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สารบัญ  

บทท่ี  

บทท่ี  

 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

 01 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2564 

 02 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต3แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. 

 03 ภาพรวมผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME ภายใต3แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. 

 ผลดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล: มาตราการ MSME 2020 และการสร3างป8จจัยเอ้ือ 

 ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบูรณาการพัฒนาผู3ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2564 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน ภาครัฐ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564  
(Integrity  and Transparency Assessment: ITA)  

 ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (ทุนหมุนเวียน) ผู3ประเมิน: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู3มีส�วนได3ส�วนเสียของ สสว. และการสํารวจร3อยละของ MSME ที่ได3รับบริการ/เข3าร�วมโครงการจาก สสว. แล3วธุรกิจดีข้ึน 
ผู3ประเมิน: บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรชW จํากัด 

 การแสดงเจตจํานงสุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองคWกรท่ีดีของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2564 

1 - 25 

หน3า 

 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565                   

 01 งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 

 02 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

 03 การดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตรWพัฒนาผู3ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป�งบประมาณ 2565 

27-34 

หน3า 
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 ผลดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล:  
มาตรการ  MSME 2020 และการสร*างป0จจัยเอ้ือ  

 ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบูรณาการพัฒนา
ผู*ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�สากล 
ประจําป�งบประมาณ 2564   

 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงาน ภาครฐั ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 
(Integrity  and Transparency Assessment: ITA)  

 ประเมินผลการดําเนินงานกองทนุส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง          
และขนาดย�อม (ทุนหมุนเวียน) ผู*ประเมิน: กรมบัญชกีลาง 
กระทรวงการคลัง 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียของ สสว.  
และการสํารวจร*อยละของ MSME ที่ได*รับบรกิาร/เข*าร�วม
โครงการจาก สสว. แล*วธรุกิจดีขึน้ ผู*ประเมิน: บริษัท ซีเอสเอ็น 
รีเสิรชV จํากัด 

 การแสดงเจตจํานงสุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองคVกร
ท่ีดีของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
ประจําป� 2564 

บทท่ี 1 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME ประจําป� 2564 

01 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2564   
 ความเปXนมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว.     

และความเช่ือมโยงแผนระดับต�างๆ     

 แผนปฏิบัติการ สสว. ป� 2560-2565 (ฉบับทบทวนป� 2564-2565)     
และกลไกการขับเคล่ือนภารกิจของ สสว. ป� 2564-2565    

 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2564 ของ สสว. จําแนกเปXน 4 ยุทธศาสตรV    
- ยุทธศาสตรVท่ี 1  ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด*วย BIG DATA     
- ยุทธศาสตรVท่ี 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให*เข*าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน     
- ยุทธศาสตรVท่ี 3 สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวเข*าสู�สากล    
- ยุทธศาสตรVท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพองคVกรให*มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)    

 

02 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต*แผนปฏิบัติการ 
ประจําป�  2564 ของ สสว.  
 ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว.   

 กลุ�มการส�งเสริม MSME ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว.    

03 ภาพรวมผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME  
      ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. 

 ยุทธศาสตรVท่ี 1  ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด*วย BIG DATA  
- บูรณาการขับเคล่ือนการส�งเสริม MSME 
- บูรณาการความร�วมมือระหว�างประเทศ 
- บูรณาการฐานข*อมูล Big Data 

 ยุทธศาสตรVท่ี 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให*เข*าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

 ยุทธศาสตรVท่ี 3 สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวเข*าสู�สากล 
- ส�งเสริมการเร่ิมต*นธุรกิจ (Early Stage/Startup) 
- พัฒนาผู*ประกอบการรายย�อยให*ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ (Micro) 
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดย�อมให*ก*าวสู�ธุรกิจสมัยใหม� (Small) 

 ยุทธศาสตรVท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพองคVกรให*มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 

1 - 4 

5 - 6 

7 - 15 

16-18 

19-21 

22 

23 

24 

25 

หน*า หน*า 
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   แผนปฏิบัติการ สสว. ป� 2560-2565 (ฉบับทบทวนป� 2564-2565) และแผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. 
01 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. 

ประจําป� 2564  

 
 

สสว. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรV สสว. ระยะ 5 ป� หรือแผนกลยุทธVองคVกรฉบับแรกจัดทําในป� 
2550-2554 ฉบับท่ี 2 ป� 2555-2559 และป0จจุบัน สสว. อยู�ในช�วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรVฉบับท่ี 
3 ป� 2560-2565 โดยขยายระยะเวลาของแผนให*สอดคล*องกับแผนการส�งเสริม SME และใช*เปXนกรอบ
ในการดําเนินงานขององคVกรให*มีทิศทางเดียวกัน สอดรับกับยุทธศาสตรVชาติ 20 ป� (ป� 2561-2580) 
และแผนแม�บทภายใต*ยุทธศาสตรVชาติ และแผนการส�งเสริม SME ตลอดจนสอดคล*องตามนโยบาย
รัฐบาลท่ีให*ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศด*วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให*มีความ
เหมาะสมและทันกับสถานการณVท่ีเปล่ียนแปลงไป สภาวะการณVของป0จจัยภายนอกและป0จจัยภายในท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วในยุคดิจิทัล สสว. จึงต*องทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. เปXน
ประจําทุกป� 

การจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. มีกลไกกระบวนการในการจัดทําโดยนําผลการดําเนินงานมา
ใช*ในการทบทวนและระดมความคิดเห็นในการทํา SWOT เพ่ือให*ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค 
และใช*ในการปรับกลยุทธVองคVกรให*มีการดําเนินงานสอดคล*องกับนโยบายและทิศทาง โดยผ�านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแผนยุทธศาสตรV สสว.  

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. ป� 2560-2565 (ฉบับทบทวนป� 2564-2565) ใช*
แนวคิดตาม SIPOC MODEL คือ ภาพรวมของกระบวนการทํางานท่ีทําให*เข*าใจวัตถุประสงคVและขอบเขต
ของงานประกอบด*วย บุคคล/ส�วนงานท่ีให*ป0จจัยนําเข*า (Supplier) ป0จจัยนําเข*า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลลัพธV (Output) ผู*รับบริการ (Customer)  

การศึกษาสภาพแวดล*อมองคVกรและจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล*อมทางเศรษฐกิจในป0จจุบัน 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว ซ่ึงเปXนความท*าทายขององคVกรท่ีต*องทําความเข*าใจและปรับตัวให*ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อมองคVกรในป0จจุบัน การเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเรียกว�า VUCA World คือ ความท*าทายสําหรับองคVกรในป0จจุบัน เพราะ
เศรษฐกิจไทยต*องพบกับความผันผวน ความไม�แน�นอน ความซับซ*อนและความคลุมเครือ ทําให*
เศรษฐกิจมีแนวโน*มชะลอตัวอย�างต�อเน่ือง เน่ืองจากได*รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด-19 (COVID-19) ส�งผลให*เกิดพฤติกรรมของผู*รับบริการท่ีเปล่ียนแปลงและยากต�อการ
คาดการณV 

สสว. ได*ทบทวนแผนและปรับเปล่ียนแนวทางการช�วยเหลือและส�งเสริม MSME ให*สอดคล*องทัน
ต�อสถานการณVในป0จจุบัน ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว และให*ความสําคัญต�อการคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovation and Thinking different) เพ่ือให*การทํางานสามารถรับมือกับสภาวะการณV
เปล่ียนแปลงในป0จจุบันได*อย�างมีประสิทธิภาพ 

ความเปXนมาการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 

 ผลกระทบที่ MSME ได*รับจากสถานการณVการแพร�ระบาดไวรัสโคโรน�า COVID-19 (Pain Point MSME) 

ท่ีมา: ฝsายกลยุทธVองคVกร 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม  

 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
และแผนปฏิบัติการประจําป� (HR Plan) 



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 1 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME  ประจําป� 2564 - หน*า 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

กลไกการขับเคล่ือนภารกิจ
ของ สสว. ป� 2564-2565 

ท่ีมา: ฝsายกลยุทธVองคVกร 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม  



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 1 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME  ประจําป� 2564 - หน*า 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ฝsายกลยุทธVองคVกร สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

หมายเหตุ:  แผนปฏิบัติการของ สสว. ป� 2560-2565 (ฉบับทบทวนป� 2564-2565) และแผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว.  
 ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือ 25 ก.ย.2563 

แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว.  

15 โครงการ / 2 ตัวช้ีวัด 
-------------------------------- 
1. จํานวนมาตรการ/แผนงานท่ีมี

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

2. พัฒนาฐานข*อมูล MSME เปtาหมาย 2 
ฐานข*อมูล 

9 โครงการ / 2 ตัวช้ีวัด 
---------------------------------- 
1. จํานวน MSME ท่ีเข*าถึงบริการ Online 

และ Offline เปtาหมาย 190,000 ราย 
2. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและ

เช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ เปtาหมาย 1 ระบบ 

10 โครงการ / 1 ตัวช้ีวัด 
------------------------------ 
1. จํานวนผู*ประกอบการใหม�และ

ผู*ประกอบการ MSME ได*รับการ
พัฒนาศักยภาพ เปtาหมาย 
23,000 ราย 

7 โครงการ / 3 ตัวช้ีวัด 
------------------------------ 
1. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 

เปtาหมาย 4.1000 คะแนน 
2. ปรับปรุงกระบวนการสําคัญ 

เปtาหมาย 10 กระบวนการ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช*          

ในการปฏิบัติการ เปtาหมาย 2 
ระบบ 

สสว. ได*รับการจัดสรรงบประมาณประจําป� 2564 รวมทั้งส้ิน 1,143,094,400 บาท เพื่อดําเนินการส�งเสริม
และสนับสนุน MSME ผ�าน 41 งาน/โครงการที่สําคัญ ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. 
นอกจากน้ี การดําเนินงานภายใต*งบประมาณป� 2564 ยังได*รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม จํานวน 1 
โครงการ และการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ จํานวน 8 โครงการ ภายใต*
งบประมาณป� 2563 และงบประมาณป� 2562 งบกลาง เพื่อดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย 
จํานวน 1 โครงการ 

 

ตัวช้ีวัด
ภายใต*
แผน 

ปฏิบตัิการ
ประจําป� 
2564          

ของ สสว. 

งบประมาณป� 2562 งบกลาง 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ 20 ส.ค.2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ*น
เศรษฐกิจโดยให*ใช*จ�ายจากงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562 งบกลาง
รายการเงินสํารองจ�ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปXน (งบกลางป� 2562) ผ�านกองทุน
ส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม เพื่อดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs 
รายย�อย จํานวน 10,000,000,000 บาท  

งบประมาณป� 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� 

สสว. ได*รับการจัดสรรงบประมาณประจําป� 2564 จํานวน 1,113,094,400 บาท 
ต�อมาในคราวการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือ 28 ธ.ค.2563 มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนฯ          
ป� 2564 เพิ่มเติม จํานวน 30,000,000 บาท เพื่อใช*จ�ายในการดําเนินโครงการ
สนับสนุนให* SME เข*าถึงการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ โดยในป� 2564 ได*รับการ
จัดสรรงบประมาณรวมท้ังส้ิน 1,143,094,400 บาท เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต�  
1 ต.ค.2563 ส้ินสุด 30 ก.ย.2564 

การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติม ประจําป� 2563 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (เฉพาะกิจ) คร้ังท่ี 1/2563 
เม่ือ 20 ก.พ.2563 ได*รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม จํานวน 705,000,000 บาท (9 โครงการ) 
ต�อมาได*อนุมัติยกเลิกโครงการจัดทําบัญชีสําหรับ MSME ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 
5/2563 ซ่ึงได*นํางบประมาณคืนเข*ากองทุนฯ แล*ว โดยดําเนินการในป�  2564 มีงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน 470,000,000 บาท (8 โครงการ) 
เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต� 20 ก.พ.2563 และได*รับการขยายระยะเวลาคร้ังท่ี 1 ถึง 31 ส.ค.2564, คร้ังท่ี 2 
ถึง 31 มี.ค.2565 และคร้ังท่ี 3 ถึง 31 มี.ค.2566  

งบประมาณป� 2564 ที่ได*รับการจัดสรรจากกองทุนฯ เพิ่มเติม 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือ 5 ก.ค.2564 สสว. ได*รับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ เพิ่มเติม จํานวน 2,500,000 บาท สําหรับการดําเนินงานโครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนา
ระบบ Single Sign On ฐานข*อมูลสมาชิก สสว. เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ ป� 2564 (One Identification 
One SME - Phase I) เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต� 16 ก.ค.2564 ส้ินสุด 15 ม.ค.2565   
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3  
 มีจํานวนผู*ประกอบการใหม�

และผู*ประกอบการ MSME 
ได*รับการพัฒนาศักยภาพ 
จํานวน 25,578 ราย ผ�านการ
บ�มเพาะ/ให*คําปรึกษาเชิงลึก/
ทดสอบตลาด/ส�งเสริมการทํา
ธุรกิจออนไลน</นําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช*  

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
 มีจํานวน MSME ท่ีเข*าถึง

บริการ Online และ Offline 
รวมจํานวน 206,557 ราย  

 มีการพัฒนาและยกระดับ
สนับสนุนและเช่ือมโยงระบบ
นิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ 
จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบการ
ข้ึนทะเบียน SME เพื่อการ
จัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ 

   ดําเนินการภายใต*แผนปฏิบัติการท้ัง 4 ยุทธศาสตร< สามารถดําเนินการได*บรรลุเปKาหมาย 
02  ภาพรวมผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดภายใต*แผนปฏิบัติการ

ประจําป� 2564 ของ สสว.(1) 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
 มีมาตรการ/แผนงานท่ีมี

ผลกระทบสูงต�อ GDP (High 
Impact) ท่ีถูกดําเนินการ 
จํานวน 1 เร่ือง คือ การคืน
ภาษีมูลค�าเพิ่ม (VAT) ให*กับ
ผู*ประกอบการ SME ท่ีมี
กรมสรรพากรและสถาบัน
การเงินเป_นหน�วยงานขับเคล่ือน
การดําเนินงาน 

 มีการพัฒนาฐานข*อมูล MSME 
จํานวน 1 ฐานข*อมูล ด*วยการ
ปรับปรุงข*อมูลในฐานข*อมูล 
SME Big Data ให*เป_นปaจจุบัน
แล*วเสร็จ ประกอบด*วย ข*อมูล
เชิงโครงสร*าง ได*แก� ข*อมูล
ผู*ประกอบการ และข*อมูลการจ*าง
งานของ SME และข*อมูลเชิงลึก 
ได*แก� ข*อมูลด*านการเงิน และ
ข*อมูลการส�งออก-นําเข*า ซ่ึง
แสดงผลในรูปของ Dashboard 
SME Big Data 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4  
 ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน

จากการประเมินตนเอง 
4.4158(2) คะแนน 

 มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี
สําคัญ จํานวน 10 กระบวนการ 
เพื่อให*องค<กรมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานท่ีดีข้ึน  

 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมา
ใช*ในการปฏิบัติการ จํานวน 2 
ระบบ คือ ระบบเอกสารการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส< (D-Join) 
และระบบบริหารงานบุคคล 
(HRIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค<กรให*มีสมรรถนะสูง  



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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กลุ�มการส�งเสริม MSME ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว.  

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

บูรณาการกับหน�วยงานที่เก่ียวข*องกับการส�งเสริม  MSME 
ตามบทบาท ภารกิจหลักของ สสว. ประกอบด*วย  บูรณาการ
แผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให*ครอบคลุม
หน�วยงานส�งเสริม SME ของประเทศ บูรณาการในการ
พัฒนาฐานข*อมูล MSME ในการจัดทํา MSME BIG DATA 
ซ่ึงขยายฐานข*อมูลในกลุ�ม Micro Enterprise การพัฒนา
เคร่ืองมือในการวิเคราะหV/ ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ด*าน MSME  

เป�าประสงค� เปXนท่ียอมรับในฐานะของผู*ช้ีนําในการขับเคล่ือนและ
เพิ่มศักยภาพ MSME และมีข*อมูลท่ีน�าเช่ือถือ ถูกต*อง ครบถ*วน 
ทันสมัยและเปXนประโยชนV 

(1) งานจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม  

(2) งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพื้นท่ี/รายประเด็น 
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคล่ือนแผน

ส�งเสริม SME 
(4) โครงการศึกษามาตรการส�งเสริม SME เพื่อการขับเคล่ือน

แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(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) โครงการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสภาพการเติบโตของวิสาหกิจ

ขนาดย�อยและขนาดย�อม 
(11) โครงการจัดทําการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย�อย

ประเทศไทย 
(12) โครงการศึกษาการประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(13) งานจัดทํารายงานสถานการณVวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม ประจําป� 
(14) งานจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับผู*ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(15) โครงการสํารวจความต*องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม (SME Survey) 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให*เข*าถึง MSME  
  และเศรษฐกิจชุมชน  

  

ส� ง เ ส ริ ม  MSME แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ผ� า น ก ล ไ ก   
ประกอบด*วย การพัฒนาสภาวะแวดล*อมที่ เอ้ือต�อการ 
เติบโตของ MSME การกําหนดนิยาม หลักเกณฑVการ 
ประเมินศักยภาพ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให*ง�ายต�อการ
ทําธุรกิจ พัฒนาส�งเสริม MSME อย�างเปXนระบบ ยกระดับ
การให*บริการศูนยV OSS และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐในการ
ส�งเสริมให* ผู*ประกอบการรายย�อยเข*าถึงแหล�งเงินทุน ได*รับ
องคVความรู*ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาเครือข�าย
ที่ปรึกษาให*ได*รับบริการอย�างทั่วถึง  

เป�าประสงค� ผู*ประกอบการเข*าถึงการบริการและสร*างระบบนิเวศท่ี
สนับสนุนการทําธุรกิจของผู*ประกอบการและใช*งานได*จริง  

(16) โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทาง
กฎหมายที่มีผลกระทบต�อธุรกิจ SMEs  

(17) โครงการส�งเสริมและเผยแพร�กฎหมายเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

(18)  โครงการศูนยVให*บริการ SME ครบวงจร  
          (SME One-stop Service Center: OSS) 
(19) โครงการ SME Academy 365 
(20) โครงการพัฒนา Application: SME CONNEXT เพ่ือ

ผู*ประกอบการ 
(21)  โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบการให*บริการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(22) โครงการสนับสนุนให* SME เข*าถึงการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ 
(23) โครงการ Train the Coach 
(24) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู*

ให*บริการทางธุรกิจ (Service Provider) 
 
งบประมาณป� 2564 ท่ีได*รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
เพ่ิมเติม 
(42) โครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign 

On ฐานข*อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ 
ป� 2564 (One Identification One SME - Phase I) 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู�สากล 
 

พัฒนาและต�อยอดองคVความรู*ให*กับผู*ประกอบการ ประกอบด*วย การ
ส�งเสริมการเร่ิมต*นธุรกิจ (Early Stage/Startup) ในการสร*างองคV
ความรู* บ�มเพาะธุรกิจให*มีรายได*จากการประกอบธุรกิจ ส�งเสริมให*
รวมกลุ�มและก*าวสู�สากล (Internationalization) ผนึกกําลังเปXน
เครื อข� ายพั นธมิ ต รกั นใ นระดั บห� วงโซ� มู ลค� า  (Value Chain 
Competitiveness) อีกทั้งส�งเสริมผู*ประกอบการให*มีมาตรฐาน 
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑVและบริการให*ตอบสนองต�อความต*องการ
ในป0จจุบัน ส�งเสริมการใช*นวัตกรรมและการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ 
(Business Transformation) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ผลิตภัณฑVให*มีมูลค�าเพิ่มและมีสามารถแข�งขันในระดับสากลได* 

เป�าประสงค� สร*างสังคมผู*ประกอบการท่ีเข*มแข็ง  

(25) โครงการส�งเสริมและพัฒนาผู*ประกอบการใหม� 
(26) โครงการยกระดับผู*ประกอบการวิสาหกิจรายย�อยให*ประกอบธุรกิจ

อย�างมืออาชีพ 
(27) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให*กับผู*ประกอบการ

รายย�อย 
(28) โครงการพัฒนาผู*ประกอบการเพ่ือสร*างความเข*มแข็งแก�ธุรกิจ

ชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
(29) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 
(30) โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอรV SME 
(31) โครงการประกวด SME National Awards 
(32) โครงการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเตบิโต (SME Regular 

Level) 
(33) โครงการส�งเสริมและต�อยอดการพัฒนาเพ่ือขยายธุรกิจสู�สากล 

(SME SCALE UP) 
(34) โครงการพัฒนาศักยภาพและช�องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับ

ผู*ประกอบการ SME 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองคVกรให*มีสมรรถนะสูง   
  (High Performance Agency) 

 

พัฒนาองคVกรให*มีศักยภาพและมีมาตรฐาน ประกอบด*วย 
ปรับโครงสร*างองคVกรให*สอดคล*องกับภารกิจ การพัฒนา
บุคลากรให*มีความรู*ความสามารถรองรับภารกิจขององคVกร 
พัฒนาทักษะของบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญในแต�ละ
ตําแหน�ง (Competency) สร*างแรงจูงใจการทํางานให*มีการ
เติบโตตามเส*นทางสายอาชีพ (Career Path) ให*ความสําคัญ
กับการปรับปรุงระบบงานให*ทันสมัย ยกระดับการบริหาร
จัดการสู� Smart Office ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบข*อบังคับ
ภายในองคVกร รวมถึงการประชาสัมพันธV สร*างการรับรู*ให*เปXน
ที่รู*จักในวงกว*างและผลักดันองคVกรให*เน*นประสิทธิผลและมี
ธรรมาภิบาล 

เป�าประสงค� พัฒนาองคVกรให*มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานและทิศทางขององคVกร  

(35) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยV 
(36) งานพัฒนาศักยภาพด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(37) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการ

สํานักงาน Smart Office 
(38) งานสนับสนุนและวางแผนองคVกร  
(39) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตังิานตามภารกิจและ

นโยบายของรัฐ 
(40) งานบริหารจัดการกองทุนร�วมลงทุน 
(41) โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให*แก� 

SME 

Ecosystem ECO Ecosystem ECO Ecosystem ECO Early Stage ES Micro  M Small 
S 
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สสว. ได*รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2564 จํานวน 1,143,094,400 บาท จํานวน 41 งาน/โครงการ มี MSME ได2รับการพัฒนาและได2รับประโยชน� 236,146 ราย 
(เป�าหมาย 216,562 ราย) และเกิดมูลคCาทางเศรษฐกิจโดยรวม 5,251.58 ล2านบาท (เป�าหมาย 3,800 ล2านบาท) 

03  ภาพรวมผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME ภายใต*แผนปฏิบัติการประจําป� 2564 ของ สสว. 

ค�าใช*จ�ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน 

--------------------------- 
315,789,000 บาท งบประมาณส�งเสริม 

และสนับสนุน MSME 
-------------------------- 
827,304,500 บาท 

27.63% 

72.37% 

ภาพรวมเบิกจ�ายและผูกพัน  
  1,019,263,939.87 บาท   
  (89.17%)  
ภาพรวมเงินคงเหลือ   
  123,830,460.13 บาท          
  (10.83%)  
งบประมาณรวม 

1,143,094,400 บาท   
(ข*อมูล ณ ส้ินป�บัญชี) 

เบิกจ�าย  
และผูกพัน  
64.90% 

เบิกจ�าย  
และผูกพัน  
24.27% 

คงเหลือ 
3.35% 

คงเหลือ 
7.48% 

ค�าใช*จ�ายในการ
ดําเนินงานและ
บริหารกองทุน  

งบประมาณดําเนินการ
ส�งเสริมและสนับสนุน 
MSME  

หมายเหตุ:   
ในคราวการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมฯ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อ 5 ก.ค.2564 สสว. ได*รับ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม จํานวน 2,500,000 บาท สําหรับการดําเนินงาน
โครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข*อมูลสมาชิก สสว. เพื่อ
ขอรับบริการจากภาครัฐ ป� 2564 (One Identification One SME - Phase I) เริ่มต*น 
16 ก.ค.2564 ส้ินสุด 15 ม.ค.2565  

ได*รับจัดสรร
งบประมาณ 

1,143,094,400 
บาท 

หมายเหตุ: จากสถานการณVการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ต�อเน่ืองมาตั้งแต�ป�งบประมาณ 2563 จนถึงป� 2564 ส�งผลให*ต*องปรับเปล่ียนแผน
และรูปแบบในการดําเนินงานให*สอดคล*องกับสถานการณVป0จจุบัน ซ่ึงการจัดประชุม/เข*า
ร�วมกิจกรรมกับต�างประเทศ ได*ปรับเปล่ียนมาเปXนการประชุม/การเจรจาธุรกิจในรูปแบบ
ออนไลนV สําหรับกิจกรรมภายในประเทศ ได*จัดกิจกรรมเปXนกลุ�มย�อยแทน การเข*าไปยัง
สถานประกอบการโดยตรง หรือเปXนรูปแบบออนไลนVแทน การประชุมออนไลนV และอบรม
เผยแพร�ความรู* การจัดทํา VDO clip เผยแพร�ทาง Facebook / YouTube / Line และใช* 
Social Media ต�างๆ เพื่อเปXนการตอบสนองกับสถานการณVได*ทันท�วงที  
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ยุทธศาสตรVที่ 1   
ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด*วย BIG DATA  

01 บูรณาการขับเคลื่อนการส�งเสริม SME  

มาตรการ
ส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย�อม     

(1) ขับเคล่ือนการคืนภาษีมูลคCาเพิ่ม (VAT) ให2กับผู2ประกอบการ SME   
   สสว. กรมสรรพากร และสถาบันการเงิน (ธสน./ธพว./ธ.กรุงไทย/บสย.) ร�วมกันกําหนดรายละเอียดสิทธิ

ประโยชนVของผลิตภัณฑVทางการเงิน ทั้งในส�วน Bank Guarantee และ Loan / Extra Loan    
  สสว. และกรมสรรพากร ร�วมกับสถาบันส�งเสริมการวิเคราะหVและบริหารข*อมูลขนาดใหญ�ภาครัฐ 

(Government Big Data Institute: GBDi) ภายใต*กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปXนตัวกลาง
ในการเช่ือมโยงและวิเคราะหVข*อมูล ผู*ประกอบการ SME ท่ีขอคืนภาษีมูลค�าเพ่ิม (VAT) ให*กับสถาบัน
การเงิน เพ่ือประกอบการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี และจะช�วยให* สถาบันการเงินกําหนด
อัตราดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมสําหรับผู*ประกอบการท่ีขอคืนภาษีมูลค�าเพ่ิม (VAT) ได*    

(2) ตCอยอดมาตรการสนับสนุนให2 SME เข2าถึงการจัดซ้ือจัดจ2างภาครัฐ แบบกําหนดโจทย�ลCวงหน2า เพ่ือ
ช�วย SME ในเตรียมความพร*อมเข*าสู�กระบวนการ ซ่ึง สสว. ทําหน*าท่ีเปXนตัวกลางประสานงาน โดยได*นําร�อง
ความร�วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (TAI) และสมาคมส�งเสริมการรับช�วงการผลิตไทย และ
ขยายความร�วมมือในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยV ร�วมกับ อย. สมอ. สป.อว. ต�อไป       

 แผนปฏิบัติการสCงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอม พ.ศ.2564-2565 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือ 6 ก.ย.2564 เพ่ือเปXนกรอบแนวทางในการดําเนินงานส�งเสริม SME ในภาพรวม  

 แผนการสCงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) สสว.ดําเนินการ
ศึกษาข*อมูลและสถานการณVต�างๆ วิเคราะหVข*อมูลเชิงโครงสร*างของ SME และรับฟ0งความคิดเห็นจากผู*มีส�วน
เก่ียวข*อง  
� เม่ือ 15 ก.ย.2564 คณะกรรมการบริหารฯ มีมติอนุมัติร�างแผนฯ  
� เม่ือ 3 พ.ย.2564 คณะกรรมการส�งเสริมฯ เห็นชอบแผนฯ  
� เม่ือ 17 ก.พ.2565 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) ได*ให*ความเห็นชอบ  
� นําเสนอต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาแผนฯ ในลําดับต�อไป     

 แผนงานบูรณาการ “พัฒนาผู2ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอมสูCสากล ประจําป\
งบประมาณ 2564”  มีหน�วยร�วมดําเนินการ 25 หน�วยงาน ได*รับการจัดสรรงบประมาณ 1,210,000,000 
บาท ผลการดําเนินงานพบว�า SME ได*รับ ประโยชนVรวมท้ังส้ิน 424,015 ราย แบ�งเปXนจากวิสาหกิจในระยะ
เร่ิมต*น (Early Stage) 18,026 ราย วิสาหกิจรายย�อย (Micro) 18,779 ราย วิสาหกิจขนาดย�อม (Small) 
58,209 ราย วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพ (Medium & High Potential) 5,548 ราย 
พัฒนาป0จจัยแวดล*อมในการส�งเสริม SME ให*มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 323,473 ราย และมีศูนยV
ให*บริการ SME รวม 82 ศูนยV (ศูนยV OSS ของ สสว. 77 ศูนยV และศูนยVบ�มเพาะภายใต*กํากับดูแลของ สวทช.         
5 ศูนยV ได*แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยขอนแก�น มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
มหาวิทยาลัยแม�โจ*) และสามารถทําให*เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจได*รวม 12,543.78 ล*านบาท      

 จัดทําแผนปฏิบัติการสCงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอมประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2566 ผ�าน
การบูรณาการร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข*อง ประกอบด*วย หน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา  

ศึกษาการสCงเสริม SME เข2าสูCระบบ เพื่อเปXนแนว
ทางการส�งเสริมภายใต*แนวคิดหลัก 4 ด*าน ได*แก� (1) 
ด*านการปรับแนวทางการส่ือสาร (2) ด*านการ
ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการจดทะเบียน (3) ด*าน
การยกระดับฐานข*อมูลและระเบียบกฎหมาย ด*วย
การเช่ือมโยงข*อมูล SME ทั้งระบบ และ (4) ด*านการ
กํ าหน ด สิท ธิป ระโ ยช นV เ ปX นก าร เ ฉพา ะ สํ า ห รั บ
ผู*ประกอบการที่อยู�ในระบบ  

ศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)  

ดําเนินการร�วมกับ  สํานักงาน ก.พ.ร. ในการผลักดันและ
ส�งเสริมหน�วยงานภาครัฐที่เก่ียวข*องในการดําเนินการตาม
ข*อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป (Doing Business  Reform) 
เพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐใ ห*มีประสิทธิภาพและ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข�งขันของประเทศไทย   

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกภายใต2บริบท Next 
Normal เพื่อสะท*อนวิถีการดํารงชีวิตและโอกาสทางธุรกิจที่
จะเกิดข้ึน โดยการสนับสนุนและช�วยเหลือผู*ประกอบการเพื่อ
รับมือต�อการเปล่ียนแปลง 5 ด*าน ได*แก� (1) การนําเทคโนโลยี
ดิ จิทัลมาปรับใช*  (Digital Transformation) (2) ความ
ย่ังยืน (Sustainability) (3) ความยืดหยุนของห�วงโซ�
อุปทาน (Supply Chain Resilience) (4) อนาคตของ   การ
ทํางาน (Future of Work) และ (5) สุขภาพและสุขภาวะ 
(Health and Well-being)   

ศึกษาเร่ือง Gig Economy และกิจการเจ2าของคนเดียว (Sole 
Proprietorship) กับนโยบายการสCงเสริมของรัฐบาล โดย 
รวบรวมข*อมูลเทรนดVของ Gig Economy และแนวทางการส�งเสริม
ในต�างประเทศและในประเทศไทย พร*อมสรุปแนวทางการส�งเสริม
ตามองคVประกอบหลักของระบบนิเวศนVของ Gig Economy ได*แก� 
(1) การส�งเสริมศักยภาพการรับงานของผู*รับจ*าง (2) การพัฒนา
และยกระดับ ช�องทางการรับงาน (3) การเสริมสร*างให*เกิดการจ*าง
งานภายนอก และ (4) การยกระดับและสร*างความเข*มแข็งในการ
สนับสนุนจากภาครัฐ   

02 บูรณาการความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยดําเนินงานใน 3 กรอบความร�วมมือหลัก ได*แก� ความร�วมมือทวิภาคี (Bi-lateral) 
ความร�วมมือพหุภาคี (Multi-lateral) และความร�วมมืออาเซียน (ASEAN) เกิดเครือข�ายความร�วมมือทั้งในและ
ต�างประเทศ 57 เครือข�าย และมีผู*ประกอบการ  SME เข*าร�วมกิจกรรมสร*างเครือข�าย 2,022 ราย ผ�านการ เช่ือมโยง
เครือข�ายสู�อาเซียน +8  ใน 4 ประเทศ ได*แก� จีน เวียดนาม เมียนมา และอินโดนีเซีย 

กรอบความ
ร�วมมือกับ
หน�วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน     

 การลงนามบันทึกความเข*าใจว�าด*วยการส�งเสริม SME ภายใต*กรอบความร�วมมือสมาคมแห�งมหาสมุทรอินเดีย 
(Indian Ocean Rim Association - IORA)  

 การลงนามบันทึกข*อตกลงความร�วมมือระหว�าง สสว. กับ Exim Bank และ สมาพันธV SME ไทย เพ่ือยกระดับ
ผู*ประกอบการ SME สู�การส�งออก ผ�านกิจกรรม Upskill SME Exporters   

 การลงนามบันทึกข*อตกลงระหว�าง สสว. กับ HKTDC เพ่ือส�งเสริมผู*ประกอบการ SME ระหว�างไทยกับฮ�องกง 
ในด*านการตลาด รวมถึงความร�วมมือในกิจกรรม ส�งเสริม SME จากหน�วยงานภาครัฐ 

สาระสําคัญ (Key areas) 5 ประเด็นใน
การเปXนเจ* าภาพเอเปค คือ (1) การ
ส�งเสริมการลงทุนอย�างเสรี (2) การก*าว
ไปสู�สังคมดิจิทัล (3) สุขภาวะ (4) ความ
มั่นคงทางอาหารและการเกษตร และ (5) 
การเจริญเติบโตอย�างครอบคลุม ย่ังยืน 
และมีความรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) แ ละประเด็ นสํ าคั ญ 
(Priorities) ที่ ไท ยควรขับเคล่ื อน 3 
ประเด็น ได*แก� การอํานวยความสะดวก
ด*านการค*าและการลงทุน การฟ��นฟูความ
เช่ือมโยง (โดยเฉพาะการเดินทางและการ
ท�องเที่ยว) และการเจริญเติบโตที่ ย่ังยืน
และครอบคลุม 

เตรียมการจัดประชุม 
APEC ท่ีประเทศไทย
เปhนเจ2าภาพ 

สCงเสริม SME กลุCมสตรี (Woman 
Entrepreneur)  

 บทบาทการส�งเสริม SME กลุ�มสตรีในส�วน
ของประเทศไทย ดําเนินงาน 3 ส�วนหลัก 
คือ จัดทําคําจํากัดความของผู*ประกอบการ
สตรี จัดทําฐานข*อมูลผู*ประกอบการสตรี 
สําหรับการส�งเสริมการเข*าสู�ห�วงโซ�อุปทาน
โลก รวมถึงบริษัทข*ามชาติต�างๆ ท่ีเร่ิมให* 
ความสําคัญกับการมุ�งเปtาการซ้ือสินค*า
และบริการจากผู*ประกอบการสตรี และ  
พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเร่ือง
การส�งเสริมผู*ประกอบการสตรี หรือการ 
ส�งเสริมอย�างเท�าเทียมและครอบคลุม 
(Equality and Inclusive) ไว*ในแผนการ
ส�งเสริมต�างๆ      

 การเปXนเจ*าภาพร�วมกิจกรรม UN Women 
2021 Thailand WEPs Award ประจําป�  
2564 โดยเพ่ิมสาขาผู*ประกอบการ SME 
ซ่ึงเปXนรางวัลเพ่ือส�งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ และศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ  

จัดทําเว็บไซต�ศูนย� ให2บริการผู2ประกอบการ 
SME ในอาเซียน คณะกรรมการประสานงานอาเซียน
ด*านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย�อม และรายย�อย 
(ACCMSME) ร�วมกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอา เ ซียน 
(ASEAN-BAC) สสว. และองคVกรความร�วมมือระหว�าง
ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง เ ย อ ร มั น  ( GIZ)  เ ป� ด ตั ว เ ว็ บ ไ ซ ตV  
www.aseanaccess.com เม่ือ 16 มิ.ย.2564  
ตCอยอดระบบฐานข2อมูลการประเมินความ
นC า เ ช่ือ ถือของ  SME (SME Credit Rating 
Database) ระยะท่ี 2 มีผู*ประกอบการเข*าร�วมการ
ประเมินขีดความสามารถ 508 ราย เปXนเคร่ืองมือ/
โมเดลการประเมินขีดความสามารถของผู*ประกอบการ 
ระบบดําเนินการวิเคราะหVใน 2 ด*าน คือ ด*านการตลาด 
และด*านการก*าวสู�สากล (Internationalization) โดย
ผู*ประกอบการสามารถประเมินขีดความสามารถได*
ด*วยตนเองผ�านเว็บไซตV www.sme.go.th 
พัฒนาศักยภาพผู2ประกอบการสูCความเปhน 
Born Global 193 ราย ผ� านกิจกรร ม “BOOST 
Camp”  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  Born Global Pitching 
Session ท่ีเป�ดโอกาสให* มีการ Pitching สินค*าและ
บริการเสนอต�อผู*ทรงคุณวุฒิ พร*อมให*คําแนะนําต�อ
ยอดธุรกิจออกสู�เวทีตลาดโลก 

Ecosystem  ECO 
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ยุทธศาสตรVที่ 1   
ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด*วย BIG DATA  

03 บูรณาการฐานข*อมูล  BIG DATA 

   การเปnดเผยบนศูนย�กลางข2อมูลเปnดภาครัฐ (Open Government Data) 

 จัดทําข*อมูลเก่ียวกับธรรมาภิบาลข*อมูล กําหนดมาตรฐานข*อมูลและความปลอดภัยของข*อมูล  

 บูรณาการความร�วมมือกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคVการมหาชน) หรือ สพร. จัดทํา 
Open Data ข*อมูลที่ผ�านการประมวลหรือวิเคราะหVแล*วไปเผยแพร�บน Open Data Platform 
ทั้งในรูปแบบของ Data Visualization ที่ผู*ใช*สามารถเลือกมิติทีต่*องการดูหรือค*นหาได*ตาม
ความต*องการ และเพ่ิมเติมข*อมูล ประกอบด*วย ชุดข*อมูลจํานวน SME และชุดข*อมูลการนําเข*า
และส�งออกของ SME เพื่อให*เกิดประโยชนVในการเพิ่มช�องทางการเข*าถึงข*อมูลเพื่อนําไปต�อ
ยอดวิเคราะหVในมิติต�างๆ ที่จะเปXนประโยชนVต�อ SME ต�อไป 

   ปรับปรุงข2อมูลโครงสร2างการวิเคราะห�ข2อมูลผู2เข2ารับบริการภาครัฐ  

 SME ท่ัวประเทศ    3,175,945 ราย  
นิติบุคคล                  797,847 ราย  

 ส�วนบุคคล            2,286,362 ราย  
 วิสาหกิจชุมชน             91,772 ราย 

 Micro และ SME     561,845 ราย เข2าสูCฐานข2อมูลลงทะเบียน SME เพื่อเข2ารับบริการ 

สถานประกอบการ    456,869 ราย 

บุคคลที่สนใจ             104,976 ราย 
ประกอบธุรกิจ 

ป� 2561 : ระยะท่ี 1 Set Up Prototype     

 เร่ิมโครงการพัฒนาฐานข*อมูล SME Big Data   
 ปรับปรุงรูปแบบระบบฐานข*อมูล  
 นําเข*าข*อมูลสู�ระบบ Cloud  

ป� 2565 : ระยะท่ี 5 

 พัฒนา Dashboard ข*อมูลเชิงลึกเพื่อการส�งเสริม MSME 
 พัฒนา Predictive Model 
 ศึกษา Blockchain ป\ 2564 : ระยะท่ี 4  

 ประสานเพ่ือบูรณาการข*อมูลเพ่ิมเติมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
 พัฒนาโมเดลในการพยากรณVความอยู�รอดของ SME 
 ริเร่ิมโครงการ SME ONE ID 
 เผยแพร�ข*อมูลบน Open Data Platform 

ป� 2562 : ระยะท่ี 2 On Production   

 พัฒนารูปแบบการประมวลผลแบบ Data 
Visualization  

 บูรณาการข*อมูลเพิ่มเติมกับสํานักงาน
ประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค*า 

DASHBOARD SME BIG DATA 

บนเว็บไซตV www.sme.go.th 

Ecosystem  ECO 

ป� 2563 : ระยะท่ี 3  

 พัฒนา Dashboard 
Visualization 4 Flagship 

 บูรณาการข*อมูลเพิ่มเติมกับ
หน�วยงานภาครัฐ 

 ปรับฐานข*อมูลตามนิยาม SME 
ใหม� 

 จัดทําธรรมาภิบาลข*อมูลภาครัฐ 
(Data Governance) 

 พัฒนาฐานข*อมูลเพ่ือการส�งเสริม 
เช่ือมโยงข*อมูลกับระบบติดตาม 
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ยุทธศาสตรVที่ 2   
พัฒนากลไกการส�งเสริมให*เข*าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน  

ศูนยVให*บริการ SME ครบวงจร 

(SME One-stop Service Center: OSS) 

MSME เข2ารับการให2คําปรึกษาเบื้องต2นในการดําเนินธุรกิจผCานศูนย�
ให2บริการ SME ครบวงจร (OSS) 77 จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน   
196,331 ราย (เปtาหมาย 180,000 ราย) ได*แก� การให*คําปรึกษาด*าน
การตลาด การบริหารจัดการ บัญชี/การเงิน การผลิต กฎหมาย อ่ืนๆ 
และการส�งต�อ โดยพบว�ามีจํานวน SME ที่ขอรับคําปรึกษาสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ การตลาด 57,437 ราย คิดเปXนร*อยละ 29.26 รองลงมา
การบริหารจัดการ 53,704 ราย คิดเปXนร*อยละ 27.35 และบัญชี/
การเงิน 49,366 ราย คิดเปXนร*อยละ 25.13 

Offline: เช่ือมโยงและพัฒนาเครือข�ายท่ีปรึกษา  
 ให*ได*รับบริการอย�างท่ัวถึง 

Online: ช�องทางการเข*าถึงบริการภาครัฐ 

57,437 
53,704 

49,366 

17,848 15,877 1,955 144 

การตลาด    การบริหาร    บัญชี/        การผลิต     กฎหมาย        อื่นๆ          การส�งต�อ 
                     จัดการ           การเงิน 

  ยกระดับศักยภาพบุคลากรศูนย� OSS ด*วยการสร*างความเข*าใจ
เก่ียวกับการบทบาท ภารกิจของ สสว. การดําเนินงานภายใต*แผนปฏิบัติ
การประจําป�  2564 ของ สสว. การให*ความช�วยเหลือ SME ผ�าน
มาตรการ/งาน/โครงการต�างๆ เช�น มาตรการสนับสนุนให* SMEs เข*าถึง
การจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ การเข*าถึงบริการภาครัฐทั้งในรูปแบบ Offline 
และ Online ผ�านโครงการ SME Access ตลอดจนให*ความรู*เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติคุ*มครองข*อมูลส�วนบุคคล และเสริมสร*างศักยภาพ
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรผ�านการแลกเปล่ียนเรียนรู*กับหน�วยงาน
ต�างๆ  

  บูรณาการความรCวมมือระหวCางหนCวยงานในระดับพื้นท่ี จํานวน 226 
ราย ร�วมกับ อบต. สมาพันธV เอสเอ็มอีไทย สภาเกษตรกรจังหวัด และ
เทศบาล ในการจัดทํารายงานสถานการณV SME ในพ้ืนท่ี แยกเปXนราย
จังหวัด เพ่ือให*ศูนยV OSS สามารถกํากับ ติดตามสถานการณVรายพ้ืนท่ี 
รายส าขาใ น พ้ื น ท่ี ได* อย� าง มี ป ระ สิทธิภ าพ โด ยข* อมู ล ท่ี จั ดเ ก็บ 
ประกอบด*วย โครงสร*างจังหวัด การพัฒนาและศักยภาพของจังหวัด 
ศักยภาพจังหวัดเชิงพ้ืนที่ แหล�งเศรษฐกิจท่ีสําคัญ หน�วยงานในพ้ืนท่ี 
กลุ�มผู*ประกอบการ และนโยบาย มาตรการการสนับสนุนของภาครัฐท่ีมี
ต�อ SME ในพ้ืนท่ีน้ันๆ 

เกิดมูลคCาทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 196.33 ล2านบาท โดยเปXนการลด
ต*นทุนให*กับ SME ที่ขอเข*ารับคําปรึกษาในส�วนของค�าใช*จ�ายการ
บริหารจัดการ การผลิต และการบริการของผู*ประกอบการ  

การพัฒนาระบบการให2บริการผู2ประกอบการ SME ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล (SME Access)  
เปXนการบูรณาการเช่ือมต�อระบบการให*บริการฯ ของ สสว. ได*แก� Website Portal (www.smeone.info) / 
แอปพลิเ ค ช่ัน SME CONNEXT /  E-Learning Platform (www.smeacademy365.com) และ SME Coach 
(www.thesmecoach.com) เพ่ือให*เกิดการขับเคล่ือนและเพ่ิมประสิทธิภาพการให*บริการผู*ประกอบการ SME ท่ีดีข้ึน 

จํานวน MSME ท่ีเข*าถึงบริการ Online และ Offline รวมท้ังส้ิน 206,557 ราย ได*รับการบริการข*อมูล องคVความรู* ปรึกษาแนะนําและส�งต�อบริการไปยังหน�วยงานต�างๆ ผ�านศูนยV
ให*บริการ SME ครบวงจร รวม 196,331 ราย มีการพัฒนาเครือข�ายการให*บริการส�งเสริม SME ร�วมกับหน�วยงานเครือข�ายท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในแต�ละพ้ืนท่ีแล*ว 226 ราย และมี 
SME ท่ีได*รับการพัฒนาผ�านระบบ  SME Academy 365 แล*ว 10,100 ราย   

แอปพลิเคช่ัน SME CONNEXT เปXนช�องทางหลักในการเข*าถึงบริการของ สสว. และหน�วยงานภาคีเครือข�ายการส�งเสริม SME ท้ังภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธVข*อมูลข�าวสาร กิจกรรม และองคVความรู*การ
ทําธุรกิจของ SME สนับสนุนการทําธุรกิจออนไลนV เพ่ือให*ผู*ประกอบการ SME และประชาชนท่ัวไปได*รับประโยชนVอย�างสูงสุด โดยมียอดผู*เข*าใช*งานสะสม จํานวน 93,494 คน  

Website Portal ผCานเว็บไซต� www.smeone.info จัดทําเน้ือหา (Content) และเชื่อมโยงข*อมูล บูรณาการความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 73 หน�วยงาน โดยมีผู*เข*าใช*งานตั้งแต�เร่ิมเป�ดใช*
งานสะสม 971,560 ราย (ข*อมูล ณ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2564)   

SME Academy 365 ผCานเว็บไซต� www.smeacademy365.com พัฒนาองคVความรู*หรือหลักสูตรเน้ือหาท่ีเหมาะสมในการใช*พัฒนาและยกระดับการดําเนินธุรกิจของ SME ด*วยตนเอง มี SME ได*รับการ
พัฒนาผ�านระบบ SME Academy 365 จํานวน 10,100 ราย พัฒนาหลักสูตรออกเปXน 2 กลุ�ม ได*แก� (1) พัฒนาหลักสูตรกลุ�ม Semi-Academic Knowledge (กลุ�ม Bridging Skills) เปXนความรู*เพ่ือยกระดับ 
(Knowledge) และ (2) พัฒนาองคVความรู* กลุ�ม Non Academic Knowledge (ความรู*ไม�เปXนทางการ-ความรู*สายอาชีพ) สําหรับผู*เข*าใช*บริการ E-learning ตั้งแต� 1 เม.ย.2564 ถึง 31 ก.ย.2564 รวม 173,397 คร้ัง 

SME Coach ผCานเว็บไซต� www.thesmecoach.com ยกระดับระบบการพัฒนาโค*ชและช�วยเหลือผู*ประกอบการ SME ด*วยระบบ Online Coaching ปรับให*มีผู*เชี่ยวชาญและโค*ชทางออนไลนV ให*คําปรึกษา
ออนไลนVได*ทุกท่ี ทุกเวลา สอดคล*องกับสถานการณV COVID-19 โดยมีโค*ชลงทะเบียนในฐานข*อมูลท่ีปรึกษา 510 ราย แบ�งเปXน Business Mentor 460 ราย Technology Expert 40 ราย และ Biz 
Transformer 10 ราย ซ่ึงสามารถแก*ไขป0ญหาทางธุรกิจของผู*ประกอบการได* และมีผู*ประกอบการได*เข*ารับคําปรึกษาแนะนําจากโค*ชในด*านการพัฒนาผลิตภัณฑV การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และ
อ่ืนๆ รวม 1,000 ราย ส�งผลให*มีผลิตภาพสูงข้ึนเฉล่ียร*อยละ 23.94 และมีมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 174.78 ล*านบาท และมีธุรกิจต*นแบบความสําเร็จของผู*ประกอบการ 12 ธุรกิจ  

4  

2  

3  

1  

นํารCอง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign-on ฐานข2อมูลสมาชิก สสว. เพือ่ขอรับรองการจากภาครัฐ 
ความเปhนมา: 

 คณะกรรมการสCงเสริมฯ ในคราวการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2564 เม่ือ 5 ก.ค.2564 ได*
อนุมัติโครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนา
ระบบ Single Sign-on ฐานข*อมูลสมาชิก 
สสว. เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ ซ่ึงการ
ดําเนินงานสอดคล*องกับแนวทางขับเคล่ือน
ก า ร ใ ห* บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ผ� า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกสV (e-Service) ของรัฐบาล  

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 3 ส.ค.2564 
เห็นชอบรายช่ืองานบริการ Agenda จํานวน 
12 งาน ซ่ึงเปXนแนวทางการขับเคล่ือนการ
ให*บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสV 
(e-Service) ของรัฐบาล และกําหนดให*เปXน
ตัวช้ีวัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมา ณ 
2565 ของส�วนราชการท่ีได*รับมอบหมาย 
โดยกําหนดให* สสว. ดําเนินงานหน่ึงรหัส 
หน่ึงผู*ประกอบการ (One Identification: 
ID One SME) 

� สสว. ดําเนินการปรับปรุงข*อมูลผู*ประกอบการด*วยการพัฒนาและต�อยอดแพลตฟอรVมกลางท่ี
รวบรวมข*อมูลและงานบริการต�างๆ เพื่อภาคธุรกิจ ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) ร�วมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได*บูรณาการข*อมูล
ระหว�างหน�วยงานต�างๆ ไว*ด*วยกันภายใต*เว็บไซตV http://biz.govchannel.go.th และรวบรวมข*อมูล
ผู*ประกอบการจากระบบ DGA Digital ID และฐานข*อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง เช�น ฐานข*อมูลสมาชิก 
สสว. และฐานข*อมูล SME-GP เพื่อจัดทําเปXนรายละเอียดข*อมูลผู*ประกอบการ (SME Profiles) 

� เช่ือมโยงข*อมูลจากระบบ SME-GP พัฒนาระบบรวบรวมข*อมูลผู*ประกอบการ (SME Profiles) จาก
ระบบ DGA Digital ID และฐานข*อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง เช�น ฐานข*อมูลผู*ประกอบการของ สสว. 
ฐานข*อมูล THAI SME-GP และฐานข*อมูลผู*ใช*งานระบบให*บริการออนไลนVของ สสว. ซ่ึงได*รวบรวม
ข*อมูลผู*ประกอบการท่ีผ�านการตรวจสอบและยืนยันข*อมูลผ�านเว็บไซตV www.thaismegp.com 
นํามาจัดเก็บข*อมูลเพื่อเปXนฐานข*อมูลของ SME ONE ID 

� พัฒนากระบวนการเก็บข*อมูลผู*ประกอบการจากการเข*าใช*บริการระบบออนไลนVของ สสว. ท้ัง 4 ระบบ  
SME Portal (www.smeone.info)ระบบ e-Learning Platform (www.smeacademy365.com) 
ระบบ SME Coach (www.thesmecoach.com) และแอปพลิเคช่ัน SME CONNEXT 

� เช่ือมโยงข*อมูลกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยระบบให*บริการของ อย. สามารถ
เช่ือมต�อและรับข*อมูลจากฐานข*อมูล ONE ID ผ�านการใช*รหัส 13 หลัก ซ่ึงอ*างอิงจากเลขบัตร
ประชาชน 

 
กระบวนการของ
ระบบ SME ONE ID 

การเช่ือมโยง
ข*อมูลจากระบบ 
THAI SME-GP 

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

Ecosystem ECO 



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 1 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME  ประจําป� 2564 - หน*า 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดธุรกิจ มูลค�าการจัดซ้ือจัดจ*าง SME-GP  จํานวนโครงการ 

 (ล*านบาท) (%)  

ธุรกิจขนาดย�อย (Micro) 31,401 5.70 512,611 

ธุรกิจขนาดย�อม (Small) 288,215 52.28 1,366,470 

ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) 231,690 42.03 590,701 
รวมท้ังส้ิน 551,306 100.00 2,469,782 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรVที่ 2   
พัฒนากลไกการส�งเสริมให*เข*าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน  

การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนการเช่ือมโยงเพ่ือการประกอบธุรกิจ: สนับสนุน SME ให*เข*าถึงการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ (SME-GP) 

สนับสนุน SME ให2 เข2าถึงการจัดซื้อ จัดจ2างภาครัฐ (SME-GP) ช�วงแรกของการ
ดําเนินการ สสว. เร�งสร*างการรับรู*ในกว*าง ผ�านส่ือโทรทัศนV หนังสือพิมพV และส่ือออนไลนV 
Social Media และประสานความร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ รวมท้ังเผยแพร�มาตรการฯ 
ให*กับศูนยVให*บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) และผู*ประกอบการ ตลอดจนจัดกิจกรรม
เผยแพร�มาตรการอย�างต�อเนื่องในพ้ืนท่ีต�างๆ ท่ัวประเทศ รวม 42 คร้ัง มีผู*เข*าร�วมท้ังส้ิน 
8,385 ราย (ข*อมูล ณ 24 ก.ย.2564) พร*อมกับประชาสัมพันธVในส่ือต�างๆ ได*แก� วิดีโอ ระบบ
การให*ข*อมูลอัตโนมัติ (LINE Bot @smeconnext) ชุดข*อมูลคําถามคําตอบท่ีพบบ�อย 
( FAQ)  www. smeone. info แ ล ะ  Infographic ต� อ ม า ไ ด* ร� ว ม กั บ ศู น ยV เ ท ค โ น โ ล ยี
อิเล็กทรอนิกสVและคอมพิวเตอรVแห�งชาติ (เนคเทค) พัฒนาระบบการข้ึนทะเบียน โดยมุ�งเน*น
ให*หน�วยงานภาครัฐสามารถค*นหาผู*ประกอบการ SME และรายการสินค*าหรือบริการ ได*ตาม
ข*อกําหนดในกฎกระทรวง และผู*ประกอบการ SME มีความสะดวกในการข้ึนทะเบียนฯ และเป�ด
ใช*งานระบบข้ึนทะเบียนฯ (ระบบใหม�) เมื่อ 13 ก.ย.2564 

ผลการข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ                                          (หน�วย: ราย) 

661,492 

ผู*ข้ึนทะเบียน (ราย)  

สินค*า/บริการ (รายการ) 

ข*อมูล 13 ต.ค.2564  

ข*อมูล 29 ก.ย.2564  
461 749 1,554 4,209 5,308 8,088 
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มูลค�าการจัดซ้ือจัดจ*าง (ล*านบาท)  

ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง ข*อมูล ณ 31 ส.ค.2564 
หมายเหตุ: ผู*ประกอบการ SME-GP จํานวน 47.783 ราย 

1 

2 

ผลการข้ึนทะเบียนผู2ประกอบการ ท้ังส้ิน 100,752 ราย โดยมี 10 จังหวัดที่ข้ึนทะเบียนมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม� 
นนทบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี สงขลา ชลบุรี ขอนแก�น เชียงราย และสมุทรปราการ และมีสินค*า/บริการ จํานวน 661,492 รายการ  

มูลคCาการจัดซ้ือจัดจ2างจากผู2ประกอบการ SME ท่ีข้ึนทะเบียนไว2กับ สสว. ท้ังส้ิน 551,306 ล*านบาท แบ�งเปXน ธุรกิจขนาดย�อย 
(Micro) 31,401 ล*านบาท ธุรกิจขนาดย�อม (Small) 288,215 ล*านบาท และธุรกิจขนาดกลาง (Medium) 231,690 ล*านบาท โดย
มีสินค*า/บริการท่ีหน�วยงานภาครัฐจัดซ้ือจัดจ*างจากผู*ประกอบการ SME-GP สําหรับกลุ�มงานก�อสร*าง มูลค�ารวมสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ เคร่ืองจักรและอุปกรณVการก�อสร*าง งานบริการก�อสร*างถนนทางหลวงและถนนอ่ืนๆ และงานก�อสร*างอาคาร สําหรับกลุ�มงานท่ี
ไม�ใช�ก�อสร*าง มูลค�ารวมสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ วัสดุอุปกรณVที่ใช*ในโรงพยาบาล  การจ*างงาน (ท่ีไม�ใช�งานก�อสร*าง ไม�ใช�จ*างท่ีปรึกษา 
หรือจ*างออกแบบ) เข็มชนิดป�กผีเสื้อ  

3 การพัฒนาต�อยอดผู*ข้ึนทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ*างภาครัฐ 

สสว. รCวมกับสถาบันการเงิน 8 แหCง เพ่ือร�วมมือการสนับสนุนเงินทุนสําหรับ SME เพ่ือการเปXนคู�ค*ากับภาครัฐ 
ได*แก� ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยV ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต 
โดยมีวัตถุประสงคVเพ่ือพัฒนาสินเช่ือของสถาบันการเงินให*สอดคล*องกับความต*องการของผู*ประกอบการท่ี
ข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการจัดซ้ือจัดจ*างไว*กับ สสว. ภาครัฐ (THAI SME-GP) เช�น สินเช่ือเพ่ือการเปXนคู�ค*ากับ
ภาครัฐ สินเช่ือ Factoring ฯลฯ มีครอบคลุมการรับงานภาครัฐตั้งแต�ช�วงก�อนรับงาน (Pre Finance) ช�วงหลัง
ทําสัญญา (Post Finance) รวมถึงรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคล�อง และได*มีพิธีลงนามในบันทึก
ข*อตกลงความร�วมมือการสนับสนุนเงินทุนสําหรับ SME เพ่ือการเปXนคู�ค*ากับภาครัฐ  

(1) ป�งบประมาณ 2565 สสว. จัดให*มีโครงการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐาน สินค*า/บริการสําหรับผู*ประกอบการ SME  

(2) ผลักดันการต�อยอดมาตรการ/นโยบาย  เช�น 
 การจัดซ้ือจัดจ*างภาคเอกชน (corporate procurement)  
 การลดหลักประกันสัญญา/หลักประกันซอง  
 การเข*าถึงเงินทุน (สินเช่ือคู�ค*าภาครัฐ สินเช่ือแฟคตอร่ิง)  
 การกําหนดโจทยVการผลิตล�วงหน*า 
 การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข*า 

การดําเนินงาน
ในระยะต�อไป 

Ecosystem  ECO 

100,752 551,306 
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ยุทธศาสตรVที่ 3   
สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู�สากล  

Early Stage ES 

สCงเสริมการเริ่มต2นธุรกิจ (Early Stage/Startup)   

พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต*นให*สามารถเติบโตได*  แบ�งเปXน 2 แนวทาง ได*แก�  การพัฒนา
ผู2ประกอบการใหมC (SME – Early Stage: All Stars) ในกลุ�มเปtาหมาย SME ท่ียังไม�ได*จดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ หรือ SME ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจไม�เกิน 3.5 ป� และการยกระดับธุรกิจเร่ิมต2น (Boost 
up New Entrepreneurs) ในกลุ�มเปtาหมาย SME ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค*าและ
บริการท่ีจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม�เกิน 3.5 ป� 

กลุ�ม Early Stage ได*รับการพัฒนา  

3,339 ราย 

เกิดมูลค�าเศรษฐกิจโดยรวม 

330 ล2านบาท 

ผลักดันและสร*างโอกาสทางการตลาด 
ร�วมกิจกรรม Business Matching  

659 ราย 

มีผู*ประกอบการเข*ารับ คําปรึกษาจากที่ปรึกษา/ผู*เช่ียวชาญ ได2รับการพัฒนาและยกระดับผู2ประกอบการเชิงลึก 
(SME All Stars) จํานวน 2,835 ราย โดยใช*เคร่ืองมือ Business Model Canvas (BMC) ในการวิเคราะหVธุรกิจ
ของผู*ประกอบการ เพื่อให*ทราบป0ญหา จุดอ�อนของธุรกิจที่ต*องปรับแก*ไข จุดเด�นหรือส่ิงที่ต*องพัฒนาเพ่ิมเติม 
นําไปสู�แนวทางการสร*างหรือยกระดับศักยภาพธุรกิจของผู*ประกอบการในระยะ 3 ป� (SME Road map) ผ�านการ
ให*คําปรึกษาทั้งในรูปแบบออนไลนVและออฟไลนV จากผู*เช่ียวชาญเฉพาะด*านตามประเด็นการพัฒนา ซ่ึง สสว. ได2
ผลักดันและสร2างโอกาสทางการตลาดให2กับผู2ประกอบการท่ีผCานการยกระดับ จํานวน 614 ราย เข2ารCวมทดสอบ
ตลาด เช�น ผ�าน Facebook “สสว. CONNEXT-ตลาดออนไลนV” “ค้ําคูณมารVเก็ตเพลส” “Early Stage Market 
Fair” และแคตตาล็อกสินค*าบนเว็บไซตV www.esan-allstars.com เปXนต*น และเกิดมูลคCาทางเศรษฐกิจ 330 
ล2านบาท นอกจากน้ี สสว. ได*เช่ือมโยงผู*ประกอบการกับสถาบันการเงิน ได*แก� ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณV 
(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชยV ธนาคารกรุงไทย มาให*คําปรึกษาและแนะนําเร่ืองขอย่ืนกู*เพื่อต�อ
ยอดธุรกิจ    

พัฒนาผู2ประกอบการใหมC (SME – Early Stage: All Stars)   

ดําเนินการสํารวจความต2องการและวิเคราะห�ศักยภาพผู2ประกอบการโดยที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล ผCานกิจกรรม Tech Matching เพื่อนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาปรับใช2กับผลิตภัณฑ�และ
ธุรกิจ จํานวน 504 ราย แบ�งเปXน ภาคการผลิต 250 ราย และภาคบริการ 254 ราย ทั้งน้ี สสว. ได*ผลักดันและสร2าง
โอกาสทางการตลาดให2กับผู2ประกอบการท่ีผCานการคัดเลือก 45 ราย จากภาคการผลิตในกลุCมธุรกิจสินค2าไลฟz
สไตล� และอาหาร เข2ารCวมกิจกรรม Business Matching โดยจับคู�กับผู*ซ้ืออย�างน*อย 3 ราย ในรูปแบบออนไลนV
โดยนําภาพสินค*าของผู*ประกอบการแสดงผ�านบนเว็บไซตV และเป�ดให*ผู*ซื้อที่สนใจนัดหมายเพื่อพบปะเจรจากับ
ผู*ขาย โดยมีผลการเจรจาธุรกิจ จํานวน 164 คร้ัง จาก 45 ราย มีคู�ค*าที่ทําการเจรจาทางธุรกิจ 34 ราย แบ�งเปXน 
ห*างสรรพสินค*า 2 ราย ตัวแทนจําหน�ายในประเทศและระหว�างประเทศ (Trader) 6 ราย ผู*ค*าออนไลนVและที่มีหน*า
ร*าน 16 ราย บน E-Commerce 1 ราย และเจ*าของแบรนดV 9 ราย ซ่ึงคาดการณVว�าจะสามารถสร*างมูลค�าทาง
เศรษฐกิจได*ไม�น*อยกว�า 80 ล*านบาท สําหรับผู*ประกอบการภาคการค*าและภาคบริการที่ผ�านกิจกรรม Pitching 
and Networking จะได*รับการต�อยอดขยายธุรกิจ เพิ่มช�องทางการร�วมทุน และสร*างโอกาสคัดเลือกร�วมงาน
แสดงสินค*าระดับโลกได*จัดงาน The SMEs TAKEnology มีผู*เข*าร�วมผ�าน Zoom 100 ราย และผู*เข*าร�วมกิจกรรม
ผ�าน Pop live platform 217 ราย 

ยกระดับธุรกิจเริ่มต2น (Boost up New Entrepreneurs)   

สสว. ติดอาวุธ
การค*า SME รุ�นใหม� 
บุกตลาดออนไลนV 
ฝsาวิกฤตโควิด-19 

ช�องทางออนไลนVอ่ืนๆ: 
 

https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket  
 

https://www.facebook.com/EarlyStageMarketFair 
 

https://www.esan-allstars.com 
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เสริมสร*างศักยภาพการดําเนินธุรกิจให*กับกลุ�มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณVรวม 158 แห�ง โดยอบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสร*างองคVความรู*เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจยุค 
4.0 ในภาคการผลิต การบริการ การค*า การศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จหรือเปXนต*นแบบท่ีดี รวมท้ังให*คําปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํา
ธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑV/บริการของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณVรวม 368 ผลิตภัณฑV/บริการ โดยมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณVเข*าร�วมกิจกรรมรวมท้ังส้ิน 
907 ราย จัดการทดสอบตลาดในระบบการขายสินค*าออนไลนV Catalog ของชุมชน (สสว.-KU LBP: Local Business Platform) และจัด Business Matching: Brother 
Trade ซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค*าระหว�าง "สหกรณV-วิสาหกิจชุมชน-สหกรณV" ท่ีเกิดจากการสร*างเครือข�ายในโครงการน้ี กCอให2เกิดมูลคCาเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง 
77.53 ล2านบาท 

ยุทธศาสตรVที่ 3   
สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู�สากล  

Micro  M 

 
ป{|นดาว 292 ราย พัฒนากลไกความร�วมมือเช่ือมโยงกับ Excellence 

Center กับ 4 มหาวิทยาลัย ได*แก� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มหาวิทยาลัยขอนแก�น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรV  

พัฒนาศักยภาพผู2ประกอบการต2นแบบ ด*วยการอบรมเชิงลึกจุดประกาย
ความคิด พร*อม Mentor ความรู*ด*านการนําแนวคิดหรือข*อมูลแนวโน*มความ
ต*องการของตลาดมาประยุกตVใช*ในการพัฒนาผลิตภัณฑVหรือบริการ และถ�ายทอด
ความรู* นําวิทยาศาสตรVหรือนวัตกรรมมาใช*เพิ่มมูลค�าหรือลดความสูญเสีย 
ตลอดจนพัฒนา Brand/Logo/Label/Tag/ส่ือการตลาด ผ�านการคัดเลือกเข*าสู�
กระบวนการ Coaching & Workshop มีผู*เช่ียวชาญและทีมงาน Lazada มาให*
คําแนะนําปรึกษาด*านการพัฒนาช�องทางตลาดด*าน Digital เสริมสร*างโอกาส
ทางการตลาดผ�านกิจกรรมเป�ดร*านค*าออนไลนVบนแพลตฟอรVม Lazada ภายใต*
แคมเปญพิเศษ “ช*อปของดี SME ไทย ไฟตVโควิด” และเพิ่มช�องทางให*ผู* ท่ีสนใจ
สามารถเลือกซ้ือสินค*าผ�านไมโครไซตVพิเศษ lazada.co.th/sme2021 หรือผ�าน
แอปพลิเคช่ัน SME CONNEXT และสามารถสร*างรายได*รวมท้ังส้ิน 5.46 ล*านบาท 

สร2างแบรนด�เอสเอ็มอีให2เข2มแข็ง มีผลิตภัณฑV ท่ีโดดเด�น  ได*แก� ลูกอม
สมุนไพรวิตามินซีจากมะขามปtอม จากหจก.ไบโอพอยทVมารVเก็ตต้ิง จ.แม�ฮ�องสอน 
ผลิตภัณฑVใหม�รูปแบบขนม 3in1 (บิสกิตข*าวตัง แยมลูกพลับ และเนยถ่ัวลายเสือ) 
จากบริษัท กุ�บไต จํากัด จังหวัดแม�ฮ�องสอน เปXนต*น  

 

ยกระดับผู2ประกอบการวิสาหกิจรายยCอย : 

 
Born Strong “พันธมิตรสร*างแบรนดVและธุรกิจเพื่อความย่ังยืนใ นการ

แข�งขัน” มีผู*สมัครเข*าร�วมโครงการ 446 ราย ผ�านเกณฑVการคัดเลือกเข*าสู�การ Audition 110 ราย 
โดยผู2มีคุณสมบัติ 43 ราย ประกอบด2วยกลุCมธุรกิจ Agriculture & Food / Health & Beauty 
/ Fashion & Lifestyle ได*รับคัดเลือกเข*าสู�กระบวนการถ�ายทอดองคVความรู* และให*คําปรึกษาเชิง
ลึก ผ�านการวินิจฉัยและวิเคราะหVภาพรวมธุรกิจของผู*ประกอบการ ทราบถึงศักยภาพในการสร*าง
ผลิตภัณฑVใหม� พร*อมรายงานผลวินิจฉัยและแผนธุรกิจในการสร*างแบรนดVของผู*ประกอบการ และ
เช่ือมโยงผู*ประกอบการกับ OEM เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑVใหม� 10 ราย อีกท้ังกลุ�ม Agriculture 
& Food / Health & Beauty เข*าร�วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู*ซ้ือรายใหญ�ในประเทศ (Business 
Matching) เพื่อสร*างทักษะการสามารถวางแผนราคาและต*นทุน รวมท้ังการเจรจาต�อรองกับผู* ซ้ือ
รายใหญ�ในประเทศในกิจกรรม Business Matching มี Buyer เข*าร�วม 4 ราย ได*แก� TV Dict CJ 
Express RS Mall และ Tops และมีผู*ประกอบการเข*าร�วมผ�านช�องทางออนไลนV และสําหรับกลุ�ม 
Fashion & Lifestyle / Trade & Service ปรับแผนการจัดกิจกรรมใหม�เปXน Fashion Video แต�
ด*วยผู*ประกอบการส�วนใหญ�ไม�มีการทํา Material ในรูปแบบ Video หรือ Youtube Marketing 
นําเสนอเร่ืองราวของแบรนดV ดังน้ัน สสว. หน�วยงานร�วมฯ เครือพันธมิตรโรงแรม Asset World 
Corporation และ Praew Wedding ได*ร�วมมือกันจัดแคมเปญ Love Vaccine Campaign เพื่อ
ส�งเสริมยอดขาย และกระตุ*นเศรษฐกิจให*อุตสาหกรรม Service และ Hospitality โดยเฉพาะกลุ�ม
ธุรกิจ Wedding ในประเทศไทย สCงผลให2เกิดมูลคCาทางเศรษฐกิจ 44.31 ล2านบาท แบ�งเปXน 
ยอดขายในประเทศเพิ่มข้ึน 16.09 ล*านบาท มูลค�าการส�งออกเพิ่มข้ึน 0.54 ล*านบาท มูลค�าการ
ลงทุนเพิ่มข้ึน 23.15 ล*านบาท มูลค�าการจ*างงานเพิ่มข้ึน 4.52 ล*านบาท 

ยกระดับมาตรฐานสินค2าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขCงขันทางธุรกิจ จัดกิจกรรมสร*างแรงจูงใจ
และเสริมสร*างองคVความรู*ด*านมาตรฐานผลิตภัณฑVเพื่อให*ผู*ประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑV และ/หรือเตรียมความ พร*อมด*านมาตรฐานให*กับผู*ประกอบการหรือบุคลากรในธุรกิจ 305 ราย ด*วย
การอบรมให*ความรู*เชิงลึกด*านมาตรฐานผลิตภัณฑV ได*แก� หลักสูตรระบบการจัดการกับความสําคัญในการนําไป
ปฏิบัติ หลักสูตรยกระดับสินค*าด*วยระบบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑV หลักสูตรมาตรฐาน GMP/HACCP 
Codex และหลักสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑVชุมชน (มผช.) กับความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ด*านการตรวจ วิเคราะหVในห*องปฏิบัติการ/ทดสอบทางห*องปฏิบัติการให*กับสถานประกอบการจํานวน 284 
กิจการ โดยผู*ประกอบการสามารถขายสินค*า หรือเพิ่มโอกาสช�องทางการจําหน�าย หรือขยายโอกาสทางธุรกิจได* 
หรือลดต*นทุนในการทํามาตรฐาน ทําให2เกิดมูลคCาทางเศรษฐกิจ 350 ล2านบาท 

 การยกระดับมาตรฐานด*านการตรวจวิเคราะหV  155  กิจการ 
ในห*องปฏิบัติการ/ทดสอบทางห*องปฏิบัติการ  

 การยกระดับมาตรฐานด*านการตรวจประเมิน  129  กิจการ 
สถานประกอบการและออกใบรับรองมาตรฐาน ดังน้ี 

เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ : 

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู2ประกอบการออนไลน�
ด2วย Digital Marketing 

อบรมให*ความรู*แก�ผู*ประกอบการใน 3 กลุ�ม จําแนกตามความพร*อมและ
ศักยภาพของผู*ประกอบการ สามารถสร*างให*ผู*ประกอบการท่ีมีความ
พร*อมในระดับเร่ิมต*นมีช�องทางการตลาดออนไลนVเพิ่มข้ึน จํานวน 2,823 
ราย และผู*ประกอบการได*รับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันด*าน
การตลาดออนไลนV จํานวน 3,710 ราย และผู*ประกอบการท่ีมีศักยภาพสูง
ได*รับการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทําธุรกิจออนไลนVจํานวน 290 ราย 
โดยสามารถสร2างยอดขายให2กับผู2ประกอบการกวCา 1,018.43 ล2านบาท 

 

กิจกรรมพัฒนาสูCสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด  
(SME Provincial Champion) 

ผู*ประกอบการ 462 ราย ได* รับการอบรมและประเมินตนเอง (Self-
Assessment) วิเคราะหVป0ญหา อุปสรรคด*านการพัฒนาผลิตภัณฑV การ
บริหารจัดการ/การผลิต/การเงิน/ระบบบัญชี/การตลาด การเข*าถึงแหล�ง
เงินทุน ตลอดจนได*รับการถ�ายทอดความรู*และเทคนิคการประกอบธุรกิจใน
รูปแบบ Coaching จากพี่ เ ล้ียงนักธุรกิจ จังหวัดละ 6 ราย ส�งผลใ ห*
ผู2ประกอบการได2รับการพัฒนาผลิตภัณฑ�/บริการให2มีผลิตภาพสูงข้ึนหรือ
มีรายได2เพิ่มข้ึน จํานวน 462 ผลิตภัณฑ� สร2างต2นแบบธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 
จํานวน 77 ราย 

กลุ�ม Micro ได*รับการพัฒนา  

10,586 ราย 

เกิดมูลค�าเศรษฐกิจโดยรวม 

1,490.27 ล2านบาท 

 

กิจกรรมสCงเสริมและพัฒนา 
SME ด2วยระบบบัญชีเดียว 
ส�งเสริมให*ผู*ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน มีความรู*ความเข*าใจในระบบ
บั ญ ชี แ ล ะ ภ า ษี อ า ก ร  แ ล ะ เ ห็ น
ความสําคัญของการใช*ระบบบัญชี
เดียว นําเทคโนโลยีมาใช*ใ นการ
จัดทําบัญชีท่ีถูกต*องครบถ*วน หรือ
เ พื่ อ นํ า ข* อ มู ล ม า วิ เ ค ร า ะ หV แ ล ะ
วางแผนจัดการธุรกิจได*กว�า 1,563 
ราย สามารถเสริมสร*างสมรรถนะ
ของผู* ใ ห*บริการ ด* านบัญชี แ ละ ท่ี
ปรึกษาภาษี (Service Provider)  
กว�า 240 กิจการ ให*มีประสิทธิภาพ
ในการบริการและมีความพร*อมใน
การบริการแก�ผู*ประกอบการมาก
ข้ึน นําไปสู�ความม่ันใ จในกา รทํ า
บัญชีท่ีถูกต*อง และสร*างนักบัญชี
ชุมชน เพื่อให*บริการด*านบัญชีแก�
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 171 ราย 

กิจกรรมสCงเสริมและพัฒนาธุรกิจทCองเท่ียวสูCการทCองเท่ียววิถีใหมC  
(SME Restart)   
สสว. ดําเนินการร�วมกับสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ในพื้นท่ี 3 จังหวัด 
คือ ภูเก็ต สุราษฎรVธานี และพังงา สามารถเตรียมความพร*อมให*กับผู*ประกอบการธุรกิจ
การท�องเท่ียว 1,008 ราย ในการก*าวเข*าสู�การท�องเท่ียววิถีใหม� และสร*างต*นแบบองคV
ความรู*ในการพัฒนาธุรกิจท�องเท่ียวสู�การท�องเท่ียววิถีใหม�ใน 5 สาขาธุรกิจ ได*แก� ธุรกิจ
บริการพาหนะทางบก ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ธุรกิจร*านอาหาร ธุรกิจบริการพาหนะทางนํ้า 
และธุรกิจนําเท่ียว/มัคคุเทศกV ธุรกิจสปา และทําให*เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจจากการท่ี
ผู*ประกอบการนําความรู*ท่ีได*รับไปปรับใช*ในการประกอบธุรกิจกว�า 205.68 ล*านบาท 

การสร2างความเข2มแข็งในชุมชน: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

1 

2 

3 



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 1 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME  ประจําป� 2564 - หน*า 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรVที่ 3   
สร*างสังคมผู*ประกอบการให*เติบโตและก*าวสู�สากล  

Small 
S 

 

พัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดยCอมให2ก2าวสูC

ธรุกิจสมยัใหมC 
(กลุCม Small): 

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

SME กลุ�มทีด่ําเนินธุรกิจ 
3 ป�ข้ึนไป กลุ�มที่มอีตัรา
การเติบโตของรายได*

เฉล่ียไม�น*อยกว�า ร*อยละ 
20 ในระยะ 3 ป�ที่ผ�านมา 
และกลุ�มที่มีศักยภาพใน
การเติบโตในตลาดทั้งใน

และต�างประเทศ 
----------------------------- 

 

 

เกิดมูลค�าเศรษฐกิจโดยรวม 

3,246.53 ล2านบาท 

สCงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)  

ยกระดับความรู*มาตรฐานสากล (ISO GMP HACCP) การพัฒนาสินค*า
ผลิตภัณฑV ให*คําปรึกษาเสริมสร*างสมรรถนะผู*ประกอบการเชิงลึก ตรวจ
วิเคราะหVหรือทดสอบมาตรฐานคุณภาพ ข้ึนทะเบียนตลาดจัดซ้ือจัดจ*าง
ภาครัฐ Thai SME-GP ส�งเสริมการตลาดด*วย Platform ต�างๆ และขยาย
ช�องทางการตลาดเชิงลึกท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยมี SME ได*รับ
การยกระดับความรู* 3,347 ราย และได*รับการเสริมสร*างสมรรถนะเชิงลึก
จากผู*เช่ียวชาญเฉพาะด*านรวม 1,028 กิจการ สามารถสร2างรายได2 หรือ
เพิ่มยอดขาย หรือเพิ่มประสิทธิภาพมูลคCาเศรษฐกิจกวCา 1,200 ล2านบาท   

30 เครือขCาย ได*รับการพัฒนาและเช่ือมโยงกันในกลุ�มคลัสเตอรV 
เปtาหมาย ท้ังต*นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าให*เปXนคลัสเตอรVท่ีเข*มแข็ง 
โดยมี SME ได* รับการพัฒนาองคVความรู* ในการดําเนินธุ รกิจ
แบบคลัสเตอรV4,347 ราย สร2างมูลคCาเพิ่มทางเศรษฐกิจได2กวCา 
307.7 ล2านบาท       
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ปลากัด     
 

ไม*ดอก 
ไม*ประดับ     

Health 
and 
wellness 
economy 
 

โกโก*     

กลุ�ม Small ได*รับการพัฒนา 

11,633 ราย ดิจิทัล 
คอนเทนตV 

กระเทียม    ทุเรียน       เกลือ       สมุนไพร แปรรูป       แปรรูป 
 อาหาร       ประมง 
 ทะเล          นํ้าจืด 

พัฒนาคลัสเตอรV  
11 กลุ�มคลัสเตอรV 30 เครือข�าย   

สCงเสริมและตCอยอดการพัฒนาเพื่อขยายธุรกิจสูCสากล (SME SCALE UP)  
เกิดเครือข�ายความร�วมมือด*านการพัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
หรือแนวทางการพัฒนาต�างๆ เพ่ือสร*างความสามารถในการแข�งขันของ SME 
(Technology & Innovation Collaboration Network) จํานวน 19 หน�วยงาน 
ใน 5 ด*านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู*ประกอบการได*รับการพัฒนาต�อยอดการ
นํางานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาไปใช*ในธุรกิจ 
ผ�านกระบวนการได*รับคําปรึกษาเชิงลึก และพัฒนาต�อยอด Scale up จํานวน 101 
กิจการ พร*อมกับได*จัดทําแผนแนวทางการศึกษาวิเคราะหVการนําเทคโนโลยีไปปรับ
ใช* และผลการศึกษาความเปXนไปได*ทางธุรกิจ (Business Feasibility) ให*กับทุก
กิจการท่ีผ�านพัฒนาต�อยอด และสามารถสร2างรายได2ลดต2นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 
การลงทุนเพิ่ม จํานวน 154.57 ล2านบาท   

พัฒนาศักยภาพและชCองทางการตลาด 

มุ�งเน*นกลุ�มสิ่งทอและเคร่ืองนุ�งห�ม แฟช่ันไลฟ�สไตลV กลุ�มสินค*าของใช*/ของท่ีระลึก เคร่ืองสําอาง       
อัญมณีเคร่ืองประดับ รองเท*าเคร่ืองหนัง อาหารและเกษตรแปรรูป และ Health & Wellness เปXนต*น 
มี MSME ได*รับการสนับสนุนให*เข*าร�วมกิจกรรมด*านการตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศ รวม 
1,692 กิจการ จากการจัดงานแสดงสินค*า ทําให*เกิดการจับคู�ธุรกิจ 2,290 คู�ธุรกิจ และเกิดมูลคCาซื้อ
ขายและหรือมูลคCาการเจรจาการค2าท้ังในและตCางประเทศ 1,263.26 ล2านบาท 

    การประกวด SME National Awards พัฒนายกระดับการเปXนผู*ประกอบการสู�มาตรฐานการ 
บริหารจัดการธุรกิจ จํานวน 921 ราย / 335 กิจการ โดยผ�านการคัดเลือกและได*รับรางวัล จํานวน 
53 ราย เกิดมูลคCาเศรษฐกิจจากการสร2างยอดขาย 321 ล2านบาท ท้ังน้ี มีผู*ประกอบการท่ีเคยเข*า
ร�วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห�งชาติ จํานวน 5 บริษัท สามารถเข*าตลาดหลักทรัพยVแห�ง
ประเทศไทย (SET) ได*แก� (1) บริษัท มาสเตอรVคูล อินเตอรVเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (2) บริษัท 
คิวทีซี เอนเนอรVยี่ จํากัด (มหาชน) (3) บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) (4) บริษัท ไวสV โลจิสติกสV 
จํากัด (มหาชน) และ (5) บริษัท อ๊ิกดราซิล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) รวมถึงมีผู*ประกอบการท่ี
เตรียมพร*อมเข*าตลาดหลักทรัพยV เอ็ม เอ ไอ (mai) อีก 3  ราย ได*แก� (1) บริษัท วอริกซV สปอรVต 
จํากัด (2) บริษัท โทฟุซัง จํากัด (3) บริษัท จีพีอะไหล� จํากัด   

ตัวอย�างบริษัทท่ีได*รับรางวัล:  

 Predictive Co.Ltd ได* รับรางวัลท่ี 1: สุดยอด SME แห�งชาติ  
(สาขา Technology & Software ) และรางวัลพิเศษสําหรับป�  
2021: SME New Normal (การแก*ป0ญหาและรับมือใ น ช�ว ง 
สถานการณVโควิด-19) 

 ALLWELL LIFE บริษัทเคร่ืองมือแพทยVแห�งแรกในประเทศไทย 
ได*รับรางวัลสุดยอด SME แห�งชาติ 2 ป�ซ*อน 
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ยุทธศาสตรVที่ 4  
เพิ่มศักยภาพองคVกรให*มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 

 ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของ หน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ภาพรวมผล 
ITA ป� 2564 ของ สสว. ได* 93.75 คะแนน จัดอยู�ใน
ระดับ A 

 ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (ทุนหมุนเวียน) โดยมี
ผลคะแนนการประเมินตนเอง เฉล่ียเท�ากับ 
4.4158* คะแนน 
หมายเหตุ:  *ตัวเลขอาจเสปล่ียนแปลงได* เมื่อได*รับการ

แจ*งผลการประเมินอย�างเปXนทางการจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียของ 
สสว.  ประจําป�งบประมาณ 2564 ภาพรวมอยู�ท่ีร*อยละ 
88.43  

 การสํารวจร*อยละของ SME ท่ีได*รับบริการ/เข*าร�วม 
โครงการจาก สสว. แล*วธุรกิจดีข้ึน ป�งบประมาณ 
2563 อยู�ท่ีร*อยละ 92.33  

ขับเคล่ือนองคVกรให*เปXนไปตามแผน ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงกระบวนงาน
ภายใน องคVกร และเสริมสร*างสภาวะแวดล*อม
ภายในองคVกร 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรVและแผนปฏิบตัิการด*านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ป� 2565 โดยผ�านคณะอนุกรรมการด*านการ
บริหารงานบุคลล เมื่อ 8 ต.ค.2564  

- พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน โดยนํามาใช*
เปXนเคร่ืองมือในการประเมินผลปฏิบตัิงานของพนักงานในป� 2564     

- การติดตามและประเมินผลอัตรากําลังคนของ สสว. (Workforce 
Balance) 

- การเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน สสว. Hard Skill และ Soft Skill 

- แต�งตั้งคณะทํางานกิจกรรม 5 ส เมื่อ 23 ก.ย.2564 ดําเนินการตาม
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล*อมในการ
ทํางาน พร*อมจัดทําคู�มือ 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day 
ประจําป� 2564 เมื่อ 22 ธ.ค.2564  

- การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบตัิการของ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 
2566-2570) ได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว.  
เมื่อ 15 ก.ย.2564   

- วางระบบพัฒนาบริหารจัดการองคVกร จัดทําระบบงาน Work  
system และกระบวนการทํางานของ สสว. ประจําป� 2564 พร*อม  
จัดทําคู�มอืการปฏิบตัิงานมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการย�อย  
10  กระบวนการ  

- แผนพัฒนาองคVกรตามแนวทาง PMQA ประจําป� 2564 ได*รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารงานภาครัฐ (PMQA 4.0) ของ สสว. เมื่อ 29 มิ.ย. 
2564 และแผนพัฒนาองคVกรประจําป� 2565 ได*รับอนุมตัิเมื่อ 10 
ก.ย.2564    

- จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคVกรทีด่ี ประจําป� 2564 พร*อม
แนวทางปฏิบตัิ   

- ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง ประจําป� 2564 และคู�มือการ 
บริหารความเสี่ยงฯ ได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
สสว. เมื่อ 17 ก.พ.2564   

1 ยกระดับการบริหารจัดการสู� Smart Office  2 

ระบบเอกสาร 
    การประชุม 
    อิเล็กทรอนิกส�  
    (D-Join)  

เพ่ือช�วยอํานวยความ
สะดวกในการประชุม
สามารถดูเอกสารการ
ประชุมผ�านระบบได*        
ช�วยลดข้ันตอนและ
ค�าใช*จ�ายในการผลิต
เอกสาร รวมท้ังรองรับการ
ทํางานในยุคดิจิทัล 
สถานการณV COVID-19 
และการทํางานแบบ Work 
From Home   

ระบบบริหารงานบุคคล (HRIS)   

เพ่ือให*มีระบบจัดการข*อมูลด*าน 
ทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยใน
ลักษณะ Online เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการข*อมูลต�างๆ ของ
พนักงาน และอํานวยความ 
สะดวกให*กับพนักงานให*
สามารถใช* งานได*ทุกท่ี ทุกเวลา  

ผ�านเว็บไซตV: 
https://hris.sme.go.th/hr/Onebook
_Account/login?ReturnUrl=%2fHR
%2fOnebook%2fIndex%2f  

ผ�าน Mobile Application  

ผลักดันองคVกรให*มีประสิทธิภาพตามเกณฑVมาตรฐาน  3 

Ecosystem ECO 



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 1 ผลการดําเนินงานส�งเสริม MSME  ประจําป� 2564 - หน*า 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ MSME 2020 และการสร*างป0จจัยเอ้ือ ผลการดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

การตลาด 

การพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มชCองทางการตลาดให2แกC SME ด*วยการ
เพ่ิมช�องทางการจําหน�ายสินค*า รวมทั้งสร*างกลไกในการให*ความ
ช�วยเหลือผู*ประกอบการด*านการตลาด โดยมีช�องทางการจําหน�าย
สินค*าเพ่ิมข้ึน 3 ช�องทางคือ (1) Platform Star Market ผ�านเว็บไซตV 
www.starmarket.in.th สําหรับเปXนช�องทางการจัดจําหน�ายสินค*า
ออนไลนVให*กับผู*ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ภายใต*สโลแกน “ของดี
ทั่วไทย ถูกใจคนไกลบ*าน” โดยมีการนําสินค*าข้ึนขาย จํานวน 1,050 
รายการ จากผู*ประกอบการ 280 ราย (2) ช�องทางการตลาดออฟไลนV 
โดยการนําสินค*าของผู*ประกอบการไปจําหน�ายสินค*าในงานจัดงาน
แสดงสินค*าทั่วประเทศ SME FEST ณ จังหวัดขอนแก�น อุดรธานี และ
อุบลราชธานี โดยมีผู*แทนจําหน�าย (Trader) จังหวัดละ 5 ราย และ (3) 
ช�องทางการตลาดออนไลนV ผ�านการขายสินค*าของผู*ประกอบการบน 
Platform Shopee โ ด ย ก า ร ใ ช*  Account ข อ ง  Starmarket จ า ก
ผู*ประกอบการจํานวน 140 ราย ซ่ึงจากการดําเนินโครงการส�งผลให*
ผู*ประกอบการมียอดขายรวม 1,307,667 บาท (ออนไลนV 1,019,867 
บาท และออฟไลนV 287,800 บาท) 

การจัดงานแสดงสินค2าทั่วประเทศ SME FEST 
ดําเนินการส�งเสริมด*านการตลาดและสร*าง
ความม่ันคงให*เศรษฐกิจฐานราก ผ�านการจัด
งานแสดงและจําหน�ายสินค*า สสว. CONNEXT: 
SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤติ 
สร*างโอกาสให* SME FEST” ทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 10 คร้ัง ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครราชสีมา 
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม พะเยา 
ลํ า ป า ง  พั ท ลุ ง  ข อ น แ ก� น  อุ ด ร ธ า นี  แ ล ะ
อุบลราชธานี มีผู*ประกอบการเข*าร�วมงาน 
2,293 กิจการ และสร*างรายได* ไม�น*อ ยก ว� า 
54.87 ล*านบาท 

การจัดงานแสดงสินค*าท่ัวประเทศ SME FEST 

กิจกรรมส�งเสริมการตลาด:  

งานจัดแสดงและจําหน�ายสินค*า 
CONEXT: SME FESTIVAL: 
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พัฒนาระบบการให2ความรู2ในการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)  
จัดทําหลักสูตร/เนื้อหาบนระบบ SME Academy 356 ในรูปแบบ E-Learning   
Platform Online ภายใต* ช่ือ www.smeacademy365.com มี  SME เข*ารับการ 
บริการพัฒนาผ�านระบบ SME Academy 365 จํานวน 10,148 ราย เข*าอบรม
ออนไลนV 7,651 ราย โดยมีการประชาสัมพันธVให*ผู*ประกอบการ SME เข*ามาใช*งาน
ระบบฯ อย�างต�อเน่ือง รวม 177,055 คร้ัง     

การพัฒนา
ทักษะ/วางระบบ 

การสนับสนุน Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ�สําหรับวิสาหกิจรายยCอย/วิสาหกิจชุมชน ด*านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑV การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการ
ออกแบบผลิตภัณฑV/บรรจุภัณฑV ได*แก� (1) แพ็คเกจการพัฒนาสินค*าสมุนไพร/เคร่ืองสําอาง (2) แพ็คเกจการพัฒนาสินค*าอาหาร เคร่ืองด่ืม เกษตรแปรรูป (3) แพ็คเกจการออกแบบ
ผลิตภัณฑV/บรรจุภัณฑV/สร*างแบรนดV และ (4) แพ็คเกจพัฒนาผลิตภัณฑVที่มีมูลค�าสูง (High Value Creation) โดยผู*ประกอบการได*รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑVให*มี
มูลค�าสูง เพ่ือให*ได*มาตรฐานหรือข*อกําหนดที่เกี่ยวข*อง มีอายุการเก็บรักษายาวนานข้ึน เพ่ิมโอกาสทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑVให*ตรงตามความต*องการของผู*บริโภคในยุค New 
Normal การระบุฉลากบนบรรจุภัณฑVท่ีเปXนไปตามข*อกฎหมาย และบรรจุภัณฑVง�ายต�อการขนส�ง ได*รับการตรวจวิเคราะหVความปลอดภัยอาหาร (Food  Safety) ที่สอดคล*องกับข*อกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑV มีการตรวจวิเคราะหVด*านฉลากโภชนาการ หรือการตรวจวิเคราะหVความปลอดภัย เพ่ือเตรียมย่ืนขอข้ึนทะเบียน อย. หรืออ่ืนๆ ผู*ประกอบการได*รับ Voucher รวม 435 
ราย  สามารถสร*างมูลค�าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนรวม 814.79 ล*านบาท  

มาตรการ MSME 2020 และการสร*างป0จจัยเอ้ือ ผลการดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

การพัฒนา 

ผลิตภัณฑV 

การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) สสว. ร�วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) ดําเนินการจัดเก็บ  ข*อมูลของ
ผู*ประกอบการ โดยเฉพาะข*อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช�น ยอดขาย การทําบัญชี การย่ืนชําระภาษี พฤติกรรมทางธุรกิจ เปXนต*น เพ่ือนํามาใช*ในการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการ
ประเมินระดับศักยภาพของ MSME เปtาหมาย 200 ราย ในมิติการพัฒนาด*านต�างๆ เพ่ือให*ทราบถึงจุดอ�อน จุดแข็ง ซ่ึงจะช�วยให* MSME สามารถพัฒนาตนเองได* และสามารถใช*ระบบ
ดังกล�าวเปXนเคร่ืองมือในการคัดเลือกผู*ประกอบการเพ่ือเข*าร�วมโครงการของภาครัฐ หรือเปXนเคร่ืองมือช�วยสถาบันการเงินพิจารณาสินเช่ือได*อีกด*วย ซ่ึงป0จจุบันได*พัฒนา 2 ระบบ ได*แก� 
ระบบการประเมินศักยภาพ (SME Scoring) และระบบจัดการสิทธิประโยชนV (Reward System) โดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ส�วน คือ 1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือศึกษาหา
ป0จจัยหลัก ป0จจัยย�อย กําหนดค�าน้ําหนักของแต�ละป0จจัยและเงื่อนไขหลักเกณฑVการให*คะแนนสําหรับประเมินศักยภาพ SME และการออกแบบเงื่อนไขหลักเกณฑVสําหรับการบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชนVในระบบ Reward System 2) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการใช*เงินทั้งสองระบบในรูปแบบ Web-based Application 3) การสร*างแรงจูงใจและการรวบรวมผู*ประกอบการ
เข*ารับการประเมินความน�าเช่ือถือ 

พัฒนาระบบให2เอกชนสามารถเปhนหนCวยงานสCงเสริม MSME (Business Development Service : BDS) พัฒนาศักยภาพผู*ประกอบการในระยะเร�งด�วน รูปแบบของ Sandbox ร�วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห�งชาติ เพ่ือให*ความช�วยเหลือ MSME ฟ��นตัวจากสถานการณVถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยมีผู*ประกอบการ MSME ได*รับการช�วยเหลือ 
อุดหนุน ในการพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาคุณภาพสินค*าและบริการ 224 ราย แบ�งเปXนภาคการผลิต 137 ราย และภาคธุรกิจเกษตร 87 ราย ในมิติการพัฒนาธุรกิจ 5 ด*าน ได*แก� การเพ่ิมผลิต
ภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค*าและบริการ การพัฒนาช�องทางการจําหน�ายและการตลาด และการพัฒนาตลาด
ต�างประเทศ สามารถสร*างมูลค�าทางเศรษฐกิจแก�ผู*ประกอบการรวม 2,445.38 ล*านบาท   

Scoring & 
Big Data 

Service 
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ผู*ย่ืนคําขอกู* ได*รับอนุมตัิเงินกู* เบิกจ�ายเงินกู*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 

วงเงินที่ขอกู*  วงเงินอนุมตั ิ วงเงินเบิกจ�าย หน�วย 

ระยะที่ 1 8,107.00 3,676.30 3,632.72 ล*านบาท 

ระยะที่ 2 857.83 317.16 311.83 ล*านบาท 

รวม 8,964.83 3,993.46 3,944.55 ล2านบาท 

การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ระยะที่ 3 สสว. และสํานักงาน ก.พ.ร. ได*ลงนามในบันทึกแก*ไขเพ่ิมเติมบันทึกข*อตกลงความ
ร�วมมือโครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3) (ฉบับที่ 2) เปXนที่เรียบร*อยแล*ว เมื่อ 19 ม.ค.2565 เพ่ือ
ดําเนินการศึกษาและจัดทําข*อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจภายใต*กรอบการประเมินใน Doing Business แบ�งออกเปXน 3 ด*าน ได*แก� ด*านการ
ชําระภาษี ด*านการค*าระหว�างประเทศ และด*านการจัดซ้ือจัดจ*างภาครัฐ 

อํานวยความ
สะดวกในการ
ขับเคลื่อน   
ธุรกิจ 

มาตรการ
ด*านการเงิน 

มาตรการ MSME 2020 และการสร*างป0จจัยเอ้ือ ผลการดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายรัฐบาล 

การสนับสนุนด2านการเงินผCานโครงการสCงเสริมความรู2ด2านบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และสนับสนุน SME ที่ทําการค2าระหวCางประเทศ ผู*ประกอบการท่ีทําการค*าระหว�างประเทศลงทะเบียน
เข*าอบรมรูปแบบ E-learning จํานวน 1,286 ราย ได*รับวงเงินค�าธรรมเนียม FX Options รวมถึง
ได*รับการสนับสนุนค�าธรรมเนียมการค*าระหว�างประเทศ จํานวน 738 ราย มีการซ้ือ Options จํานวน 
531 ราย จากจํานวนผู*ที่ได*รับวงเงินค�าธรรมเนียม FX Options รวม 2,768 สัญญา คิดเปXนมูลค�า 
82.44 ล*านดอลลารVและคิดเปXนค�า premium รวม 32.57 ล*านบาท และมีการใช*ค�าธรรมเนียมการค*า 
ระหว�างประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 683 ราย จากจํานวนผู*ที่ ได* รับสิทธ์ิ คิดเปXน 
ค�าธรรมเนียม Trade Related Fees รวม 10.33 ล*านบาท สามารถรักษามูลค�าการส�งออกและนําเข*า
ได* 2,565.97 ล*านบาท 

 

ป0จจัยที่
ส�งผล
กระทบ และ
ป0ญหา/
อุปสรรค
ต�อการ
ดําเนินงาน: 

ด*านเศรษฐกิจ: 
 ค�าเงินบาทมีแนวโน*มอ�อนตัวลงต�อเน่ือง อีกท้ังสถานะการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทยลดอันดับลงจากอันดับ 2 ไปอยู�ท่ีอันดับ 5 ของอาเซียน 
รวมถึงสถานการณVและป0จจัยด*านลบทางเศรษฐกิจ 

 การส�งออกและนําเข*าลดลง ผู*ประกอบการไทยได*รับผลกระทบค�อนข*างมาก 
ทําให*ผู*ส�งออกมียอดการส�งออกและนําเข*าลดลง 

ด*านความพร*อมของผู*ประกอบการ SME: 
 SME ไม�ตระหนักถึงความสําคัญในการปtองกันความเสี่ยงฯ 

 SME ไม�ซ้ือ Options เน่ืองจาก Options ไม�เหมาะกับธุรกิจอัตราแลกเปล่ียน
มีความผันผวนต่ํา 

 SME บางส�วนรอ Rate ท่ียอมรับได*ก�อนเข*าทําธุรกิจ (Exchange Rate) 

 SME บางส�วนยังไม�เข*าใจเก่ียวกับบริการ Options 

โครงการสนับสนุน SMEs รายยCอย 

การสนับสนุนผู2ประกอบการให2สามารถเข2าถึงแหลCงเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดยCอมแหCงประเทศไทย (ธพว.) ดําเนินการต้ังแต� 1  มิ.ย.2563 ถึง 30 
ก.ย.2564 และมีจํานวนผู* ย่ืนคําขอกู*วงเงินที่ ได* รับอนุมัติ และมีผลเบิกจ�ายเงินกู* ให*แก�
ผู*ประกอบการ  

การสนับสนุนผู2ประกอบการให2สามารถเข2าถึงแหลCงเงินทุน โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยCอม (บสย.) มีผู*ประกอบการได*รับสินเช่ือเพ่ิมจากสถาบันการเงินจาก
การคํ้าประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเช่ือรวม 50,000 ล*านบาท 
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ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบูรณาการพัฒนา
ผู*ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
สู�สากล ประจําป�งบประมาณ 2564 

สสว. ร�วมกับบริษัท ทริส คอรVปอเรช่ัน  จํากัด (ท่ีปรึกษา) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของ 25 
หน�วยงาน ท่ีให*การส�งเสริมผู*ประกอบการ SME ภายใต*แผนงานบูรณา
การพัฒนาผู*ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมสู�
สากล ประจําป�งบประมาณ 2564 โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได* ดังนี้ 

การดําเนินงานในป�งบประมาณ 2564 ต้ังแต� 1 ต.ค.2563 – 30 
ก.ย.2564 จากการรายงานผ�านระบบ data.sme.go.th ของ สสว.มี
การเบิกจ�ายงบประมาณรวมผูกพัน 1,168,850,353.93 บาท คิดเปXน
ร*อยละ 96.60 ของงบประมาณท่ีได*รับจัดสรร 1,210,000,000 บาท  

มีผู*ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) 
ได*รับประโยชนVรวมท้ังส้ิน 424,015 ราย คิดเปXนร*อยละ 115.07 จาก
เปtาหมาย 368,500 ราย ผ�านการพัฒนาและส�งเสริม 5 แนวทาง ได*แก� 

ข*อค*นพบจากการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนบูรณาการ ป� 2564 พบว�า   

การจัดสรรงบประมาณ ส�วนใหญ�เน*นไปที่การพัฒนาผู*ประกอบการ 
ในการเสริมสร*างความรู*ด*านเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล การ
เสริมสร*างความรู*ด*านมาตรฐานที่เก่ียวข*อง และการเสริมสร*างความรู*
เก่ียวกับผลิตภัณฑVมูลค�าสูง  และรองลงมาได*แก� การส�งเสริมกระบวนการ
ผลิตและบริการ 

กิจกรรมการพัฒนาและสCงเสริม ส�วนใหญ�เน*นการนํางานวิจัยมาใช*
ประโยชนV การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มผลิตภาพ และมูลค�าเพิม่ 
และเน*นการผลิตที่เปXนมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย สําหรับ
กิจกรรมการพัฒนาสินค*าหรือผลิตภัณฑV พบว�า ให*ความสําคัญกับการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด 

การสCงเสริมด2านการตลาดและการขยายการลงทุน มุ�งเน*นการ
ส�งเสริมการใช*เทคโนโลยี นวัตกรรมส่ือออนไลนVเพื่อขยายตลาด การใช* 
E- commerce เ ปX น สํ า คั ญ  สํ า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า  Ecosystem ใ ห*
ความสําคัญกับการเข*าถึงข*อมูลด*านธุรกิจและสิทธิประโยชนVต�างๆ และ
การใช* Big data ในการบริหารจัดการเพื่อการส�งเสริมผู*ประกอบการ 

ปริมาณโครงการภายใต2แผนงานบูรณาการ มีการส�งเสริมพัฒนา
ผู*ประกอบการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 โครงการที่เก่ียวข*อง
กับการเสริมสร*างความรู*ให*แก�ผู*ประกอบการ อันดับ 2 โครงการที่
เก่ียวข*องกับการพัฒนาสินค*าผลิตภัณฑV อันดับ 3 โครงการที่เก่ียวกับ
การส�งเสริมด*านการตลาดที่มุ�งเน*น E- commerce เปXนหลัก 

โครงการท่ีมีสัดสCวนการสCงเสริมและพัฒนาคCอนข2างน2อย เมื่อ
เทียบกับโครงการทั้งหมด คือ โครงการส�งเสริมด*านการตลาดและการ
ขยายการลงทุน และการพัฒนาด*านโลจิสติกสVเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ 
รวมถึงโครงการที่ส�งเสริมป0จจัยเอ้ือ 

เม่ือพิจารณาสัดสCวนของขนาดธุรกิจ พบวCา ธุรกิจที่ได*รับการ
พัฒนาส�วนใหญ�เปXนธุรกิจขนาดย�อม (Small) คิดเปXนร*อยละ 35.76 
รองลงมา ได*แก� ธุรกิจขนาดย�อย (Micro) คิดเปXนร*อยละ 26.06 ธุรกิจ
ขนาดกลาง (Medium) คิดเปXนร*อยละ 24.24 และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 
คิดเปXนร*อยละ 13.94 ของธุรกิจที่ได*รับการพัฒนาทั้งหมด 

ด2านความซ้ําเสริมของโครงการ พบวCา  
โครงการที่มีความซํ้าซ*อนกับหน�วยงานอ่ืนๆ      
คิดเปXนร*อยละ 36.36 ซ่ึงส�วนใหญ�เปXนการ
ดําเนินโครงการในลักษณะของการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึง
เปXนกิจกรรมการอบรมด*านการตลาดออนไลนV 
การพัฒนาผลิตภัณฑVและบรรจุภัณฑV 
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สร*างมลูค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได*รวม 
 

12,543.78 ล*านบาท  

มูลค�ายอดขาย 
ในประเทศ 

 

4,444.54 ล*านบาท 

มูลค�ายอดขาย 
จากการส�งออก 
 

3,223.97 ล*านบาท 

มูลค�ารายได* 
 

228.04 ล*านบาท 

มูลค�าการลงทุน 
 

202.34 ล*านบาท 

มูลค�าการจ*างงาน 
 

837.07 ล*านบาท 

มูลค�าผลิตภาพ
แรงงาน 
 

38.65 ล*านบาท 

มูลค�าผลิตภาพการผลิต 
 

1,041.10 ล*านบาท 

มูลค�าการลดของเสีย 
 

204.25 ล*านบาท 

มูลค�าการลดต*นทุน 
 

552.14 ล*านบาท 

มูลค�าอื่นๆ 
 

1,771.68 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 พัฒนาป0จจัยแวดล*อมในการ
ส�งเสริม SME ให*มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) 

5 

มูลค�าทางเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  

มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินการแผนงานบูรณาการส�งเสริม SME ป� 2564 

สร*างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได*รวม 
 

N/A ล*านบาท  

สร*างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได*รวม 
 

2,201.03 ล*านบาท  

สร*างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได*รวม 
 

7,433.59 ล*านบาท  

สร*างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได*รวม 
 

898.33 ล*านบาท  

สร*างมูลค�าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจได*รวม 
 

2,010.83 ล*านบาท  

ทีม่า: รายงานผลการดําเนินงาน จาก หน�วยงาน ณ 30 ก.ย.2564 
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ข*อเสนอแนะ 
สําหรับการดําเนินงาน
ส�งเสริม SME ในระยะต�อไป 

การออกมาตรการ
ช�วยเหลือ 

เตรียมพร*อมภายหลัง
สถานการณV COVID-19 

งบประมาณและกลไก
ขับเคล่ือนการส�งเสริม SME 

 

 ควรเปXนมาตรการที่ 
ไม�ใช*งบประมาณสูง  
เกิดผลอย�างรวดเร็ว   
มีประสิทธิภาพ  

 ผู*ประกอบการควร
สามารถเข*าถึง  
มาตรการได*ง�าย 
ลดทอนอุปสรรคใน
การเข*าถึงมาตรการ
ความช�วยเหลือ 

 ควรมุ�งเปtาไปท่ีธุรกิจ 
ท่ีมีความจําเปXน  
โดยเฉพาะกลุ�ม
เปราะบาง กลุ�มฐาน
ราก และวิสาหกิจ
ชุมชน 

 

 ควรเตรียม      
บุคลากร ที่มีความรู*
ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญ 
รวมถึง อุปกรณV        
และเคร่ืองมือท่ีมี 
ความ พร*อมในการ
ฟ��นฟู  

 ควรเตรียมความ
พร*อมรองรับกลยุทธV 
(Exit Strategy)   
โดยไม�หยุดการ
สนับสนุนท่ีรวดเร็ว 
และกระทันหันเกินไป 

 

 

 

 ควรสนับสนุน        
ผ�านการสร*างกลไก     
ที่สามารถสร*าง
ผลกระทบสูง HIPs 
(High-Impact 
Programs)  

 ควรสนับสนุน       
กลไกผู*ให*บริการ 
ทางธุรกิจ BDS 
(Business 
Development  
Service) 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใส        
ในการดํา เนินงานของหนCวยงานภาครัฐ 
ประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  

ร�วมกับ 5 หน�วยงาน ได*แก� สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท 
ก ร ม ส� ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท* อ ง ถ่ิ น  สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรVวิจัยและนวัตกรรม 

การประเมิน ITA เปรียบเทียบตามค�าเปtาหมายของตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได*แก� แผน
แม�บทภายใต*ยุทธศาสตรVชาติ ประเด็นท่ี 21 การต�อต*านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงในระยะแรก
ของแผนแม�บทฯ (พ.ศ.2561-2565) ได*กําหนดค�าเปtาหมาย
ของตัวช้ีวัดให*หน�วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ�าน
เกณฑV  (85 คะแนน) มี สัดส�วนไม�น*อยกว�าร* อย ละ 80 
นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต�อต*านการทุจริตและประพฤติ
ได*กําหนดค�าเปtาหมายในป� พ.ศ.2564 ให*หน�วยงานภาครัฐมี
ผลการประเมิน ITA ผ�านเกณฑV (85 คะแนน) มีสัดส�วนไม�
น*อยกว�าร*อยละ 65  

เปtาหมาย ตัวช้ีวัด ค�าเปtาหมาย 

  2563 2564 2565 

ประชาชนมี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรม
ซ่ือสัตยVสุจริต 

ร*อยละของ
หน�วยงานท่ี
ผ�านเกณฑV
การประเมิน 
ITA (85 
คะแนน) 

ร*อยละ 
50 

ร*อยละ  
65 

ร*อยละ 
80 

 

100.00 

97.50 

94.85 

91.78 
90.79 90.50 

89.63 89.43 89.31 

87.25 

80.00 

82.00 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

96.00 

98.00 

100.00 

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

ผลคะแนน ITA ป\ 2564 ภาพรวมได2คะแนน 93.75  

จัดอยู�ในระดับ 
 

A 

เครื่องมือการประเมิน ประกอบด2วย 3 แบบ 
01 แบบวัดการรับรู*ของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
02 แบบวัดการรับรู*ของผู*มีส�วนได*ส�วนเสียภายนอก  (External  Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
03 แบบตรวจการเป�ดเผยข*อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

เกณฑ�ระดับผลการประเมิน แบCงเปhน 7 ระดับ 
คะแนน 95.00-100 85.00-94.99 75.00-84.99 65.00-74.99 55.00-64.99 50.00-54.99 0-49.99 
ระดับ AA A B C D E F 

ภาพรวมผล ITA ป\ 2564 ของ สสว. ได2 93.75 คะแนน จัดอยูCในระดับ A พบว�า คะแนนตัวช้ีวัดสูงสุด 3 ลําดับแรก ได*แก� การปtองกันการ
ทุจริต (OIT ตัวช้ีวัดท่ี 10) ได*คะแนน 100 การเป�ดเผยข*อมูล (OIT ตัวช้ีวัดท่ี 9) ได*คะแนน 97.50 และการปฏิบัติหน*าท่ี (IIT ตัวช้ีวัดท่ี 1) ได*คะแนน 94.85  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน*าท่ี ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช*ทรัพยVสินของราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช*งบประมาณ ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก*ไขป0ญหาการทุจริต 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช*อํานาจ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน
  

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป�ดเผยข*อมูล 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปtองกันการทุจริต IIT 

 
EIT 
 

OIT 
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3.8264 
4.3235 4.2929 4.1400 

4.4158

1.0000 

2.0000 

3.0000 

4.0000 

5.0000 

ป\ 2560 ป\ 2561 ป\ 2562 ป\ 2563  ป\ 2564

ประเมนิผลการดาํเนนิงานกองทุน: 

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

 เกณฑVการวัดผลการดําเนินงาน 6 มิติ ประกอบด*วย 

เกณฑVการวัดผลการดําเนินงาน 
นําหน*ก 
(ร*อยละ) 

มิติที่ 1 การเงิน 10 

มิติที่ 2 การสนองประโยชนVต�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 ด2าน 100 
 

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

กราพเปรยีบเทียบคะแนนภาพรวมกองทุนส�งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ตั้งแต�ป�บัญชี 2560-2564  

ผลประเมินกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป�บัญชี 2564  

ได*อยู�ที่ระดับ 4.4158* จาก 5 คะแนนเต็ม 

การประเมินผลการของกองทุนฯ โดยภาพรวมมีผลการประเมินการ
ดําเนินงานเฉล่ียและคะแนนประเมินผลทุกด*านเกินกว�าเกณฑVมาตรฐาน (คะแนนตาม
เกณฑVมาตรฐานตั้งแต�ระดับ 3.0000 คะแนนข้ึนไป) โดยมีผลการประเมินตนเอง 
เฉลี่ยเทCากับ 4.4158* คะแนน  

หมายเหตุ: *คะแนนประเมินอาจเปล่ียนแปลงได* เมื่อได*รับการแจ*งผลการประเมินอย�างเปXนทางการจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

* 

4.7100
4.2222 4.1036

4.7167 4.8500 4.7400

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มติิท่ี 1              มิตทิี่ 2               มิตทิี่ 3             มิตทิี่ 4             มิตทิี่ 5                มิตทิี่ 6         
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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 รีเสิรชV จํากัด 
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ประกาศเจตจํานง: นายวีระพงศ� มาลัย    
ตําแหน�ง ผู�อํานวยการสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
ดํารงตําแหน�ง ต้ังแต� 13 พ.ค.2563 จนถึงป,จจุบัน 

เพ่ือส'งเสริมการบริหารราชการแผ'นดินอย'างธรรมาภิบาลและการป.องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และตามยุทธศาสตร3ชาติว'าด4วยการป.องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต4วิสัยทัศน3 “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต4าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มีวัตถุประสงค3เพ่ือให4สังคมมีพฤติกรรมร'วม
ต4านการทุจริตในวงกว4าง การทุจริตถูกยับย้ังอย'างเท'าทันด4วยนวัตกรรมกลไกการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล   

ข4าพเจ4า นายวีระพงศ3 มาลัย ผู4อํานวยการสํานักงานส'งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อม 
จึงขอประกาศเจตจํานงสุจริต และให4คําม่ันว'าจะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน
ให4สําเร็จบรรลุเป.าหมายตามหลักธรรมาภิบาล ด4วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร'งใส 
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค3กรให4มีคุณภาพมาตรฐาน อํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองผู4รับบริการ ผู4มีส'วนได4ส'วนเสียอย'างสะดวก รวดเร็วโปร'งใส ตรวจสอบได4 ตลอดจนให4
ความร'วมมือกับทุกภาคส'วนในการป.องกันปราบปรามการทุจริตโดยยึดประโยชน3ส'วนรวมเปTน
สําคัญ และมุ'งม่ันพัฒนา MSME ให4มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในฐานะท่ีเปTนผู4ช้ีนําในการขับเคล่ือนและ
เพ่ิมศักยภาพ MSME สู'ความม่ังค่ังอย'างย่ังยืน เพ่ือให4บรรลุเจตนารมย3ดังกล'าว จึงได4กําหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร'งใสไว4 6 ด4าน เพ่ือให4บุคลากรในหน'วยงานได4ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ความโปร'งใส (Good Governance) 
2. ความพร4อมรับผิดชอบ (Accountability) 
3. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมขององค3กร (Integrity Culture) 
5. คุณธรรมการทํางานในหน'วยงาน (Work Integrity) 
6. การส่ือสารภายในหน'วยงาน (Communication) 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค.2563 

การแสดงเจตจํานงสุจริต และนโยบายการกํากับดูแลองคVกรท่ีดีของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป� 2564 

นโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี  

เพ่ือให4เปTนไปตามเจตนารมณ3ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช 
กฤษฎีกาว'าด4วยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบ4านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมท้ังให4สอดคล4องกับเกณฑ3 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ซ่ึงมุ'งเน4นการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล4องกับบริบท และสถานการณ3 ทิศทาง และเป.าหมายของ 
สสว. เพ่ือทําให4การบริหารราชการของ สสว. เปTนไปอย'างมีประสิทธิภาพ อันจะทําให4ประชาชนเกิดความม่ันใจ 
ศรัทธา และไว4วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

สสว. จึงได4จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค3กรที่ดีของ สสว. ขึ้น อันประกอบด4วยนโยบายหลัก 4 ด4าน 
คือ (1) ด4านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล4อม (2) ด4านผู4รับบริการและผู4มีส'วนได4ส'วนเสีย (3) ด4านองค3กร และ (4) ด4าน
ผู4ปฏิบัติงาน รวมถึงได4กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด4านต'างๆ เพ่ือเปTนแนวทางปฏิบัติและค'านิยมร'วม
สําหรับองค3กรและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปTนแนวทางปฏิบัติควบคู'กับกฎ ข4อบังคับอื่น ๆ อย'างทั่วถึง 



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 2 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน)า 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทท่ี 2 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 

01 งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

02 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
 ความเป2นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 

 ความเช่ือมโยงแผนระดับต�างๆ 

 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

  รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ตามบทบาทและภารกิจของ สสว. แบ�งการ      
  ดําเนินงานออกเป2น 4 ยุทธศาสตร; 

- ยุทธศาสตร;ที่ 1  ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด)วย BIG DATA    

- ยุทธศาสตร;ที่ 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให)เข)าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน    
- ยุทธศาสตร;ที่ 3 สร)างสังคมผู)ประกอบการให)เติบโตและก)าวเข)าสู�สากล   

- ยุทธศาสตร;ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค;กรให)มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)   

 การดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564 
 

03 การดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร;พัฒนาผู)ประกอบการ  
      และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ประจําป�งบประมาณ 2565 

27 

28-33 

34 

หน)า 
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สสว. ได)รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท เป2นเงินงบประมาณ 
579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได)รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช)เงินคงเหลือ
กองทุนฯ สมทบ) รวมท้ังสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป2นค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส�งเสริมและ
สนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต)แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

28,902,300

116,984,200

124,131,400

94,295,100

214,877,100

23,439,200

445,757,900

10,149,000

44,255,700

122,088,200

52,341,500

562,742,100

134,280,400

138,550,800

336,965,300

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณรวม

(27.51%) 

(11.31%) 

งบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน  MSME
ภายใต)แผนปฏิบตัิการฯ  

887,914,800 บาท  ( 72.49%)   

(10.96%) 

(45.94%) 

(  4.27%) 

รวมทัง้สิน้ 1,224,880,100 บาท 
       579,190,100 บาท                                645,690,000 บาท                         1,224,800,100 บาท 

01   งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565    

ค�าใช)จ�ายในกาดําเนินงาน
และบริหารกองทุน 

 
1 

2 

3 

4 

ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ของประเทศ 
ด)วย BIG DATA 

 พัฒนากลไกการ
ส�งเสริมให)เข)าถึง MSME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ิมศักยภาพองค;กร 
ให)มีสมรรถนะสูง 

สร)างสังคม
ผู)ประกอบการให)เติบโต
และก)าวสู�สากลชุมชน 

ค�าใช)จ�ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน  

336,965,300 บาท  (27.51%)  
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ความเชื่อมโยง
ของแผนระดับ
ต�างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

02   แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

ความเป%นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 

สสว. จัดทําแผนยุทธศาสตร; สสว. ระยะ 5 ป� มาแล)ว 3 ช�วงระยะเวลา ดังน้ี ช�วงท่ี 1 ป� 2550-2554 ช�วงท่ี 2 ป� 2555-2559 และ
ปdจจุบัน สสว. ได)จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 2565 ซ่ึงอยู�ในช�วงท่ี 3 ป� 2560-2565 และได)ขยายระยะเวลาของแผนฯ ให)สอดคล)องกับ
ระยะเวลาของแผนแม�บทเฉพาะกิจภายใต)ยุทธศาสตร;ชาติ อันเป2นผลมาจากสถานการณ;โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 

แผนแม�บทเฉพาะกิจภายใต)ยุทธศาสตร;ชาติ อันเป2นผลมาจากสถานการณ;โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 และมีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให) “พร0อมรับ” (Cope) “ปรับตัว” (Adapt) “เปล่ียนแปลงเพื่อพร0อมเติบโต” (Transform) แผนปฏิรูปประเทศ
ด)านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม พ.ศ.2564-2565 โดยมุ�งเน)นให)การช�วยเหลือและพัฒนาให)ผู)ประกอบการ MSME “อยูGรอด” โดยการบรรเทาปdญหาและฟhiนฟูธุรกิจ
ท่ีได)รับผลกระทบจากสถานการณ; COVID-19 การปรับเปล่ียนรูปแบบ การลดขนาดธุรกิจ ลดการจ)างงาน เป2นต)น “อยูGเป%น” โดยการ
สร)างความพร)อมให) SME ในการเข)าสู�การแข�งขันในบริบทใหม�ทางเศรษฐกิจ การค)าขายออนไลน; และ “อยูGยาว” โดยการสร)างความพร)อม
ให)กับ SME ในการเข)าสู�การแข�งขันในบริบทใหม�ทางเศรษฐกิจ การแก)ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข)อบังคับ ให)เอ้ือต�อการดําเนินธุรกิจ 

อยู�รอด 

อยู�เป2น 

อยู�ยาว 

การบรรเทาปdญหาและฟhiนฟูธุรกิจท่ีได)รับ
ผลกระทบจากสถานการณ; COVID-19 
>> ตอบรับสถานการณ; 

การสร)างความพร)อมให) SME ในการเข)าสู�
การแข�งขันในบริบทใหม�ทางเศรษฐกิจ 
>> พร)อมแข�งขันเม่ือฟhiนตัว 

การปรับสภาพแวดล)อมทางธุรกิจให)เกิด
ความสะดวกแก� SME 
>> สร)างบริการรัฐท่ีครอบคลุม 

Cope 

Adapt 

Transform 
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ที่มา: ฝcายกลยุทธ;องค;กร 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม  

 
ผ�านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหาร สสว.  
คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 
ก.ค.2564 

70-78 

ป� 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ของ สสว.         
ประจําป� 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ตัวช้ีวัดภายใต)
แผนปฏิบัติการ 
ของ สสว.          
ประจําป� 2565 
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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. ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 27 ก.ค.2564 

งบประมาณรวม >> 1,224.8801 ล-านบาท (ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 579.1901 ล-านบาท เงินนอกงบประมาณ 220.0000 ล-านบาท และขอใช-เงินคงเหลือกองทุนฯ เพิ่มเติม 425.6900 ล-านบาท 
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ยุทธศาสตร;ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด)วย BIG DATA HIP 

กลุ�มเปpาหมาย:  
หน�วยงานภาครัฐ เอกชน 
ทั้งในและต�างประเทศ 

เปpาประสงค;:  
เป2นที่ยอมรับในฐานะของผู)ช้ีนําในการขับเคล่ือนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมีข)อมูล
ที่น�าเช่ือถือ ถูกต)อง ครบถ)วน ทันสมัยและเป2นประโยชน; 

ตัวช้ีวัด: 
1. จํานวนมาตรการ/แผนงานทีม่ีผลกระทบสูงต�อ GDP  

(High Impact) ที่ถูกดําเนินการ จํานวน 1 เร่ือง 
2. พัฒนาฐานข)อมูล MSME 1 ฐานข)อมูล  

มูลค�าทางเศรษฐกิจ: 
6,000.0000 ล)านบาท 

 

กลยุทธ;/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปpาหมาย 

   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ 
(ล)านบาท)  

 รวมยุทธศาสตร;ที่ 1 138,550,800 
(ร)อยละ 11.31) 

- 6,000.0000 

1.1     บูรณาการแผนและสร)างความร�วมมือในการส�งเสริม MSME 
ของประเทศ (HIP) 

1. งานบูรณาการเครือข�ายด)านการส�งเสริม SME 7,370,100 2 เรื่อง 6,000.0000 

2. งานจัดทําแผนการส�งเสริม SME 7,057,000 3 เรื่อง - 

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

เรื่อง 
ระบบ 

- 

4. งานสร)างเครือข�ายความร�วมมือและเสนอแนะนโยบายส�งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 70,032,800 10 
1 

เรื่อง 
งาน 

- 

1.2    พัฒนา เช่ือมโยงฐานข)อมูลและวิเคราะห;ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจด)าน MSME (Data Center) 

5. งานพัฒนาฐานข)อมูล MSME (Big Data / Master Data) 9,989,100 1 
1 

เรื่อง 
ระบบ 

- 

6. งานศึกษาข)อมูลเชิงลึกรายพ้ืนที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบส�งเสริม MSME 18,039,500 2 
1 

เรื่อง 
ระบบ 

- 

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

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําปK 2565 ได)ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของ สสว. ซึ่งแบ�งการดําเนินงานออกเป2น 4 ยุทธศาสตร; โดยได)รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท เป2นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอก
งบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได)รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช)เงินคงเหลือกองทุน สมทบ) รวมท้ังสิ้น 
1,224,880,100 บาท สําหรับเป2นค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 
887,914,800 บาท ภายใต)แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  
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ยุทธศาสตร;ที่ 2 พัฒนากลไกการส�งเสริมให)เข)าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน SMART SERVICE 

กลุ�มเปpาหมาย:  
หน�วยงานภาครัฐ เอกชน 
ในพื้นทีแ่ละผู)ประกอบการ MSME 

เปpาประสงค;:  
ผู)ประกอบการเข)าถึงการบริการและสร)างระบบนิเวศที่สนับสนุนการทําธุรกิจของ
ผู)ประกอบการและใช)งานได)จริง 

ตัวช้ีวัด: 
3. จํานวน MSME ที่เข)าถึงบริการ Online และ Offline ไม�น)อยกว�า 283,450 

ราย 
4. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบ

ธุรกิจ 4 ระบบ 

มูลค�าทางเศรษฐกิจ: 
265.0000 ล)านบาท 

 

กลยุทธ;/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปpาหมาย 

   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  
(ล)านบาท) 

 รวมยุทธศาสตร;ที่ 2 134,280,400 
(ร)อยละ 10.96) 

- 265.0000 

2.1    พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการประกอบการ (Ecosystem) 8. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและผลักดันให)เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจของ 
MSME 

7,555,700 2 เรื่อง - 

9. งานพัฒนาสิทธิประโยชน;และผลักดนัให)เกิดขึ้นจริงเพ่ือการประกอบการ 4,000,000 2,000 ราย 15.0000 

2.2    ยกระดับการให)บริการของศูนย; OSS และเช่ือมโยงนโยบาย
ของรัฐ (Smart Service) ให)ตอบสนองต�อความต)องการของ 
SME และผู)ใช)บริการได)จริง 

10. งานศูนย;ให)บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย; OSS) 68,024,200 180,200 ราย 180.0000 

11. งานพัฒนาระบบให)บริการ SME Access 29,456,300 1 
101,250 

ระบบ 
ราย 

70.0000 

12. งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ 8,474,800 1 ระบบ - 

13. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 8,741,000 1 ระบบ - 

14. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบ SME  Wallet / BDS 8,028,400 1 ระบบ - 
 

ยุทธศาสตร;ที่ 3 สร)างสังคมผู)ประกอบการให)เติบโตและก)าวสู�สากล SMART SME 

กลุ�มเปpาหมาย:  
ผู)ประกอบการ MSME  
รายประเด็นและเฉพาะกลุ�ม 

เปpาประสงค;:  
สร)างสังคมผู)ประกอบการที่เข)มแข็ง 

ตัวช้ีวัด: 
5. จํานวนผู)ประกอบการใหม�และผู)ประกอบการ MSME  

ได)รับการพัฒนาศักยภาพ ไม�น)อยกว�า 18,434 ราย 

มูลค�าทางเศรษฐกิจ: 
2,331.0028 ล)านบาท 

 

กลยุทธ;/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปpาหมาย 

   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  
(ล)านบาท) 

 รวมยุทธศาสตร;ที่ 3 562,742,100 
(ร)อยละ 45.94) 

- 2,331.0028 

3.1    ส�งเสริมการเร่ิมต)นธุรกิจ (Early Stage/Startup) 15. โครงการพัฒนาผู)ประกอบการใหม�เข)าสู�ธุรกิจอนาคต Next Normal 10,262,200 50 ราย 150.0000 

3.2    พัฒนาผู)ประกอบการรายย�อยให)ประกอบธุรกิจอย�างมืออาชีพ 
(Micro) (Formalization) 

16. โครงการยกระดับผู)ประกอบการรายย�อย (MSME Step up) 30,866,100 1,300 ราย 100.0000 

17. โครงการพัฒนาผู)ประกอบการเพื่อสร)างความเข)มแข็งแก�ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 4,965,400 230 ราย 6.0000 
3.3    พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมให)ก)าวสู�ธุรกิจใหม� 

(Small & Medium) 
18. โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 18,709,600 70 ราย 70.0000 

3.4    พัฒนาและยกระดับผู)ประกอบการต)นแบบ (Strong / Idol) 19. โครงการประกวด MSME National Awards 7,975,100 2,060 ราย 40.0000 

20. โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร;ต)นแบบสู�ความเป2นเลิศ 16,205,600 1 
2 

เรื่อง 
คลัสเตอร; 

200.0000 
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กลยุทธ;/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปpาหมาย 

   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  
(ล)านบาท) 

3.5    ส�งเสริมและมุ�งเปpาผู)ประกอบการ (Focused Target) 21. โครงการส�งเสริมผู)ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 28,000,200 3,000 ราย 120.0000 

22. โครงการส�งเสริมผู)ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ (SME Restart) 52,700,000 6,000 ราย 240.0000 

23. โครงการส�งเสริมผู)ประกอบการผ�านระบบ BDS 20,067,900 200 ราย 120.0000 

24. โครงการส�งเสริมผู)ประกอบการผ�านระบบ BDS กิจกรรมช�วยเหลือ 
       ผู)ประกอบการให)สามารถดําเนินธุรกิจต�อไปได) (SME Restart)-BDS 

372,990,000 5,524 ราย 1,285.0028 

 

ยุทธศาสตร;ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค;กรให)มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) SMART Organization 

กลุ�มเปpาหมาย:  
บุคลากร สสว. 

เปpาประสงค;:  
พัฒนาองค;กรให)มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางของ
องค;กร 

ตัวช้ีวัด: 
6. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ไม�น)อยกว�า 4.1500 คะแนน 
7. ปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ จํานวน 10 กระบวนการ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช)ในการปฏิบัติการ ไม�น)อยกว�า 2 ระบบ 

มูลค�าทางเศรษฐกิจ: 
- ล)านบาท 

 

กลยุทธ;/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เปpาหมาย 

   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  
(ล)านบาท) 

 รวมยุทธศาสตร;ที่ 4 389,306,800 
(ร)อยละ 31.78) 

- - 

4.1    ปรับโครงสร)างองค;กรให)สอดคล)องกับบทบาทภารกิจองค;กร 25. งานทรัพยากรมนุษย; 10,108,500 245 ราย - 

4.2    ยกระดับการบริหารจัดการสู� Smart Office 26. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงานจัดการสํานักงาน Smart Office 16,960,700 2 ระบบ - 

4.3    ผลักดันองค;กรให)เน)นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 27. งานสนับสนุนและวางแผนองค;กร 3,000,000 2 เรื่อง - 

28. งานพัฒนาองค;กรตามแนวทาง PMQA 4.0 2,000,000 1 เรื่อง - 

29. งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายรัฐ 12,332,100 1 เรื่อง - 

30. งานบริหารจัดการด)านการเงิน 7,940,200 2 เรื่อง - 

ค�าใช)จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน  336,965,300 - - - 
 

งบประมาณรวม (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 579,190,100 บาท เงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท และขอใช)เงินคงเหลือกองทนุ เพิ่มเติม 425,690,000 บาท) 1,224,880,100   

 

 

 

 

 
 

สําหรับการดําเนินโครงการงบกลาง ปK 2562 และปK 2563 - 2564 ท่ีได0รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม และอยูGระหวGางดําเนินการ ประกอบด0วย 
(1) ปK 2564 จํานวน 2 โครงการ ได0แกG  

(1.1) โครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข)อมูลสมาชิก สสว. เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ ป� 2564 (One Identification One SME – Phase I) งบประมาณ 2,500,000 บาท  ส้ินสุด 15 ม.ค.2565  

(1.2) โครงการสนับสนุนให) SME เข)าถึงการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ งบประมาณ 30,000,000 บาท ส้ินสุด  30 เม.ย.2565   

(2) ปK 2563 จํานวน 2 โครงการ เป%นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได0แกG 

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) งบประมาณ 20,000,000 บาท ส้ินสุด 31 มี.ค.2565  

(2.2) โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3  (Doing Business Phase 3) งบประมาณ 40,000,000 บาท ส้ินสุด 31 มี.ค.2566  

(3) ปK 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได0แกG โครงการสนับสนุน SMEs รายยGอย งบประมาณ 10,000,000,000 บาท 

(3.1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย ดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (ธพว.) ได)รับวงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท สิ้นสุด 30 ธ.ค.2564 

(3.2) โครงการ บสย. SMEs สร)างไทย ดําเนินการโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) ได)รับวงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท ส้ินสุด 19 ก.พ.2573 



รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ประจําป� 2564 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

บทที่ 2 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน)า 34 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดําเนินงาน แผนงาน/ประเด็นการพฒันา เป]าหมาย (ราย) งบประมาณ (บาท) หนGวยงานดําเนินการ 

1. การบรรเทาป^ญหาและฟabนฟูธุรกิจท่ีได0รับผลกระทบ
จากสถานการณeโควิด-19 

รวมแนวทางท่ี 1 6,140  50,158,500.00  

1.1 เสริมสภาพคล�องให) SME เพ่ือประคองธุรกิจให)อยู�รอด  ไม�มีโครงการ - - 

1.2 สร)างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  2,540  17,741,000.00 พค. / สสว. 

1.3 ปรับธุรกิจให)รองรับการเปล่ียนแปลง 70  18,709,600.00 สสว. 

1.4 เสริมสร)างความรู)ทักษะอาชีพให)กับแรงงาน 3,530 13,707,900.00 สศช. / กพร. / สสว. 

2. การสร0างความพร0อมให0 SME ในการเข0าสูGการแขGงขัน
ในบริบทใหมGทางเศรษฐกิจ 

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

2.1 ส�งเสริมการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช)ในการบริหารจัดการ 3,960 103,366,100.00 กสอ. / สสว. 

2.2 พัฒนาสินค)าและบริการให)ได)คุณภาพ มาตรฐาน และสร)างสรรค; 8,505 195,862,300.00 CEA / กสก. / พค. / สวอ. / สศท. / วศ. / สทน. / มว. / ศ.ศ.ก. / อย. / วว. / สสว.  

2.3 พัฒนาทักษะด)านการบริหารจัดการธุรกิจ 3,730 47,240,200.00 กตส. / พค. / กท. / ทป. 

2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให)เป2นแรงขับเคล่ือนภาคธุรกิจ 8,250 147,098,600.00 กพร. / สวทช. / กรอ.  

2.5 ส�งเสริม SME ให)เข)าถึงแหล�งเงินทุน 1,000 1,000,000.00 พค. 

2.6 ส�งเสริม SME ให)แข�งขันได)ในระดับสากล 154,363 620,684,500.00 คต. / สค.  

2.7 สร)างผู)ประกอบการใหม�ที่มีศักยภาพ 3,825 145,262,200.00 สปอว. / สนช. / กสอ. / สสว. 

3. การปรับสภาพแวดล0อมทางธุรกิจให0เกิดความสะดวก
แกG SME 

รวมแนวทางท่ี 3 386,541 228,510,200.00  

3.1 ส�งเสริมการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช)ในการบริหารจัดการ 2,800 19,925,800.00 กบค. / สสว. 

3.2 พัฒนาฐานข)อมูล SME big data สําหรับใช)กําหนดนโยบาย - 9,989,100.00 สสว. 

3.3 พัฒนาศูนย;กลางในการให)ข)อมูลและบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 182,220 101,378,400.00 สสว. 

3.4 พัฒนาแหล�งเรียนรู)เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข)าถึงได)ตลอด 201,251 42,511,300.00 CEA / สสว. 

3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME - 16,205,600.00 สสว. 

3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช)ผู)ให)บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจ ไม�มีโครงการ - - 

3.7 พัฒนาปdจจัยแวดล)อมทางการเงินให)มีประสิทธิภาพ ไม�มีโครงการ - - 

3.8 พัฒนาปdจจัยแวดล)อมด)านการพัฒนานวัตกรรม 270 38,500,000.00 สปอว. / สนช. 

4.  กลไกการสGงเสริม SME รวมกลไกการสGงเสริม SME 2,305 328,690,400.00 สสว. 

รวม 578,619 1,867,873,000.00  

 

03   การดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร;
พัฒนาผู)ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม ประจําป�งบประมาณ 
2565 

สสว. มีหน)าที่ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ.2543 ในการเสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
กําหนดให)ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข)อง จัดทํางบประมาณในส�วนที่เกี่ยวกับการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม (SME) เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานให)เป2นไปในแนวทางเดียวกัน  

ป�งบประมาณ 2565 ใช)แผนปฏิบัติการส�งเสริม SME ประจําป� 2565 เป2นกรอบในการดําเนินงาน และขับเคลื่อนผ�านแผนงาน
ยุทธศาสตร;พัฒนาผู)ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ของสํานักงบประมาณ โดยได)รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน 
1,867,873,000 บาท มีหน�วยงานรับผิดชอบ 9 กระทรวง 24 หน�วยงาน เพ่ือดําเนินการส�งเสริมและพัฒนา SME ใน 3 แนวทางการดําเนินงาน 
และ 1 กลไกการส�งเสริม SME รวม 66 โครงการ ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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< 2564” 

ได�ท่ี QR Code: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร/ ช้ัน G, 17, 18, 23 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

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


