
 

 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 
รายไตรมาส (เดือนตลุาคม ถึงธันวาคม 2564) 

จัดทําโดย 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ$ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

สามารถดาวน'โหลดไฟล'รายงานไตรมาสได*ท่ี: https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=19 

หรือดาวน'โหลดได*ท่ี QR Code: 

Vision: 

เปHนผู*ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME                  
สู�ความมั่งค่ังอย�างยั่งยืน 
 

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

 

Core Value: 
 
Professional  
บุคลากรมีความเปHนมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพที่ดีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค'กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคณุธรรม 
 

Excellence 
มุ�งผลสัมฤทธิ์และความเปHนเลิศในผลงาน 
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การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 
บทท่ี 

1 
01 งบประมาณรายจ-ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565  

02 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
 ความเป:นมาของการจัดทําแผนปฏิบัตกิารของ สสว. 
 ความเชื่อมโยงแผนระดับต-างๆ 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ตามบทบาทและภารกิจของ สสว. แบ-งการดําเนินงานออกเป:น 4 ยุทธศาสตร? 
- ยุทธศาสตร?ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด3วย BIG DATA 

- ยุทธศาสตร?ที่ 2 พัฒนากลไกการส-งเสริมให3เข3าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

- ยุทธศาสตร?ที่ 3 สร3างสังคมผู3ประกอบการให3เติบโตและก3าวเข3าสู-สากล 
- ยุทธศาสตร?ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค?กรให3มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 

การดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564  

03 การดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร?พัฒนาผู3ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย-อม ประจําป�งบประมาณ 2565 
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01   งบประมาณรายจ-ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565    

สสว. ได3รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ-ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท 
เป:นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมท้ังได3รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติม
อีก 425,690,000 บาท (ใช3เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมทั้งสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป:นค-าใช3จ-ายในการดําเนินงานและบริหาร
กองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส-งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต3แผนปฏิบัติการของ สสว. 
ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

28,902,300
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณรวม

ค-าใช3จ-ายในการดําเนินงาน    
และบริหารกองทุน 

 

02   แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
  

ค-าใช3จ-ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน  

336,965,300 บาท  (27.51%)  (27.51%) 

(11.31%) 

งบประมาณส-งเสริมและสนับสนุน  MSME
ภายใต3แผนปฏิบัติการฯ  

887,914,800 บาท ( 72.49%)   

ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ด3วย BIG DATA 

1 

(10.96%) 2 
พัฒนากลไกการ
ส-งเสริมให3เข3าถึง 
MSME และเศรษฐกิจ

 
(45.94%) 3 

(  4.27%) 
เพ่ิมศักยภาพองค?กร 
ให3มีสมรรถนะสูง 4 

สร3างสังคม
ผู3ประกอบการให3เติบโต
และก3าวสู-สากลชุมชน 

ความเป-นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 

สสว. จัดทําแผนยุทธศาสตร? สสว. ระยะ 5 ป� มาแล3ว 3 ช-วงระยะเวลา ดังน้ี ช-วงท่ี 1 ป� 
2550-2554 ช-วงท่ี 2 ป� 2555-2559 และปaจจุบัน สสว. ได3จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 
2565 ซ่ึงอยู-ในช-วงท่ี 3 ป� 2560-2565 และได3ขยายระยะเวลาของแผนฯ ให3สอดคล3องกับ
ระยะเวลาของแผนแม-บทเฉพาะกิจภายใต3ยุทธศาสตร?ชาติ อันเป:นผลมาจากสถานการณ?
โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 

แผนแม-บทเฉพาะกิจภายใต3ยุทธศาสตร?ชาติ อันเป:นผลมาจากสถานการณ?โควิด-19 
พ.ศ.2564-2565 และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศให3 “พร6อมรับ” (Cope) 
“ปรับตัว” (Adapt) “เปล่ียนแปลงเพื่อพร6อมเติบโต” (Transform) แผนปฏิรูปประเทศ
ด3านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
แผนการส-งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม พ.ศ.2564-2565 โดยมุ-งเน3นให3การ
ช-วยเหลือและพัฒนาให3ผู3ประกอบการ MSME “อยู�รอด” โดยการบรรเทาปaญหาและฟefนฟู
ธุรกิจท่ีได3รับผลกระทบจากสถานการณ? COVID-19 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การลดขนาด
ธุรกิจ ลดการจ3างงาน เป:นต3น “อยู�เป-น” โดยการสร3างความพร3อมให3 SME ในการเข3าสู-
การแข-งขันในบริบทใหม-ทางเศรษฐกิจ การค3าขายออนไลน? และ “อยู�ยาว” โดยการสร3าง
ความพร3อมให3กับ SME ในการเข3าสู-การแข-งขันในบริบทใหม-ทางเศรษฐกิจ การแก3ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข3อบังคับ ให3เอ้ือต-อการดําเนินธุรกิจ 

อยู-รอด 

อยู-เป:น 

อยู-ยาว 

การบรรเทาปaญหาและฟefนฟูธุรกิจท่ีได3รับ
ผลกระทบจากสถานการณ? COVID-19 
>> ตอบรับสถานการณ? 

การสร3างความพร3อมให3 SME ในการเข3าสู-
การแข-งขันในบริบทใหม-ทางเศรษฐกิจ 
>> พร3อมแข-งขันเม่ือฟefนตัว 

การปรับสภาพแวดล3อมทางธุรกิจให3เกิด
ความสะดวกแก- SME 
>> สร3างบริการรัฐท่ีครอบคลุม 

Cope 

Adapt 

Transform 

รวมท้ังส้ิน 1,224,880,100 บาท 
 579,190,100 บาท                                      645,690,000 บาท                          1,224,800,100 บาท 
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ท่ีมา: ฝnายกลยุทธ?องค?กร สํานักงานส-งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม  

ท่ีมา: ฝnายกลยุทธ?องค?กร สํานักงานส-งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม  
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วิสัยทัศน	: “เป�นผู�ช้ีนําในการขับเคล่ือนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู*ความมั่งค่ังอย*างย่ังยืน” 

พันธกิจ:   บูรณาการ และผลักดันการส*งเสริม MSME ของหน*วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให� MSME สามารถเติบโตและแข*งขันได�ในระดับสากล 

ผลสัมฤทธ์ิ: มูลค*าทางเศรษฐกิจ ไม*น�อยกว*า 8,596.0028 ล�านบาท 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําปC 2565 

ผู�ประกอบการได�รับการพัฒนา จํานวน 301,844 ราย ผลลัพธ	 : ร�อยละของผู�ประกอบการได�รับความช*วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม*น�อยกว*าร�อยละ 70-80 

ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 27 ก.ค.2564 

ปC 2565 

70-78 
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ยุทธศาสตร?ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด3วย BIG DATA HIP 

กลุ-มเปoาหมาย:  
หน-วยงานภาครัฐ เอกชน 
ทั้งในและต-างประเทศ 

เปoาประสงค?:  
เป:นที่ยอมรับในฐานะของผู3ช้ีนําในการขับเคล่ือนและ
เพิ่มศักยภาพ MSME และมีข3อมลูที่น-าเช่ือถือ ถูกต3อง 
ครบถ3วน ทันสมัยและเป:นประโยชน? 

ตัวชี้วัด: 
1. จํานวนมาตรการ/แผนงานทีม่ผีลกระทบสูงต-อ GDP  

(High Impact) ที่ถูกดําเนินการ จํานวน 1 เร่ือง 
2. พัฒนาฐานข3อมูล MSME 1 ฐานข3อมูล  

มูลค-าทางเศรษฐกิจ: 
6,000.0000 ล3านบาท 

 

กลยุทธP/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปSาหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 1 138,550,800 

(ร6อยละ 11.31) 
- 6,000.0000 

1.1     บูรณาการแผนและสร3างความร-วมมือ
ในการส-งเสริม MSME ของประเทศ 
(HIP) 

1. งานบูรณาการเครือข-ายด3านการส-งเสริม SME 7,370,100 2 เร่ือง 6,000.0000 

2. งานจัดทําแผนการส-งเสริม SME 7,057,000 3 เร่ือง - 

3. งานตดิตามประเมินผลการส-งเสริม MSME 10,031,900 4 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

4. งานสร3างเครือข-ายความร-วมมอืและเสนอแนะนโยบาย
ส-งเสริม MSME ระดับนานาชาต ิ

70,032,800 10 
1 

เร่ือง 
งาน 

- 

1.2    พัฒนา เช่ือมโยงฐานข3อมูลและ
วิเคราะห?ผลกระทบทางเศรษฐกิจด3าน 
MSME (Data Center) 

5. งานพัฒนาฐานข3อมูล MSME (Big Data / Master 
Data) 

9,989,100 1 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

6. งานศึกษาข3อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการ
เช่ือมโยงระบบส-งเสริม MSME 

18,039,500 2 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

7. งาน Data Exchange / Open Data 16,030,400 5 เร่ือง - 

 

ยุทธศาสตร?ที่ 2 พัฒนากลไกการส-งเสริมให3เข3าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน SMART SERVICE 

กลุ-มเปoาหมาย:  
หน-วยงานภาครัฐ เอกชน 
ในพ้ืนทีแ่ละผู3ประกอบการ 
MSME 

เปoาประสงค?:  
ผู3ประกอบการเข3าถึงการบริการและสร3างระบบนิเวศ 
ที่สนับสนุนการทําธุรกิจของผู3ประกอบการและใช3งาน 
ได3จริง 

ตัวชี้วัด: 
3. จํานวน MSME ที่เข3าถึงบริการ Online และ Offline  

ไม-น3อยกว-า 283,450 ราย 
4. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศ

เพื่อการประกอบธุรกิจ 4 ระบบ 

มูลค-าทางเศรษฐกิจ: 
265.0000 ล3านบาท 

 

กลยุทธP/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปSาหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 2 134,280,400 

(ร6อยละ 10.96) 
- 265.0000 

2.1    พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการประกอบการ 
(Ecosystem) 

8. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและ
ผลักดันให3เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME 

7,555,700 2 เร่ือง - 

9. งานพัฒนาสิทธิประโยชน?และผลักดันให3เกิดข้ึนจริง
เพื่อการประกอบการ 

4,000,000 2,000 ราย 15.0000 

2.2    ยกระดับการให3บริการของศูนย? OSS 
และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ            
(Smart Service) ให3ตอบสนองต-อ
ความต3องการของ SME และ
ผู3ใช3บริการได3จริง 

10. งานศูนย?ให3บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย? OSS) 68,024,200 180,200 ราย 180.0000 

11. งานพัฒนาระบบให3บริการ SME Access 29,456,300 1 
101,250 

ระบบ 
ราย 

70.0000 

12. งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ 8,474,800 1 ระบบ - 

13. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซ้ือ 
       จัดจ3างภาครัฐ 

8,741,000 1 ระบบ - 

14. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบ SME     
       Wallet / BDS 

8,028,400 1 ระบบ - 

 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 ได3ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของ สสว. ซ่ึงแบ-งการดําเนินงานออกเป:น 4 ยุทธศาสตร? 
โดยได3รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ-ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท เป:น
เงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได3รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช3เงินคงเหลือกองทุน สมทบ) รวมทั้งสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป:นค-าใช3จ-ายในการ
ดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส-งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท 
ภายใต3แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  
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ยุทธศาสตร?ที่ 3 สร3างสังคมผู3ประกอบการให3เติบโตและก3าวสู-สากล SMART SME 

กลุ-มเปoาหมาย:  
ผู3ประกอบการ MSME  
รายประเด็นและเฉพาะกลุ-ม 

เปoาประสงค?:  
สร3างสังคมผู3ประกอบการที่เข3มแข็ง 

ตัวชี้วัด: 
5. จํานวนผู3ประกอบการใหม-และผู3ประกอบการ MSME  

ได3รับการพัฒนาศักยภาพ ไม-น3อยกว-า 18,434 ราย 

มูลค-าทางเศรษฐกิจ: 
2,331.0028 ล3านบาท 

 

กลยุทธP/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปSาหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 3 562,742,100 

(ร6อยละ 45.94) 
- 2,331.0028 

3.1    ส-งเสริมการเร่ิมต3นธุรกิจ  
         (Early Stage/Startup) 

15. โครงการพัฒนาผู3ประกอบการใหม-เข3าสู-ธุรกิจอนาคต  
       Next Normal 

10,262,200 50 ราย 150.0000 

3.2    พัฒนาผู3ประกอบการรายย-อยให3
ประกอบธุรกิจอย-างมืออาชีพ (Micro) 
(Formalization) 

16. โครงการยกระดับผู3ประกอบการรายย-อย  
      (MSME Step up) 

30,866,100 1,300 ราย 100.0000 

17. โครงการพัฒนาผู3ประกอบการเพ่ือสร3างความเข3มแข็ง 
       แก-ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

4,965,400 230 ราย 6.0000 

3.3    พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย-อมให3ก3าวสู-ธุรกิจใหม- (Small & 
Medium) 

18. โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 18,709,600 70 ราย 70.0000 

3.4    พัฒนาและยกระดับผู3ประกอบการ
ต3นแบบ (Strong / Idol) 

19. โครงการประกวด MSME National Awards 7,975,100 2,060 ราย 40.0000 

20. โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร?ต3นแบบ 
       สู-ความเป:นเลิศ 

16,205,600 1 
2 

เร่ือง 
คลัสเตอร? 

200.0000 

3.5    ส-งเสริมและมุ-งเปoาผู3ประกอบการ
(Focused Target) 

21. โครงการส-งเสริมผู3ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ3าง 
       ภาครัฐ 

28,000,200 3,000 ราย 120.0000 

22. โครงการส-งเสริมผู3ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ3าง 
       ภาครัฐ (SME Restart) 

52,700,000 6,000 ราย 240.0000 

23. โครงการส-งเสริมผู3ประกอบการผ-านระบบ BDS 20,067,900 200 ราย 120.0000 

24. โครงการส-งเสริมผู3ประกอบการผ-านระบบ BDS  
       กิจกรรมช-วยเหลือผู3ประกอบการให3สามารถดําเนิน 
       ธุรกิจต-อไปได3 (SME Restart)-BDS 

372,990,000 5,524 ราย 1,285.0028 

 

ยุทธศาสตร?ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค?กรให3มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) SMART Organization 

กลุ-มเปoาหมาย:  
บุคลากร สสว. 

เปoาประสงค?:  
พัฒนาองค?กรให3มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานและทิศทางขององค?กร 

ตัวชี้วัด: 
6. ผลประเมินกองทนุหมุนเวียน ไม-น3อยกว-า 4.1500 คะแนน 
7. ปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ จํานวน 10 กระบวนการ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช3ในการปฏิบัติการ ไม-น3อยกว-า 2 

ระบบ 

มูลค-าทางเศรษฐกิจ: 
- ล3านบาท 

 

กลยุทธP/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปSาหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 4 389,306,800 

(ร6อยละ 31.78) 
- - 

4.1    ปรับโครงสร3างองค?กรให3สอดคล3อง 
          กับบทบาทภารกิจองค?กร 

25. งานทรัพยากรมนุษย? 
 

10,108,500 245 ราย - 

4.2    ยกระดับการบริหารจัดการสู- Smart 
Office 

26. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงาน 
       จัดการสํานักงาน Smart Office 

16,960,700 2 ระบบ - 

4.3    ผลักดันองค?กรให3เน3นประสิทธิผลและมี
ธรรมาภิบาล 

27. งานสนับสนุนและวางแผนองค?กร 
 

3,000,000 2 เร่ือง - 

28. งานพัฒนาองค?กรตามแนวทาง PMQA 4.0 2,000,000 1 เร่ือง - 

29. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
       และนโยบายรัฐ 

12,332,100 1 เร่ือง - 

30. งานบริหารจัดการด3านการเงิน 7,940,200 2 เร่ือง - 

ค-าใช3จ-ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน  336,965,300 - - - 
 

งบประมาณรวม (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 579,190,100 บาท เงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท 
และขอใช6เงินคงเหลือกองทุน เพิ่มเติม 425,690,000 บาท) 

1,224,880,100   
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สําหรับการดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564 ที่ได3รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม และอยู-ระหว-าง
ดําเนินการ ประกอบด3วย  

(1) ป� 2564 จํานวน 2 โครงการ ได6แก�  

(1.1) โครงการนําร-อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข3อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ 
ป� 2564 (One Identification One SME – Phase I) งบประมาณ 2,500,000 บาท  สิ้นสุด 15 ม.ค.65  

(1.2) โครงการสนับสนุนให3 SME เข3าถึงการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ งบประมาณ 30,000,000 บาท ส้ินสุด  30 เม.ย.65   

(2) ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป-นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอื่นๆ ได6แก� 

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)  
 งบประมาณ 20,000,000 บาท สิ้นสุด 31 มี.ค.65  

(2.2) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3  
  (Doing Business Phase 3) งบประมาณ 40,000,000 บาท สิ้นสุด 31 มี.ค.66  

(3) ป� 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได6แก� โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย งบประมาณ 10,000,000,000 บาท 

(3.1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย-อย ดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อมแห-ง
ประเทศไทย (ธพว.) ได3รับวงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท สิ้นสุด 30 ธ.ค.64 

(3.2) โครงการ บสย. SMEs สร3างไทย ดําเนินการโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย-อม (บสย.) ได3รับ
วงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท สิ้นสุด 19 ก.พ.73 
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แนวทางการดําเนินงาน แผนงาน/ประเด็นการพฒันา เปSาหมาย (ราย) งบประมาณ (บาท) หน�วยงานดําเนินการ 

1. การบรรเทาปdญหาและ
ฟghนฟูธุรกิจท่ีได6รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณPโควิด-19 

รวมแนวทางที่ 1 6,140  50,158,500.00  

1.1 เสริมสภาพคล-องให3 SME เพื่อประคองธุรกิจให3อยู-รอด  ไม-มีโครงการ - - 

1.2 สร3างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  2,540  17,741,000.00 พค. / สสว. 

1.3 ปรับธุรกิจให3รองรับการเปล่ียนแปลง 70  18,709,600.00 สสว. 

1.4 เสริมสร3างความรู3ทักษะอาชีพให3กับแรงงาน 3,530 13,707,900.00 สศช. / กพร. / สสว. 

2. การสร6างความพร6อมให6 
SME ในการเข6าสู�การ
แข�งขันในบริบทใหม�ทาง
เศรษฐกิจ 

รวมแนวทางท่ี 2 183,633 1,260,513,900.00  

2.1 ส-งเสริมการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช3ในการบริหารจัดการ 3,960 103,366,100.00 กสอ. / สสว. 

2.2 พัฒนาสินค3าและบริการให3ได3คุณภาพ มาตรฐาน และสร3างสรรค? 8,505 195,862,300.00 CEA / กสก. / พค. / สวอ. / 
สศท. / วศ. / สทน. / มว. / 
ศ.ศ.ก. / อย. / วว. / สสว.  

2.3 พัฒนาทักษะด3านการบริหารจัดการธุรกิจ 3,730 47,240,200.00 กตส. / พค. / กท. / ทป. 

2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให3เป:นแรงขับเคล่ือนภาคธุรกิจ 8,250 147,098,600.00 กพร. / สวทช. / กรอ.  

2.5 ส-งเสริม SME ให3เข3าถึงแหล-งเงินทุน 1,000 1,000,000.00 พค. 

2.6 ส-งเสริม SME ให3แข-งขันได3ในระดับสากล 154,363 620,684,500.00 คต. / สค.  

2.7 สร3างผู3ประกอบการใหม-ที่มีศักยภาพ 3,825 145,262,200.00 สปอว. / สนช. / กสอ. / สสว. 

3. การปรับสภาพแวดล6อม
ทางธุรกิจให6เกิดความ
สะดวกแก� SME 

รวมแนวทางท่ี 3 386,541 228,510,200.00  

3.1 ส-งเสริมการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช3ในการบริหารจัดการ 2,800 19,925,800.00 กบค. / สสว. 

3.2 พัฒนาฐานข3อมูล SME big data สําหรับใช3กําหนดนโยบาย - 9,989,100.00 สสว. 

3.3 พัฒนาศูนย?กลางในการให3ข3อมูลและบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 182,220 101,378,400.00 สสว. 

3.4 พัฒนาแหล-งเรียนรู3เพ่ือการพัฒนาธุรกิจที่เข3าถึงได3ตลอด 201,251 42,511,300.00 CEA / สสว. 

3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME - 16,205,600.00 สสว. 

3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช3ผู3ให3บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ ไม-มีโครงการ - - 

3.7 พัฒนาปaจจัยแวดล3อมทางการเงินให3มีประสิทธิภาพ ไม-มีโครงการ - - 

3.8 พัฒนาปaจจัยแวดล3อมด3านการพัฒนานวัตกรรม 270 38,500,000.00 สปอว. / สนช. 

4.  กลไกการส�งเสริม SME รวมกลไกการส�งเสริม SME 2,305 328,690,400.00 สสว. 

รวม 578,619 1,867,873,000.00  

 280,000 94.5597 

 5.1  ระบบการส-งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อมได3รับการพัฒนา 90 ศูนย? ให3บริการแก- SME �

 พัฒนาศูนย?การให3บริการและความช-วยเหลือแก- SME - 74.0597 

  � ยกระดับข3อมูลเพ่ือ SME - 13.0000 

  � 

03   การดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร?พัฒนาผู3ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย-อม ประจําป�งบประมาณ 2565 

สสว. มีหน3าที่ตามพระราชบัญญัติส-งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม พ.ศ.2543 ในการเสนอแนะต-อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดให3ส-วนราชการ หน-วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข3อง จัดทํางบประมาณในส-วนที่เกี่ยวกับการส-งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย-อม (SME) เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานให3เป:นไปในแนวทางเดียวกัน  

ป�งบประมาณ 2565 ใช3แผนปฏิบัติการส-งเสริม SME ประจําป� 2565 เป:นกรอบในการดําเนินงาน และขับเคล่ือนผ-านแผนงาน
ยุทธศาสตร?พัฒนาผู3ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม ของสํานักงบประมาณ โดยได3รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน
ทั้งสิ้น 1,867,873,000 บาท มีหน-วยงานรับผิดชอบ 9 กระทรวง 24 หน-วยงาน เพ่ือดําเนินการส-งเสริมและพัฒนา SME ใน 3 แนว
ทางการดําเนินงาน และ 1 กลไกการส-งเสริม SME รวม 66 โครงการ ดังนี้ 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2564) 

บทท่ี 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ ภายใต1แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 - หน1า 9 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน/โครงการท่ีสาํคัญ 
ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 

บทท่ี 
2 

01  ผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
 ความเป:นมา 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
 ผลการดําเนินงานช<วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 

 

02 ผลการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร?พัฒนาผู1ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม ประจําป�งบประมาณ 2565 
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 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

มี  MSME ที่เข1ารับบริการ Online และ Offline แล1ว จํานวน 48,757 ราย 

01   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
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 ผลการดาํเนินงานช/วงเดือนตลุาคม – ธันวาคม 2564 ผ<านการดําเนินงาน/โครงการ 4 ยุทธศาสตร? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• ยุทธศาสตร6ที่ 1 ยกระดบัการบรูณาการ MSME ของประเทศด�วย BIG DATA บูรณาการเพ่ือให1เกิด

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานขององค?กร สร1างความร<วมมือระหว<างหน<วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

(1) บูรณาการขับเคลื่อนการส/งเสริม SME       

- สสว. จัดทําแผนการส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อมของประเทศ และขับเคลื่อน

ไปสู<การปฏิบัติผ<าน “แผนปฏิบัติการส<งเสริม SME” โดยในป�งบประมาณ 2565 ดําเนินงานภายใต1แผนงานยุทธศาสตร?การ

พัฒนาผู1ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม ได1รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,867.8730 ล1านบาท เพ่ือ

ดําเนินการส<งเสริม SME จํานวน 66 โครงการ โดยมีหน<วยงานท่ีเก่ียวข1อง จํานวน 24 หน<วยงาน 9 กระทรวง  

- ประชุมชี้ แจงแนวทางการติดตาม ผลการดําเนินงานต ามแผนงานยุทธศาสต ร? ฯ 

ป�งบประมาณ 2565 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 เพ่ือให1หน<วยงานที่เกี่ยวข1องรับทราบ และรายงานผลผ<านระบบติดตามและ

ประเมินผลโครงการส<งเสริม SME (data.sme.go.th) โดยกําหนดให1หน<วยงานวางแผนโครงการให1แล1วเสร็จภายใน ธันวาคม 

2564 และรายงานผลการดําเนินงาน ผลการใช1จ<ายเงิน ทุกวันที่ 1-10 ของเดือนถัดไป และมีแผนดําเนินการเชื่อมโยงข1อมูล

กับหน<วยงานที่เกี่ยวข1องเพ่ือนําข1อมูลมาใช1ประโยชน?ในการติดตามผลการส<งเสริม SME โดยเมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2565 

ได1หารือกับสํานักงบประมาณ (ระบบ BB-EvMIS) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ (ระบบ eMENSCR) 

เรียบร1อยแล1ว 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม 

ประจําป�งบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให1การส<งเสริม SME สอดคล1องกับแนวทางของแผนการ

ส<งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) พร1อมกับชี้แจงเปhาหมายแนวทาง และวิธีการขับเคล่ือนการดําเนินงานส<งเสริม 

SME โดยมีหน<วยงานที่เกี่ยวข1องจัดทําข1อเสนอโครงการส<งเสริม SME และผ<านการพิจารณาจากคณะทํางานกลั่นกรอง

โครงการสําหรับบรรจุภายใต1แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงมีผู1แทนจากสํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห<งชาติ และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเข1าร<วมเป:นคณะทํางาน มีข1อเสนอโครงการท่ีผ<านการ
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พิจารณา กลั่นกรอง จํานวน 172 ข1อเสนอโครงการ จาก 49 หน<วยงาน ซ่ึงจะนําเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาอนมัุติ

แผนปฏิบัติการฯ ประจําป�งบประมาณ 2566 ในลําดับต<อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) บูรณาการความร/วมมือระหว/างประเทศ  สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยดําเนินงานใน 3 

กรอบความร<วมมอืหลัก ประกอบด1วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-  Lateral) กรอบอาเซียน (ASEAN)  

 - การเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อมเอเปค ครั้งที่ 28 
และการประชุมอื่นๆ  

1) ตั้งคณะทํางานภายใน สสว. เ พ่ือเตรียมการจัดประชุมฯ และคณะทํางานย<อย 

ประกอบด1วย ด1านสารัตถะ ด1านอํานวยการพิธีการ ด1านการจัดกิจกรรมคู<ขนาน ด1านการ

รักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ ด1านการประชาสัมพันธ? และด1านการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) เตรียมการประชุมร<วมกับภาคเอกชนเพ่ือสรุปประเด็นผลักดัน ในระหว<างการประชุมที่

ไทยจะเป:นเจ1าภาพ พร1อมทั้งหารือประเด็น Best Practices ของไทยเพ่ือเผยแพร<ให1เขต

เศรษฐกิจเอเปคทราบได1 

- จัดทําข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยพิจารณากรณีศึกษาจากต/างประเทศ  
1) ผลักดันให1วิสาหกิจรายย<อยและแรงงานเข1าสู<ระบบ โดยดําเนินการศึกษาร<วมกับองค?การ

เพ่ือความร<วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

แห<งประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเป:นความร<วมมือกับหน<วยงานรัฐและเอกชนของไทยกว<า 20 

หน<วยงานในการให1ข1อคิดเห็นและข1อมูลการส<งเสริมผู1ประกอบการในส<วนท่ีเก่ียวข1อง 

รวมถึงสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ธนาคารแห<งประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย? กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี

แห<งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห<งประเทศไทย สภาหอการค1าแห<งประเทศไทย และสมาพันธ?

เอสเอ็มอีไทย 

2) การจัดงาน Government Purchasing Expo พิจารณาใช1แนวทางการดําเนินงานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกที่ทําให1ผู1ประกอบการ MSME สามารถเข1าถึงหน<วยงาน
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ผู1ซ้ือสินค1าและบริการได1โดยสะดวก พร1อมระบุกิจกรรมภายในงาน และการเตรียมพร1อม

ผู1ประกอบการเพ่ือสามารถเพ่ิมโอกาสในการจับคู<ธุรกิจได1  

(3) บูรณาการฐานข�อมูล Big Data โดยในป� 2565 มีแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงข1อมูล

เพ่ิมเติม ตลอดจนพัฒนา Dashboard ข1อมูลเชิงลึกเพ่ือการส<งเสริม SME พัฒนา Predictive Model และศึกษาการ

เชื่อมโยงข1อมูลด1วยเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข1อมูลด1านการเงิน หรือรองรับการเชื่อมโยงกับ

หน<วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การบูรณาการและเชื่อมโยงข�อมูลต<อจากป� 2564 ที่ได1มีการบูรณาการและประสานขอ

ความร<วมมือกับหน<วยงานที่เกี่ยวข1อง ได1แก< กรมพัฒนาธุรกิจการค1า สํานักงานสถิติแห<งชาติ สํานักงานประกันสังคม 

กร มศ ุลก ากร  กร มส <ง เสร ิมก าร เก ษตร  ส ภาอ ุตสาห กร รม แห <งป ระเ ทศไท ย สภาห อก าร ค1าแห <ง ปร ะเทศ ไทย 

กรุงเทพมหานคร กรมสรรพากร ธนาคารแห<งประเทศไทย กรมส<งเสริมการปกครองท1องถิ่น สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง กรมการขนส<งทางบก กรมบัญชีกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค?การตลาด การไฟฟhาส<วนภูมิภาค สมาพันธ?

เอสเอ็มอีไทย และสภาอุตสาหกรรมท<องเท่ียวแห<งประเทศไทย 

- การปรับปรุงข�อมูลโครงสร�างการวิเคราะห6ข�อมูลผู�เข�ารับบริการภาครัฐ ปxจจุบันมี SME 

ทั่วประเทศ จํานวน 3,176,055 ราย แบ<งเป:น นิติบุคคล จํานวน 797,957 ราย ส<วนบุคคล จํานวน 2,286,326 ราย และ

วิสาหกิจชุมชน จํานวน 91,772 ราย รวมถึงมีการจัดเก็บข1อมูล Micro และ SME เข1าสู<ฐานข1อมูลลงทะเบียน SME เพ่ือเข1า

รับบริการแล1ว จํานวน 619,693 ราย แบ<งเป:นสถานประกอบการ จํานวน 512,258 ราย และบุคคลท่ีสนใจประกอบธุรกิจ 

จํานวน 107,435 ราย (ข1อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565)  

- การเปRดเผยข�อมูลบนศูนย6กลางข�อมูลเปRดภาครัฐ (Open Government Data) สสว. 

ร<วมมือกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส?จัดทํา Open Data ข1อมูลที่ผ<านการประมวลหรือวิเคราะห? แล1วนําไป

เผยแพร<บน Open Data Platform ท้ังในรูปแบบของ Data Visualization   
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• ยุทธศาสตร6ที่ 2 พัฒนากลไกการส/งเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน   

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

ทั่วประเทศ มี MSME เข1ารับคําปรึกษาแล1ว จํานวน 48,757 ราย ในด1านบัญชีและการเงิน ด1านการตลาด ด1านการ

บริหารจัดการ ด1านการผลิต ด1านกฎหมาย ด1านอ่ืนๆ และบริการส<งต<อ Service Provider   

- การนําร/อง “ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign-On ฐานข�อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับ

บริการจากภาครัฐ” ซึ่ง สสว. ร<วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค?การมหาชน) (สพร.) ดําเนินการ   

1) พัฒนาระบบต1นแบบการลงทะเบียน SME-ID และระบบ Single Sign-on ซึ่งผู1ประกอบการ 

SME สามารถมายืนยันตัวตนโดยใช1เลขนิติบุคคลหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่

เป:นผู1ประกอบการแบบบุคคลธรรมดามาลงทะเบียน โดยผู1ประกอบการท่ีลงทะเบียนแล1วจะ

สามารถใช1เลข 13 หลักไปใช1บริการกับหน<วยงานอื่นๆ ซ่ึงข1อมูลพ้ืนฐานที่ผู1ประกอบการได1ให1ไว1

ในการลงทะเบียน SME-ID จะส<งต<อไปยังหน<วยงานนั้นๆ ได1 รวมถึงข1อมูลการให1บริการ

ผู1ประกอบการจากหน<วยงานน้ันๆ จะถูกส<งต<อมายังฐานข1อมูล SME-ID เพ่ือเก็บเป:นประวัติ

และรวมเป:นกลุ<มข1อมูลเชิงคุณภาพสําหรับใช1วิเคราะห?ผลการส<งเสริมและการให1บริการ

ผู1ประกอบการ SME เพ่ือจัดทําโครงการหรือมาตรการส<งเสริม SME ที่มีประสิทธิภาพได1 ซึ่งใน

เบื้องต1นจะใช1  “ศูนย?กลางข1อมูลให1ธุรกิจบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ” (Biz Portal : 

https://biz.govchannel.go.th) เป:นช<องทางการลงทะเบียนยืนยันตัวตน 

2) บูรณาการข1อมูลภายในของ สสว. จากฐานข1อมูลสมาชิก สสว. และฐานข1อมูลผู1ประกอบการ 

SME ผู1ลงทะเบียนตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐ ซ่ึงทาง สพร. ได1พัฒนา API เพ่ือ

เชื่อมต<อข1อมูลกับทั้ง 2 ฐานข1อมูล เข1ากับฐานข1อมูลผู1ประกอบการ SME One ID แล1ว และได1

ออกแบบ User Interface (UI) สําหรับการแสดงผลข1อมูลจากฐานข1อมูล SME One ID เพ่ือให1

หน<วยงานต1นแบบทดลองระบบ 
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3) เตรียมการเชื่อมโยงข1อมูลและปรับ e-Service ของแพลตฟอร?มท้ัง 4 ของ สสว. (SMEONE, 

SME Academy 365, SME Coach, SME CONNEXT) เพ่ือที่จะบูรณาการข1อมูลผู1 ใช1งาน

ร<วมกัน เชื่อมโยงกับระบบทะเบียน SME One ID ซึ่งคาดว<าจะสามารถเชื่อมโยงข1อมูลได1ใน

เดือน เมษายน 2565 

4) ดําเนินการทดสอบการเชื่อมโยงข1อมูลระหว<างระบบทะเบียน SME-ID และระบบ e-Service 

ของ อย. ซึ่งผลการทดสอบการเชื่อมโยงหน<วยงานนําร<องสามารถใช1เลขรหัส 13 หลักเพ่ือรับ

ข1อมูลจากฐานข1อมูล SME One ID ได1 และปรับปรุงเพ่ิมเติมข1อมูลตามความต1องการของ

หน<วยงานนําร<องต<อไป 

5) ประสานงานกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ?อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมบัญชีกลาง 

เพ่ือเชื่อมโยงข1อมูลกับฐานข1อมูล SME One ID เป:นการขยายผลการดําเนินการเข1าสู<ระยะ

ท่ี 2 ของโครงการต<อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การสนับสนุน SME ให�เข�าถึงการจัดซื้อจดัจ�างภาครัฐ ผลการขึ้นทะเบียนผู1ประกอบการ มีจํานวน

ทั้งส้ิน 117,093 ราย แบ<งเป:นนิติบุคคล จํานวน 66,029 ราย บุคคลธรรมดา จํานวน 49,152 ราย และวิสาหกิจชุมชน จํานวน  

1,912 ราย โดยมี 5 จังหวัดที่ข้ึนทะเบียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม< ปทุมธานี นครราชสีมา และมี 

สินค1า/บริการ จํานวน 925,462 รายการ (ข1อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

 มูลค<าการจัดซื้อจัดจ1างจากผู1ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนไว1กับ สสว. ทั้งส้ิน จํานวน 551,306 

ล1านบาท แบ<งเป:น ธุรกิจขนาดย<อย (Micro) จํานวน 31,401 ล1านบาท ธุรกิจขนาดย<อม (Small) จํานวน 288,215 ล1านบาท 

และธุรกิจขนาดกลาง (Medium) จํานวน 231,690 ล1านบาท โดยมีสินค1า/บริการที่หน<วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ1างจาก

ผู1ประกอบการ SME-GP สําหรับกลุ<มงานก<อสร1าง มูลค<ารวมสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ เครื่องจักรและอุปกรณ?การก<อสร1าง งาน

บริการก<อสร1างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ และงานก<อสร1างอาคารสํานักงาน สําหรับกลุ<มงานที่ไม<ใช<ก<อสร1าง มูลค<ารวม

สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ วัสดุอุปกรณ?ท่ีใช1ในโรงพยาบาล การจ1างงาน (ที่ไม<ใช<งานก<อสร1าง ไม<ใช<จ1างที่ปรึกษาฯ หรือจ1าง

ออกแบบ) เข็มชนิดป�กผีเส้ือ  
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• ยุทธศาสตร6ที่ 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู/สากล  

ณ เดือนธันวาคม 2564 การดําเนินงานโครงการภายใต1แผนปฏิบัติการส<งเสริม SME ประจําป� 

2565 เพื่อส<งเสริมผู1ประกอบการในกลุ<ม Early Stage กลุ<ม Micro และกลุ<ม Small คัดเลือกหน<วยร<วมดําเนินการได1

ตามแผนที่กําหนด โดยพร1อมเริ่มดําเนินการได1ภายในเดือนมกราคม 2565 สําหรับการส<งเสริมผู1ประกอบการผ<านระบบ 

BDS (Business Development Service) ได1มีการชี ้แจงและทดสอบการใช1งานระบบแก<หน<วยงานพันธมิตร และ

ผู1ประกอบการ SME ทั ้งในส<วนการขึ้นทะเบียนเป:นผู1ให1บริการทางธุรกิจ และการสมัครและขอรับการอุดหนุนของ

ผู1ประกอบการ SME เพื่อเตรียมความพร1อมก<อนนําไปใช1งานจริงต<อไป พร1อมกันนี้ สสว. ได1ดําเนินการช<วยเหลือและ
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ส<งเสริมผู1ประกอบการ เชื ่อมโยงพัฒนาสิทธิประโยชน?ที่เกี่ยวข1องกับการดําเนินธุรกิจระหว<างหน<วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนให1กับผู1ประกอบการ ดังนี้   

- สสว. ร<วมกับธนาคารออมสิน หอการค1าไทยและสภาหอการค1าแห<งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

แห<งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท<องเที่ยวแห<งประเทศไทย สํานักงานสภาเกษตรกรแห<งชาติ และสมาพันธ?เอสเอ็มอีไทย 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพ่ือสนับสนุนผู1ประกอบการให1สามารถเข1าถึงแหล<งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ เพ่ิมโอกาสในการ

เข1าถึงแหล<งเงินทุนได1มากขึ้น โดย สสว. จะใช1เครื่องมือต<างๆ ของ สสว. ในการประชาสัมพันธ?การบริการของธนาคารออมสิน 

และหน<วยงานต<างๆ ที่ได1ร<วมลงนามครั้งนี้ เพ่ือให1เกิดประโยชน?กับ SME ให1มากที่สุด 

- สสว. ร<วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและให1ความสําคัญต<อ

การพัฒนา SME เพ่ือร<วมกันสนับสนุนและส<งเสริมความสามารถด1านการแข<งขันให1แก<ผู1ประกอบการพร1อมรับมือกับความท1า

ทายของโลกการค1ายุคใหม<และสามารถแข<งขันกับผู1ประกอบการในระดับสากล โดยการปx�นผู1ประกอบการ SME ไทย พัฒนา

องค?ความรู1ด1านการผลิตและการตลาด พร1อมใช1เทคโนโลยีเพ่ิมศักยภาพการแข<งขันยกระดับสู<  SMART SME ผ<าน 

“แพลตฟอร?มแห<งโอกาส” พา SME ไทยลุยตลาดต<างประเทศ  

- สสว. ร<วมกับบริษัท ทรู คอร?ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผลักดันและเสริมสร1างการเติบโตของธุรกิจ

เอสเอ็มอี จัดสิทธิพิเศษสําหรับ SME ที่เป:นสมาชิกของ สสว. ชูจุดเด<นบริการ “เคียงข1าง SME เข1าสู<ยุคดิจิทัล เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน และประหยัดรายจ<าย” เสริมศักยภาพให1ผู1ประกอบการพร1อมลุยธุรกิจรับการเป�ดประเทศ สร1าง

ธุรกิจให1เติบโตผ<านช<องทางออนไลน? และสิทธิใช1ฟรีแพลตฟอร?มการทํางานยุคดิจิทัล VWORK และ True VROOM เพ่ือให1

ตอบโจทย?ตรงความต1องการผู1ประกอบการ SME 
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• ยุทธศาสตร6ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค6กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) พัฒนา

องค?กรให1มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององค?กร 

- ดําเนินการพัฒนาองค?กรให1มีศักยภาพและมีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากร Smart People ผ<านการ

ฝ�กอบรมหลักสูตร Up-skill / Re-skill / New-skill ได1แก< หลักสูตรการบรหิารการตลาดดิจิทัล (Mini Digital Marketing 

Management) หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร? หลักสูตรการสร1างความพึงพอใจให1แก<ผู1รับบริการ (Customer Centric) 

และหลักสูตรผู1นํายุคดิจิทัล (Leadership in Digital Age)  

- ยกระดับการบริหารจัดการสู< Smart Office โดยพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ได1แก<  

ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส? Secure Drive การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส? โดยดําเนินการร<วมกับ  

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? (สพรอ. หรือ ETDA) เพ่ือทดสอบระบบเปรียบเทียบกับระบบเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

• โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)  

 สสว. ร<วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีแห<งชาติ (สวทช.) ดําเนินการจัดเก็บ  

ข1อมูลของผู1ประกอบการ โดยเฉพาะข1อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช<น ยอดขาย การทําบัญชี การยื่นชําระภาษี  

พฤติกรรมทางธุรกิจ เป:นต1น เพ่ือนํามาใช1ในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินระดับศักยภาพของ MSME เปhาหมาย   

200 ราย ในมิติการพัฒนาด1านต<างๆ เพ่ือให1ทราบถึงจุดอ<อน จุดแข็ง ซ่ึงจะช<วยให1 MSME สามารถพัฒนาตนเองได1 และยัง 

สามารถใช1ระบบดังกล<าวเป:นเครื่องมือในการคัดเลือกผู1ประกอบการเพ่ือเข1าร<วมโครงการของภาครัฐ หรือเป:นเครื่องมือช<วย

สถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อได1อีกด1วย ซ่ึงปxจจุบันได1พัฒนา 2 ระบบ ได1แก< ระบบการประเมินศักยภาพ (SME Scoring) 

และระบบจัดการสิทธิประโยชน? (Reward System) โดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ส<วน ดังนี้ 

1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือศึกษาหาปxจจัยหลัก ปxจจัยย<อย กําหนดค<าน้ําหนักของแต<ละปxจจัยและ

เงื่อนไขหลักเกณฑ?การให1คะแนนสําหรับประเมินศักยภาพ SME และการออกแบบเงื่อนไข

หลักเกณฑ?สําหรับการบริหารจัดการสิทธิประโยชน?ในระบบ Reward System 

2) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการใช1เงินท้ังสองระบบในรูปแบบ Web-based Application 

3) การสร1างแรงจูงใจและการรวบรวมผู1ประกอบการเข1ารับการประเมินความน<าเชื่อถือ  
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• โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing  
Business Phase 3) 

 สสว. และสํานักงาน ก.พ.ร. ได1ลงนามในบันทึกแก1ไขเพ่ิมเติมบันทึกข1อตกลงความร<วมมือโครงการ

ศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) (ฉบับที่ 2) เป:นที่

เรียบร1อยแล1ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 
 

• โครงการสนับสนุน SMEs รายย/อย 

 การสนบัสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล/งเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย/อมแห/งประเทศไทย (ธพว.) เร่ิมดําเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลเบิกจ<าย

เงินกู1ให1แก<ผู1ประกอบการ และมีจํานวนผู1ย่ืนคําขอกู1และวงเงินที่ได1รับอนุมัติ ดังน้ี 

ผู�ยืน่คําขอกู� ได�รับอนมุตัิเงินกู� เบิกจ/ายเงนิกู�แล�ว  หน/วย 

ระยะที่ 1 7,142 2,285 2,260 ราย 

ระยะที่ 2 2,623 960 937 ราย 

รวม 9,765 3,245 3,197 ราย 

วงเงินทีข่อกู�  วงเงินอนมุัต ิ วงเงินเบิกจ/าย หน/วย 

ระยะที่ 1 8,107.00 3,676.30 3,632.72 ล1านบาท 

ระยะที่ 2 857.83 317.16 311.83 ล1านบาท 

รวม 8,964.83 3,993.46 3,944.55 ล�านบาท 

 การสนับสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล/งเงินทุน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย/อม (บสย.) มีผู1ประกอบการได1รับสินเช่ือเพ่ิมจากสถาบันการเงินจากการค้ําประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเชื่อ

รวม 50,000 ล1านบาท  
  

***************************************************** 
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สสว. มีหน1าที่ตามพระราชบัญญัติส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม พ.ศ.2543 ในการเสนอแนะต<อ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดให1ส<วนราชการ หน<วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกีย่วข1อง จัดทํางบประมาณในส<วนที่เกี่ยวกับ

การส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม (SME) เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานให1เป:นไปในแนวทางเดียวกัน  

ซึ่งในป�งบประมาณ 2565 สสว. ใช1แผนปฏิบัติการส<งเสริม SME ประจําป� 2565 เป:นกรอบในการดําเนินงานและ

ขับเคลื่อนผ<านแผนงานยุทธศาสตร?พัฒนาผู1ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม ของสํานักงบประมาณ โดย

ได1รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน 1,867,873,000 บาท มีหน<วยงานรับผิดชอบ 9 กระทรวง 24 หน<วยงาน เพ่ือดําเนินการ

ส<งเสริมและพัฒนา SME ใน 3 แนวทางการดําเนินงาน และ 1 กลไกการส<งเสริม SME รวม 66 โครงการ  

จากกรอบงบประมาณที่ได1รับจัดสรรฯ ณ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) มียอดเบิกจ<าย

งบประมาณรวมผูกพันแล1ว 369,851,967.49 บาท คิดเป:นร1อยละ 19.80 ของงบประมาณที่ได1รับจัดสรร โดยเป:นยอด

เบิกจ<าย 150,229,635.39 บาท และผูกพันรอเบิกจ<าย 219,622,332.10 บาท ซึ่งพบว<าการเบิกจ<ายยังเกิดข้ึนไม<มาก 

เนื่องจากอยู<ในช<วงเริ่มดําเนินงาน และบางหน<วยงานอยู<ในกระบวนการสรรหาผู1เชี่ยวชาญเพื่อร<วมดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค?โครงการ โดยสรุปภาพรวมผลการเบิกจ<ายงบประมาณได1 ดังน้ี  

รายละเอียด 

แนวทางที่ 1 
การบรรเทาปxญหาและฟ��นฟู
ธุรกิจที่ได1รับผลกระทบจาก

สถานการณ?โควิด-19 

แนวทางที่ 2 
การสร1างความพร1อมให1 SME 

ในการเข1าสู<การแข<งขันในบริบท
ใหม<ทางเศรษฐกิจ  

แนวทางที่ 3 
การปรับสภาพแวดล1อมทาง

ธุรกิจให1เกิดความสะดวก 
แก< SME  

กลไก 
การส<งเสริม SME 

 
รวม 

  งบประมาณจัดสรร 50,158,500.00 1,260,513,900.00 228,510,200.00  328,690,400.00   1,867,873,000.00  

 เบิกจ<าย 2,036,428.00 136,972,611.38 9,294,373.74 1,926,222.27 150,229,635.39 

ผูกพัน 8,541,000.00 64,565,261.51 60,142,448.67 86,373,621.92 219,622,332.10 

 เบิกจ<ายและผูกพัน 
10,577,428.00 201,537,872.89 69,436,822.41 88,299,844.19 369,851,967.49 

(ร1อยละ 21.09) (ร1อยละ 15.99) (ร1อยละ 30.39) (ร1อยละ 26.86) (ร1อยละ 19.80) 

  คงเหลือ 
39,581,072.00 1,058,976,027.11 159,073,377.59 240,390,555.81 1,498,021,032.51 

(ร1อยละ 78.91) (ร1อยละ 84.01) (ร1อยละ 69.61) (ร1อยละ 73.14) (ร1อยละ 80.20) 

   หน<วยงาน
ดําเนินการตาม

แนวทาง 

พค. /สคช. / กพร. /สสว. กสอ. / CEA / กสก. / พค. / 
สวอ. / สศท. / วศ. / สนท. / มว. 
/ อย. / วว. / กตส. / กท. / ทป. / 
กพร. / สวทช. / กรอ./ สปอว./ 

คต. / สค. / สนช. / สสว.  

กบค. / สนช. / CEA / สปอว.  
/ สสว. 

สสว.  24 หน<วยงาน 

ภาพรวมผลการส<งเสริมและพัฒนา SME ได1รับการส<งเสริมและพัฒนา จํานวน 107,613 ราย (เปhาหมาย 

578,619 ราย) คิดเป:นร1อยละ 18.67 ของเปhาหมายที่กําหนด โดยเกิดจากผลการดําเนินงาน ตามแนวทางที่ 1 การ

บรรเทาปxญหาและฟ��นฟูธุรกิจที่ได1รับผลกระทบจากสถานการณ?โควิด-19 จํานวน 1,570 ราย (เปhาหมาย 6,140 ราย) 

แนวทางที่ 2 การสร1างความพร1อมให1 SME ในการเข1าสู<การแข<งขันในบริบทใหม<ทางเศรษฐกิจ จํานวน 18,349 ราย 

(เปhาหมาย 183,633 ราย) แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล1อมทางธุรกิจให1เกิดความสะดวกแก< SME จํานวน 87,694 

ราย (เปhาหมาย 386,541 ราย) ส<วนกลไกการส<งเสริม SME จัดทําแผนและนโยบาย และบริหารจัดการตามบทบาทของ

หน<วยงาน Policy maker ซ่ึงมีเปhาหมายในการ พัฒนา SME โดยตรง จํานวน 2,305 ราย  

 

02  ผลการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร?พัฒนาผู1ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อม 
ประจําป�งบประมาณ 2565 

หน<วย: บาท 
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ตารางสรุปภาพรวมผลการส/งเสริมและพัฒนา SME รายแนวทาง  

แนวทางการดําเนินงาน แผนงาน/ประเด็นการพฒันา เปmาหมาย (ราย) ผลท่ีได� (ราย) หน/วยงานดําเนินการ 

1. การบรรเทาปnญหาและ
ฟpqนฟูธุรกิจท่ีได�รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ6โควิด-19 

รวมแนวทางที่ 1 6,140  1,570  

1.1 เสริมสภาพคล<องให1 SME เพื่อประคองธุรกิจให1อยู<รอด  ไม<มีโครงการ - - 

1.2 สร1างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  2,540  546 พค. / สสว. 

1.3 ปรับธุรกิจให1รองรับการเปล่ียนแปลง 70  - สสว. 

1.4 เสริมสร1างความรู1ทักษะอาชีพให1กับแรงงาน 3,530 1,024 สศช. / กพร. / สสว. 

2. การสร�างความพร�อมให� 
SME ในการเข�าสู/การ
แข/งขันในบริบทใหม/ทาง
เศรษฐกิจ 

รวมแนวทางท่ี 2 183,633 18,349  

2.1 ส<งเสริมการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช1ในการบริหารจัดการ 3,960 213 กสอ. / สสว. 

2.2 พัฒนาสินค1าและบริการให1ได1คุณภาพ มาตรฐาน และสร1างสรรค? 8,505 8,705 CEA / กสก. / พค. / สวอ. / 
สศท. / วศ. / สทน. / มว. / 
ศ.ศ.ก. / อย. / วว. / สสว.  

2.3 พัฒนาทักษะด1านการบริหารจัดการธุรกิจ 3,730 1,088 กตส. / พค. / กท. / ทป. 

2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให1เป:นแรงขับเคล่ือนภาคธุรกิจ 8,250 1,541 กพร. / สวทช. / กรอ.  

2.5 ส<งเสริม SME ให1เข1าถึงแหล<งเงินทุน 1,000 85 พค. 

2.6 ส<งเสริม SME ให1แข<งขันได1ในระดับสากล 154,363 6,506 คต. / สค.  

2.7 สร1างผู1ประกอบการใหม<ที่มีศักยภาพ 3,825 211 สปอว. / สนช. / กสอ. / สสว. 

3. การปรับสภาพแวดล�อม
ทางธุรกิจให�เกิดความ
สะดวกแก/ SME 

รวมแนวทางท่ี 3 386,541 87,694  

3.1 ส<งเสริมการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช1ในการบริหารจัดการ 2,800 - กบค. / สสว. 

3.2 พัฒนาฐานข1อมูล SME big data สําหรับใช1กําหนดนโยบาย - - สสว. 

3.3 พัฒนาศูนย?กลางในการให1ข1อมูลและบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 182,220 48,757 สสว. 

3.4 พัฒนาแหล<งเรียนรู1เพ่ือการพัฒนาธุรกิจที่เข1าถึงได1ตลอด 201,251 38,937 CEA / สสว. 

3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME - - สสว. 

3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช1ผู1ให1บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ ไม<มีโครงการ - - 

3.7 พัฒนาปxจจัยแวดล1อมทางการเงินให1มีประสิทธิภาพ ไม<มีโครงการ - - 

3.8 พัฒนาปxจจัยแวดล1อมด1านการพัฒนานวัตกรรม 270 - สปอว. / สนช. 

4.  กลไกการส/งเสริม SME รวมกลไกการส/งเสริม SME 2,305 - สสว. 

รวม 578,619 107,613  

 

***************************************************** 
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การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

บทท่ี 
3 

ผลการเบิกจ-ายงบประมาณ 
(1) งบประมาณป� 2565 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ-ายประจําป� และท่ีได0รับการ

จัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 
(2) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ-ายประจําป� และท่ีได0รับการ

จัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 
(3) งบประมาณป� 2563 ที่ได0รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 
(4) งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย-อย 
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บทที ่3 การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

สสว. ได0รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ-ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 

799,190,100 บาท เปAนเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได0รับ

อนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช0เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมทั้งส้ิน 

1,224,880,100 บาท สําหรับเปAนค-าใช0จ-ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และ

งบประมาณส-งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต0แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 

30 งาน/โครงการ  

นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต0งบประมาณป� 2564 ยังได0รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม และอยู-ระหว-าง

ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ได0แก- โครงการนําร-อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข0อมูลสมาชิก สสว. 

เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ ป� 2564 (One Identification One SME – Phase I) 2,500,000 บาท และโครงการสนับสนุน

ให0 SME เข0าถึงการจัดซ้ือจัดจ0างภาครัฐ 30,000,000 บาท และการดําเนินงานภายใต0งบประมาณป� 2563 จํานวน 2 โครงการ 

เปAนการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอื่นๆ ได0แก- โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME 

(SME Scoring/Big DATA) 20,000,000 บาท และโครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3) 40,000,000 บาท และงบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการ

สนับสนุน SMEs รายย-อย 10,000,000,000 บาท และมีผลการเบิกจ-ายงบประมาณ ดังน้ี 

  

(1) งบประมาณป� 2565 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ�ายประจําป� และที่ได%รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณทั้งหมด 1,224,880,100 บาท แบ-งเปAนค-าใช0จ-ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 

บาท และงบประมาณส-งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต0แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

จํานวน 30 งาน/โครงการ มีผลการเบิกจ-ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนธันวาคม 2564 คิดเปAนร0อยละ 42.57 

รายการ งบประมาณ เบิกจ�าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,224,880,100.00 75,759,936.65 445,619,691.45 521,379,628.10 703,500,471.90 

(ร%อยละ) 100.00 6.19 36.38 42.57 57.43 

ค�าใช%จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ 
(ร%อยละ)  

336,965,300.00 65,538,608.60 249,369,263.99 314,907,872.59 22,057,427.41 

100.00 19.45 74.00 93.45 6.55 
งบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME 

(ร%อยละ) 
887,914,800.00 10,221,328.05 196,250,427.46 206,471,755.51 681,443,044.49 

100.00 1.15 22.10 23.25 76.75 

- ยุทธศาสตรeท่ี 1 ยกระดับการ บูรณาการ 
MSME ของประเทศ  ด0วย BIG DATA 

138,550,800.00 462,550.75 81,048,676.16 81,511,226.91 57,039,573.09 

- ยุทธศาสตรeท่ี 2 พัฒนากลไกการส-งเสริมให0
เข0าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

134,280,400.00 8,082,237.08 60,090,348.52 68,172,585.60 66,107,814.40 

- ยุทธศาสตรeท่ี 3 สร0างสังคมผู0ประกอบการให0
เติบโตและก0าวสู-สากล* 

562,742,100.00 118,457.39 27,964,992.61 28,083,450.00 534,658,650.00 

- ยุทธศาสตรeท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองคeกรให0มี
สมรรถนะสูง  

52,341,500.00 1,558,082.83 27,146,410.17 28,704,493.00 23,637,007.00 

 

ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 

หมายเหตุ :  *การอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณ 425,690,000 บาท อยู-ภายใต0ยุทธศาตรeที่ 3 สร0างสังคมผู0ประกอบการให0เติบโตและก0าวสู-สากล จํานวน 2 โครงการ 
ได0แก- โครงการส-งเสริมผู0ประกอบการผ-านระบบ BDSกิจกรรมช-วยเหลือผู0ประกอบการให0สามารถดําเนินธุรกิจต-อไปได0 (SME Restart)-BDS วงเงิน 372,990,000 บาท และ
โครงการส-งเสริมผู0ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ0างภาครัฐ-(SME Restart) วงเงิน 52,700,000 บาท 
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(2) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ�ายประจาํป� และที่ได%รบัการจดัสรรเงนินอนกงบประมาณ เพิม่เตมิ 

งบประมาณทั้งหมด 1,143,094,4000 บาท มีผลการเบิกจ-ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนธันวาคม 2564 จํานวน 

1,074,488,987.10 บาท คิดเปAนร0อยละ 94.00 และท่ีได0รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ

นําร-อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข0อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ ป� 2564 Phase I (สิ้นสุด

โครงการ 15 ม.ค.65) งบประมาณ 2,500,000 บาท ยังไม-มีผลการเบิกจ-ายและผูกพันสะสม และดําเนินการทดลองเช่ือมโยงข0อมูล

ระหว-าง ระบบทะเบียน SME ID กับ ระบบ e-Service ของ อย. (หน-วยงานนําร-อง) เบื้องต0นประสบความสําเร็จแล0ว หน-วยงาน

สามารถใช0เลขรหัส 13 หลัก (SME ID) รับข0อมูลจากฐานข0อมูล SME จาก สสว. ได0 ปlจจุบันอยู-ระหว-างการพัฒนาตามความต0องการ

เพ่ิมเติมจากหน-วยงานนําร-อง 
รายการ งบประมาณ เบิกจ�าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,143,094,400.00 1,015,553,101.72 58,935,885.38 1,074,488,987.10 68,605,412.90 

(ร%อยละ) 100.00 88.84 5.16 94.00 6.00 

ค-าใช0จ-ายบริหารกองทุนฯ 

(ร0อยละ) 

315,789,900.00 277,444,206.29 37,089,370.73 314,533,577.02 1,256,322.98 

100.00 87.86 11.74 99.60 0.40 

งบประมาณส-งเสริมและสนับสนุน MSME 

(ร0อยละ) 

827,304,500.00 738,108,895.43 21,846,514.65 759,955,410.08 67,349,089.92 

100.00 89.22 2.64 91.86 8.14 

 (3)  งบประมาณป� 2563 ทีไ่ด%รบัการจดัสรรเงนินอกงบประมาณ เพิม่เตมิ 

งบประมาณท้ังหมด 470,000,000 บาท มีผลการเบิกจ-ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนธันวาคม 2564 จํานวน 

221,921,989.07 บาท คิดเปAนร0อยละ 47.22  

โครงการ งบประมาณ เบิกจ�าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 470,000,000.00 191,097,415.05 30,824,574.02 221,921,989.07 248,078,010.93 

(ร%อยละ) 100.00 40.66 6.56 47.22 52.78 

มาตรการ MSME 2020 (6 โครงการ) 205,000,000.00 117,655,766.62  10,824,574.02  128,480,340.64  76,519,659.36  

(ร%อยละ) 100.00 57.39 5.28 62.67 37.33 

5 งาน/โครงการ (ส้ินสุดโครงการแล0ว) 185,000,000.00 110,440,358.62 482.02 110,440,840.64 74,559,159.36 

โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
ศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big 
DATA) (ขยายถึง 31 มี.ค.65) 

20,000,000.00 7,215,408.00  10,824,092.00  18,039,500.00  1,960,500.00  

โครงการอื่น  ๆ(2 โครงการ) 265,000,000.00  73,441,648.43  20,000,000.00  93,441,648.43  171,558,351.57  

(ร%อยละ) 100.00 27.71 7.55 35.26 64.74 

โครงการส-งเสริมความรู0ด0านบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน 
SME ท่ีทําการค0าระหว-างประเทศ (สิ้นสุด
โครงการแล0ว) 

225,000,000.00 53,441,648.43  -   53,441,648.43  171,558,351.57  

โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 
(Doing Business Phase 3) (ขยายถึง 
31 มี.ค.66) 

40,000,000.00 20,000,000.00  20,000,000.00  40,000,000.00  -   
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(4)  งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดาํเนนิโครงการสนบัสนนุ SMEs รายย�อย 

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย-อย แบ-งการดําเนินงานเปAน 2 ส-วน ส-วนละ 

5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อมแห-งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย-อม (บสย.) มีผลการเบิกจ-ายรวมผูกพันสะสมตั้งแต-เดือนธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2564  

คิดเปAนร0อยละ 99.95  

รายการ งบประมาณ เบิกจ�าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 10,000,000,000.00 3,634,462,715.57 6,360,279,583.33 9,994,742,298.90 5,257,701.10 

(ร%อยละ) 100.00 36.34 63.60 99.95 0.05 

ธพว. รวม 5,000,000,000.00 3,634,462,715.57 1,360,279,583.33 4,994,742,298.90 5,257,701.10 

 ร0อยละ 100.00 72.69 27.21 99.89 0.11 

 สนับสนุน SMEs 4,890,000,000.00 3,562,341,947.12 1,327,658,052.88 4,890,000,000.00 0.00 

 บริหารจัดการ 97,400,000.00 65,573,887.38 31,826,112.62 97,400,000.00 0.00 

 
ส-วน สสว. บริหาร
จัดการ 

12,600,000.00 6,546,881.07   795,417.83  7,342,298.90 5,257,701.10 

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

 ร0อยละ 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 

หมายเหตุ:  1) งบประมาณสนับสนุน SMEs ในส-วนของการเบิกจ-ายรวมรายการที่ ธพว. ขอยกเลิกการเบิกจ-าย จํานวน 1.10 ล0านบาท โดยไม-รวมรายการรับชําระคืนเงิน 

จํานวน 383.30 ล0านบาท 

2) ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติปรับแผนการดําเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs 

รายย-อย ในส-วนของเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ บสย. SMEs สร0างไทย ซ่ึงในเบื้องต0น บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย-อม (บสย.) ได0

แจ0งประมาณการแผนการเบิกจ-ายเงินฯ ดังน้ี ป� 2565 เบิกจ-าย จํานวน 3,652.21 ล0านบาท ป� 2566 เบิกจ-าย จํานวน 1,347.79 ล0านบาท 

  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
   คณะผู�จัดทํา: 

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

 
   สรุปและเรียบเรียงโดย: 

นางสาวตุลยา กลิ่นอวล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 

     สนับสนุนข�อมูลโดย: 

ส�วนติดตามและประเมินผลการส�งเสริม SMEs 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร# ช้ัน G, 17, 18, 23 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

www.sme.go.th 1301 facebook.com/osmep 


