินงาน (ราย) งบประมาณ (ล.านบาท) 
 แผน ผล % งบประมาณ 

ท่ีได.รับจัดสรร 
ผลเบิกจ าย 
รวมผูกพัน 

% 

1. Early Stage 11,700 20,358 174.00 505,183,900.00 489,431,100.00 96.88 

2. Micro 23,000 32,247 140.20 131,425,800.00 129,933,800.00 98.86 

3. Small 71,000 85,421 120.31 921,773,800.00 914,917,497.34 99.26 

4. Medium & High 
Potential 

1,300 1,370 105.38 60,811,500.00 53,388,900.00 87.79 

5. Ecosystem 280,000 320,929 114.62 91,474,400.00 91,163,854.06 99.66 

รวม 387,000 460,325 118.95 1,710,669,400.00 1,678,835,151.40 98.14 

 
 

 
 
 

04 ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บูรณาการส�งเสริม SME 

สสว. ในฐานะเจ'าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู'ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2563 ประกอบด'วย 5 แนวทาง 
จํานวน 16 โครงการหลัก (68 โครงการย�อย) และมีหน�วยร�วมดําเนินการ 25 หน�วยงาน ได'รับการจัดสรรงบประมาณ 1,738,044,800 บาท 

ซ่ึงในระหว�างป�มีพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ�าย เพ่ือรองรับสถานการณ:การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คงเหลือ
งบประมาณ จํานวน 1,710,669,400 บาท ส�งผลให'เหลือหน�วยงานภายใต'แผนบูรณาการฯ จํานวน 22 หน�วยงาน โดย สสว. ร�วมกับท่ีปรึกษา บริษัท ทริส คอร:ปอเรช่ัน จํากัด 
ดําเนินการประเมินผลโครงการภายใต'แผนบูรณาการฯ ป�งบประมาณ 2563 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานและผลการประเมิน ดังน้ี 

ก อนปรบัลดงบประมาณ 
25 หน�วยงาน  

1,738,044,800 บาท 
หลงัปรบัลดงบประมาณ 
22 หน�วยงาน 

คืนเงินงบประมาณ : กรมประมง กรมบังคับคด ี

1,710,669,400 บาท 

� 

ผลการดําเนินงานพบว า SME ได.รับประโยชน:รวมท้ังส้ิน 460,325 ราย แบ งได.เปPน 

 วิสาหกิจในระยะเร่ิมต'น (Early Stage) ในการพัฒนาความรู'จากการบ�มเพาะในระยะเร่ิมต'น และสร'าง
การเติบโตให'กับธุรกิจ จํานวน 20,358 ราย จากเปiาหมาย 11,700 ราย  

 วิสาหกิจรายย�อย (Micro) ได'รับการพัฒนาทักษะความรู'ในการประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ จํานวน 
32,247 ราย จากเปiาหมาย 23,000 ราย  

 วิสาหกิจขนาดย�อม (Small) ได'รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม�ให'ก'าวสู�ธุรกิจสมัยใหม� 
จํานวน 85,421 ราย จากเปiาหมาย 71,000 ราย  

 วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพ (Medium & High Potential) ได'รับการพัฒนาการ
ทําธุรกิจในระดับสากลให'เข'าสู�การแข�งขันระดับสากล จํานวน 1,370 ราย จากเปiาหมาย 1,300 ราย  

 พัฒนาป,จจัยแวดล'อมในการส�งเสริม SME ให'มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) ด'วยระบบการส�งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม จํานวน 320,929 ราย จากเปiาหมาย 280,000 ราย  และ จํานวน 92 ศูนย: 
จากเปiาหมาย 90 ศูนย: ซ่ึงประกอบด'วย ศูนย:บริการครบวงจร OSS (สสว.) จํานวน 77 ศูนย: ศูนย:สนับสนุนและ
ช�วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) และศูนย:ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
Transformation : ITC) (กสอ.) จํานวน 13 ศูนย: ศูนย:นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ:เพ่ือวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม (วว.) จํานวน 1 ศูนย: และ ศูนย:พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของสถานท่ีผลิตเคร่ืองสําอาง
ในการปฏิบัติตามแนวทาง วิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองสําอางของอาเซียน (วว.) จํานวน 1 ศูนย: 

ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงาน จาก หน�วยงาน 

           รายงานผลการเบิกจ�ายงบประมาณ จาก ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง  
           ณ 30 กันยายน 2563 
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สร'างมลูค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได'รวม 
 

25,080.44 ล'านบาท  

มูลค�ายอดขาย 
ในประเทศ 

 

17,598.15 ล'านบาท 

มูลค�ายอดขาย 
จากการส�งออก 
 

3,242.18 ล'านบาท 

มูลค�ารายได'อื่นๆ 
 

92.99 ล'านบาท 

มูลค�าการลงทุน 
 

1,108.73 ล'านบาท 

มูลค�าการจ'างงาน 
 

169.25 ล'านบาท 

มูลค�าผลิตภาพ
แรงงาน 
 

176.55 ล'านบาท 

มูลค�าผลิตภาพการผลิต 
 

808.49 ล'านบาท 

มูลค�าการลดของเสีย 
 

91.19 ล'านบาท 

มูลค�าการลดต'นทุน 
 

1,207.58 ล'านบาท 

มูลค�าอื่นๆ 
 

585.33 ล'านบาท 

ผลสัมฤทธิ์       
ต�อเศรษฐกิจ

ประเทศ 

 

พัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เร่ิมต'นให'สามารถเติบโตได' 
(Early Stage) 

1 พัฒนาวิสาหกิจรายย�อยให'
ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ 
(Micro)   

2 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อม 
ให'ก'าวสู�ธุรกิจสมัยใหม�  
(Small)  

3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพ 
ให'เข'าสู�การแข�งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) 

4 พัฒนาป,จจัยแวดล'อมในการ
ส�งเสริม SME ให'มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) 

5 

มลูค าทางเศรษฐกจิตามแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  

มูลค าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทีเ่กดิจากการดําเนินการแผนบูรณาการส งเสรมิ SME ป# 2563 

สร'างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได'รวม 
 

1,541.83 ล'านบาท  

สร'างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได'รวม 
 

2,018.57 ล'านบาท  

สร'างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได'รวม 
 

20,521.77 ล'านบาท  

สร'างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได'รวม 
 

413.25 ล'านบาท  

สร'างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได'รวม 
 

585.02 ล'านบาท  

ทีม่า: รายงานผลการดําเนินงาน จาก หน�วยงาน ณ 30 กันยายน 2563 
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ข.อเสนอแนะต อการขบัเคลือ่นการส งเสริม SME ในระยะต อไป 

เน'นการส�งเสริม 
การลงทุนของ SME 
ภายในประเทศ และ
เช่ือมโยงพันธมิตร
ธุรกิจให'มากข้ึน สร'างความเข'มแข็งให'กับ SME 

ในการเตรียมความพร'อมรับ
วิกฤต Business Continuity 
Plan – BCP รับจากเหตุการณ: 
ที่ไม�คาดหมาย อาทิ การ
วางแผน หรือการบริหารเงินสด 

1 

2 3 4 

5 

สร'างความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและภาคเอกชนต�อ
บทบาทในการเปjนพ่ีเล้ียง  
ให'กับ SME 

พัฒนาและเตรียมความพร'อมคลินิก/
ศูนย:บ�มเพาะผู'ประกอบการของหน�วยงาน
ต�างๆ ให'เปjน Pilot Plant ของ SME           
เปjนศูนย:ให'คําปรึกษาแนะนํา SME ครบ
วงจร และเปjนพ่ีเลี้ยงในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับสถานการณ:ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจหรือการระบาดของโรค 

เช่ือมโยงฐานข'อมูล
ผู'ประกอบการระหว�าง
หน�วยงานเพ่ือเปjน Big Data 
ของประเทศ 
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05 ภาพรวมรายงานสถานการณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ทีม่า : รายงานสถานการณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป� 2563 

   สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ส�งผลกระทบต�อมูลค�าผลิตภัณฑ:มวลรวม
ในประเทศของ MSME (GDP MSME)           
ท้ังในเชิงโครงสร'างและในเชิงปริมาณ 

รวม GDP MSME ภาคเกษตร โดยคํานวณจากมูลค าเพ่ิม
เฉพาะในส วนของการเกษตรเชงิธุรกิจ ได.แก  ธรุกิจเกษตร

ท่ีจดทะเบีบนพาณิชย: หรือจดทะเบียนนิติบุคคล และ
วิสาหกิจชุมชน เท านัน้ ซึง่ตามนิยามเดิม ยงัไม มีข.อมูล           

ท่ีเพียงพอสําหรับคํานวณมูลค าดังกล าวได. 

ไม�มีการเปล่ียนแปลงมากนัก
โดยมีความสําคัญด'านจํานวน
กิจการและจํานวนการจ'างาน
ซ่ึงมีความสําคัญต�อเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนและท'องถ่ิน 

ภาคการค.าและภาคการบรกิาร 
มสีดัส วนเกอืบ 2 ใน 3 ของ GDP MSME รวม 

การค'า  
20.3% 

การผลิต  
31.1% 

การบริการ  
41.8% 
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การจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (MSME) และมาตรการส งเสริม MSME ให.สามารถเข.าถึงการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐ 
 ในป�งบประมาณ 2562 สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ร�วมกับกรมบัญชีกลางดําเนินการทาบข'อมูล (Data Mapping) ผู'ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมจาก
ฐานข'อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมของ สสว. กับฐานข'อมูลการจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยเปjนข'อมูลผู'ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีจดทะเบียนนิติ
บุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค'าเพ่ือวิเคราะห:และจัดทําข'อมูลภาพรวมการเข'าถึงระบบการจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม สําหรับการกําหนดนโยบายและแนวทางการส�งเสริม
สนับสนุนให'วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสามารถเข'าถึงระบบการจัดซ้ือจัดจ'างได'มากยิ่งข้ึน 

ทีม่า : รายงานสถานการณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป� 2563 

   สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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กลุ มตัวอย างวิสาหกจิรายย อยและวิสาหกจิขนาดย อม  
 จําแนกตามภาคธุรกิจและขนาดย�อม 
 ข'อมูลจากการสํารวจผู'ประกอบการวิสาหกิจรายย�อยและขนาดย�อมป� 2562 ทั้ง 5 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ขอนแก�น สงขลา และเชียงใหม� 2,058 ราย เปjน
วิสาหกิจรายย�อย 1,797 ราย ร'อยละ 87.3 แบ�งเปjนภาคการผลิต 325 ราย ร'อยละ 15.8 
ภาคการค'า 753 ราย ร'อยละ 36.6 และภาคการบริการ 719 ราย ร'อยละ 34.9 และเปjน
วิสาหกิจขนาดย�อม 261 ราย ร'อยละ 12.7 แบ�งเปjนภาคการผลิต 48 ราย ร'อยละ 2.3 
ภาคการค'า 95 ราย ร'อยละ 4.6 และภาคบริการ 118 ราย ร'อยละ 5.7 
 จําแนกตามเพศและขนาดของธุรกิจ 
 จากกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเพศของผู'ประกอบการ พบว�า ผู'ประกอบการมี 3 
ภาคธุรกิจ ได'แก� ภาคการผลิต ภาคการค'า และภาคการบริการ ส�วนมากเปjนเพศหญิง 
โดยวิสาหกิจรายย�อยมีผู'ประกอบการที่เปjนเพศหญิงอยู�ในภาคการผลิตร'อยละ 72.6 
ภาคการค'าร'อยละ 67.7 และภาคบริการร'อยละ 72.1 และวิสาหกิจขนาดย�อมมี
ผู'ประกอบการที่เปjนภาคการค'า ร'อยละ 60 ภาคการผลิตร'อยละ 35.4 และภาคบริการ
ร'อยละ 44.9 ซ่ึงสอดคล'องกับดัชนีผู'ประกอบการสตรีของมาสเตอร:การ:ด (Master 
card Index of Woman Entrepreneurs) จากการสํารวจผู'ประกอบการเพศหญิงใน 
58 ประเทศ พบว�า ประเทศไทยมีดัชนีผู'ประกอบการสตรีในป� 2562 อยู�อันดับที่ 14 จาก 
58 ประเทศทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากอันดับที่ 19 ในป� 25611 ซ่ึงสะท'อนให'เห็นถึงการเติบโต
และความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผู'ประกอบการเพศหญิงของประเทศไทย 
 รายจ�ายของกิจการ 
 เมื่อพิจารณาจากผู'ประกอบการที่ดําเนินวิสาหกิจรายย�อยและวิสาหกิจขนาด
ย�อม จําแนกตามรายจ�ายของกิจการ พบว�า วิสาหกิจรายย�อยและวิสาหกิจขนาดย�อม
ทั้ง 3 ภาคธุรกิจ มีรายจ�ายของกิจการ คือ ค�าวัตถุดิบ/ต'นทุนการผลิตสูงที่สุด โดย
วิสาหกิจรายย�อยในภาคการผลิตร'อยละ 76.0 ภาคการค'าร'อยละ 57.0 และภาคการ
บริการร'อยละ 59.4 และวิสาหกิจขนาดย�อมในภาคการผลิต การค'า และการบริการมี
รายจ�ายด'านค�าวัตถุดิบ/ต'นทุนการผลิตรัอยละ 68.8 46.3 และ 38.1 ตามลําดับ  

 การเปล่ียนแปลงด'านรายได'เฉล่ียต�อป�ของวิสาหกิจรายย�อย 
 เมื ่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงด'านรายได'เฉลี่ยต�อป�ของวิสาหกิจรายย�อย
ระหว�างป� 2550 และป� 2562 ทั้ง 3 ภาคธุรกิจ คือ ภาคการผลิต ภาคการค'า และภาค
การบริการ โดยวิสาหกิจรายย�อยป� 2550 มีรายได'เฉล่ียต�อป� คิดเปjนมูลค�า 420,000 
บาท 360,000 บาท และ 300,000 บาท ตามลําดับ และวิสาหกิจรายย�อยในป� 2562 
มีรายได'เฉล่ียต�อป�สูงข้ึนมากกว�าร'อยละ 30 จากป� 2550 และภาคการค'าและภาคการ
บริการมีรายได'เฉลี่ยต�อป�สูงขึ้นมากกว�าร'อยละ 50 จากป� 2550 ซึ่งสะท'อนถึงการ
พัฒนาของเศรษฐกิจไทยทั้ง 3 ภาคธุรกิจ ถึงแม'ว�าการเติบโตในภาคการบริการมี
อัตราการเติบโตสูงที่สุดใน 3 ภาคธุรกิจ แต�การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกว�า 10 ป� แสดง
ให'เห็นว�า ธุรกิจในประเทศไทย ภาคการค'ามีการเติบโตทางด'านรายได'เฉลี่ยต�อป�สูง
ที่สุด จากที่เคยเปjนรองภาคการผลิต แต�กลับมีรายได'เฉล่ียต�อป�สูงกว�าภาคการผลติ
ในป,จจุบัน 

ทีม่า : รายงานสถานการณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป� 2563 
   สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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ทีม่า : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ณ 15 ก.พ.2564    
ประมวลผลโดย : สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

  GDP MSME ไตรมาสท่ีส่ีของป# 2563 ลดลงร.อยละ 7.1 
โดยลดลงน'อยกว� าไตรมาส ก�อน ร'อยละ  9.2 มี มูลค� า  
1,421,127.9 ล'านบาท คิดเปjนสัดส�วนต�อ GDP รวมท้ัง 
ประเทศเท�ากับร'อยละ 34.3 เพ่ิมข้ึนเล็กน'อยจากสัดส�วน 
ร'อยละ 34.2 ในไตรมาสท่ีแล'ว ขณะท่ี GDP ของประเทศตาม
ประกาศของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ณ วันท่ี 15 ก.พ.2564 ลดลงร'อยละ 4.2 

  โดยเม่ือพิจารณาตามขนาดวิสาหกิจ พบว�า วิสาหกิจ
รายย�อย (Micro) ยังคงได'รับผลกระทบจากสถานการณ:
การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) มากท่ีสุด คือลดลงร'อยละ 10.8 สําหรับวิสาหกิจขนาด
ย�อม (SE) ลดลงร'อยละ 7.7 และวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) 
ลดลงร'อยละ 5.8 ซ่ึงเปjนการลดลงท่ีน'อยกว�าไตรมาสก�อน  

  ในด'านสาขาธุรกิจของ MSME ท่ีมี GDP ลดลง ส�วนใหญ� 
อยู�ในภาคบริการท่ีเก่ียวเน่ืองเปjนภาคการท�องเท่ียว ได'แก�  
ธุรกิจบริการท่ีพักแรมและบริการด'านอาหาร ท่ีลดลงร'อยละ  
35.2 ธุรกิจขนส�งและสถานท่ีเก็บสินค'า ท่ีลดลงร'อยละ 21.1  
และธุรกิจบริการด'านศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ  
ลดลงร'อยละ 7.3 ขณะท่ี GDP MSME ในธุรกิจการขายส�ง
และการขายปลีก ลดลงร'อยละ 3.1 ธุรกิจการผลิต ลดลง 
ร'อยละ 0.7 และธุรกิจการก�อสร'าง ลดลงร'อยละ 0. 3 

 สําหรับ GDP MSME ในสาขาธุรกิจท่ียังสามารถขยายตัวได'ต�อเน่ือง ได'แก� ธุรกิจบริการข'อมูลข�าวสารและการสื่อสาร ขยายตัวร'อยละ  
5.7 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย: ขยายตัวร'อยละ 1.3  

 ในส�วนของภาพรวมสถานการณ:ของ MSME ป� 2563 พบว�า ต้ังแต�ช�วงคร่ึงหลังของป�เปjนต'นมา หลายสาขาธุรกิจมีการฟ��นตัวอย�าง 
เห็นได'ชัด เปjนผลมาจากการผ�อนคลายมาตรการควบคุมการแพร�ระบาดของโควิด-19 รวมท้ังผลจากมาตรการต�างงๆ ของภาครัฐ ไม�ว�าจะ 
เปjนมาตรการช�วยเหลือทางการเงิน เช�น มาตรการพักชําระหน้ี การให'สินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา หรือ soft loan มาตรการลดรายจ�ายให'ธุรกิจ เช�น  
การลดค�านํ้าค�าไฟ การลดเงินสบทบเข'ากองทุนประกันสังคมในส�วนของนายจ'าง รวมท้ังมาตรการกระตุ'นการใช'จ�ายในไตรมาสสุดท'าย คือ  
โครงการคนละคร่ึง ท่ีมีส�วนช�วยสําคัญในการฟ��นตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งธุรกิจรายย�อย (Micro) ท่ีเห็นว�าได'รับประโยชน:จาก 
โครงการดังกล�าวมากท่ีสุด ในขณะท่ีธุรกิจภาคบริการ ได.แก  ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจร.านอาหาร ธุรกิจขนส งบุคคล หรือธุรกิจด.านบันเทิงและ
สันทนาการต างๆ ยังคงฟzWนตัวได.ช.า จากการท่ีนักท�องเท่ียวต�างชาติยังไม�กลับเข'ามา รวมท้ังการแพร�ระบาดของโควิด-19 คร้ังใหม�ตั้งแต�  
ช�วงปลายป� ซ่ึงปกติจะเปjนฤดูกาลท�องเท่ียว จากป,จจัยสนับสนุนและป,จจัยด'านลบข'างต'น ส�งผลให' GDP MSME ป# 2563 ปรับตัวลดลง 
ร.อยละ 9.1 น'อยกว�าการลดลงร'อยละ 9.7 ในช�วง 9 เดือนแรกของป� 2563 

 ในด'านการส�งออกของ MSME ในป� 2563 มีมูลค�า 7,178,494.0 ล'านบาท และเม่ืออยู�ในรูปดอลลาร:สหรัฐ จะมีมูลค�า 27,064.6 ล'าน
เหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงเท�ากับร'อยละ 17.3 โดยมีสัดส�วนมูลค�าการส�งออกต�อการส�งออกรวมเท�ากับร'อยละ 11.7 ท้ังน้ี ตลาดส�งออก
หลักของ MSME ได'แก� อาเซียน จีน ญ่ีปุ�น และสหภาพยุโรป มีการปรับตัวลดลง มีเพียงตลาดสหรัฐท่ีขยายตัวได'ร'อยละ 38.6 
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01 การดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํป� 2563 ของ สสว. 
 แผนปฏิบัติการ สสว. (ฉบับทบทวนป� 2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

 ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

 กลุ�มการส�งเสริม MSME ภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

 ผลการดําเนินงานของ สสว. ภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว.  

- ยุทธศาสตร8ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด%วย BIG DATA 

- ยุทธศาสตร8ที่ 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให%เข%าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 
- ยุทธศาสตร8ที่ 3 สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโตและก%าวสู�สากล 

- ยุทธศาสตร8ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค8กรให%มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
�   ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ของสํานักงานคณะกรรมการป^องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งรัฐ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ร�วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท%องถิ่น และคณะท่ีปรึกษาจาก 3 สถาบัน 
ประกอบด%วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 และโรงเรียนนายร%อยตํารวจ ดําเนินการประเมิน ITA ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

�   ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (ทุนหมุนเวียน)  
       ผู%ประเมิน: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
�   การสํารวจความพึงพอใจของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียของ สสว. และการสํารวจร%อยละของ MSME ที่ได%รับบริการ/เข%าร�วมโครงการจาก สสว. แล%วธุรกิจดีข้ึน 

      ผู%ประเมิน: บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสริช8 จํากัด 
�   การแสดงเจตจํานงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใส ของ สสว. ป� 2563 

02 การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 
   มาตรการ MSME 2020 และการสร%างปbจจัยเอ้ือ 
   โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย 
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ป� 2563 
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แผนปฏิบัติการ สสว. ป� 2560-2564 โดยเน%นพัฒนาบทบาทและเช่ือมโยงการทํางานกับหน�วยงานต�างๆ และเพ่ือให%แผนปฏิบัติการ สสว. มีความทันสมัย จึงได%มีการทบทวนเปeนประจําทุกป� และจากสภาวะแวดล%อมท้ังปbจจัยภายในท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 12 มี.ค.2562 กําหนดให%หน�วยงานของรัฐ ปรับปรุงกรอบเวลาของแผนระดับ 3 คือ แผนปฏิบัติการ สสว. และแผนการส�งเสริม SME ให%สอดคล%องกับยุทธศาสตร8ชาติ 20 ป� (2561-
2580) และแผนแม�บทภายใต%ยุทธศาสตร8ชาติ แผนอ่ืนๆ โดยในช�วงแรกให%สิ้นสุดภายในป� 2565  

ดังน้ัน สสว. จึงจําเปeนต%องศึกษา ทบทวนปbจจัยท่ีเปeนประเด็นสําคัญต�อการปรับเปล่ียนทิศทางและกลยุทธ8 ประเด็นความท%าทาย เป̂าหมายของแผนในระดับต�างๆ และการปรับบทบาท ภารกิจของ สสว. ให%ตอบสนองต�อนโยบาย 
ยุทธศาสตร8ชาติ เพ่ือกําหนดทิศทางขององค8กรให%ชัดเจนและตอบสนองความคาดหวังของผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย (STAKEHOLDER) ต�างๆ และพัฒนาเคร่ืองมือในการผลักดันแผนปฏิบัติการ สสว. ให%บรรลุเป̂าหมายได%อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แผนปฏิบัติการ  สสว. (ฉบับทบทวนป� 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการ สสว. (ฉบับทบทวนป� 2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 
01  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป� 2563 ของ สสว. 

หมายเหตุ: ได%รับอนุมตัิจาก ผอ.สสว. เมื่อ 7 ต.ค.2562 

ทีม่า:  ฝmายกลยุทธองค8กร  
   สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

แผนปฏิบัติการ สสว. แผนปฏิบัติการ สสว. ป� 2560-2565 

(ฉบับทบทวนป� 2563-2565) 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 - หน%า 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม ประจําป� 2563 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม (เฉพาะกิจ) คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 ได%รับการจัดสรร
เงินกองทุนเพิ่มเติม จํานวน 705,000,000 บาท (9 โครงการ) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 20 ก.พ.2563 ถึง 19 ก.พ.2564   

ต�อมาได%อนุมัติยกเลิกโครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ในคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563 ซ่ึงได%นํา
งบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข%ากองทุนฯ แล%ว ทําให%เหลืองบประมาณ 
จํานวน 695,000,000 บาท 

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�ายประจําป� 2563 

งบประมาณป� 2563 จํานวน 1,188,738,000 บาท สําหรับดําเนินการ
ส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 882,658,400 บาท (43 งาน/
โครงการ) และเปeนค�าใช%จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน จํานวน 
306,079,600 บาท ระยะเวลาดําเนินงานรวม 12 เดือน ตั้งแต� 1 ต.ค.
2562 ถึง 30 ก.ย.2563 

สสว. ได%รับการจัดสรรงบประมาณประจําป� 2563 รวมจํานวน 1,893,780,000 บาท 
เพ่ือดําเนินงาน/โครงการ ส�งเสริมและสนับสนุน MSME ผ�านงาน/โครงการท่ีสําคัญ 
จํานวน 52 งาน/โครงการ ภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 และโครงการ
สนับสนุน SMEs รายย�อย ภายใต%งบกลางรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562 จํานวน 
1 โครงการ  

แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว.  

13 โครงการ / 6 ตัวช้ีวัด 
------------------------------- 
(1) หน�วยงานท่ีนําแผนการส�งเสริม

ไปใช%เปeนแนวทางเพื่อการส�งเสริม 
MSME เป̂าหมาย 3  หน�วยงาน 

(2) หน�วยงานท่ีเข%าร�วมกระบวนการ
ติดตามประเมินผลเพิ่มข้ึน 
เป̂าหมาย  1  หน�วยงาน 

(3) เครือข�ายความร�วมมือในการ
ส�งเสริม MSME เป̂าหมาย 29 
เครือข�าย 

(4) พัฒนาฐานข%อมูล MSME 
เป̂าหมาย 4 ด%าน และการ
เช่ือมโยง 

(5) พัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห8
และประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ/นําไปใช%ประโยชน8 
เป̂าหมาย  1 เร่ือง 

(6) รายงานวิจัยและประเมินผลทาง
เศรษฐกิจของ MSME เผยแพร�
ต�อสาธารณะ เป̂าหมาย 3 เร่ือง 

14 โครงการ / 6 ตัวช้ีวัด 
-------------------------------------- 
(1) มีเกณฑ8การประเมินศักยภาพ

ผู%ประกอบการ (MSME Scoring) 
เป̂าหมาย 1 เร่ือง 

(2) การศึกษาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ      
ให%ง�ายต�อการทําธุรกิจ เป̂าหมาย 1 เร่ือง 

(3) ยกระดับของศูนย8ให%บริการ MSME 
เป̂าหมาย 4 ศูนย8กลุ�มจังหวัด 

(4) MSME ได%รับการบริการข%อมูลองค8ความรู% 
เป̂าหมาย 184,000 ราย 

(5) มีการพัฒนาเคร่ืองมือการให%บริการ 
MSME ด%วย ICT, SME CONNEXT,        
SME ONE เป̂าหมาย 2 ระบบ 

(6) จํานวนท่ีปรึกษาในระบบเพิ่มข้ึน เป̂าหมาย 
800 ราย 

18 โครงการ / 5 ตัวช้ีวัด 
-------------------------------- 
(1) จํานวน MSME ได%รับการพัฒนา

ศักยภาพในการเร่ิมต%นธุรกิจ 
เป̂าหมาย 3,300 ราย 

(2) เครือข�ายของคลัสเตอร8ท่ีได%รับ
การเพิ่มศักยภาพ เป̂าหมาย        
30 คลัสเตอร8 

(3) MSME ท่ีได%รับการยกระดับ
มาตรฐาน เป̂าหมาย 200 ราย 

(4) MSME ได%รับการส�งเสริมสู�สากล 
เป̂าหมาย 2,000 ราย 

(5) MSME ท่ีมีการนํานวัตกรรม/
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช%ในการ
พัฒนาธุรกิจ เป̂าหมาย 6,900 
ราย 

7 โครงการ / 5 ตัวช้ีวัด 
----------------------------- 
(1) ค�าเฉล่ียเพิ่มข้ึนของผลการ

ประเมิน Core Competency 
เป̂าหมาย ร%อยละ 5 

(2) ปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน
ภายในองค8กรให%ทันสมัย 
เป̂าหมาย 4 ระบบ 

(3) ผลการดําเนินงานเปeนไปตาม
เกณฑ8มาตรฐาน เป̂าหมาย      
3 หน�วยงาน 

(4) จํานวนรายงานการบริหาร
จัดการด%านการเงินของ
ผู%ประกอบการท่ีได%รับการ
สนับสนุนจาก สสว.       
เป̂าหมาย 2 เร่ือง 

(5) ร%อยละความพึงพอใจของ
ผู%รับบริการ เป̂าหมาย              
ร%อยละ 80 

 

 

 
 

 
ตัวช้ีวัด
ภายใต%
แผน 

ปฏิบตัิการ
ประจําป� 
2563          

ของ สสว. 
 

 

 

 

 

งบกลางรายจ�าย 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562 เห็นชอบ
มาตรการกระตุ%นเศรษฐกิจโดยให%ใช%จ�ายจากงบประมาณรายจ�ายประจําป�
งบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปeน (งบกลางป� 2562) ผ�านกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย จํานวน 
10,000,000,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงานรวม 16 เดือนตั้งแต� ธ.ค. 
ถึง มี.ค.2564  



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 - หน%า 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร8ที่  1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด%วย BIG DATA ประกอบด%วย 6 
ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเป^าหมายได%ท้ังหมด 

 ยุทธศาสตร8ที่  2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให%เข%าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด%วย 
6  ตัวชี ้วัด  สาม ารถ บ รรลุเป^าห ม าย ร วม ทั ้งสิ ้น  5 ตัวชี ้วัด  แล ะมี 1  ตัวชี ้วัดที ่ เปeนการ
ดําเนินงานยกระดับของศูนย8ให%บริการ MSME (ศูนย8กลุ�มจังหวัด) ซ่ึงได%มีการปรับโครงสร%าง
องค8กร เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564  

 ยุทธศาสตร8ท่ี 3 สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโตและก%าวสู�สากล ประกอบด%วย 5 ตัวชี้วัด 
สามารถบรรลุเป^าหมายได%ทั้งหมด 

 ยุท ธ ศ า ส ต ร8ที ่ 4  เพ่ิมศักยภาพองค8กรให%มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
ประกอบด%วย 5 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุเป̂าหมายได%ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. ท่ีประกอบด%วย  4 ยุทธศาสตร8 

ซ่ึงสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร8

ชาติ 20 ป� แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

ฉบับท่ี 12 และแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 4 

และนํามาสู�การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 

เพ่ือใช%ในการขับเคล่ือนองค8กร 

สรุปผลการดําเนินงานภายใต% 4 ยุทธศาสตร8 รวมท้ังสิ้น 22 ตัวช้ีวัด 

สามารถดําเนินการได%บรรลุเป̂าหมาย ดังน้ี 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 - หน%า 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว. 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 - หน%า 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ�มการส�งเสริม MSME ภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว.  

Ecosystem ECO Ecosystem ECO 

Early Stage 

ES 

Micro 

M 

Small 

S Ecosystem ECO 

ยุทธศาสตร2 ท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของ
ประเทศด%วย BIG DATA  
  

บูรณาการกับหน�วยงานที่เกี่ยวข%องกับการส�งเสริม  
MSME ตามบทบาท ภารกิจหลักของ สสว. ประกอบด%วย  
บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล        
ให%ครอบคลุมหน�วยงานส�งเสริม SME ของประเทศ  
บูรณาการในการพัฒนาฐานข%อมูล MSME ในการจัดทํา  
MSME BIG DATA ซ่ึงขยายฐานข%อมูลในกลุ�ม Micro  
Enterprise การพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห8 / 
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด%าน MSME  

เป5าประสงค2 สร%างโครงการส�งเสริม MSME ท่ีส�งผลกระทบต�อ 
เศรษฐกิจสูง (High Impact) ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง  

(1) งานจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม  

(2) งานจัดทํายุทธศาสตร8และแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาด กลาง และขนาดย�อมรายสาขา รายพ้ืนท่ี  

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและขับเคล่ือนแผน
ส�งเสริม SME 

(4) โครงการจัดทําแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม ฉบับท่ี 5   

(5) งานติดตามและประเมินผลโครงการส�งเสริม SME  
(6) งานดําเนินการตามกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ  
(7) งานสร%างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ  
(8) งานดําเนินกิจกรรมภายใต%กรอบคณะทํางานอาเซียนด%าน 

SME ( ASEAN SME Agencies Working Group:  ASEAN 
SMEWG)   

(9) งานจัดทําและปรับปรุงฐานข%อมูล SME ประเทศไทย  
(10) โครงการศึกษาการประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจสําหรับ SME   
(11) งานจัดทํารายงานสถานการณ8วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม ประจําป�  
(12) งานจัดทําดัชนีช้ี วัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู%ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  
(13) โครงการสํารวจความต%องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม (SME Survey) 
 

ยุทธศาสตร2ท่ี 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให%เข%าถึง  
MSME และเศรษฐกิจชุมชน  
  

ส� ง เ ส ริ ม  MSME แ ล ะ เ ศร ษ ฐกิ จ ชุ ม ช น ผ� า น ก ล ไ ก   
ประกอบด%วย การพัฒนาสภาวะแวดล%อมที่เอ้ือต�อการ 
เติบโตของ MSME การกําหนดนิยาม หลักเกณฑ8การ 
ประเมินศักยภาพ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให%ง�ายต�อ
การทําธุรกิจ พัฒนา ส�งเสริม MSME อย�างเปeนระบบ  
ยกระดับการให%บริการศูนย8 OSS และเชื่อมโยงนโยบาย
ของรัฐในการส�งเสริมให% ผู%ประกอบการรายย�อยเข%าถึง
แหล�งเงินทุน ได%รับองค8ความรู%ในการดําเนินธุรกิจ 
รวมถึงการพัฒนาเครือข�ายที่ปรึกษาให%ได%รับบริการ
อย�างทั่วถึง  

เป5าประสงค2 เช่ือมโยงมาตรการภาครัฐแก� MSME อย�างท่ัวถึง  

(14)  โครงการพัฒนาระบบฐานข%อมูลการประเมินความน�าเช่ือถือ 
SME (SME Credit Rating) 

(15) โครงการศึกษากฎหมายท่ีเอ้ือและลดอุปสรรคต�อการประกอบ
ธุรกิจของ SME 

(16) โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME 
Scoring/Big DATA) 

(17)  โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 

(18)  โครงการศูนย8ให%บริการ SME ครบวงจร  
 (SME One-stop Service Center: OSS) 
(19) งานพัฒนาองค8ความรู%สําหรับ SME (Knowledge Center) 
(20) โครงการพัฒนาระบบ SME CONNEXT 
(21)  โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให%บริการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(22) โครงการพัฒนาระบบการให%ความรู%ในการดําเนินธุรกิจแบบ

ครบวงจร (SME Academy 365) 
(23) โครงการพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพ่ิมช�องทางการตลาดให%แก� 

SME 
(24) โครงการส�งเสริมความรู%ด%านบริหารความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค%าระหว�างประเทศ          
(FX Option/Trade Related Fees) 

(25)  โครงการ Train the Coach 
(26) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู%ให%บริการ

ทาง ธุรกิจ (Service Provider)  
(27) โครงการพัฒนาระบบให%เอกชนสามารถเปeนหน�วยงานส�งเสริม 

MSME 

ยุทธศาสตร2ท่ี 3 สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโตและก%าวสู�สากล 
 

พัฒนาและต�อยอดองค8ความรู%ให%กับผู%ประกอบการ ประกอบด%วย การ
ส�งเสริมการเร่ิมต%นธุรกิจ (Early Stage/Startup) ในการสร%างองค8
ความรู% บ�มเพาะธุรกิจให%มีรายได%จากการประกอบธุรกิจ ส�งเสริมให%
รวมกลุ�มและก%าวสู�สากล (Internationalization) ผนึกกําลังเปeน
เครือข� ายพันธมิ ตรกั นในระดั บห� วงโซ� มู ลค� า อีกทั้ งส� งเสริม
ผู%ประกอบการให%มีมาตรฐาน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ8และบริการให%
ตอบสนองต�อความต%องการในปbจจุบัน ส�งเสริมการใช%นวัตกรรมและ
การปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation) การ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ8ให%มีมูลค�าเพิ่มและมี
สามารถแข�งขันในระดับสากลได% 

เป5าประสงค2 เพิ่มขีดความสามารถให% MSME เติบโตได%ตามวงจรธุรกิจ 
(Business Life Cycle)  

(28) โครงการพัฒนาผู%ประกอบการใหม� (Early Stage) 
(29) โครงการพัฒนาผู%ประกอบการเพ่ือสร%างความเข%มแข็งแก�ธุรกิจชุมชนตาม

แนวพระราชดําริ 
(30) โครงสนับสนุนเครือข�าย SME 
(31) โครงการประกวด SME National Awards 
(32) โครงการยกระดับผู%ประกอบการรายย�อย 
(33) โครงการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) 
(34) โครงการส�งเสริมและพัฒนา SMEs บัญชีเดียว 
(35) โครงการพัฒนาสู�สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
(36) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ8เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู�ตลาดสากล 
(37) โครงการพัฒนาศักยภาพและช�องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผู%ประกอบการ

SME 
(38) โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME 
(39) โครงการ Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ8สําหรับวิสาหกิจรายย�อย/                

วิสาหกิจชุมชน 
(40) โครงการจัดงานแสดงสินค%าท่ัวประเทศ SME FEST 
(41) โครงการยกระดับธุรกิจเร่ิมต%น (Boost Up New Entrepreneurs) 
(42) โครงการพันธมิตรสร%างแบรนด8และธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนในการแข�งขัน        

(Born Strong) 
(43) โครงการเพ่ิมศักยภาพผู%ประกอบการออนไลน8ด%วย Digital Marketing 
(44) โครงการปb�นดาว 
(45) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

 

ยุทธศาสตร2ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค8กรให%มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Agency) 
 

พั ฒ น า อ ง ค8 ก ร ใ ห% มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ มี ม า ต ร ฐ า น 
ประกอบด%วย ปรับโครงสร%างองค8กรให%สอดคล%องกับ
ภารกิจ การพัฒนาบุคลากรให%มีความรู%ความสามารถ
รองรับภารกิจขององค8กร พัฒนาทักษะของบุคลากรให%มี
ความเช่ียวชาญในแต�ละตําแหน�ง (Competency) สร%าง
แรงจูงใจการทํางานให%มีการเติบโตตามเส%นทางสาย
อาชีพ (Career Path) ให%ความสําคัญกับการปรับปรุง
ระบบงานห%ทันสมัย ยกระดับการบริหารจัดการสู� Smart 
Office ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบข%อบังคับภายใน
องค8กร รวมถึงการประชาสัมพันธ8 สร%างการรับรู%ให%เปeนที่
รู%จักในวงกว%างและผลักดันองค8กรให%เน%นประสิทธิผลและ
มีธรรมาภิบาล 

เป5าประสงค2 พัฒนาองค8กรและบุคลากรให%มีมาตรฐานเปeนท่ี
ยอมรับ พร%อมตอบสนองความต%องการผู%รับบริการ  

(46)  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 

(47)  งานพัฒนาศักยภาพด%านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(48) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการ
สํานักงาน Smart Office 

(49)  งานสนับสนุนและวางแผนองค8กร  

(50) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายของรัฐ 

(51) งานบริหารจัดการกองทุนร�วมลงทุน 

(52) โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให%แก�  
SME 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 
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MSME ได%รับการพัฒนาและได%รับประโยชน8  

255,449 ราย (เป̂าหมาย 235,402 ราย) 

จํานวนราย  

เกิดมูลค�าเศรษฐกิจรวม  

11,662.47 ล;านบาท (เป̂าหมาย 5,690.66 ล%านบาท) 

ราย  

ราย 

ราย 

              ยุทธศาสตร2ท่ี 1                   ยุทธศาสตร2ท่ี 2                   ยุทธศาสตร2ท่ี 3                 ยุทธศาสตร2ท่ี 4               

-  430.79  11,231.68   -  

Ecosystem        
   มาตรการช�วยเหลือ  

SME ท่ี ได%รับผลกระทบ  
จาก COVID-19      

   ผลักดันมาตรการ  
ส�งเสริมให% SME           
เข%าถึงจัดซ้ือจัดจ%าง
ภาครัฐ โดยประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา        
22 ธ.ค.63      

   การเปeนเจ%าภาพ   
แผนงานบูรณาการ       

   ศึกษาเพ่ือจัดทําแผน  
ส�งเสริม SME ฉบับท่ี 5     

   เกิดความร�วมมือ  
ระหว�างประเทศใน
กรอบทวิภาคี/           
พหุภาคี/อาเซียน           
เกิดเครือข�ายความ
ร�วมมือ 34 เครือข�าย
ความร�วมมือ    

   จัดทําฐานข%อมูล SME    
เช่ือมโยง ข%อมูลเข%าสู�
ระบบ SME Big Data     

Ecosystem   
   พัฒนาโค%ช (Train  

the  Coach)  ขยาย
บทบาท  ให%คําปรึกษา
แนะนําระบบ  SME 
Coaching Online    
/ 11 ต%นแบบ   
ผู%ประกอบการ SME 
4.0  สามารถ 
ปรับเปล่ียนแนวทาง
เปeน Digital  
Transformation     

   SME Knowledge     
Center ท่ีรวบรวม 
องค8 ความรู%สําหรับ  
ธุรกิจ SME  

   SME ONE เว็บไซต8 
รวบรวมข%อมูล  
ข�าวสาร  กิจกรรม/ 
โครงการภาครัฐ- 
เอกชน  

   SME CONNEXT  
ช�องทางการ 
ประชาสัมพันธ8  

   OSS ศูนย8ให%บริการ  
SME  ครบวงจร 77 
จังหวัดท่ัวประเทศ   

Early Stage   
   10,293 ราย ได%รับ

การพัฒนา   
   เกิดมูลค�าเศรษฐกิจ  
      1,352.52 ล%านบาท    

Ecosystem    
   จัดทําแผน 

ยุทธศาสตร8และ 
แผนปฏิบัติการ
ด%านการบริหาร  
และพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล   

   ผลักดันองค8กร 
ให%มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ8  
มาตรฐาน 
(กรมบัญชีกลาง/  
ป.ป.ช./ก.พ.ร.)     

 

  

Micro  
    22,229 ราย ได%รับ  

การพัฒนา   
    เกิดมูลค�าเศรษฐกิจ   
      1,996.41 ล%านบาท     

Small 
    17,643 ราย ได%รับ

การพัฒนา    
   เกิดมูลค�าเศรษฐกิจ

7,882.75 ล%านบาท   

 

เกิดมูลคHาเศรษฐกิจ   
(ล;านบาท)    

กลุHมการสHงเสริม  

ผลการดําเนินงานของ สสว. ภายใต%แผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ของ สสว.  

สสว. ดําเนินการส�งเสริมและสนับสนุนให%วิสาหกิจเร่ิมต%นและผู%ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย�อม ได%รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล%องกับศักยภาพและขนาดของธุรกิจ ด%วยการ  
พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต%นให%สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได% ส�งเสริมวิสาหกิจรายย�อย 
(Micro) ให%สามารถทําธุรกิจได%อย�างต�อเน่ืองและมีความรู%ที่เพียงพอในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้ง  
พัฒนาธุรกิจขนาดย�อม (Small) ให%สามารถก%าวไปสู�การประกอบธุรกิจสมัยใหม�และรู%ทันการ
เปล่ียนแปลง ตลอดจนยกระดับให%วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพ (Medium & High    
Potential) มีความเข%มแข็งเพียงพอในการเข%าสู�การแข�งขันในระดับสากล เพ่ือสร%างความเติบโต 
เปeนพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให%แก�ประเทศ    

  

ค�าใช%จ�ายในการดําเนินงาน  
และบริหารกองทุน  

306,079,600 บาท   

งบประมาณดําเนินการ 
ส�งเสริมและสนับสนุน MSME  

1,587,658,400 บาท  

16.16% 

83.84% 

ภาพรวมเบิกจ�ายและผูกพัน  
  1,440,492,707.17 บาท   
  (76.07%)  
ภาพรวมเงินคงเหลือ   
  453,245,292.83 บาท          
  (23.93%)  
งบประมาณรวม 

1,893,738,000 บาท   

(ข%อมูล ณ ส้ินป�บัญชี) 

เบิกจ�าย  
และผูกพัน  
62.53% 

คงเหลือ 
21.30% 

คงเหลือ 
2.63% 

เบิกจ�าย   
และผูกพัน 
13.54% 

ค�าใช%จ�ายในการ 
ดําเนินงานและ
บริหารกองทุน  

งบประมาณ
ดําเนินการส�งเสริม
และ สนับสนุน MSME  

การจัดสรรงบประมาณป� 2563 

งบประมาณ (บาท)   

จัดสรร      82,973,000    

% การใช%จ�าย   

ใช%ไป 73.22%   
คงเหลือ 26.78%  

ยุทธศาสตร8ท่ี 1  

ยกระดับการบูรณาการ MSME 
ของประเทศด%วย BIG DATA  

ยุทธศาสตร8ท่ี 2  
พัฒนากลไกการส�งเสริมให%เข%าถึง  
MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

งบประมาณ (บาท)  

จัดสรร      741,823,400  

% การใช%จ�าย   

ใช%ไป 54.52%  
คงเหลือ 45.48%  

งบประมาณ (บาท)  

จัดสรร      719,949,900  

% การใช%จ�าย   

ใช%ไป 95.70%  
คงเหลือ   4.30%  

ยุทธศาสตร8ท่ี 3  
สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโต 
และก%าวสู�สากล 

งบประมาณ (บาท)  

จัดสรร      42,912,100  

% การใช%จ�าย   

ใช%ไป 69.80%  
คงเหลือ 30.20%  

ยุทธศาสตร8ท่ี 4  

เพิ่มศักยภาพองค8กรให%มีสมรรถะสูง   
(High Performance Agency)  

หมายเหตุ: จากสถานการณ8การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดป�งบประมาณ 2563 ส�งผลให%ต%องปรับเปลี่ยนแผนและรูปแบบในการดําเนินงานให%สอดคล%องกับ
สถานการณ8ปbจจุบัน ซึ่งการจัดประชุม/เข%าร�วมกิจกรรมกับต�างประเทศ ได%ปรับเปล่ียนมาเปeนการประชุม/การเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน8 สําหรับกิจกรรมภายในประเทศ ได%จัดกิจกรรมเปeนกลุ�ม
ย�อย การเข%าไปยังสถานประกอบการโดยตรง หรือเปeนรูปแบบออนไลน8แทน เช�น การจัดทํา E-book / แผ�นพับประชาสัมพันธ8 (Brochure) การประชุมออนไลน8 และอบรมเผยแพร�ความรู% การจัดทํา 
VDO clip เผยแพร�ทาง Facebook / YouTube / Line และใช% Social Media ต�างๆ เพ่ือเปeนการตอบสนองกับสถานการณ8ได%ทันท�วงที ซ่ึงจากการปรับเปล่ียนรูปแบบดังกล�าว ส�งผลต�อการใช%จ�าย
งบประมาณในแต�ละยุทธศาสตร8ไม�เปeนไปตามแผนท่ีกําหนดและโครงการจํานวนหน่ึงได%รับการชยายระยเวลาดําเนินงานไปส้ินสุดในป� 2564 จึงทําให%มีงบประมาณคงเหลือมากกว�าปกติ 

ผลการใช%จ�ายป� 2563 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 
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SME ได%รับประโยชน8    4,189 ราย    

 

ยุทธศาสตร8ท่ี 1  
ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด%วย BIG DATA    

                บูรณาการขับเคลื่อนการส�งเสริม SME                                                                บูรณาการความร�วมมือระหว�างประเทศ                                                                      บูรณาการฐานข%อมูล BIG DATA    

Ecosystem ECO 

มาตรการสHงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยHอม  

  มาตรการช�วยเหลือ SME ท่ีได%รับผลกระทบจากสถานการณ8 COVID-19   
นําเสนอต�อนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังพิจารณา      

 ผลักดันมาตรการส�งเสริมให% SME เข%าถึงการจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ    

การเปNนเจ;าภาพแผนงานบูรณาการ “พัฒนาผู%ประกอบการและวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2563” มีหน�วยร�วม       
ดําเนินการ 25 หน�วยงาน ได%รับการจัดสรร 1,738,044,800 บาท ผลการ
ดําเนินงานพบว�า SME ได%รับประโยชน8รวมท้ังส้ิน 460,325 ราย แบ�งเปeนจาก
วิสาหกิจในระยะเร่ิมต%น (Early Stage) 20,358 ราย วิสาหกิจรายย�อย (Micro) 
32,247 ราย วิสาหกิจขนาดย�อม (Small) 85,421 ราย วิสาหกิจขนาดกลางและ
วิสาหกิจท่ีมีศักยภาพ (Medium & High Potential) 1,370 ราย พัฒนาปbจจัย 
แวดล%อมในการส�งเสริม SME ให%มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) ด%วยระบบส�งเสริม  
SME 320,929 ราย และ 92 ศูนย8 ประกอบด%วย ศูนย8 OSS ครบวงจร ศูนย8 SME 
Support & Rescue Center ศูนย8ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ศูนย8นวัตกรรมการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ8เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม และศูนย8พัฒนา
ศักยภาพและมาตรฐานของสถานท่ีผลิตเคร่ืองสําอางในการปฏิบัติตามแนวทาง
วิธีการท่ีดีในการพัฒนาผลิตเคร่ืองสําอางของอาเซียน และสามารถทําให%เกิด
มูลค�าทางเศรษฐกิจได%รวม 25,080.44 ล%านบาท  

จัดทํากฎกระทรวง กําหนด      
พัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัด         
จ% าง พั ส ดุ ท่ี รั ฐต% อ ง กา ร        
ส� งเ สริมห รื อ ส นั บ ส นุ น  
พ.ศ.2563          
ประกาศราชกิจจานุเบกษา       
เม่ือ 29 มกราคม 2563       

ประกาศใช%กฎกระทรวงกําหนด 
พัสดุ และวิ ธีการจั ดซ้ื อจ% าง    
พัสดุท่ีรัฐต% องการส�งเสริ ม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2563         
ประกาศราชกิจจานุเบกษา         
เม่ือ 22 ธันวาคม 2563      

ศึกษาเพื่อจัดทําแผนสHงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยHอม    
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2565-2570) และอยู�ระหว�างเสนอ (ร�าง) แผนการส�งเสริม        
SME (พ.ศ.2564-2565) ท่ีผ�านความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ       
และสังคมแห�งชาติแล%ว เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต�อไป      

ศึกษาการประเมินมูลคHาทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดย�อมในกลุ�ม Startup/Strong/Regular & Turn Around/Ecosystem     
และกลุ�มวิสาหกิจรายย�อย       

ศึกษาแนวทางการสHงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME     
และสานต�อการพัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารแผนการส�งเสริม SME      

ศึกษาสถานการณ2และศักยภาพเชิงลึกของวิสาหกิจขนาดยHอย       
(Micro Enterprise)          

รายงานสถานการณ2เฉพาะเร่ือง “บทวิเคราะห8ผลกระทบจากสถานการณ8       
COVID-19 ต�อ MSME ใ นช�วงคร่ึงป� แรกของป�  2563 และบทวิเ ค ร า ะ ห8      
สถานการณ8และแนวโน%ม SME ป� 2563-2564 และผลกระทบจากการข้ึนค�าแรง     
ข้ันตํ่าและเงินบาทแข็งค�า”     

 

ความรHวมมือทวิภาคี (Bi-lateral)  

สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยดําเนินงานใน 3 กรอบความร�วมมือหลัก  

การสร%าง 
เครือข�าย
ผู%ประกอบการ 
ให%ต�อยอดธุรกิจ
ใน 4 ด%าน  

 ความรHวมมือกับ Exim Bank เช่ือมโยงผู%ผลิต ผู%ส�งออกและผู%ซ้ือในต�างประเทศ
จากกลุ�มประเทศ CLMV และ ASEAN ผ�านกิจกรรม Global Business รูปแบบ
ออนไลน8   

 ค วา มรH ว มมื อ กับ  HKTDC Hong Kong ส� งเสริ มสิ น ค% าไ ท ย / ผ ลั ก ดั น   
อุตสาหกรรมสร%างสรรค8 และสร%างตลาดให%กับสินค%าความคิดสร%างสรรค8ของไทย
สาขาของขวัญของชําร�วย ผลักดันเข%าสู�ตลาดเป̂าหมาย ได%แก� จีนและฮ�องกง   

 ความรHวมมือกับ Google Thailand ช�วยเหลือผู%ประกอบการ SME ไทยให%รู%จัก
การขายของ Online ในกิจกรรม “สะพานดิจิทัล”    

 ความรHวมมือกับ Bank of China ให%สิทธิประโยชน8 SME จับคู�ธุรกิจของ SME 
ไทย-จีน/ให%ส�วนลดในการเข%ารับบริการจากธนาคารกับ SME ไทย ท่ีผ�านการ
ตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานของแต�ละประเทศ และขยายความร�วมมือ
แลกเปล่ียนข%อมูลการส�งเสริม SME ไทย-จีน  

 ความรHวมมือกับ Doshisha University ประเทศญีปุeน เร่ืองวิจัยและ
แลกเปล่ียนความรู%เชิงวิชาการในการส�งเสริมผู%ประกอบการ SME ของไทยและญ่ีปุmน     

ความรHวมมือพหุภาคี (Multi-lateral)    

การสร%างเครือข�ายภาคี
หน�วยงานภาครัฐ-
เอกชนท้ังในและ
ต�างประเทศ 

 การเตรียมการเปNนเจ;าภาพจัดประชุม APEC SME Working Group คร้ังท่ี 54 
และ APEC SME Ministerial Meeting คร้ังท่ี 28 ณ ประเทศไทยในป� 2565    

 ความรHวมมือกับ สวทช. และ Korea Technology Finance Corporation 
(KOTEC) การแลกเปล่ียนองค8ความรู% การสร%างโปรแกรมสนับสนุนการเติบโต/การ
พัฒนา Tech-startup SMEs เพื่อเพิ่มโอกาสการเข%าถึงแหล�งเงินทุน โดย บสย.ช�วยคํ้า
ประกันสินเช่ือ ภายใต% “โครงการคํ้าประกันสินเช่ือ Start-Up & Innobiz” และการ
ประเมินศักยภาพทางธุรกิจจุดแข็ง/โอกาส SME ไทย เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง เพิ่มขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการดําเนินธุรกิจ โดย สวทช. ได%นําระบบ TTRS 
(Thailand Technology Rating System) มาใช% พัฒนาโดย สวทช. และ บสย. โดย 
KOTEC ร�วมถ�ายทอดความรู%และประสบการณ8 เปeนต%น 

  ความรHวมมืออาเซียน (ASEAN) 
ดําเนินการตามกรอบ
แผนปฏิบัติการ ASEAN 
Strategic Action 
Plan for the MSME 
Development 2016-
2025 (SAP SMED) 
และการพัฒนา
โครงสร%างพื้นฐาน 
รวมท้ังส�งเสริมและ
สนับสนุนผู%ประกอบการ 
SME สู�อาเซียน 

 การพัฒนาศักยภาพผู;ประกอบการสูHความเปNน Born Global และเช่ือมโยง
ผู%ประกอบการเข%าสู�แหล�งทุนและช�องทางการตลาด  

 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต2ศูนย2ให;บริการ SME ในอาเซียน กับ GIZ มุ�งเน%นการ
เพิ่มโอกาสทางด%านการตลาดและการทําธุรกิจโดยผู%ประกอบการติดต�อไปยังผู%ให%บริการ
ภาครัฐและภาคเอกชนของอาเซียน  

 เช่ือมโยงเครือขHายผู;ให;บริการ SME ของไทยกับเครือข�ายผู%ให%บริการ SME ในอาเซียน+
8  และทดสอบตลาด (Market Test) ในกลุ�มประเทศเป̂าหมายได%แก� มาเลเซีย รัสเซีย 
กัมพูช า และ  เ มียนมา ผ�า นทา ง Online/ Offline และ Business Consulting จ า ก
ผู%เช่ียวชาญ  

เทคโนโลยี    

พัฒนาสินค%า/
บริการ 

การร�วม
ลงทุน 

การตลาด  

จัดทําฐานข;อมูล SME เช่ือมโยงข;อมูลเข;าสูHระบบ SME Big Data ท้ัง 4 ด;าน  
ได%แก� ด%านโครงสร%าง จํานวนและการจ%างงาน SME / การส�งออกและนําเข%า / ด%าน
การเงิน / ด%านทีป่รึกษา เปeนต%น สามารถสืบค%นข%อมูล SME ได%ที่ www.sme.go.th  

Visualization 
Dashboard          
การติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ               
ในการส�งเสริม 
SME  

ปรับปรุงข%อมูล 
โครงสร%างการ
วิเคราะห8ข%อมูล        
ผู%เข%ารับบริการ
ภาครัฐ 

ปtจจุบันมี SME ท่ัวประเทศ 3,148,897 ราย แบ�งเปeน นิติบุคคล 
770,563 ราย ส�วนบุคคล 2,286,562 ราย และวิสาหกิจชุมชน 91,772 
ราย (ข%อมูล ณ 9 เม.ย.2564)  
รวมถึงมีการจัดเก็บข;อมูล Micro และ SME เข%าสู�ฐานข%อมูล
ลงทะเบียน SME เพื่อเข%ารับบริการแล%ว 505,323 ราย แบ�งเปeนสถาน
ประกอบการ 404,285 ราย และบุคคลท่ีสนใจประกอบธุรกิจ 101,038 
ราย (ข%อมูล ณ 5 พ.ค.2564) 

ระบบทะเบียน         
SME เพื่อการ
จัดซ้ือจัดจ%าง
ภาครัฐ สสว. เป�ดระบบให%ลงทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ%าง

ภาครัฐ ตั้งแต� 1 ต.ค.2563 สถิติยอดการลงทะเบียน SME 
เพื่อการจัดซื้อจัดจ;างภาครัฐ ณ เม.ย.2564 จํานวน 12,046 
ราย แบ�งเปeน นิติบุคคล 9,522 ราย บุคคลธรรมดา 2,166 ราย 
และวิสาหกิจชุมชน 358 ราย  



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 - หน%า 26 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SME Service Provider 

เคร่ืองมือการประเมินตนเอง Self-Assessment 

(SME Credit Rating)  

SME ได%รับการพัฒนา  201,095 ราย 

เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจ   430.79 ล%านบาท 
  

ยุทธศาสตร8ท่ี 2 
พัฒนากลไกการส�งเสริมให%เข%าถึง  MSME และเศรษฐกิจชุมชน Ecosystem ECO 

 MSME ได;รับการพัฒนาองค2ความรู;เบื้องต;น ภายใต%แนวคิด “Faster Speed to SME 
Academy 365”  จํานวน 4,070 ราย ผ�านเ ว็บไซต8   www.smeacademy365.com   
รวบรวมองค8ความรู%ต�างๆ สําหรับธุรกิจ SME ใน 8  โมดูล ได%แก� บัญชีและการเงิน การค%า 
การตลาด/การตลาดต�างประเทศ บริการ มาตรฐาน เฉพาะเร่ือง ภาษีและสิทธิประโยชน8
และดิจิทัล  

 SME PORTAL  และระบบกลางในการให%บริการข%อมูล ข�าวสารแก�ผู%ประกอบการ SME 
ผ�านเว็บไซต8 www.smeone.info  ซ่ึงบูรณาการความร�วมมือกันทั้งหมด 44 หน�วยงาน 
โดยมีผู%เข%าใช%งานตั้งแต�เร่ิมเป�ดใช%งานสะสม 430,631 ราย (ข%อมูล ณ 1 ต.ค.2561 ถึง 30 
ก.ย.2563)   

 SME CONNEXT แอปพลิเคช่ันประชาสัมพันธ8ข�าวสาร กิจกรรม/งานโครงการของ สสว.  
ปbจจุบันมียอดผู%เข%าใช%งานสะสม 93,494 ราย (ข%อมูล ณ 30 ก.ย.2563)  

 ข้ึนทะเบียนข;อมูลท่ีปรึกษา Train the Coach 800 ราย (Business Mentor 708 ราย 
และ Technology Expert 92 ราย) และข้ึนทะเบียนโค%ช Business Transformer 20 ราย 
และขยายบทบาทการให%ความช�วยเหลือ SME ในระดับพื้นที่ ประกอบด%วย  
�  ให%บริการปรึกษาแนะนําผ�านกิจกรรม “SME Coach” เพื่อให% SME สามารถแก%ไขปbญหาทาง                             

ธุรกิจ และการปรับตัวสอดรับ New Normal มี SME เข%ารับคําปรึกษาแนะนํา 500 ราย  

�  “11 ต;นแบบ" ความสําเร็จของผู;ประกอบการ SME 4.0                                                                
ท่ีปรับเปล่ียนแนวทางท่ีเปeน Digital Transformation 

�  การเข%าถึงบริการภาครัฐได%ตลอดเวลา ผ�านระบบปรึกษาแนะนํา                                                         
“SME Coaching Online” 

 

MSME เข;ารับการให;คําปรึกษาเบื้องต;นในการดําเนินธุรกิจผHานศูนย2ให;บริการ 
SME ครบวงจร (OSS) 77 จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 194,864 ราย ซ่ึงผลการให%
คําปรึกษาแนะนํา พบว�า SME ส�วนใหญ�เข%ารับคําปรึกษา ด%านบัญชี/การเงิน คิด
เปeนร%อยละ 35.67 รองลงมาด%านการตลาด คิดเปeนร%อยละ 21.68 และด%านบริหาร
จัดการ คิดเปeนร%อยละ 20.62    

ยกระดับศักยภาพบุคลากรศูนย2 OSS ให%มีความรู%ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด%านในเร่ืองมาตรฐาน (Standard Certificate) ตามเกณฑ8ของสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยผ�านการอบรมหลักสูตร
ข%อกําหนดเรื่อง GMP/HACCP 

บูรณาการความรHวมมือระหวHางหนHวยงานในระดับพื้นท่ี ร�วมกับ อบต. 
สมาพันธ8 เอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรจังหวัด เทศบาล และกองทุน
หมู�บ%าน โดย สสว. ร�วมกับสํานักงานกองทุนหมู�บ%านและชุมชนเมือง
แห�งชาติ (กทบ.) จัดกิจกรรมส�งเสริมการตลาด “ตลาด กทบ สสว.” 
หรือ @villagefundmarket ซ่ึงเปeนการเพิ่มช�องทางออนไลน8ในการ
ขายสินค%าของสมาชิกกองทุนหมู�บ%านและชุมชนเมือง  

เช่ือมโยงเครือขHายหนHวยให;บริการสHงเสริม SME สHงตHอข;อมูลกิจกรรม
การให;บริการของศูนย2 OSS ให%แก� SME ในพื้นที่ผ�านหน�วยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่ให%การส�งเสริมและสนับสนุน SME จํานวน 193 ราย ใน 4 
เร่ืองหลัก คือ แนะนําเว็บไซต8 SMEONE การให%บริการที่ปรึกษา การ
ให%บริการช�วยเหลือผู%ประกอบการ SME ในกรณีมีข%อพิพาททีเ่ก่ียวกับข%อ
กฎหมาย โดย สสว. MOU ร�วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ8เผยแพร�ให%บริการของบริษัท ห%องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด  

ศูนย8ให%บริการ SME ครบวงจร 

(SME One-stop Service Center: OSS) 

พัฒนาระบบฐานข;อมูลการประเมินความนHาเช่ือถือ SME (SME 
Credit Rating) มี MSME เข%าร�วมการประเมินขีดความสามารถ 
จํานว น  40 6 ราย เ ปe นเ ค ร่ือง มื อ /โ มเ ด ลกา รประ เมินขีด
ความสามารถของผู%ประกอบการ ระบบดําเนินการวิเคราะห8ใน 2 
ด%าน คือ 

• ด;านการตลาด พบว�า ผู%ประกอบการส�วนใหญ�มีการจัดเก็บ
ข%อมูลเพื่อการวิเคราะห8ความต%องการของลูกค%า และนํา
เทคโนโลยี Big Data หรือ Data Analytics หรือ Google 
Analytics  มาใช%ในการวิเคราะห8ตลาดค�อนข%างน%อย 

• ด;านการก;าวสูHสากล (Internationalization) จําแนกเปeน 
3 กลุ�มย�อย ได%แก� กลุ�มที่ก%าวสู�สากลสําเร็จ กลุ�มที่มีความ
พร%อมที่จะก%าวสู�สากล และกลุ�มที่มีความต%องการยกระดับ
บ าง ป ระก าร พ บว�า  ปb ญหาใ น ก ารข ยายต ล าด ไป ยัง
ต�างประเทศในเร่ืองการคัดเลือกคู�ค%าหรือผู%แทนจําหน�ายใน
ต�างประเทศที่น�าเช่ือถือและส�งเสริมภาพลักษณ8ของสินค%า/
บริการ กิจการส�วนใหญ�ไม�ได%มีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการทําการตลาดต�างประเทศที่ชัดเจน  

ผู;ให;บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ที่ได%รับการรับรอง
และข้ึนทะเบียนด%านให%คําปรึกษา (Consulting) และเปeนพี่ เล้ียง 
(Coaching) ด%านการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจแก� SME 
22 ราย และมี MSME ได%รับการพัฒนาด%านการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประกอบธุรกิจและการพัฒนายกระดับผลิตภาพและศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจ 222 ราย 

ช�องทางการเข%าถึงบริการ
ภาครัฐ  

เช่ือมโยงและพัฒนาเครือข�าย                
ท่ีปรึกษาให%ได%รับบริการอย�างท่ัวถึง 
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กลุHมท่ีเปNนนิติบุคคลที่จดทะเบียนไมHเกิน 5 ป� โดยมุ�งเน%นกลุ�ม Agriculture and Food. Fashion and 
Lifestyle, Health and Beauty และ Trade and Service ด%วยการเชื่อมโยงกับหน�วยงานทั้งภาครัฐและ 
เอกชนที่มีงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมต�างๆ เพ่ือให%ผู%ประกอบการนํามาปรับใช%ในการยกระดับศักยภาพ 
ในด%านการพัฒนาผลิตภัณฑ8 ด%านการพัฒนาบรรจุภัณฑ8 ด%านการตรวจวิเคราะห8 ด%านการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตด%วยเทคโนโลยีการยกระดับมาตรฐานการผลิต เพ่ือให%สามารถลดต%นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร%างรายได% ตลอดจนขยายการลงทุน 

กลุ�ม Early Stage ได%รับการพัฒนา  10,293 ราย  

เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจ          1,352.52 ล%านบาท 
  

Early Stage ES 
ยุทธศาสตร8ท่ี 3 
สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโตและก%าวสู�สากล 

Value Chain:  เตรียมความพร%อมเปeนผู%ประกอบการ สร%างและพัฒนาความเปeนผู%ประกอบการ สร%างโอกาส 

    
  
�Entrepreneurship Course       

�Business Canvas Model      
�Lean Start up      

      

�Business Plan     
�Work Shop ทําแผนธุรกิจ     
�ที่ปรึกษาให%คําปรึกษาเชิงลึก (One On One)     
     

พัฒนาศักยภาพ SME 3,395 ราย    
�IOT    
�New Product      
�สร%าง Brand     
�ปรับปรุงเทคโนโลยีและเคร่ืองมือการผลิต      
�ยกระดับมาตรฐานสินค%าเกษตร      
�ทําเกษตรเชิงพาณิชย8       
     

พัฒนาศักยภาพ SME     
�วิจัยการตลาด เพื่อสร%างความเชื่อมั่น    
�ร�วมงานแสดง/จําหน�ายสินค%า     
�เช่ือมโยงแหล�งเงินทุน (ธ.ออมสิน/ธกส.)     

บHมเพาะความเปNนผู;ประกอบการใหมH  
กลุ�มที่ยังไม�เคยทําธุรกิจ   
กลุ�มเร่ิมต%นธุรกิจไม�เกิน 3 ป�    
กลุ�ม SME ภาคเกษตร   
กลุ�ม SME ทัว่ไ ป 

ได%รับการพัฒนาและได%รับประโยชน8  

9,793 ราย 

ยกระดับผู;ประกอบการใหมH                        
ด;วยเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม    
นิติบุคคลที่จดทะเบียนไม�เกิน 5 ป�   

ได%รับการพัฒนาและได%รับประโยชน8 

500 ราย 

   
   
�Self-Assessment      

�สํารวจและวิเคราะห8ศักยภาพผู%ประกอบการ   
  (พัฒนาผลิตภัณฑ8 / บรรจุภัณฑ8 / ตรวจวิเคราะห8 /   
   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ยกระดับมาตรฐานกาผลิต)     

      
 Matching เทคโนโลย ี     
�ที่ปรึกษาให%คําปรึกษาเชิงลึก 4 คร้ัง ต�อ 1 ราย     

    

�ยกระดับ SME     
�การผลิตแบบ Lean    
�การผลิตเคร่ืองสําอางจากสินค%าเกษตร    
�การผลิตอัตโนมตัิ (Automation)    
�การจัดการสินค%าคงคลัง (Inventory Management)   
�ปbญญาประดิษฐ8 (AI / ML)   
�เทคโนโลยีผู%ช�วยขาย (Chat bot)  
�เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) 
 

Market Testing 
�ร�วมงานแสดงสินค%า/จําหน�ายสินค%า 
�รับการสนับสนุนทางการเงิน   

Health and 
Beauty 

Agriculture 
and Food 

Fashion and 
Lifestyle 

Trade and 
Service 

กลุHมท่ียังไมHเคยทําธุรกิจและกลุHมเร่ิมต;นธุรกิจไมHเกิน 3 ป� เพ่ือยกระดับสู�การเปeนผู%ประกอบการ SME 4.0 โดยผ�านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวคิดในการสร%างธุรกิจ Entrepreneurship Course, Business Model Canvas /  
Lean Start up หรือโมเดลการวางแผนธุรกิจใหม�ๆ การพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให%กับผู%ประกอบการในด%านต�างๆ เช�น  
การพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ (มาตรฐาน/ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ออกแบบ/ปรับปรุงเคร่ืองจักรเพื่อลด
ต%นทุน/บริหารจัดการ) ด%านการพัฒนาสินค%าและบริการให%เปeนที่ต%องการของตลาด (พัฒนาผลิตภัณฑ8ใหม�/รสชาติ/
การออกแบบบรรุจภัณฑ8/การยืดอายุสินค%า) ตลอดจนการเช่ือมโยงแหล�งเงินทุน และการขยายช�องทางการตลาด 

ส�งเสริมและพัฒนาผู%ประกอบการใหม� (กลุ�ม Early Stage)  

Fashion and 
Lifestyle 

Food and 
Beverages 

Digital 
Content 

Future 
Food 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 - หน%า 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro M 

กลุ�ม Micro ได%รับการพัฒนา   22,229 ราย  

เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจ      1,996.41 ล%านบาท 
  

ยุทธศาสตร8ท่ี 3  
สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโตและก%าวสู�สากล 

Value Chain:   ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ   พัฒนามาตรฐานสินค%าและบริการ    ขยายโอกาสทางการตลาด  

พัฒนาวิสาหกิจรายย�อยให%ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ (กลุ�ม Micro): ประกอบด%วย วิสาหกิจชุมชน / OTOP / กลุ�มสหกรณ8การผลิต และผู%ประกอบการฐานราก    

462 ราย ได%รับการพัฒนาธุรกิจต;นแบบระดับจังหวัด 
(SME Provincial Champions) จาก 77 จังหวัดๆ ละ 6 ราย  
กลุ�มเป̂าหมายเปeนกลุ�มชุมชนรายย�อยในธุรกิจภาคบริการ และธุรกิจ  
ภาคการผลิต โดยมีผู%ประกอบการ 134 ราย รHวมทดสอบตลาดและ
จําหน�ายสินค%าภายในประเทศ 

ร;อยละ 61 ของธุรกิจภาค 
บริการ   
  ธุรกิจ Hospitality หรือธุรกิจ  

ท่ีมีมีรายได%จากการให%บริการ
ด%วยบุคลากร 

   ธุรกิจแหล�งท�องเท่ียว หรือ 
ให%บริการสถานท่ีท�องเท่ียว  

  ธุรกิจท่ีพัก Homestay   
  ธุรกิจ Leisure หรือธุรกิจ  

เก่ียวกับสันทนาการ   
  ธุรกิจนําเท่ียว 

ร;อยละ 39 ของธุรกิจภาค
การผลิต   
  ธุรกิจผลิตของท่ีระลึกและ  

ของฝาก สินค%ามีการนํา  
วัฒนธรรมหรือวัตถุดิบ      
ในท%องถ่ินมาใช%   

 

ปt}นดาว 253  ราย ได%รับการส�งเสริมและเพิ่มศักยภาพ           

ให%ผู%ประกอบการสามารถขยายตัวได%อย�างก%าวกระโดด เช่ือมโยงกับ 
Excellence Center ร�วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ได%แก� มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล% าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  

สร;างแบรนด2เอสเอ็มอีให;เข;มแข็ง มีผลิตภัณฑ8ท่ีโดดเด�น  
ได%แก� เซรัมจากสารสกัดมังคุด จากแบรนด8เพ็ชรคีรี ขนมไทย 
หวานน%อยเพื่อสุขภาพ จากแบรนด8ขนมไทยไกลหวาน เห็ดนางฟ̂า
แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ%านสวนแม�ทะ 
เส้ือผ%าเคร่ืองแต�งกาย ผ%าปbก จากผ%าใยกัญชงและไหมประดิษฐ8  
จากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ8ทํามือบ%านจงเจริญ และแมลงทอด
บรรจุกระป�อง มะเขือเทศอบแห%ง กล%วยทอด จากแบรนด8ภูฟาร8ม  
เปeนต%น โดยมีผู% ประกอบการ 73 ราย ร�วมกิจกรรมทด สอบ 
การตลาด   

 

หลักสูตร               หลักสูตร                        หลักสูตร 
การเพาะเห็ด                 Hydroponics              ช�างไม%เคร่ืองเรือน  
 

372 ราย ได%รับการฝ�กอาชีพ “สร;างงาน สร;างอาชีพให;ชุมชน” 

อบรมให%ความรู%ผ�านแพลทฟอร8มโซเชียลมีเดีย: Facebook / Line  
เพื่อเข%ารับการคัดเลือกรับรางวัล “SMART COOP 4.0”  

102 สหกรณ2ไทยสูHสหกรณ2 4.0 
ได%รับการพัฒนาขีดความสามารถ สร%างเสริมศักยภาพ สู�กระบวนการต�อยอดการพัฒนา ผลิตภัณฑ8 หรือบริการของสหกรณ8 
ผ�านการบูรณาการความร�วมมือกับ กรมส�งเสริมสหกรณ8 สํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค8การมหาชน)  
หรือทีเส็บ บริษัท บางจาก คอร8ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)      
   มุ�งเน%นกลุ�มสหกรณ8ท่ีดําเนินธุรกิจ:      

   ภาคการผลิต     ภาคการค%า     ภาคบริการ     ภาคการเกษตร     

   เกิดเครือข�ายการให%บริการส�งเสริม SME จํานวน 4 เครือข�าย ตลอดจนเช่ือมโยงผู%ผลิตธุรกิจชุมชนให%นําวัตถุดิบ หรือนํา   

   ภูมิปbญญาท%องถ่ินมาประยุกต8ใช%กับเคร่ืองจักร หรือเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค�าให%กับสินค%า   

ให;คําปรึกษาเชงิลึกด;านมาตรฐาน และ/หรือ ตรวจวิเคราะห2ผลิตภณัฑ2 
สถานประกอบการหรอืสถานที่ผลิต 
เพื่อเตรียมความพร%อมและผลักดันให%ผู%ประกอบการย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ8 ซ่ึงมีจํานวน 26 ราย ได%รับการรับรอง
มาตรฐาน ได%แก� 

มาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ8
ชุมชน (มผช.)    

มาตรฐาน         
ฮาลาล    

มาตรฐาน
CODEX           
GMP   

มาตรฐาน
สถานท่ีผลิต 
อาหารท่ีไม�เข%า
ข�ายโรงงาน    

มาตรฐาน               
การผลิต 
เคร่ืองสําอาง    

ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ8หรือบริการเพื่อสร%างต%นแบบให%สามารถนําไปต�อยอดเชิงพาณิชย8ได% จํานวน 161 ผลิตภัณฑ8  

พัฒนาผู;ให;บริการทางธรุกิจ (Service Provider)  
ในด%านการให%บริการพาณิชย8อิเล็กทรอนิกส8, การให%บริการด%านบัญชีและท่ีปรึกษาภาษี ให%มีความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
เพิ่มข้ึนจากการเข%าร�วมกิจกรรมเสริมสร%างสมรรถนะเชิงลึก 106 ราย 

 

3,161 ราย ได%รับการส�งเสริมและพัฒนา SME ด%วยระบบบัญชีเดียว มีความรู%ความเข%าใจด%าน
บัญชี และนําเทคโนโลยีทางบัญชีออกรายงานทางบัญชีท่ีถูกต%องครบถ%วน รวมถึงนําไปวางแผนและ
สร%างรายได%ให%กับผู%ประกอบการ SME เพิ่มข้ึน 
 ผู%ประกอบการ  

ได%รับประโยชน8 นําข%อมูลทางบัญชีมากําหนด
แผน/แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจ การคํานวณภาษี 

เลือกใช%สิทธิ
ประโยชน8ทางภาษี         
ได%อย�างถูกต%อง 

�  
เข%าถึงแหล�ง
เงินทุนได%  �  

�พัฒนาผลิตภัณฑ8 (Product) �บรรจุภัณฑ8 (Package)  
�ออกแบบ (Design)  �อายุการเก็บรักษา (Shelf life)  

Born Strong 33 ราย ได%รับการวินิจฉัยธุรกิจและผลิตภัณฑ8 และทําให%เกิดผลิตภัณฑ8ใหม�ท่ี SME 

เช่ือมโยงการผลิต OEM จํานวน 60 ผลิตภัณฑ8  

1,860 ราย ได%รับพัฒนาผลติภณัฑ2และมาตรฐานผลติภณัฑ2 

15,852 ราย ได%รับความรู% Digital Marketing  
 
“ส�งเสริมรายใหม�ค%าขายออนไลน8 พัฒนากระตุ%นยอดขายรายเดิม

ทีม่ีหน%าร%านออนไลน8” 

4,351 รายใหม�    สามารถเป�ดร%านค%าออนไลน8ได% และ
ส�งเสริมผู%ประกอบการรายเดิมด%วยการเพิ่มช�องทาง
ออนไลน8 การทํา Digital Marketing 
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ปรับรูปแบบการทําธุรกิจเข;าสูHตลาดออนไลน2 หรือ Digital Marketing 
เพิ่มชHองทางการตลาดในรูปแบบท่ีสอดคล;องตามวิถีใหมH New Normal 
และการใช;ระบบ Virtual Business Matching Online 

ในการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู�ธุรกิจ เช่ือมโยงผู%ประกอบการกลุ�มธุรกิจ เช�น ธุรกิจ
เคร่ืองสําอาง ธุรกิจสปา ธุรกิจส่ิงทอ เส้ือผ%าเคร่ืองแต�งกาย ธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพ เคร่ืองด่ืม และธุรกิจท่ีเ ก่ียวเน่ือง เปeนต%น และสามารถเป� ดคู� ค% า กับ
ราชอาณาจักรบาห8เรนในงาน “1th Hybrid Biz Marching Thailand-Bahrain” 
ซ่ึงทําให%เกิดผลการเจรจาจับคู�ธุรกิจ จํานวน 2,582 กิจการ/5,041 คู�  
  

  

 

กลุ�ม Small ได%รับการพัฒนา   17,643 ราย   

เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจ     7,882.75 ล%านบาท  
   

ยุทธศาสตร8ท่ี 3     
สร%างสังคมผู%ประกอบการให%เติบโตและก%าวสู�สากล 

Value Chain:   

พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อมให%ก%าวสู�ธุรกิจสมัยใหม� (กลุ�ม Small):   
SME กลุ�มท่ีดําเนินธุรกิจ 3 ป�ข้ึนไป กลุ�มที่มีอัตราการเติบโตของรายได%เฉล่ียไม�น%อยกว�า ร%อยละ 20 ในระยะ 3 ป�ที่ผ�านมา และกลุ�มท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในตลาดท้ังในและต�างประเทศ 

Small S 

ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาธุรกิจสู�สมัยใหม�  เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ เพิ่มความสามารถทางการตลาด 

 ได;รับการพัฒนาและเช่ือมโยงกันในกลุHมคลัสเตอร2 
เป5าหมาย ทั้งต%นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าให%เปeนคลัสเตอร8      
ที่เข%มแข็ง     
พัฒนาผู;นําเครือขHายและผู;ประสานงานเครือขH าย   
(Service Provider และ CDA) ให%มีศักยภาพ 160 ราย      

30    
 เครือข�าย   

 

ปลากัด     
 

Sport     
Economy   
 

เทคโนโลยี    
การเกษตร    
 

BCG     
Fashion      
Lifestyle   

ไม%ดอก      
ไม�ประดับ      

Health     
Retreatment   

มะพร%าว     

สัปปะรด   
  

กระเทียม      

ยกระดับสินค;าและ
บริการให;ได;รับรอง
มาตรฐาน   
 

 

มุ�งเน%นอุตสาหกรรม   

ยกระดับสินค;าและบริการให;ได;รับการรับรองมาตรฐาน การตรวจประเมิน (Audit)  
และออกใบรับรองมาตรฐาน จํานวน 309 ราย 

 6       6 
 

จํานวน  
เครือข�าย  
 

5       5 
  3       

  2       
 

1          1          1 
     

อุตสาหกรรมท�องเท่ียว  
และโรงแรม    

อุตสาหกรรมส่ิงทอ    

6,435 ราย ได;รับความรู;ด%านมาตรฐานต�างๆ และด%านพื้นฐานธุรกิจท่ี
เหมาะสมในแต�ละกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีผ�านการวินิจฉัยและประเมินตนเอง  

เสริมสร;างสมรรถนะเชิงลึก 1,960 กิจการ ได%แก� การสร%าง Brand หรือการ 
สร%างภาพลักษณ8ตราสินค%า การปรับกระบวนการผลิตสินค%าหรือบริการด%วย 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การเตรียมความพร%อมเพ่ือการขอรับรองมาตรฐาน  
การอบรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางธุรกิจ การสนับสนุนการ 
จัดทําฉลากโภชนาการ และการตรวจวิเคราะห8ผลิตภัณฑ8 หรือการตรวจประเมิน 
สถานประกอบการ เปeนต%น 

  

    

มาตรฐาน Thailand SURE 2020 150 ราย      
    มาตรฐานความปลอดภัยทางการท�องเที่ยว  
มาตรฐาน ISO 76 ราย    
มาตรฐานส่ิงทอ 22 ราย    
มาตรฐาน FDA/GMP/HACCP 19 ราย     
สัญลักษณ8 “ทางเลือกสุขภาพ” โภชนา 13 ราย   
    การอย�างง�าย (Healthier choice)    
    บนฉลากผลิตภัณฑ8อาหาร   
มาตรฐาน SHA มาตรฐานความปลอดภัย  12 ราย   
    ด%านสุขอนามัยเพ่ือนักท�องเท่ียว  
มาตรฐานบัญชี TAS                8 ราย  
มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม                3 ราย  
มาตรฐาน Green Hotel มาตรฐานการ               3 ราย 
    บริการท่ีเปeนมิตรกับส่ิงแวดล%อม    
มาตรฐานแรงงานไทย                2 ราย   
มาตรฐานสินค%าเกษตร 9023                1 ราย  

พัฒนาผลิตภัณฑ2หรือบริการเพื่อสร;างต;นแบบ ให%สามารถนําไปต�อยอด
เชิงพาณิชย8ได% จํานวน 1,006 ผลิตภัณฑ8  

SME National Awards: พัฒนาและยกระดับสูHมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ  

ได%รับความร�วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ โดยนําแนวทางของเกณฑ8รางวัลคุณภาพแห�งชาติ 
 (Thailand Quality Award: TQA) มาปรับใช%เปeนเกณฑ8พิจารณา   

 SME ได%รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต%น 2,012 ราย  
 SME ได%รับการพัฒนาและยกระดับ                    914 ราย  
--------------------------------------------------------  

SME National Awards               53 ราย  
Startup Awards                           58 ราย  

SME ได;รับรางวัล 
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หน�วยประเมินภายนอก: 

 
  
   

   

ยุทธศาสตร8ท่ี 4  
เพ่ิมศักยภาพองค8กรให%มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) Ecosystem ECO 

ยกระดับการบริหารจัดการ 
สู� Smart Office   

ผลักดันองค8กรให%มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ8มาตรฐาน  

 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance  
Management)       

 การวางแผน Career Planning    
 การดําเนินการตามแผน Training Roadmap: TRM และแผนการ

พัฒนาบุคลากรประจําป� (Individual development plan: IDP)  
 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใน สสว. Hard Skill และ Soft Skill 

 กําหนดมาตรฐานด%านสุขอนามัย ความ ปลอดภัย และสภาพแวดล%อม
ในการทํางาน (Safety/ Health/Environment : SHE) 

ระบบสารบรรณ   
อิเล็กทรอนิกส8   

ระบบงานสนับสนุนและ
วางแผนองค8กร   
www.kpisme.com    

ระบบนิติการ จัดเก็บข%อมูลลูกหน้ี บันทึกข%อมูลเก่ียวกับ         
การดําเนินคดี เช�น การส�งคําฟ̂อง ผลคําพิพากษา                
วันออกหมายบังคับคดี การบังคับคดี เปeนต%น 

ระบบพิสูจน8ตัวตน  
(Single Sign-on)  

ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส          
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

ประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
ส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ           
ขนาดย�อม (ทุนหมุนเวียน) 

การสํารวจความพึงพอใจของผู%มีส�วนได%
ส�วนเสียของ สสว. ประจําป�งบประมาณ 
2563 และการสํารวจร%อยละของ SME ท่ี
ได%รับบริการ/เข%าร�วมโครงการจาก สสว. 
แล%วธุรกิจดีข้ึน 

 ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงาน (work flow) ภายในองค8กร เพื่อให% 
สอดรับกับการทํางานในปbจจุบัน พร%อมจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน 
มาตรฐาน (As-Is mapping) 20 กระบวนการ และ 10 กระบวนการ  
เปeนการปรับปรุงกระบวนการย�อย (T0-Be process)   

 เตรียมความพร%อมในการดําเนินงานพัฒนาองค8กรตามแนวทาง  
PMQA 4.0 และแต�งตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการ  
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ  (PMQA 4.0) ของ 
สสว.  

 จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค8กรที่ดี ประจําป� 2564 พร%อม
แนวทางปฏิบัติ  

 แผนการบริหารความเส่ียง ประจําป� 2563 โดยเพิ่มเติมมาตรการ 
เร่ืองการติดตามหน้ีและความเส่ียงที่พนักงาน สสว. ปฏิบัติไม�ถูกต%อง
ตามกฎระเบียบ/ข%อบังคับใหม�ที่ประกาศใช% 

เพ่ิมศักยภาพบุคลากร    
ปรับปรุงกระบวนงานภายในองค8กร   
การเตรียมความพร%อมสู�การพัฒนา                 

องค8กรตามแนวทาง PMQA 4.0                        
และเสริมสร%างสภาวะแวดล%อม                          

ภายในองค8กร 
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ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ     
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป^องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)     

ร�วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป̂องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน   
และคณะท่ีปรึกษาจาก 3 สถาบัน ประกอบด%วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 และโรงเรียนนายร%อยตํารวจ ดําเนินการประเมิน ITA ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 
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OIT ตัวชี้วัดที่ 9 IIT ตัวช้ีวัดที่ 1 IIT ตัวชี้วัดที่ 3 IIT ตัวช้ีวัดที่ 2 IIT ตัวช้ีวัดที่ 5 IIT ตัวชี้วัดที่ 4 EIT ตัวช้ีวัดที่ 6 OIT ตัวช้ีวัดที่ 10 EIT ตัวชี้วัดที่ 8 EIT ตัวชี้วัดที่ 7

ผลคะแนน ITA ป� 2563 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด 

IIT 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน%าท่ี ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช%ทรัพย8สินของราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช%งบประมาณ ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก%ไขปbญหาการทุจริต 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช%อํานาจ 

 

EIT 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน
  

OIT 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยข%อมูล 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป̂องกันการทุจริต 

 

 

 การประเมนิคุณธรรมและความโปรHงใส: 

การประเมิน ITA ใช%แนวทางและเค ร่ืองมือ ก าร
ประเมินท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซ่ึงสอดคล%องกับแผน
แม�บทภายใต%ยุทธศาสตร8ชาติ ประเด็นการต�อต%านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงกําหนดตัวช้ีวัดคือ 
ร%อยละของหน�วยงานท่ีผ�านเกณฑ8การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(85 คะแนนข้ึนไป) และในป� พ.ศ.2561-2565 ได%กําหนดค�า
เป̂าหมายไว%ท่ีร%อยละ 80  

เคร่ืองมือการประเมิน ประกอบด%วย 3 แบบ 
1. แบบวดัการรับรู%ของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
2. แบบวัดการรับรู%ของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียภายนอก  

(External  Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)  

3. แบบตรวจการเป�ดเผยข%อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

เกณฑ8ระดับผลการประเมินผล จําแนกเปeน 7 ระดับ ได%แก� 
AA (95.00-100), A (85.00-94.99), B (75.00-84.99), C 
(65.00-74.99), D (55.00-64.99), E (50.00-54.99) และ F 
(0-49.99) 
 

ภาพรวมผล ITA ป� 2563 ของ สสว. ได; 90.95 คะแนน จัดอยูHในระดับ A พบว�า คะแนนตัวช้ีวัดสูงสุด 3 ลําดับแรก ได%แก� การเป�ดเผยข%อมูล 
(OIT ตัวช้ีวัดท่ี 9) ได%คะแนน 100 การปฏิบัตหน%าท่ี (IIT ตัวช้ีวัดท่ี 1) ได%คะแนน 98.49 และการใช%อํานาจ (IIT ตัวช้ีวัดท่ี 3) ได%คะแนน 96.98 ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดท่ีได%
คะแนนต่ํา คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT ตัวช้ีวัดท่ี 7) ได%คะแนน 68.44 รองลงมาเปeนการปรับปรุงการทํางาน (EIT ตัวช้ีวท่ี 8) ได%คะแนน 83.79  
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ประเมินผลการดําเนินงานกองทนุ: 

กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ได%เข%าสู�ระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงมุ�งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียนให%สูงข้ึน เปeนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 ก.ย.2546 ท่ี
อนุมัติให%หน�วยงานต�างๆ ท่ีมีเงินนอกงบประมาณ ถือปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลเงิน
นอกระบบงบประมาณ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนออย�างเคร�งครัด 

 เกณฑ8การวัดผลการดําเนินงาน 6 มิติ ประกอบด%วย 

เกณฑ8การวัดผลการดําเนินงาน 
นําหน%ก 
(ร%อยละ) 

มิติที่ 1 การเงิน 10 

มิติที่ 2 การสนองประโยชน8ต�อผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย 18 

มิติที่ 3 การปฏิบัติการ 37 

มิติที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 15 

มิติที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู%บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ%าง  

10 

มิติที่ 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง 

10 

 รวมท้ัง 6 ด;าน 100 
 

ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (ทุนหมุนเวียน) 
ผู%ประเมิน: กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง 

3.8264 
4.3235 4.2929 4.1400 

-

1.0000 

2.0000 

3.0000 

4.0000 

5.0000 

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

กราพเปรยีบเทียบคะแนนภาพรวมกองทุนส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ตั้งแต�ป�บัญชี 2560-2563  

ผลประเมินของกองทุนส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป�บัญชี 2563  

ได%อยู�ที่ระดับ 4.1400 จาก 5 คะแนนเต็ม 

3.9973 

3.0511 

4.9429 

4.0317 
4.5350 

3.0000 

-

1.0000 

2.0000 

3.0000 

4.0000 

5.0000 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5 มิติที่ 6

ภาพรวมผลการประเมินผลการดําเนินงานเฉลี่ยและคะแนน
ประเมินผลทุกด;านเกินกวHาเกณฑ2มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ8มาตรฐานตั้งแต�

ระดับ 3.0000 คะแนนข้ึนไป) ดังนั้น จึงมีผลการประเมิน “ผHาน” โดยกองทนุฯ 
มีผลคะแนนเฉลี่ยเทHากับ 4.1400 คะแนน ซ่ึงผลการดําเนินงานด%านการ
ปฏิบัติการมีผลการประเมินสูงสุด อยู�ท่ี 4.9429 คะแนน และด%านการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐ/กระทรวงการคลังมีผลการประเมินต่ําสุด อยู�ท่ี 3.0000 คะแนน 
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การสํารวจความพึงพอใจของผู%มีส�วนได%ส�วนเสียของ สสว. 
และการสํารวจร%อยละของ MSME ท่ีได%รับบริการ/เข%าร�วมโครงการจาก สสว. แล%วธุรกิจดีขึ้น  

ผู%ประเมิน: บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช8 จํากัด 
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ประกาศเจตจํานง: นายวีระพงศ8 มาลัย    
ตําแหน�ง ผู%อํานวยการสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

เพื่อส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินอย�างธรรมาภิบาลและการป^องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และตามยุทธศาสตร8ชาติว�าด%วยการป^องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต%วิสัยทัศน8 “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติด%านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” มีวัตถุประสงค8เพื่อให%สังคมมีพฤติกรรมร�วมต%านการทุจริตในวงกว%าง การทุจริตถูก
ยับยั้งอย�างเท�าทันด%วยนวัตกรรมกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

ข%าพเจ%า นายวีระพงศ8 มาลัย ผู%อํานวยการสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม จึงขอประกาศเจตจํานงสุจริต และให%คํามั่นว�า จะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานให%
สําเร็จบรรลุเป^าหมายตามหลักธรรมาภิบาล ด%วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร�งใส สนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค8กรให%มีคุณภาพมาตรฐาน อํานวยความสะดวกและตอบสนองผู%รับบริการ ผู%มีส�วนได%
ส�วนเสียอย�างสะดวก รวดเร็วโปร�งใส ตรวจสอบได% ตลอดจนให%ความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการป^องกัน
ปราบปรามการทุจริตโดยยึดประโยชน8ส�วนรวมเปeนสําคัญ และมุ�งมั่นพัฒนา MSME ให%มีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
ฐานะที่เปeนผู%ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู�ความมั่งคั่งอย�างยั่งยืน เพื่อให%บรรลุเจตนารมย8
ดังกล�าว จึงได%กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสไว% 6 ด%าน เพ่ือให%บุคลากรในหน�วยงานได%ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. ความโปร�งใส (Good Governance) 

2. ความพร%อมรับผิดชอบ (Accountability) 

3. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมขององค8กร (Integrity Culture) 

5. คุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity) 

6. การส่ือสารภายในหน�วยงาน (Communication) 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค.2563 

การแสดงเจตจํานงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใส ของ สสว. ป� 2563 

ดํารงตําแหน�ง ผอ.สสว. 

ตั้งแต�วันท่ี 13 พ.ค.2563 
จนถึงปbจจุบัน  
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21 ต.ค.2563 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 
5/2563 เม่ือ 21 ต.ค.2563 มีมตอินุมัติ 

(1) ให%ขยายระยะเวลาการดําเนินงานภายใต%มาตรการ MSME 2020 จากเดิมสิ้นสุด 19 ก.พ.2564 เปeน 
31 ส.ค.2564 ได%แก� โครงการพัฒนาระบบให%เอกชนสามารถเปeนหน�วยงานส�งเสริม MSME 
โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) โครงการ 

Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ8สําหรับวิสาหกิจรายย�อย/วิสาหกิจชุมชน และโครงการพัฒนา
ระบบการให%ความรู%ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) 

(2) ให%ยกเลิกโครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME และนํางบประมาณ 10 ล%านบาท คืนเข%ากองทุนฯ  

16 ก.ย.2563 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 
3/2563 เม่ือ 16 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให%ขยายระยะเวลาโครงการส�งเสริมความรู%ด%านบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนฯ ซ่ึงแบ�งการดําเนินงานออกเปeน 2 ระยะ วงเงิน 225 ล%านบาทต�อระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 1 ป� โดยระยะท่ี 1 สิ้นสุดระยะเวลา 23 ส.ค.2564 

มาตรการ MSME 2020 และการสร%างปbจจัยเอ้ือ 02 การดําเนินงานตามมาตรการและนโยบาย
รัฐบาล 

 ป� 2562 
ความเปNนมา  
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝmายเศรษฐกิจ เม่ือ 1 พ.ย.2562 และคณะรัฐมนตรี เม่ือ 12 พ.ย.2562 รับทราบ 
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมครบวงจร หรือ มาตรการ MSME 2020 จํานวน 
13 มาตรการ   

20 ก.พ.2563  
คณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (เฉพาะกิจ) ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/2563  
เม่ือ 20 ก.พ.2563 มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
เพ่ิมเติม จํานวน 705 ล%านบาท เพ่ือดําเนินการ 9 โครงการ ประกอบด%วย   

(1) มาตรการ MSME 2020 วงเงิน 215 ล%านบาท ระยะเวลาดําเนินงานรวม 12 เดือน ต้ังแต� 20 ก.พ. 
2563 ถึง 19 ก.พ.2564  

(2) โครงการส�งเสริมความรู%ด%านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุน SME ท่ีทํา 
การค%าระหว�างประเทศ (FX Option/Trade Related Fees) วงเงิน 450 ล%านบาท ระยะเวลา 
ดําเนินงานรวม 24 เดือน ตั้งแต� 20 ก.พ.2563 ถึง 19 ก.พ.2565  

(3) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ระยะท่ี 3 วงเงิน 40 ล%านบาท ระยะเวลาดําเนินงานรวม 24 เดือน ตั้งแต� 20 ก.พ.2563 ถึง 19 ก.พ.
2565 

 ป� 2563 
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พัฒนาระบบการให;ความรู;ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) ดําเนินการจัดทําหลักสูตร/เนื้อหาบนระบบ SME Academy 356 ในรูปแบบ E-Leaning  Platform 
Online ซ่ึงได%เป�ดใช%ระบบฯ เมื่อเดือน ม.ค.64 ที่ผ�านมา ภายใต%ช่ือ www.smeacademy365.com  เว็บไซต8รวบรวมองค8ความรู%โดยจําแนกเปeนหมวดหมู� ประกอบด%วย 1) หลักสูตรเรียน
ออนไลน8 (Courses) แบ�งตามกลุ�มวิสาหกิจ เช�น กลุ�มเร่ิมต%นธุรกิจ (Early Stage) กลุ�มรายย�อย (Micro) กลุ�มขนาดย�อม (Small) และกลุ�มขนาดกลาง (Medium) เพ่ือให% SMEได%รับความรู%
ที่เหมาะสมตามกลุ�มวิสาหกิจ 2) เสริมทักษะผู%ประกอบการ (Skills) ในด%านต�างๆ เช�น การตลาด การค%า การบริหารจัดการ การเงิน ดิจิทัล บริการ บัญชี/การเงิน ภาษีและสิทธิประโยชน8 และ
มาตรฐาน เปeนต%น 3) อาชีพอินเทรนด8 (CAREERS) ประกอบด%วย กลุ�มความสวยความงาม กลุ�มงานช�างทักษะฝ�มือ กลุ�มอาชีพทําอาหาร/เคร่ืองด่ืม กลุ�มอาชีพสําหรับผู%สูงอายุ กลุ�มอาชีพ
เทคโนโลยี เปeนต%น และ 4) ห%องสมุดอิเล็กทรอนิกส8 (E-LIBRARY) ซ่ึงปbจจุบันมี SME เข%ารับการบริการพัฒนาผ�านระบบ SME Academy 365 จํานวน ราย 7,805 จากเป^าหมาย 10,000 
ราย โดย สสว. ดําเนินการประชาสัมพันธ8ให%ผู%ประกอบการ SME เข%ามาใช%งานระบบฯ อย�างต�อเน่ือง กว�า 160,405 คร้ัง   

การพฒันา
ทักษะ/วาง
ระบบ 

การพัฒนา 

ผลติภัณฑ2 

การสนับสนุน Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภณัฑ2สาํหรบัวิสาหกจิรายยHอย/วิสาหกิจชมุชน มุ�งเน%นกลุ�มผลิตภัณฑ8อาหารและเคร่ืองด่ืม สมุนไพร เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ8เกษตรแปรรูป 
จํานวน 200 ราย ที่ผ�านการคัดเลือก และอยู�ระหว�างการสนับสนุนค�าใช%จ�ายในการ 1) พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ8 เช�น การทดสอบและตรวจวิเคราะห8ในห%องปฏิบัติการ อาทิ ตรวจเพ่ือย่ืนขอ 
อย. GMP ฉลากโภชนาการ เปeนต%น 2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช�น การผลิตอาหารแช�แข็ง การยืดอายุผลิตภัณฑ8 เปeนต%น 3) ออกแบบผลิตภัณฑ8/บรรจุภัณฑ8 เช�น ออกแบบกล�อง ขวด  
หีบห�อ เปeนต%น และ 4) สร%างแบรนด8/การตลาด เช�น ตราสินค%า ภาพลักษณ8สินค%า เปeนต%น 

การตลาด 

การพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพิ่มชHองทางการตลาดให;แกH SME ด%วยการเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายสินค%า รวมทั้งสร%างกลไกในการให%ความช�วยเหลือผู%ประกอบการด%านการตลาด โดยมีช�อง
ทางการจําหน�ายสินค%าเพ่ิมข้ึน 3 ช�องทางคือ 1) Platform Star Market ผ�านเว็บไซต8 www.starmarket.in.th สําหรับเปeนช�องทางการจัดจําหน�ายสินค%าออนไลน8ให%กับผู%ประกอบการ 
SME ทั่วประเทศ ภายใต%สโลแกน “ของดีทั่วไทย ถูกใจคนไกลบ%าน” โดยมีการนําสินค%าข้ึนขายแล%ว จํานวน 1,050 รายการ จากผู%ประกอบการ 280 ราย 2) ช�องทางการตลาดออฟไลน8 โดย
การนําสินค%าของผู%ประกอบการไปจําหน�ายสินค%าในงานจัดงานแสดงสินค%าท่ัวประเทศ SME FEST ณ จังหวัดขอนแก�น อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีผู%แทนจําหน�าย (Trader) จังหวัดละ 5 
ราย และ 3) ช�องทางการตลาดออนไลน8 ผ�านการขายสินค%าของผู%ประกอบการบน Platform Shopee โดยการใช% Account ของ Starmarket จากผู%ประกอบการจํานวน 140 ราย ซ่ึงจาก
การดําเนินโครงการส�งผลให%ผู%ประกอบการมียอดขายรวม 1,307,667 บาท (ออนไลน8 1,019,867 บาท และออฟไลน8 287,800 บาท) 
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การตลาด 

การจัดงานแสดงสินค;าทั่วประเทศ SME FEST ดําเนินการส�งเสริมด%านการตลาดและสร%างความมั่นคงให%เศรษฐกิจฐานราก ผ�านการจัดงานแสดงและจําหน�ายสินค%า สสว. CONNEXT: SME 
FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤติ สร%างโอกาสให% SME FEST” ท่ัวประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม พะเยา ลําปาง พัทลุง 
ขอนแก�น อุดรธานี และอุบลราชธานี มีผู%ประกอบการเข%าร�วมงาน 2,293 กิจการ และสร%างรายได%ไม�น%อยกว�า 54.87 ล%านบาท 

Scoring & 

Big Data 

การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) ด%วยการจัดเก็บข%อมูลของผู%ประกอบการ โดยเฉพาะข%อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช�น ยอดขาย การทํา
บัญชี การย่ืนชําระภาษี พฤติกรรมทางธุรกิจ เปeนต%น เพ่ือนํามาใช%ในการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการประเมินระดับศักยภาพของ MSME เป̂าหมาย 200 ราย ในมิติการพัฒนาด%านต�างๆ 
เพ่ือให%ทราบถึงจุดอ�อน จุดแข็ง ซ่ึงจะช�วยให% MSME สามารถพัฒนาตนเองได% และยังสามารถใช%ระบบดังกล�าวเปeนเคร่ืองมือในการคัดเลือกผู%ประกอบการเพ่ือเข%าร�วมโครงการของภาครัฐ 
หรือเปeนเคร่ืองมือช�วยสถาบันการเงินพิจารณาสินเช่ือได%อีกด%วย 

Service 

พัฒนาระบบให;เอกชนสามารถเปNนหนHวยงานสHงเสริม MSME (Business Development Service : BDS) สสว. นําเสนอร�าง “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อมว�าด%วยหลักเกณฑ8 เง่ือนไข และวิธีการให%ความช�วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมจากเงินกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
ผ�านระบบผู%ให%บริการทางธุรกิจ พ.ศ. ....” ต�อคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุม คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564 และคณะกรรมการบริหารฯ ได%มีความเห็นให%ปรับปรุงในบาง
ประเด็น และนําเสนอคณะอนุกรรมการด%านกฎหมายพิจารณาปรับแก% และได%นําเสนอต�อคณะกรรมการส�งเสริมฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 โดยคณะกรรมการ
ส�งเสริมฯ ให% สสว. หารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก�อน  
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การศึกษาเพ่ือขับเคลือ่นการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ระยะที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํากรอบการดําเนินโครงการกับธนาคารโลก โดยวิเคราะห8ประเด็นที่
ส�งผลกระทบต�อการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย รวมท้ังจัดประชุมระหว�างผู%เช่ียวชาญจากธนาคารโลกกับหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข%อง และอยู�ระหว�างการจัด
จ%างธนาคารโลกเปeนที่ปรึกษาดําเนินโครงการ แต�เน่ืองด%วยสถานการณ8 COVID-19 ที่ส�งผลต�อการเดินทางเข%า-ออกระหว�างประเทศ เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามแผนที่กําหนดไว% สํานักงาน ก.พ.ร. 
จึงได%แจ%งความประสงค8ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ จากเดิมส้ินสุดวันที่ 19 ก.พ.65 เปeนสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค.2566 โดยคณะกรรมการบริหารฯ ได%มีมติอนุมัติการขยาย
ระยะเวลาและปรับแผนการดําเนินงานโครงการแล%ว ในคราวการประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564 

อํานวยความ
สะดวกในการ
ขับเคลือ่น   
ธรุกิจ 

การสนับสนุนด;านการเงินผHานโครงการสHงเสริมความรู;ด;านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุน SME ที่ทําการค;าระหวHางประเทศ วงเงินงบประมาณรวม 450 ล%านบาท 
โดย แบ�งการดําเนินงานและงบประมาณออกเปeน 2 ระยะๆ ละ 225 ล%านบาท มีวัตถุประสงค8เพ่ือให%ผู%ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจการค%าระหว�างประเทศมีความรู%ด%านบริหารความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนให%ผู%ประกอบการ SME มีประสบการณ8ในการใช%เคร่ืองมือในการป^องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือสร%างแรงจูงใจให%เกิดพฤติกรรมการป̂องกันความ
เสี่ยงอย�างต�อเน่ือง  

  กลุHมเป5าหมาย ผู%ประกอบการ SME ที่ทําการค%าระหว�างประเทศที่เปeนนิติบุคคลและมีรายได%ไม�เกิน 500 ล%านบาทต�อป�  

  หนHวยงานพันธมิตร ธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข%าแห�งประเทศไทยเปeนหน�วยร�วมดําเนินการ โดยมีสถาบันพันธมิตรคือ ธนาคารแห�งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
ธนาคารของรัฐ 4 แห�ง ได%แก� ธนาคารอาคารสงเคราะห8 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ8การเกษตร ธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อมแห�งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารพาณิชย8 8 แห�ง ได%แก� ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารยูโอบี  

 ระยะเวลาโครงการ 1 ป� (ระยะท่ี 1 ส้ินสุดวันท่ี 23 ส.ค.2564) โดยมีวงเงินงบประมาณ 225 ล%านบาท  

 การดําเนินโครงการ ผู%ประกอบการที่เข%าร�วมโครงการจะต%องได%รับการอบรมหลักสูตร โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME และตอบแบบประเมินความเหมาะสมของลูกค%า  
Client Suitability เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินอุดหนุน 100,000 บาทต�อราย แบ�งเปeน ค�าธรรมเนียม FX Option 80,000 บาท และสนับสนุนค�าธรรมเนียมการค%าระหว�าง
ประเทศ (Trade Related Fees) 20,000 บาท ซ่ึงจะทําให%ผู%ประกอบการที่ทําการค%าระหว�างประเทศมีความรู%และตระหนักในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไม�น%อยกว�า 
2,000  ราย รวมถึงสามารถรักษามูลค�าการส�งออกของ MSME ได% 5,500 ล%านบาท   

มาตรการ
ด;านการเงนิ 
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มาตรการ
ด;านการเงนิ 

โครงการสนับสนุน SMEs รายยHอย 

 การสนับสนุนผู;ประกอบการให;สามารถเข;าถึงแหลHงเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยHอมแหHงประเทศไทย (ธพว.) ผลความคืบหน%าการ
ดําเนินงาน ต้ังแต�เร่ิมดําเนินการวันท่ี 1 มิ.ย.2563 ถึง 31 มี.ค.2564 ได%เบิกจ�ายเงินกู%ให%แก�ผู%ประกอบการแล%ว จํานวน 1,553 ราย วงเงิน 2,263.29 ล%านบาท แบ�งเปeน 
ผู%ประกอบการรายย�อย (รายได%ไม�เกิน 1.8 ล%านบาท) จํานวน 199 ราย วงเงิน 51.93 ล%านบาท และผู%ประกอบการขนาดย�อม (รายได%ไม�เกิน 100 ล%านบาท) จํานวน 1,354 
ราย วงเงิน 2,211.36 ล%านบาท 

 มีผู;ประกอบการได;รับสินเชื่อเพิ่มจากสถาบันการเงินจากการค้ําประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเช่ือ
รวม 50,000 ล%านบาท 

 การชHวยเหลือ SME ที่เปNนลูกหนี้ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยHอม (บสย.) คณะกรรมการ
บริหารฯ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วันที่ 20 ม.ค.2564 มีมติเห็นชอบให%เบิกจ�ายงบประมาณ
โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อยในส�วนของเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ บสย. SMEs สร%างไทย 
จํานวน 5,000 ล%านบาท โดยให%เบิกจ�ายในป�แรก 500 ล%านบาท ภายใน 15 วันนับจากลงนามใน MOU ร�วมกัน 
และส�วนท่ีเหลือให%เบิกจ�ายตามจริง ปbจจุบันอยู�ระหว�างการพิจารณาลงนามในบันทึกข%อตกลงความร�วมมือ 
(MOU) โดย สสว. ได%นําส�งให% บสย. พิจารณาลงนามแล%วเม่ือวันที่ 26 มี.ค.2564 
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01 แนวทางการช�วยเหลือ MSME และโครงการสาํคัญในป!งบประมาณ 2564 

 การแถลงข�าวแนวทางการช�วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป�งบประมาณ 2564 

 มาตรการการส�งเสริม  

 กลุ�มการส�งเสริม 

02 การจดัสรรงบประมาณประจาํป! 2564 

 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 จัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม ประจําป� 2564 

03 แผนปฏิบัตกิารของ สสว. ป! 2560-2565 (ทบทวนป! 2564-2565) และแผนปฏิบัติการประจําป! 2564 ของ สสว. 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ป� 2560-2565 (ทบทวนป� 2564-2565) 

 แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� พ.ศ.2564 

 งาน/โครงการ ภายใต$แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. (41 โครงการ) งบประมาณ 1,143,094,400 บาท   

04 การดาํเนนิงานตามแผนบูรณาการส�งเสรมิ SME:                           
สสว. ในฐานะเจ$าภาพ “แผนงานบูรณาการพัฒนาผู$ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2564” 

 แนวทางการส�งเสริม ป� 2564 
 การดําเนินงานภายใต$ 5 แนวทาง 10 กระทรวง 25 หน�วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 1,210,000,000 บาท : 17 กลุ�มโครงการ 55 กิจกรรม 

 

 

Chapter  
  

 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

การส�งเสรมิ MSME ประจําป� 2564 - หน$า 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   แนวทางการช�วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป�งบประมาณ 2564 

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

กิจกรรมย�อย  ส�งเสริมและพัฒนาผู$ประกอบการใหม�             135,590,800 บาท 
กิจกรรมย�อย พัฒนาวิสาหกิจรายย�อยให$ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ (Micro)           251,188,600 บาท 
กิจกรรมย�อย  พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อมให$ก$าวสู�ธุรกิจสมัยใหม� (Small)            182,518,100 บาท 
กิจกรรมย�อย สนับสนุนให$คําปรึกษา องคQความรู$และข$อมลูสําหรับการประกอบธุรกิจของ MSME          109,792,100 บาท 
กิจกรรมย�อย  จัดทําแผน พัฒนาฐานข$อมูลและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการส�งเสริม SME          434,004,800 บาท 

02   การจัดสรรงบประมาณประจําป� 2564  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 สสว. ได$รับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังสิ้น 1,113,094,400 บาท และได$รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม เพ่ือใช$จ�ายในการดําเนินโครงการ

สนับสนุนให$ SME เข$าถึงการจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐ อีกจํานวน 30,000,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,143,094,400 บาท จําแนกได$ดังน้ี 

จัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม 
ประจําป� 2564 

30,000,000 บาท 

โครงการสนับสนุนให$ SME เข$าถึงการจัดซ้ือ
จัดจ$างภาครัฐ 

30,000,000 บาท 

หมายเหตุ: มติท่ีประชุมคณะกรรมส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม คร้ังท่ี 3/2563 
วันท่ี 28 ธ.ค.2563 อนุมัติและเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติม ประจําป� 2564 

มาตรการ 
การส�งเสรมิ 

� นายวีระพงศB มาลัย ผูCอํานวยการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
แถลงข�าวเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2563 เร่ือง แนวทางการช�วยเหลือ MSME และโครงการสําคัญในป�งบประมาณ 2564 ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมฯ เห็นชอบ
แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ.2564-2565 และเห็นชอบแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ.2564-2565 และ
ข$อเสนอโครงการและงบประมาณประจําป� 2565 เพ่ือให$หน�วยงานที่เกี่ยวข$องใช$เปWนกรอบในการดําเนินงานและบูรณาการร�วมกัน  

  การสนับสนุนให$เอสเอ็มอีเข$าถึงการจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐ  
  การให$ความช�วยเหลอืเอสเอ็มอีผ�านระบบผู$ให$บริการทางธุรกิจ (Business Development Service: BDS) 
  การส�งเสรมิผู$ประกอบการรายย�อย (Micro) สร$างตลาดนัดชุมชน เช่ือมโยงกับศูนยQอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต$ (ศอ.บต.) 
 

 

กลุ�มการส�งเสริม 

  ส�งเสรมิและพัฒนาผูCประกอบการใหม� (Early State)  

�   พัฒนาทักษะและยกระดับความเปWนผู$ประกอบการที่เพ่ิงเร่ิมต$นธุรกิจไม�เกิน 3.5 ป� ผ�านการวินิจฉัยและการให$คําปรึกษาแนะนําด$านการเงิน การออกแบบ 
 และพัฒนาผลิตภัณฑQกับกลุ�มเปcาหมายเอสเอ็มอีภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค$าและบริการ 

  พัฒนาวิสาหกจิรายย�อย (Micro) 

�    ให$ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ ส�งเสริมด$านมาตรฐานและตลาดออนไลนQให$เอสเอ็มอีรายย�อม รายย�อย วิสาหกิจชุมชน สหกรณQ โดยเน$นเร่ืองการเสริมสร$าง
องคQความรู$ด$านมาตรฐานผลิตภัณฑQ และการเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายผ�าน Platform Digital Marketing  

  พัฒนาวิสาหกจิขนาดย�อม (Small) 

�    ให$ก$าวสู�ธุรกิจสมัยใหม� ดําเนินการใน 3 แนวทาง คือ 1) ส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต เน$นที่กลุ�ม New S-Curve และกลุ�มอุตสาหกรรมที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 2) ส�งเสริมกลุ�ม SE ที่ผ�านการพัฒนาจากโครงการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต และ 3) พัฒนาศักยภาพ 
และช�องทางการตลาดสําหรับเอสเอ็มอี  
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เพ่ือให$ สสว. มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน สอดคล$องกับแผนงานแนวนโยบายต�างๆ ของประเทศ 
ท้ังในส�วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ การตอบสนองนโยบายยุทธศาสตรQชาติ 20 ป� และ
แผนแม�บทภายใต$ยุทธศาสตรQชาติอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความคาดหวังของ       
ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย (STAKEHOLDER) ต�างๆ  

ดังน้ันจึงได$จัดทําแผนปฏิบัติการ สสว. ป� 2560-2564 โดยเน$นการเช่ือมโยงกับแผนงานและนโยบาย
ของชาติเปWนหลัก และมีการเปล่ียนแปลงขยายระยะเวลาของแผนเปWนแผนปฏิบัติการ สสว. 2560-2565 
เพ่ือให$สอดคล$องกับยุทธศาสตรQชาติและจัดให$มีการทบทวนเปWนประจําทุกป� เพ่ือให$การดําเนินงานมีความ
ทันสมัย  

ท้ังน้ี จากสภาพแวดล$อมของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วในยุคดิจิทัล จึงได$ทบทวนแผนปฏิบัติ
การ สสว. ป� 2560-2565 (ฉบับทบทวนป� 2564-2565) ให$สอดคล$องกับสถานการณQและใช$เปWนกรอบในการ
ขับเคล่ือนองคQกรให$เกิดผลในการปฏิบัติอย�างเปWนรูปธรรม  

ความเปLนมา: 

สสว.มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ สสว. ระยะ 5 ป� หรือแผนกลยุทธQองคQกรฉบับแรก       
ทําในป� 2550-2554 ฉบับท่ี 2 ป� 2555-2559 และปsจจุบัน สสว.อยู�ในช�วงระยะเวลาของ
แผนปฏิบัติการฉบับท่ี 3 ป� 2560-2565 โดยได$ขยายระยะเวลาของแผนเพ่ือให$สอดรับกับ 

 ยุทธศาสตรQชาติ 20 ป� (ป� 2561-2580 และแผนแม�บทภายใต$ยุทธศาสตรQชาติ)  
 แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2561 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 แผนการส�งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) 

 นโยบายรัฐบาล 

ซ่ึงให$ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศด$วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให$มีความเหมาะสมและทันกับเหตุการณQท่ีเปล่ียนแปลงไป สภาวะการณQของปsจจัย
ภายนอกและภายในท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

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

03   แผนปฏิบัติการของ สสว. ป� 2560-2565 (ฉบับทบทวนป� 2564-2565) และแผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว.  

ทีม่า: ฝuายกลยุทธQองคQกร  

 สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  
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ทีม่า: ฝuายกลยุทธQองคQกร  

 สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  
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 แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� พ.ศ.2564             

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

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

(2) พัฒนาฐานข$อมูล MSME 
เปcาหมาย 1 ฐานข$อมูล 

9 โครงการ / 2 ตัวช้ีวัด 
-------------------------------------- 
(3) จํานวน MSME ท่ีเข$าถึงบริการ Online 

และ Offline ไม�น$อยกว�า 190,000 ราย 
(4) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและ

เช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ เปcาหมาย 1 ระบบ 

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

ผู$ประกอบการ MSME ได$รับ      
การพัฒนาศักยภาพ เปcาหมาย             
ไม�น$อยกว�า 23,000 ราย 

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

เปcาหมาย ไม�น$อยกว�า 4.10 
คะแนน 

(7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ 
เปcาหมาย 10 กระบวนการ 

(8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช$ 
ในการปฏิบัติการ เปcาหมาย       
ไม�น$อยกว�า 2 ระบบ 

 

ตัวช้ีวัด
ภายใต$
แผน 

ปฏิบตัิการ
ประจําป� 
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ป� 2564 สสว. ดําเนินงานส�งเสริมและสนับสนุน MSME ผ�านงาน/โครงการที่สําคัญ จํานวน 41 งาน/โครงการ ภายใต$แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. จําแนกออกเปWน 4 ยุทธศาสตรQหลัก ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งาน/โครงการ ภายใต$แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. (41 โครงการ)                                                                งบประมาณ 1,143,094,400 บาท 

ยุทธศาสตรQที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด$วย BIG DATA  (15 โครงการ)                                                                     งบประมาณ  81,408,600 บาท   
 กลุ�มเปcาหมาย: หน�วยงานภาครัฐ เอกชนท้ังในและต�างประเทศ 
 เปcาประสงคQ:  เปWนท่ียอมรับในฐานะของผู$ช้ีนําในการขับเคล่ือนและเพ่ิมศักยภาพ MSME และมีข$อมูลท่ีน�าเช่ือถือ ถูกต$อง ครบถ$วน ทันสมัยและเปWนประโยชนQ 
 ตัวช้ีวัด:  (1) จํานวนมาตรการ/แผนงานท่ีมีผลกระทบสูงต�อ GDP (High Impact) ท่ีถูกดําเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) จํานวน 1 เร่ือง 

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

กลยุทธQ 1.1 
บูรณาการแผนงบประมาณและติดตาม

ประเมินผล ให$ครอบคลุมหน�วยงานส�งเสริม 
MSME ของประเทศ 

(1) งานจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(2) งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพ้ืนท่ี/รายประเด็น  
(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบิรหารและขับเคล่ือนแผนส�งเสริม SME 
(4) โครงการศึกษามาตรการส�งเสริม SME เพ่ือการขับเคล่ือนแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(5) งานติดตามและประเมินผลโครงการส�งเสริม SME 

กลยุทธQ 1.2 
สร$างความร�วมมือในการส�งเสริม MSME            

ท้ังในและต�างประเทศ 

(6) งานดําเนินการตามกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ 
(7) งานสร$างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างประเทศ 
(8) งานดําเนินกิจกรรมภายใต$กรอบคณะทํางานอาเซียนด$าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN 

SMEWG) 

กลยุทธQ 1.3 
พัฒนาและเช่ือมโยงฐานข$อมูลให$รองรับ 

MSME BIG DATA 

(9)  งานจัดทําและปรับปรุงฐานข$อมูล SME ประเทศไทย 

กลยุทธQ 1.4 
พัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหQ/ประเมิน 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจด$าน MSME 

(10)  โครงการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย�อยและขนาดย�อม 
(11)  โครงการจัดทําการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย�อยประเทศไทย 
(12) โครงการศึกษาการประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(13) งานจัดทํารายงานสถานการณQวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 
(14) งานจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู$ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(15)  โครงการสํารวจความต$องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME Survey) 
 

ยุทธศาสตรQที่ 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให$เข$าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)                     งบประมาณ   139,792,100 บาท   
 กลุ�มเปcาหมาย: หน�วยงานภาครัฐ เอกชนในพ้ืนท่ีและผู$ประกอบการ MSME 
 เปcาประสงคQ: ผู$ประกอบการเข$าถึงการบริการและสร$างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการทําธุรกิจของผู$ประกอบการและใช$งานได$จริง 
 ตัวช้ีวัด:  (3) จํานวน MSME ท่ีเข$าถึงบริการ Online และ Offline ไม�น$อยกว�า 190,000 ราย 

(4) พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพ่ือการประกอบธุรกิจ จํานวน 1 ระบบ 

กลยุทธQ 2.1 
พัฒนาปsจจัยเอ้ือต�อการเติบโตของ MSME  

(16)  โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต�อธุรกิจ SMEs  
(17) โครงการส�งเสริมและเผยแพร�กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2563 

การส�งเสรมิ MSME ประจําป� 2564 - หน$า 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธQ 2.3 
พัฒนาเครือข�ายท่ีปรึกษา 
/เครือข�ายการให$บริการ  

(23)  โครงการ Train the Coach 
(24) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู$ให$บริการทางธุรกิจ (Service Provider)  

ยุทธศาสตรQที่ 3 สร$างสังคมผู$ประกอบการให$เติบโตและก$าวสู�สากล  (10 โครงการ)                                            งบประมาณ   569,297,500 บาท  
 กลุ�มเปcาหมาย: ผู$ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ�ม 
 เปcาประสงคQ: สร$างสังคมผู$ประกอบการท่ีเข$มแข็ง 
 ตัวช้ีวัด: (5) จํานวนผู$ประกอบการใหม�และผู$ประกอบการ MSME ได$รับการพัฒนาศักยภาพ เปcาหมาย ไม�น$อยกว�า 23,000 ราย 

กลยุทธQ 3.1 
ส�งเสริมการเร่ิมต$นธุรกิจ 
(Early Stage/Startup) 

(25) โครงการส�งเสริมและพัฒนาผู$ประกอบการใหม� 

กลยุทธQ 3.2 
พัฒนาผู$ประกอบการรายย�อยให$ประกอบ

ธุรกิจอย�างมืออาชีพ (Micro)  

(26) โครงการยกระดับผู$ประกอบการวิสาหกิจรายย�อยให$ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ 
(27) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให$กับผู$ประกอบการรายย�อย 
(28) โครงการพัฒนาผู$ประกอบการเพ่ือสร$างความเข$มแข็งแก�ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
(29) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

กลยุทธQ 3.3 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อมให$ก$าวสู�ธุรกิจ

สมัยใหม� (Small) 

(30) โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอรQ SME 
(31) โครงการประกวด SME National Awards 
(32) โครงการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) 
(33) โครงการส�งเสริมและต�อยอดการพัฒนาเพ่ือขยายธุรกิจสู�สากล (SME SCALE UP) 
(34) โครงการพัฒนาศักยภาพและช�องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผู$ประกอบการ SME 

ยุทธศาสตรQที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองคQกรให$มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) (7 โครงการ)         งบประมาณ   36,806,300 บาท   
 กลุ�มเปcาหมาย: บุคลากร สสว. 
 เปcาประสงคQ: พัฒนาองคQกรให$มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคQกร 
 ตัวช้ีวัด:  (6) ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน เปcาหมาย ไม�น$อยกว�า 4.10 คะแนน 

 (7) ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ เปcาหมาย 10 กระบวนการ 
 (8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช$ในการปฏิบัติการ เปcาหมาย ไม�น$อยกว�า 2 ระบบ 

กลยุทธQ 4.1 
ปรับโครงสร$างองคQกรให$สอดคล$อง                

กับบทบาทภารกิจองคQกร 

(35)  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยQ 

 

กลยุทธQ 2.2 
ยกระดับการให$บริการ 

ของศูนยQ OSS และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ  

(18)  โครงการศูนยQให$บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) 
(19) โครงการ SME Academy 365 
(20) โครงการพัฒนา Application : SME CONNEXT เพ่ือผู$ประกอบการ 
(21)  โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให$บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(22) โครงการสนับสนุนให$ SME เข$าถึงการจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐ 

ยุทธศาสตรQที่ 2 พัฒนากลไกลการส�งเสริมให$เข$าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน (9 โครงการ)  - ต�อ                    
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กลยุทธQ 4.2 
ยกระดับการบริหารจัดการสู� Smart Office 

(36)  งานพัฒนาศักยภาพด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(37) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการสํานักงาน Smart Office 

กลยุทธQ 4.3 
ผลักดันองคQกรให$เน$นประสิทธิผล 

และมีธรรมาภิบาล  

(38)  งานสนับสนุนและวางแผนองคQกร  
(39) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
(40) งานบริหารจัดการกองทุนร�วมลงทุน 
(41) โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให$แก� SME 

ค�าใช$จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน                                                                           งบประมาณ            315,789,900 บาท  

 งบกลางรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 ส.ค.2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ$นเศรษฐกิจ ป� 2562  โดยให$ใช$จ�ายงบประมาณรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปWน ผ�านกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมจํานวน 10,000,000,000 บาท 
เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย ดังน้ี 

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

 โครงการ บสย. SMEs สร$างไทย                                                                                                                           งบประมาณ           5,000,000,000 บาท 
ดําเนินการโดย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) 

 งบประมาณป� 2563 ท่ีได$รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  จํานวน 705,000,000 บาท ซ่ึงมีโครงการได$รับการอนุมัติยกเลิก คือ โครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME       
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือ 21 ต.ค.2563 ซ่ึงได$นํางบประมาณ 10,000,000 บาท คืนเข$ากองทุนฯ แล$ว ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดในป� 
2564 ดังน้ี 

มาตรการ MSME 2020                                                                                                                                                                                 งบประมาณ           695,000,000 บาท   

(1) โครงการพัฒนาระบบให$เอกชนสามารถเปWนหน�วยงานส�งเสริม MSME* 
(2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)* 
(3) โครงการ Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑQสําหรับวิสาหกิจรายย�อย/วิสาหกิจชุมชน* 
(4) โครงการพัฒนากลไกกลางเพ่ือเพ่ิมช�องทางการตลาดให$แก� SME 
(5) โครงการพัฒนาระบบการให$ความรู$ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)*  
(6) โครงการจัดงานแสดงสินค$าท่ัวประเทศ SME FEST 

โครงการอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                  งบประมาณ             490,000,000 บาท   

(7) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 
(8) โครงการส�งเสริมความรู$ด$านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุน SME ท่ีทําการค$าระหว�างประเทศ** 

หมายเหตุ : * โครงการได$รับอนุมัติให$ขยายระยะเวลาส้ินสุดโครงการเปWนวันท่ี 31 ส.ค.2564  
                    ** แบ�งการดําเนินงานออกเปWน 2 ระยะ วงเงิน 225,000,000 บาทต�อระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป� โดยระยะท่ี 1 ได$รับอนุมัติขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 23 ส.ค.2564 

ยุทธศาสตรQที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองคQกรให$มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) (7 โครงการ)  - ต�อ 
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 แนวทางการส�งเสริม ป� 2564 กลุ�มโครงการ เปcาหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ 

   (หน�วย: ราย) (หน�วย: ศูนยQ) (บาท) 

  (17 กลุ�มโครงการ 55 กิจกรรม) 338,500 82 1,210,000,000 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมตCนใหCสามารถเติบโตไดC (Early Stage) (3 กลุ�มโครงการ / 13 กิจกรรม) 8,500 - 330,912,200 

 1.1  เยาวชนมีความตระหนักรู$ในการประกอบธุรกิจ  � สร$างความพร$อมให$เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 3,000 - 108,867,700 

 1.2 ผู$ท่ีอยู�ในระยะเร่ิมต$นธุรกิจได$รับการพัฒนาความรู$ การบ�มเพาะในการเร่ิมและสร$างการ
เติบโตให$กับธุรกิจ 

 5,500 - 222,044,500 

 � สร$างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต$น 
� พัฒนาสภาพแวดล$อมในการเร่ิมต$นธุรกิจ 

- 
- 

- 
- 

129,023,400 
93,021,100 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย�อยใหCประกอบธุรกิจอย�างมืออาชพี (Micro) (4 กลุ�มโครงการ / 12 กิจกรรม) 19,000  66,352,600 
 2.1 วิสาหกิจรายย�อยได$รับการพัฒนาทักษะความรู$ในการประกอบธุรกิจ � พัฒนาวิสาหกิจสู�ความเปWนมืออาชีพ 

� พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค$าและบริการ 
� พัฒนาเครือข�ายผู$ประกอบการ 
� ขยายโอกาสทางการตลาด 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

23,320,700 
33,281,900 

5,250,000 
4,500,000 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อมใหCกCาวสู�ธุรกิจสมัยใหม� (Small) (4 กลุ�มโครงการ / 16 กิจกรรม) 58,000 - 705,999,700 
 3.1 วิสาหกิจขนาดย�อมได$รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม� � พัฒนาวิสาหกิจสู�ธุรกิจสมัยใหม� 

� ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค$าและบริการ 
� เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
� เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

23,366,200 
50,567,500 

565,307,600 
66,758,400 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพใหCเขCาสู�การแข�งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) 

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

 4.1  วิสาหกิจขนาดกลางได$รับการพัฒนาการทําธุรกิจในระดับสากล � ยกระดับวิสาหกิจสู�องคQกรระดับสากล 
� ส�งเสริมการใช$เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
� ขยายการค$าการลงทุนสู�สากล 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

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

แนวทางท่ี 5 พัฒนาป\จจัยแวดลCอมในการส�งเสริม SME ใหCมีประสิทธิภาพ (Ecosystem) (3 กลุ�มโครงการ / 8 กิจกรรม) 280,000 82 24,377,800 
 5.1  ระบบการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมให$บริการแก� SME 

5.2 ระบบการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมได$รับการพัฒนา 
� พัฒนาศูนยQการให$บริการและความช�วยเหลือแก� SME 
� ยกระดับข$อมูลเพ่ือ SME 
� พัฒนาระบบการส�งเสริม SME 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

17,968,700 
- 

6,409,100 

04   การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการส�งเสริม SME: สสว. ในฐานะเจ$าภาพแผนงานบูรณาการ 
“แผนงานบูรณาการพัฒนาผู$ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2564” 

ป! 2564 สสว. ในฐานะหน�วยงานเจ$าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาผู$ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2564 ได$รับจัดสรรงบประมาณรวม 
1,210,000,000 บาท ดําเนินการร�วมกับ 10 กระทรวง 25 หน�วยงาน ตามแนวทางการดําเนินงาน 5 แนวทาง จําแนกเปWน 17 กลุ�มโครงการ โดยส�งเสริมและพัฒนาผ�าน 55 กิจกรรม ซ่ึง สสว. ในฐานะกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียนไม�ได$รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานบูรณาการ แต�มีผลการดําเนินงานส�งเสริมและพัฒนา SME ตามตัวช้ีวัดภายใต$แนวทางการดําเนินงาน 
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 การดําเนินงานภายใต$ 5 แนวทาง 10 กระทรวง 25 หน�วยงานรบัผิดชอบ  
งบประมาณ 1,210,000,000 บาท : 17 กลุ�มโครงการ 55 กจิกรรม 

Small (4กลุ�มโครงการ) 

705,999,700 บาท 

16 กิจกรรม 

Early Stage (3กลุ�มโครงการ) 

330,912,200 บาท 
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82,357,700 
บาท 

พค. 

สวทช. 

วศ. 
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6 กิจกรรม 

Ecosystem (3กลุ�มโครงการ) 

24,377,800 
บาท 

สวทช. 
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   คณะผู�จัดทํา: 

ฝ�ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

   สรุปและเรียบเรียงโดย: 

นางสาวตุลยา กลิ่นอวล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 
โทรศัพท/ 02-298-3120  โทรสาร 02-298-3122 

     สนับสนุนข�อมูลโดย: 

ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 
ส�วนติดตามและประเมินผลการส�งเสริม SMEs 
 

 

สามารถดาวน	โหลดไฟล	  

“รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป  2563” 
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สํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม 

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

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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