
 

 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 
รายไตรมาส (เดือนตลุาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565) 

จัดทําโดย 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ$ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

สามารถดาวน'โหลด 

ไฟล'รายงานไตรมาสได*ท่ี QR Code: 

Vision: 

เป4นผู*ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME                  
สู�ความมั่งค่ังอย�างยั่งยืน 
 

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

 

Core Value: 
 
Professional  
บุคลากรมีความเป4นมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพที่ดีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค'กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคณุธรรม 
 

Excellence 
มุ�งผลสัมฤทธิ์และความเป4นเลิศในผลงาน 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

สารบัญ

บทที่ 01 

02 
บทที่ 

บทที่ 03 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 

ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ 
ภายใต'แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

หน'า 

หน'า 

8 

หน'า 

33 

1 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน/า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 
บทท่ี 

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

02 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
 ความเป7นมาของการจัดทําแผนปฏิบัตกิารของ สสว. 
 ความเชื่อมโยงแผนระดับต*างๆ 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ตามบทบาทและภารกิจของ สสว. แบ*งการดําเนินงานออกเป7น 4 ยุทธศาสตร= 
- ยุทธศาสตร=ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด/วย BIG DATA 

- ยุทธศาสตร=ที่ 2 พัฒนากลไกการส*งเสริมให/เข/าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

- ยุทธศาสตร=ที่ 3 สร/างสังคมผู/ประกอบการให/เติบโตและก/าวสู*สากล 
- ยุทธศาสตร=ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค=กรให/มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 

การดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564  

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน/า 2 
 

บทที ่1 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   งบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565    

สสว. ได/รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท 
เป7นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได/รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติม
อีก 425,690,000 บาท (ใช/เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมทั้งสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป7นค*าใช/จ*ายในการดําเนินงานและบริหาร
กองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส*งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต/แผนปฏิบัติการของ สสว. 
ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

28,902,300
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณรวม

ค*าใช/จ*ายในการดําเนินงาน    
และบริหารกองทุน 

 

02   แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
  

ค*าใช/จ*ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน  

336,965,300 บาท  (27.51%)  (27.51%) 

(11.31%) 

งบประมาณส*งเสริมและสนับสนุน  MSME
ภายใต/แผนปฏิบัติการฯ  

887,914,800 บาท ( 72.49%)   

ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ด/วย BIG DATA 

1 

(10.96%) 2 
พัฒนากลไกการส*งเสริม
ให/เข/าถึง MSME และ
เศรษฐกิจชุมชน 

(45.94%) 3 

(  4.27%) 
เพ่ิมศักยภาพองค=กร 
ให/มีสมรรถนะสูง 4 

สร/างสังคมผู/ประกอบการ
ให/เติบโตและก/าวสู*สากล 

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 และปaจจุบัน สสว. ได/จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 
2565 ซ่ึงอยู*ในช*วงท่ี 3 ป� 2560-2565 และได/ขยายระยะเวลาของแผนฯ ให/สอดคล/องกับ
ระยะเวลาของแผนแม*บทเฉพาะกิจภายใต/ยุทธศาสตร=ชาติ อันเป7นผลมาจากสถานการณ=
โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 

แผนแม*บทเฉพาะกิจภายใต/ยุทธศาสตร=ชาติ อันเป7นผลมาจากสถานการณ=โควิด-19 
พ.ศ.2564-2565 และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศให/ “พร6อมรับ” (Cope) 
“ปรับตัว” (Adapt) “เปล่ียนแปลงเพื่อพร6อมเติบโต” (Transform) แผนปฏิรูปประเทศ
ด/านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
แผนการส*งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม พ.ศ.2564-2565 โดยมุ*งเน/นให/การ
ช*วยเหลือและพัฒนาให/ผู/ประกอบการ MSME “อยู�รอด” โดยการบรรเทาปaญหาและฟefนฟู
ธุรกิจท่ีได/รับผลกระทบจากสถานการณ= COVID-19 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การลดขนาด
ธุรกิจ ลดการจ/างงาน เป7นต/น “อยู�เป-น” โดยการสร/างความพร/อมให/ SME ในการเข/าสู*
การแข*งขันในบริบทใหม*ทางเศรษฐกิจ การค/าขายออนไลน= และ “อยู�ยาว” โดยการสร/าง
ความพร/อมให/กับ SME ในการเข/าสู*การแข*งขันในบริบทใหม*ทางเศรษฐกิจ การแก/ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข/อบังคับ ให/เอ้ือต*อการดําเนินธุรกิจ 

อยู*รอด 

อยู*เป7น 

อยู*ยาว 

การบรรเทาปaญหาและฟefนฟูธุรกิจท่ีได/รับ
ผลกระทบจากสถานการณ= COVID-19 
>> ตอบรับสถานการณ= 

การสร/างความพร/อมให/ SME ในการเข/าสู*
การแข*งขันในบริบทใหม*ทางเศรษฐกิจ 
>> พร/อมแข*งขันเม่ือฟefนตัว 

การปรับสภาพแวดล/อมทางธุรกิจให/เกิด
ความสะดวกแก* SME 
>> สร/างบริการรัฐท่ีครอบคลุม 

Cope 

Adapt 

Transform 

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



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน/า 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ฝnายกลยุทธ=องค=กร สํานักงานส*งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม  

ท่ีมา: ฝnายกลยุทธ=องค=กร สํานักงานส*งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม  



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน/า 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน	: “เป�นผู�ช้ีนําในการขับเคล่ือนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู*ความมั่งค่ังอย*างย่ังยืน” 

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

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

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําปC 2565 

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

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



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน/า 5 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร=ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด/วย BIG DATA HIP 

กลุ*มเปoาหมาย:  
หน*วยงานภาครัฐ เอกชน 
ทั้งในและต*างประเทศ 

เปoาประสงค=:  
เป7นที่ยอมรับในฐานะของผู/ช้ีนําในการขับเคล่ือนและ
เพิ่มศักยภาพ MSME และมีข/อมลูที่น*าเช่ือถือ ถูกต/อง 
ครบถ/วน ทันสมัยและเป7นประโยชน= 

ตัวชี้วัด: 
1. จํานวนมาตรการ/แผนงานทีม่ผีลกระทบสูงต*อ GDP  

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

มูลค*าทางเศรษฐกิจ: 
6,000.0000 ล/านบาท 

 

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

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 1 138,550,800 

(ร6อยละ 11.31) 
- 6,000.0000 

1.1     บูรณาการแผนและสร/างความร*วมมือ
ในการส*งเสริม MSME ของประเทศ 
(HIP) 

1. งานบูรณาการเครือข*ายด/านการส*งเสริม SME 7,370,100 2 เร่ือง 6,000.0000 

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

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

เร่ือง 
ระบบ 

- 

4. งานสร/างเครือข*ายความร*วมมอืและเสนอแนะนโยบาย
ส*งเสริม MSME ระดับนานาชาต ิ

70,032,800 10 
1 

เร่ือง 
งาน 

- 

1.2    พัฒนา เช่ือมโยงฐานข/อมูลและ
วิเคราะห=ผลกระทบทางเศรษฐกิจด/าน 
MSME (Data Center) 

5. งานพัฒนาฐานข/อมูล MSME (Big Data / Master 
Data) 

9,989,100 1 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

6. งานศึกษาข/อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการ
เช่ือมโยงระบบส*งเสริม MSME 

18,039,500 2 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

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

 

ยุทธศาสตร=ที่ 2 พัฒนากลไกการส*งเสริมให/เข/าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน SMART SERVICE 

กลุ*มเปoาหมาย:  
หน*วยงานภาครัฐ เอกชน 
ในพ้ืนทีแ่ละผู/ประกอบการ 
MSME 

เปoาประสงค=:  
ผู/ประกอบการเข/าถึงการบริการและสร/างระบบนิเวศ 
ที่สนับสนุนการทําธุรกิจของผู/ประกอบการและใช/งาน 
ได/จริง 

ตัวชี้วัด: 
3. จํานวน MSME ที่เข/าถึงบริการ Online และ Offline  

ไม*น/อยกว*า 283,450 ราย 
4. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศ

เพื่อการประกอบธุรกิจ 4 ระบบ 

มูลค*าทางเศรษฐกิจ: 
265.0000 ล/านบาท 

 

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

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 2 134,280,400 

(ร6อยละ 10.96) 
- 265.0000 

2.1    พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการประกอบการ 
(Ecosystem) 

8. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและ
ผลักดันให/เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME 

7,555,700 2 เร่ือง - 

9. งานพัฒนาสิทธิประโยชน=และผลักดันให/เกิดข้ึนจริง
เพื่อการประกอบการ 

4,000,000 2,000 ราย 15.0000 

2.2    ยกระดับการให/บริการของศูนย= OSS 
และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ            
(Smart Service) ให/ตอบสนองต*อ
ความต/องการของ SME และ
ผู/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. : ระบบจัดซ้ือ 
       จัดจ/างภาครัฐ 

8,741,000 1 ระบบ - 

14. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบ SME     
       Wallet / BDS 

8,028,400 1 ระบบ - 

 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 ได/ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของ สสว. ซ่ึงแบ*งการดําเนินงานออกเป7น 4 ยุทธศาสตร= 
โดยได/รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท เป7น
เงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได/รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช/เงินคงเหลือกองทุน สมทบ) รวมทั้งสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป7นค*าใช/จ*ายในการ
ดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ 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 3 สร/างสังคมผู/ประกอบการให/เติบโตและก/าวสู*สากล SMART SME 

กลุ*มเปoาหมาย:  
ผู/ประกอบการ MSME  
รายประเด็นและเฉพาะกลุ*ม 

เปoาประสงค=:  
สร/างสังคมผู/ประกอบการที่เข/มแข็ง 

ตัวชี้วัด: 
5. จํานวนผู/ประกอบการใหม*และผู/ประกอบการ MSME  

ได/รับการพัฒนาศักยภาพ ไม*น/อยกว*า 18,434 ราย 

มูลค*าทางเศรษฐกิจ: 
2,331.0028 ล/านบาท 

 

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

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 3 562,742,100 

(ร6อยละ 45.94) 
- 2,331.0028 

3.1    ส*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/ประกอบการเพ่ือสร/างความเข/มแข็ง 
       แก*ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

4,965,400 230 ราย 6.0000 

3.3    พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย*อมให/ก/าวสู*ธุรกิจใหม* (Small & 
Medium) 

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

3.4    พัฒนาและยกระดับผู/ประกอบการ
ต/นแบบ (Strong / Idol) 

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

20. โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร=ต/นแบบ 
       สู*ความเป7นเลิศ 

16,205,600 1 
2 

เร่ือง 
คลัสเตอร= 

200.0000 

3.5    ส*งเสริมและมุ*งเปoาผู/ประกอบการ
(Focused Target) 

21. โครงการส*งเสริมผู/ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ/าง 
       ภาครัฐ 

28,000,200 3,000 ราย 120.0000 

22. โครงการส*งเสริมผู/ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ/าง 
       ภาครัฐ (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*วยเหลือผู/ประกอบการให/สามารถดําเนิน 
       ธุรกิจต*อไปได/ (SME Restart)-BDS 

372,990,000 5,524 ราย 1,285.0028 

 

ยุทธศาสตร=ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค=กรให/มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) SMART Organization 

กลุ*มเปoาหมาย:  
บุคลากร สสว. 

เปoาประสงค=:  
พัฒนาองค=กรให/มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานและทิศทางขององค=กร 

ตัวชี้วัด: 
6. ผลประเมินกองทนุหมุนเวียน 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 

 

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

(ล6านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรPท่ี 4 389,306,800 

(ร6อยละ 31.78) 
- - 

4.1    ปรับโครงสร/างองค=กรให/สอดคล/อง 
          กับบทบาทภารกิจองค=กร 

25. งานทรัพยากรมนุษย= 
 

10,108,500 245 ราย - 

4.2    ยกระดับการบริหารจัดการสู* Smart 
Office 

26. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงาน 
       จัดการสํานักงาน Smart Office 

16,960,700 2 ระบบ - 

4.3    ผลักดันองค=กรให/เน/นประสิทธิผลและมี
ธรรมาภิบาล 

27. งานสนับสนุนและวางแผนองค=กร 
 

3,000,000 2 เร่ือง - 

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

29. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
       และนโยบายรัฐ 

12,332,100 1 เร่ือง - 

30. งานบริหารจัดการด/านการเงิน 7,940,200 2 เร่ือง - 

ค*าใช/จ*ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน  336,965,300 - - - 
 

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

1,224,880,100   
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สําหรับการดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564 ที่ได/รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม และอยู*ระหว*าง
ดําเนินการ ประกอบด/วย  

(1) ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได6แก�  

(1.1) โครงการสนับสนุนให/ SME เข/าถึงการจัดซ้ือจัดจ/างภาครัฐ งบประมาณ 30,000,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2565   

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

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)  
 งบประมาณ 20,000,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  

(2.2) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3  
  (Doing Business Phase 3) งบประมาณ 40,000,000 บาท สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2566  

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

(3.1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย*อย ดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม       
แห*งประเทศไทย (ธพว.) ได/รับวงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท สิ้นสุดแล/วเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

(3.2) โครงการ บสย. SMEs สร/างไทย ดําเนินการโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย*อม (บสย.) ได/รับ
วงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ= 2573 
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ผลการดาํเนินงาน/โครงการท่ีสาํคัญ 
ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 

บทท่ี 
2 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
 ความเป6นมา 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
 ผลการดําเนินงานช8วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
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บทที ่2 ผลการดําเนนิงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจาํป& 2565 

 
 

 

 ความเป,นมา  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 

2565 มีผู.ประกอบการใหม8และผู.ประกอบการ MSME ได.รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถเข.าถึงการบริการของ

ภาครัฐผ8านรูปแบบ Online และ Offline รวมทั้งส้ิน 358,741 ราย

        ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 ณ เดือนมีนาคม 2565 
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 ผลการดาํเนินงานทีส่าํคัญ ผ8านการดําเนินงาน/โครงการ 4 ยุทธศาสตรP 
 

• ยุทธศาสตร1ที่ 1 ยกระดบัการบรูณาการ MSME ของประเทศด�วย BIG DATA บูรณาการเพ่ือให.เกิด

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานขององคPกร สร.างความร8วมมือระหว8างหน8วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

(1) บูรณาการขับเคลื่อนการส@งเสริม SME     

(1.1) การขับเคลื่อนการคืนภาษีมูลค@าเพิ่ม (VAT) ให�กับผู�ประกอบการ SME กรมสรรพากร

จัดทําและปรับปรุงข.อมูล SME ส8งออกที่ขอคืน VAT ให.เป6นปUจจุบัน เพ่ือให.สถาบันการเงินใช.เป6นข.อมูลหลักในการพิจารณาความ

เส่ียงของผู.ประกอบการ SME สําหรับการกําหนดอัตราค8าธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมเพ่ือช8วยเหลือและจูงใจ

ผู.ประกอบการ SME ท่ีอยู8ระหว8างการรอขอคืนภาษี VAT โดยผลจากการผลักดันของ สสว. ซ่ึงกรมสรรพากรได.แจ.งผลการ

ดําเนินงาน "การคืนภาษีมูลค8าเพ่ิม (VAT) ให.กับผู.ประกอบการ SME" เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565 โดยได.พิจารณาคืน

ภาษีมูลค8าเพ่ิม (VAT) ให.ผู.ประกอบการ SME (รายท่ีมีคุณสมบัติครบถ.วน) คิดเป6นเงินภาษีมูลค8าเพ่ิมท่ีคืนกว8า 5,000 ล.านบาท 

(1.2) แผนปฏิบัติการส@งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อมประจําป&งบประมาณ 2566 

ได.ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ให.หน8วยงานที่เกี่ยวข.องรับทราบและจัดทําข.อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2564 และพิจารณากล่ันกรองข.อเสนอโครงการนําเสนอเพ่ือบรรจุไว.ภายใต.แผนปฏิบัติการฯ ประจําป�งบประมาณ 2566 ซึ่ง

ผ8านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานส8งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม ในคราวการประชุมครั้งที่ 

2/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และผ8านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส8งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม 

ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธP 2565  

(1.3) ม า ตรการสนับสนุน ให�  SME เข� า ถึงการจัด ซ้ือจัดจ�างภาครัฐ  สสว.  ร8วมกับ 

กรมบัญชีกลาง ดําเนินการในเรื่อง  

(1.3.1) ประชุมเผยแพร8มาตรการสนับสนุนให. SME เข.าถึงการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐ 

ฉบับปรับปรุงป� 2565 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธP 2565 เพ่ือทราบและทําความเข.าใจตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปUญหา

การจัดซื้อจัดจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การจัดซ้ือจัดจ.างด.วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสP (e-bidding) ที่
ใช.เกณฑPราคาในการพิจารณาผู.ประกอบการ SME ที่ข้ึนทะเบียน THAI 
SME-GP ไว.กับ สสว. สามารถเสนอราคาได.สูงกว8าราคาตํ่าสุดของผู.
เสนอราคารายอ่ืนไม8เกินร.อยละ 10 และหากผู.ประกอบการ SME ที่ได.รับ
ก ารรับ รอง จ าก สส ว.  เสน อสิ น ค. าที่ ได. รับ การรับร อง แล ะ อ อก
เคร่ืองหมาย Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห8งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) จะได.รับแต.มต8อในการเสนอราคาสูงกว8าผู.ประกอบการ
รายอ่ืนไม8เกินร.อยละ 15  

� การจัด ซ้ือจัดจ.างที่ มีวงเงินแต8ละค ร้ังไม8 เกิน  500,000 บาท ให.
หน8วยงานของรัฐพิจารณาจากผู.ประกอบการ SME เป6นลําดับแรก 

� ยกเว.นข.อกําหนดให.จัดซ้ือจัดจ.างด.วยวิธีคัดเลือกจากผู.ประกอบการใน
พ้ืนที่ที่ ข้ึนทะเบียนรายช่ือและรายการสินค.าใน THAI SME-GP ไว.กับ 
สสว. ไม8น.อยกว8า 6 ราย 

� ยกเว.นข.อกําหนดให.หน8วยงานรัฐจัดซ้ือจัดจ.างสินค.า/บริการที่ ข้ึน
ทะเบียนในระบบ THAI SME-GP ไม8น.อยกว8าร.อยละ 30 เพ่ือลดภาระ
งานให.กับหน8วยงานภาครัฐ 
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(1.3.2) การจัดซ้ือจัดจ.างแบบมุ8งเปgาและแนวทางสนับสนุนให.ผู.ประกอบการเข.าถึงการ

จัดซื้อจัดจ.างภาครัฐได.ประชุมหารือร8วมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ8 ได.แก8 โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตากสิน 

โรงพยาบาลกลาง เพ่ือรับทราบข.อมูลเก่ียวกับความต.องการด.านเครื่องมือและอุปกรณPการแพทยP และหาแนวทางการ

ส8งเสริมผู.ประกอบการ SME ที่ข้ึนทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เช8น การจัดทํา Catalog สินค.า นําเสนอสินค.าในระบบ 

THAI SME-GP ให.กับโรงพยาบาล เพ่ือช8วยเพ่ิมโอกาสให.ผู.ประกอบการเข.าสู8การจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐมากขึ้น 

(1.3.3) แน วท าง ก าร ส นับส นุน ให.  SME เข. าถึ งก าร จั ดซื้ อจั ดจ.าง ภาคเอกชน 

(Corporate Procurement) สสว. ดําเนินการศึกษาแนวทางการสนับสนุนให. SME เข.าถึงการจัดซ้ือจัดจ.างภาคเอกชนใน

กลุ8มประเทศต.นแบบ รวมทั้งสัมภาษณPเชิงลึกกลุ8มรายใหญ8 และหน8วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข.องเพ่ือหาแนวทางการสร.างโอกาส

ให.  SME เป6นเครือข8ายหรือได.รับการจัดซื้อจัดจ.างจากธุรกิจรายใหญ8หรือภาคเอกชน (Corporate Procurement) 

ขณะเดียวกันได.ประสานความร8วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการส8งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือหาแนวทางการสนับสนุนให.

ผู.ประกอบการ SME เข.าถึงการจัดซ้ือจัดจ.างหรือร8วมเป6น Supply Chain ของผู.ประกอบการที่ได.รับสิทธิประโยชนPจากการ

ส8งเสริมการลงทุน โดยจะร8วมกันพิจารณารายละเอียดสิทธปิระโยชนPในส8วนที่เป6น Merit Based รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยง

ผู.ประกอบการ เช8น ผู.ซื้อ ผู.ผลิต และผู.ร8วมทุน ท้ังในประเทศและต8างประเทศในกลุ8มอุตสาหกรรมเปgาหมาย อาทิ อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทยP อุตสาหกรรมการบิน เป6นต.น เพ่ือสร.างโอกาสให.ผู.ประกอบการ SME เพ่ิมมากขึ้น และในเดือนมีนาคม 2565 

ที่ผ8านมาได.สัมภาษณPเชิงลึกบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับนโยบาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ.างของบรษัิทฯ เพ่ือ

เป6นข.อมูลในการจัดทํามาตรการสนับสนุนให. SME เข.าเป6น Supply Chain ของกิจการขนาดใหญ8 

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

กรอบความร8วมมอืหลัก ประกอบด.วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-  Lateral) กรอบอาเซียน (ASEAN)  

 (2.1) การเตรียมการจดัประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อมเอเปค ครั้งที่ 28 
และการประชุมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยดําเนินการเตรียมการด.านสารัตถะ ดังนี้  

1)  ประชุมร8วมกับหน8วยงานที่เก่ียวข.องของไทยในประเด็นการ

พัฒนาธุรกิจ BCG ในบริบทของไทย เพ่ือนํามาเป6นข.อมูล

ประกอบการจัดทําเอกสารสําหรับการประชุมเอเปค และการ

ประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข.อง 

2) ประชุมร8วมกับหน8วยงานที่เกี่ยวข.องของไทยเพ่ือสรุปแนว

ทางการดําเนินกิจกรรมการสนับสนุนการเป6นเจ.าภาพของไทย 

ในหัวข.อ “แนวทางการจัดกิจกรรม Thailand Consensus 

Framework”  

3)  เตรียมการจัดกิจกรรมสัมมนาภายใต.กรอบเอเปคในหัวข.อ 

Relieving MSMEs’  Financial Difficulties in the Next 

Normal: Access to Finance and Credit Mediation ซึ่งเป6น

เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด.านนโยบายและข.อเสนอแนะ

ในการสร.างกลไกท่ีเก่ียวข.องทางการเงิน สําหรับผู.ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม 
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 (2.2) การดําเนินกิจกรรมตามกรอบความร@วมมือ 

 1) กิจกรรม Boost Camp สร�างผู�ประกอบการสู@ความเป,น Born Global ในรูปแบบการอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย8างเข.มข.น 6 วัน ผ8าน 4 กิจกรรมย8อย ได.แก8 “Coaching – เตรียมความพร.อมผู.ประกอบการ” 

“Boost Camp - เรียนรู.และฝ�กปฏิบัติ” “Pitching Day – ค.นหาผู.ประกอบการท่ีโดดเด8น พร.อมออกสู8ตลาดจริง” และ 

“Market Test – ผู.ประกอบการท่ีโดดเด8นได.รับการ Coaching และนําสินค.าเข.าร8วมทดสอบตลาดในต8างประเทศ” ซึ่ง

กิจกรรม Boost Camp ดําเนินการครบทั้ง 5 รุ8น ใน 4 ภูมิภาค ได.แก8 รุ8นที่ 1 กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันท่ี 12-14 

มกราคม 2565 และวันที่ 17 มกราคม 2565 รุ8นที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2565 รุ8นที่ 3 จังหวัด

สมุทรปราการ เม่ือวันที่ 9-11 กุมภาพันธP 2565 และ 14 กุมภาพันธP 2565 รุ8นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม8 เม่ือวันที่ 23-25 

กุมภาพันธP 2565 และรุ8นที่ 5 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2) การเปYดตัว ASEAN Access MATCH หรือชื่อย@อ MATCH  ซึ่งเป6นฟ�เจอรPสําคัญของ

เว็บไซตP ASEAN Access ในการจับคู8เจรจาธุรกิจแบบเสมือนจริงโดยไม8มีค8าบริการ เม่ือเดือนมกราคม 2565 ที่ผ8านมา และ

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565 ได.จัดสัมมนาออนไลนP "ASEAN Access Market Talks" หัวข.อ Innovation in the Food & 

Beverage Sector มีวิทยากรจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยีแห8งชาติ (สวทช.) เมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) ผู.นําด.านนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมจากสหภาพยุโรป เวียดนามและอินโดนีเซีย ร8วมให.ความรู.ด.าน

นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมและแลกเปล่ียน แนวปฏิบัติท่ีดี มีผู.ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมจาก 10 ประเทศ

Coaching 
Boost Camp:  

200 กิจการ โดย
พบกับนักธุรกิจ
ส8งออก Trader / 
Buyer พร.อมจับ
มือพาลุยตลาด
ต8างประเทศไปทีละ
ข้ันตอน 

Pitching 
Market Test: 

200 กิจการ และ
คัดเลือก 25 กิจการ
ได.รับการติวเข.ม
แบบตัวต8อตัวและ
นําสินค.าไปทดสอบ
ตลาดยังประเทศ
เปgาหมาย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วัน: 

เป6นหน่ึงในกิจกรรมภายใต.แนวคิด
หลักสูตรการพัฒนาผู.ประกอบการ
สู8ความเป6น Born Global ผ8านการ
เรียนรู.จากผู.มีประสบการณP เป6น
กิจกรรมสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู.
ด.านช8องทางในการออกสู8ตลาด
ต8างประเทศ (Entry Modes) ของ
ผู.ประกอบการในวิถี Next Normal 
ซ่ึงครอบคลุมการเข.าสู8ตลาด RCEP 
ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
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สมาชิกอาเซียนเข.าร8วมงานกว8า 90 ราย ผ8านฟ�เจอรP MATCH (https://aseanaccess.com/matchmaking.html) บน

เว็บไซตP ASEAN Access  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  กิจกรรม Upskill SME Exporters เป6นความร8วมมือ

ระหว8าง สสว.  ธนาคารเพ่ือการส8งออกและนําเข.าแห8ง

ประเทศไทย (Exim Bank) และสมาพันธP SME ไทย 

เพ่ือเสริมสร.าง ศักยภาพให.ผู.ประกอบการ SME ไทย

ก.าวสู8การส8งออก กําหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง 4 

ภูมิภาค ดําเนินการ ไปแล.ว 4 ครั้ง ได.แก8  ครั้งที่  1 

กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 26-27 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 

จังหวัดเชียงใหม8 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธP 2565 ครั้ง

ท่ี  3 จั ง ห วั ด น ค ร ศรี ธ รร มร าช  เ ม่ื อ วั น ที่  24- 25 

กุมภาพันธP 2565 และครั้งท่ี 4 จังหวัดขอนแก8น เม่ือ

วันที่ 10-11 มีนาคม 2565    

Upskill SME Exporters ติดอาวุธให. SME สู8การส8งออก 
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(3) บูรณาการฐานข�อมูล Big Data โดยในป� 2565 มีแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงข.อมูล

เพ่ิมเติม ตลอดจนพัฒนา Dashboard ข.อมูลเชิงลึกเพ่ือการส8งเสริม SME พัฒนา Predictive Model และศึกษาการ

เชื่อมโยงข.อมูลด.วยเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข.อมูลด.านการเงิน หรือรองรับการเชื่อมโยงกับ

หน8วยงานภายนอก 

(3.1) การบูรณาการและจัดหาข�อมูลผู�ประกอบการ MSME เชิงโครงสร.าง จากหน8วยงาน

ภายนอก ได.แก8 ข.อมูลวิสาหกิจชุมชน ประมวลผลข.อมูลนิติบุคคล โดยทําการตัดขนาดธุรกิจ (Size) และการจ.างงาน ข.อมูล

ทะเบียนพาณิชยP รวมทั้งได.ขอความอนุเคราะหPไปยังสํานักงานสถิติแห8งชาติเพ่ือขอข.อมูลสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมป� 

2565 รวมถึงจัดทําข.อมูลการส8งออก-นําเข.า พร.อมกับประมวลผล ประจําเดือน เพ่ือปรับปรุงข.อมูลให.ทันสมัยบนเว็บไซตP 

สสว. และ Dashboard SME Big Data ให.ผู.ท่ีสนใจ สามารถนําข.อมูลไปใช.ประโยชนPต8อไป 

(3.2) การปรับปรงุข�อมูลโครงสร�างการวิเคราะห1ข�อมูลผู�เข�ารบับรกิารภาครฐั ปUจจุบันมี SME 

ทั่วประเทศ 3,175,981 ราย แบ8งเป6น นิติบุคคล 797,847 ราย ส8วนบุคคล 2,286,362 ราย และวิสาหกิจชุมชน 91,772 ราย 

รวมถึงมีการจัดเก็บข.อมูล Micro และ SME เข.าสู8ฐานข.อมูลการลงทะเบียน SME เพ่ือเข.ารับบริการแล.ว 648,924 ราย 

แบ8งเป6นสถานประกอบการ 540,995 ราย และบุคคลท่ีสนใจประกอบธุรกิจ 107,929 ราย (ข.อมูล ณ วันท่ี 6 เมษายน 2565) 
 

• ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนากลไกการส@งเสริมให�เข�าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน มี MSME เข.าถึง

บริการของภาครัฐผ8านรูปแบบ Online และ Offline จํานวน 352,755 ราย (เปgาหมาย 283,450 ราย) 

(1) การพัฒนาสภาวะแวดล�อมท่ีเอื้อต@อการเติบโตของ MSME 
(1.1) ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ท@องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย1ครบวงจร ได.วิเคราะหPการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล8าว พร.อมทั้ง

ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข.อบังคับท่ีเก่ียวข.อง และจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู.มีส8วนได.ส8วนเสีย 4 ครั้ง ได.แก8 จังหวัด

กาญจนบุรี เพชรบุรี ชลบุรี และระยอง   

(1.2) ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ได.วิเคราะหPการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล8าวทั้งในและ

ต8างประเทศ เพ่ือนําเสนอข.อดี ข.อจํากัด ลักษณะเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ

อุตสาหกรรมดิจิทัล และสัมภาษณPผู.เชี่ยวชาญภาครัฐท่ีเก่ียวข.องจํานวน 20 หน8วยงาน 

(1.3) ศึกษาประเมินผลสมัฤทธิแ์ละแก�ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายว@าด�วยการส@งเสรมิวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย@อม พ.ศ.2543 ได.วิเคราะหPการส8งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อมในประเทศไทยและต8างประเทศ 

ตลอดจนการกําหนดกรอบการดําเนินการเพ่ือรับฟUงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส8งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม พ.ศ.2543 และจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู.มีส8วนได.ส8วนเสีย 2 ครั้ง ได.แก8 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม8 

(2) การให�บริการของศูนย1ให�บริการ SME ครบวงจร (OSS) 
(2.1) การให�คําปรึกษาเบื้องต�นในการดําเนินธุรกิจผ@านศูนย1ให�บริการ SME ครบวงจร 77 

จังหวัดทั่วประเทศ มี MSME เข.ารับคําปรึกษาแล.ว 96,901 ราย โดยเรื่องที่รับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได.แก8 ด.านการ

บริหารจัดการ (ร.อยละ 38.01) ด.านการตลาด (ร.อยละ 24.58) และด.านบัญชีและการเงิน (ร.อยละ 13.98) ตามลําดับ และ 

ประสานความร8วมมือกับหน8วยงานในพ้ืนท่ีในการส8งต8อผู.ประกอบการให.กับ 141 หน8วยงาน   
(2.2) อาสาสมัครส@งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อม (อสสว.) เป6นการรวม

ผู.เชี่ยวชาญหรือผู.ทรงคุณวุฒิที่มจีิตอาสา เพ่ือการนําองคPความรู.มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยP OSS รวมถึงการสร.าง
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และเชื่อมโยงเครือข8ายหน8วยงานในแต8ละพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของศูนยP OSS โดย อสสว. จะทําหน.าที่ให.

คําปรึกษา/เป6นพ่ีเลี้ยง และถ8ายทอดองคPความรู. ประสบการณP ความเชี่ยวชาญให.แก8 SME รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต8างๆ ใน 

การส8งเสริมและพัฒนา SME เช8น การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการส8งเสริมและ 

สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม รวมถึงแนวทางการแก.ปUญหาหรืออุปสรรคการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย8อมในพ้ืนที่ ซึ่งปUจจุบัน อสสว. ได.ดําเนินการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจ ดังนี้   

1) จัดทําเว็บไซตPเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน อสสว. (www.อสสว.net) รวบรวมและ 

จัดทําฐานข.อมูล อสสว. และใช.เป6นส่ือประชาสัมพันธPสร.างการรับรู.ด.านความเชี่ยวชาญของ อสสว. ในแต8ละพ้ืนที่ ปUจจุบันมี 

จํานวน อสสว. ในฐานข.อมูลแล.ว 1,813 ราย (ข.อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) จัดงานแถลงข8าว เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพ่ือให.ทราบถึงบทบาทภารกิจ กลไก 

และแนวทางในการขับเคลื่อน อสสว.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3) เผยแพร8และประชาสัมพันธPเว็บไซตP อสสว. แก8ผู.ประกอบการ ในพ้ืนที่ ผ8านศูนยP 

OSS ทุกจังหวัด เพ่ือสร.างการรับรู.และแนะนําช8องทางการติดต8อขอรับคําปรึกษาจาก อสสว.  

4) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ใน 5 จังหวัดนําร8อง ได.แก8 จังหวัด 

เชียงใหม8 อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และภูเก็ต ซึ่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความ 

สสว. จับมือหน8วยงานภาคีเครือข8าย ประกอบด.วย 
สภาอุตสาหกรรมแห8งประเทศไทย หอการค.าไทยและ
สภาหอการค.าแห8งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
ท8องเท่ียวแห8งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห8งชาติ 
และสมาพันธPเอสเอ็มอีไทย ร8วมกับศูนยP OSS ร8วมกัน
ขับเคลื่อนการส8งเสริม MSME ในพ้ืนที่ ท่ัวประเทศ 
โดยเชิญผู.มีความรู.เกี่ยวกับ MSME ท่ีมีประสบการณP
เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น พ้ื น ที่ แ ล ะ มี จิ ต อ า ส า  ร8 ว ม เ ป6 น 
“อาสาสมัครส8งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย8อม” หรือ อสสว.  
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คิดเห็น เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME ณ จังหวัดเชียงใหม8เป6นที่แรก โดยมีข.อสรุปจากที่ประชุมให.มีการตัง้ 

คณะทํางานเพ่ือการจัดทําแผนให.มีความสมบูรณPและครอบคลุมลักษณะ SME ในมิติต8างๆ สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่

ยกร8างควรให.มีความต8อเนื่องในการขับเคลื่อน SME ในระยะยาว   

5) จัดเวทีเสวนาถ8ายทอดประสบการณPและแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน 5 จังหวัดนํา

ร8อง โดยมีกําหนดจัดที่จังหวัดเชียงใหม8 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และจังหวัดภูเก็ต ในวันท่ี 29 

มิถุนายน 2565    

(3) การเช่ือมโยงนโยบายของรฐั (Smart Service) ให.ตอบสนองต8อความต.องการของ SME และ 

ผู.ใช.บริการได.จริง 

(3.1) การพัฒนาระบบการให�บริการผู�ประกอบการ SME ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล (SME   
Access) เชื่อมต8อระบบการให.บริการฯ ของ สสว. ทั้ง 4 ระบบ ได.แก8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SME Portal  

(www.smeone.info) 

พัฒนาให.มีประสิทธิภาพในด.าน

การเข.าถึงและพัฒนาข.อมูลที่เป6น

ประโยชนPต8อผู.ประกอบการ SME 

ผ8านกิจกรรม ให.ความรู.แก8

ผู.ประกอบการในรูปแบบ 

Facebook live ทาง Facebook 

SME  ONE รวมถึงจัดทําเน้ือหา

วิดีโอเกี่ยวกับแนวทางการ

ส8งเสริมผู.ประกอบการ SME          

ลงบน YouTube SME ONE 

ได.แก8 วิดีโอแนวทางการพัฒนา

ระบบนิเวศ 

Application 
SME CONNEXT 

รองรับการเช่ือมและต8อยอด           

การเช่ือมโยงข.อมูลต8างๆ  

ในรูปแบบออนไลนP พัฒนา

ฟUงกPชัน E-commerce 

Gateway Platform เพ่ือทําการ

เช่ือมระบบกลางกับ Platform         

E-Commerce ท้ังใน 

และต8างประเทศ 

E-Learning Platform 
(www.smeacademy365.com) 

พัฒนาหลักสูตรเนื้อหาการ

พัฒนาศักยภาพสําหรับ

ผู.ประกอบการ ทั้งในศาสตรPธุรกิจ

ที่เป6นความรู.พ้ืนฐานที่จําเป6น

สําหรับการทําธุรกิจของ SME 

และองคPความรู.ในการพัฒนา

ทักษะที่สําคัญในเชิงธุรกิจผ8าน

ระบบ SME Academy 365 

SME Coach 
(www. thesmecoach.com) 

พัฒนาโครงสร.างฐานข.อมูล          

ที่ปรึกษาและระบบ                    

Coach Online                      

จัดทําหลักสูตรออนไลนP              

ให.ความรู.เพ่ิมทักษะ                  

เพ่ือพัฒนาที่ปรึกษา    
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(3.2) การพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ ต8อเน่ืองจากป� 2564 ท่ี สสว. ร8วมกับ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคPการมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาระบบ “หนึ่งรหัส หน่ึงผู.ประกอบการ SME” ซึ่งเป6น

โครงการนําร8องพัฒนาระบบให.บริการแก8ผู.ประกอบการผ8านหมายเลข ID เพียงตัวเดียว โดย สพร. ได.ออกแบบโครงสร.าง

ฐานข.อมูลและช8องทางขึ้นทะเบียน SME One ID สําหรับผู.ประกอบการ SME ผ8านช8องทางหลักคือระบบ Biz Portal ท่ีเป6น

แพลตฟอรPมกลางที่รวบรวมข.อมูลและงานบริการต8างๆ เพ่ือภาคธุรกิจท่ีมีอยู8แล.ว ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย สพร. ร8วมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได.บูรณาการข.อมูลระหว8างหน8วยงานต8างๆ ไว.ด.วยกัน ภายใต.เว็บไซตP 

www.bizportal.go.th และปรับใช.ระบบ Digital ID ของ สพร. เพ่ือการพิสูจนPและยืนยันตัวตนที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ระดับสากลสําหรับเข.าใช.บริการของส8วนราชการ ซ่ึงการดําเนินงานระยะท่ี 1 สามารถยืนยันตัวตนในกลุ8มผู.ประกอบการบคุคล

ธรรมดา ท่ีตรวจสอบข.อมูลได.กับกรมการปกครอง และในระยะท่ี 2 จะพัฒนากระบวนการยืนยันตัวตนกลุ8มนิติบุคคลที่

ตรวจสอบข.อมูลได.กับกรมพัฒนาธุรกิจการค.า และกลุ8มวิสาหกิจชุมชนต8อไป รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงข.อมูลกับ

หน8วยงานของรัฐเพ่ือทดสอบระบบการใช. SME One ID ของผู.ประกอบการ SME โดยได.ทําการเช่ือมโยงกับหน8วยงานที่

ให.บริการกับภาคประชาชน ซึ่งผู.ประกอบการ SME ที่เข.าระบบ SME One ID สามารถใช.บริการได.ด.วยรหัส SME One ID จาก

ฐานข.อมูล โดยได.ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานส8งเสริมเศรษฐกิจสร.างสรรคP (องคPการ

มหาชน) กรมบัญชีกลาง และหน8วยงานในกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรม

ส8งเสริมอุตสาหกรรม และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑPอุตสาหกรรม (สมอ.)  

สสว. และ สพร. ดําเนินการเชื่อมโยงฐานข.อมูลสมาชิก สสว. และ ฐานข.อมูลการข้ึน

ทะเบียนเป6นผู.ค.ากับภาครัฐ (SME-GP) กับระบบ SME One ID โดยบูรณาการข.อมูล ฐานข.อมูลทั้ง 2 ฐานของ สสว. เพ่ือให.

ผู.ประกอบการ SME สามารถเข.ามาตรวจสอบ ปรับปรุง และแก.ไขได.ที่ ระบบ SME One ID นอกจากน้ี ได.จัดทําช8องทางการ

เชื่อมต8อ (API) สําหรับเช่ือมโยงข.อมูลจากฐานข.อมูล SME  One ID กับหน8วยงานนําร8อง คือ อย. โดยหน8วยงานสามารถรับ

ข.อมูลจากฐานข.อมูล SME One ID ด.วยเลขรหัส 13 หลักของผู.ประกอบการ SME ที่มาใช.บริการได. และกําลังดําเนินการใน

ส8วนการเชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลาง และ สมอ. ต8อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ต�อยอดแพลตฟอร�มกลางท่ี
รวบรวมข�อมูลและงานบริการ
ต�างๆ เพ่ือภาคธุรกิจท่ีมีอยู�แล�ว  
ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย สพร. ร�วมกับ 
ก.พ.ร. โดยบูรณาการข�อมูล
ระหว�างหน�วยงานต�างๆ ไว�ด�วยกัน
ภายใต�เว็บไซต� 
www.bizportal.go.th 
ดําเนินการรวบรวมข�อมูล
ผู�ประกอบการจากระบบ DGA 
Digital ID และฐานข�อมูลต�างๆ 
เช�น ฐานข�อมูลสมาชิก สสว. และ
ฐานข�อมูล SME-GP เพ่ือจัดทํา 
SME Profiles 

ความร8วมมือพัฒนาระบบ ระหว8าง สสว. กับ สพร. (ระยะท่ี 1) 
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ผู�ประกอบการท่ีลงทะเบียน SME 
One ID เม่ือเข�าใช�บริการของ
หน�วยงาน จะใช�รหัส 13 หลัก 
(SME ID) สมัครใช�งานโดยไม�ต�อง
กรอกข�อมูลพ้ืนฐาน 

ในการดําเนินงานระยะท่ี 1 สสว. 
ได�ประสานงานกับ อย. 
กรมบัญชีกลาง และ สมอ. เปUน
หน�วยงานนําร�องเช่ือมโยงข�อมูลกับ
ระบบ SME One ID 

โดยระบบให�บริการของ อย. 
สามารถเช่ือมต�อและรับข�อมูลจาก
ฐานข�อมูล SME One ID ได� ซ่ึงเปUน
การยืนยันว�าผู�เข�ารับบริการเปUน
ผู�ประกอบการ SME จริง 

ระบบรวบรวมข�อมูลผู�ประกอบการ 
(SME Profiles) จากระบบ DGA 
Digital ID และฐานข�อมูลต�างๆ เช�น 
ฐานข�อมูลผู�ประกอบการของ สสว. 
ฐานข�อมูล SME เพ่ือการจัดซ้ือจัด
จ�างภาครัฐ และฐานข�อมูลผู�ใช�งาน
ระบบให�บริการออนไลน�ของ สสว. 

โดยในระยะท่ี 2 จะเช่ือมโยงกับ
ฐานข�อมูลของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง เช�น กรมการปกครอง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กรม
ส�งเสริมการเกษตร กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงาน และ ธปท. เปUนต�น 

ผู�ประกอบการผ�านกระบวนการ
พิสูจน�และยืนยันตัวตนเพ่ือเข�าใช�
บริการของส�วนราชการผ�านระบบ 
DGA Digital ID ท่ีมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสากล 

ในการดําเนินงานระยะท่ี 1 
สามารถยืนยันตัวตนในกลุ�ม
ผู�ประกอบการบุคลลธรรมดา        
ท่ีตรวจสอบข�อมูลได�กับกรมการ
ปกครอง 

ในระยะท่ี 2 จะพัฒนากระบวนการ
ยืนยันตัวตนกลุ�มนิติบุคคลท่ี
ตรวจสอบข�อมูลได�กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค�าและกลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนต�อไป 
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   การดําเนินงานในระยะที่ 2 (เดือนมกราคม – กันยายน 2565) มุ8งเน.นการสร.างสิทธิ

ประโยชนPซึ่งจะเป6นเครื่องมือและแรงจูงใจให.ผู.ประกอบการ SME มาขึ้นทะเบียนเพ่ือใช.งาน SME One ID และเริ่มพัฒนาระบบ

เต็มรูปแบบสําหรับการยืนยันตัวตนสําหรับกลุ8มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  นอกจากน้ีจะพัฒนาระบบฯ เพ่ือการขยายผล

และอํานวยความสะดวกในการเข.าใช.งานเพ่ือผู.ประกอบการ  และเชื่อมโยงข.อมูลกับหน8วยงานหลักท่ีให.บริการ SME อาทิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชยP  กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรP วิจัยและนวัตกรรม 

ซึ่ง สสว. ตั้งเปgาหมายในการมี จํานวนผู.ประกอบการ SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมาขึ้นทะเบียนระบบ SME One ID 

(ทําการ KYC /  ยืนยันตัวตน) ไม8น.อยกว8า 1,000,000 ราย ภายในส้ินป� 2565 

(3.3) การพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ สสว. ร8วมกับ 

สวทช. โดยศูนยPอิเล็กทรอนิกสPและคอมพิวเตอรPแห8งชาติ (NECTEC) พัฒนาต8อยอดระบบจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐให.ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะหP ประมวลผล และบริหารจัดการข.อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช.ในการวางแผนและกําหนด

มาตรการส8งเสริม MSME ในอนาคต ตลอดจนการโอนย.ายฐานข.อมูลจากระบบเดิมท่ีพัฒนาโดยบริษัท กลุ8มแอดวานซP รีเสิรPช 

จํากัด (AR Group) มาเป6นระบบใหม8 THAI SME-GP โดยผู.ประกอบการและเจ.าหน.าที่ภาครัฐ สามารถเข.าใช.งานการ

ลงทะเบียนระบบฯ สืบค.นข.อมูลบริษัท สินค.าหรือบริการต8างๆ ผ8านเว็บไซตP https://www.thaismegp.com รวมไปถึงการ

พัฒนาระบบการรายงานฐานข.อมูลให. สสว. สามารถใช.วิเคราะหPข.อมูลได. ปUจจุบันมีผู.เข.าใช.บริการสะสมต้ังแต8เดือนมกราคม – 

มีนาคม 2565 รวมท้ังส้ิน 325,000 ครั้ง 

   การสนับสนุน SME ให.เข.าถึงการจัดซ้ือจัดจ.างภาครัฐ ผลการข้ึนทะเบียนผู.ประกอบการ 

มีจํานวนทั้งส้ิน 129,862 ราย แบ8งเป6นนิติบุคคล จํานวน 72,409 ราย บุคคลธรรมดา จํานวน 55,429 ราย และวิสาหกิจ

ชุมชน จํานวน 2,024 ราย (ข.อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2565) และมีสินค.า/บริการ จํานวน 1,009,000 รายการ (ข.อมูลใน

รอบป� 2564 ต้ังแต8เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564) 

   ข.อมูลการจัดซื้อจดัจ.างภาครฐั มีผู.ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-

GP ได.รับการจัดซื้อจัดจ.างจากหน8วยงานภาครฐั มูลค8ารวม 628,289 ล.านบาท (ข.อมูลในรอบป� 2564 ตั้งแต8เดือนมกราคม – 

ธันวาคม 2564) 
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• ยุทธศาสตร1ท่ี 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู@สากล มี MSME ได.รับการพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินธุรกิจบ8มเพาะ/ปรึกษาเชิงลึก/ทดสอบตลาด/ส8งเสริมการทําธุรกิจออนไลนP/นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไปใช.แล.ว จํานวน 5,986 ราย (เปgาหมาย 18,434 ราย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) พัฒนาผู�ประกอบการรายย@อยให�ประกอบธุรกิจอย@างมืออาชีพ (Micro)    
(2.1)  ยกระดับผู.ประกอบการรายย8อย (MSME Step up) โดย สสว. ร8วมกับ 5 หน8วยร8วมดําเนินการ ได.แก8 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อุตสาหกรรมพัฒนา

มูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร และสมาคมสมาพันธPเอสเอ็มอีไทย ดําเนินการส8งเสริมผู.ประกอบการ OTOP ในกลุ8ม A และ B ให.เข.า

สู8ระบบของภาครัฐ เช8น มาตรฐาน อย. / Nutrition facts / ระบบบัญชี / เทคโนโลยีดิจิทัล เป6นต.น ซึ่งปUจจุบันได.จัดกิจกรรม

ให.ความรู.และสร.างทักษะด.านเทคโนโลยีดิจิทัลแก8ผู.ประกอบการแล.ว จํานวน 923 ราย และให.ความรู.ด.านมาตรฐาน อย. จํานวน 

150 ราย รวมทั้งส้ิน 1,073 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

สสว. จับมือ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP 

และ GoDaddy ร8วมดําเนิน

โครงการ “MSME Step 

Up 2022” อัพสกิลด.าน

ดิจิทัลให.เอสเอ็มอีชาวเหนือ 

พลิกฟ��นธุรกิจสู8การเติบโต

บนโลกออนไลนP 

สสว. จับมือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ร8วม

ดําเนินโครงการ 

“MSME Step Up 

2022” ติดอาวุธ

ผู.ประกอบการราย

ย8อยอีสานบุกตลาด

ออนไลนP  

(1) ส@ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ริ่ ม ต� น ธุ ร กิ จ  ( Early Stage / 

Startup) ดําเนินการพัฒนาผู.ประกอบการใหม8เข.าสู8ธุรกิจ

อนาคต Next Normal ที่สอดคล.องกับวิถีชีวิตยุคใหม8 โดย

การให.โค.ช นักวิเคราะหPธุรกิจ ที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณPเฉพาะทาง ในการปรับวางแผนพัฒนา      

กลยุทธPเพ่ือให.ได.แนวปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจให.กับผู.ประกอบการ ยกระดับความสามารถทางธุรกิจ 

Technology for all จากโค.ชธุรกิจเพ่ือให.สอดคล.องกับ 

Next Normal Trend เช8 น  Software Hardware Digital 

Marketing Digital Health care Digital Technology 

โดย สสว. ร8วมกับ หอการค.าไทย เป�ดตัวโครงการและ

ประชาสัมพันธPรับสมัครผู.เข.าร8วมโครงการ ระหว8างวันที่ 15 

กุมภาพันธP - 10 มีนาคม 2565 มีผู.ประกอบการสมัครเข.า

ร8วมโครงการท้ังส้ิน 118 ราย และผ8านการคัดเลือก 54 ราย 

เพ่ือเตรียมเข.าสู8กระบวนการพัฒนาผู.ประกอบการในด.าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงมือสร.างโมเดลธุรกิจใหม8 

และการนําสินค.าออกสู8ตลาดต8อไป 
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(2.2) การพัฒนาผู.ประกอบการเพ่ือสร.างความเข.มแข็งแก8ธุรกิจชุมชน

ตามแนวพระราชดําริ ส8งเสริมให.ผู.ประกอบการได.รับความรู.เบ้ืองต.นใน

การประกอบธุรกิจ เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาให.เป6นผู.ประกอบการให.มี

ศักยภาพในการก.าวไปสู8การเป6นผู.ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศ

ไทย  4 .0”  แล ะสามารถประกอบ อาชีพได. อย8 างยั่ ง ยืนตามแนว

พระราชดําริ ปUจจุบันมีผู.ประกอบการได.รับการพัฒนาผ8านกิจกรรม

ฝ�กอบรมวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเก่ียวข.องกับการประกอบ

ธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ แล.วจํานวนท้ังส้ิน 82 ราย ใน 3 หลักสูตร 

ได.แก8 1) หลักสูตรการปลูกพืชไม8ใช.ดิน (Hydroponics) รุ8นท่ี 1 จํานวน 

25 ราย 25 แผนธุรกิจ 2) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ8นที่ 1 

จํานวน 24 ราย 22 แผนธุรกิจ และ 3) หลักสูตรน้ําพริก 4 ภาค น้ําจิ้ม

ต8างๆ จํานวน 33 ราย 

 

(3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อมให�ก�าวสู@ธุรกิจใหม@ (Small &  Medium) ส8งเสริม

และพัฒนาผู.ประกอบการให.สามารถปรับตัวรับมือต8อสถานการณPโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อย8างรวดเร็วในยุค VUCA World 

โดย สสว. ร8วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการส8งเสริมผู.ประกอบการ SME ภาคบริการ 

Traditional Service และ Modern Service เช8น กลุ8มธุรกิจโรงแรม ร.านอาหาร การท8องเที่ยว การแพทยPวิถีใหม8 การดูแล

ผู.สูงอายุ นวดสปา และธุรกิจขนส8ง เป6นต.น ปUจจุบันมีผู.ประกอบการสมัครเข.าร8วมโครงการและผ8านเกณฑPเบื้องต.นเข.าสู8

กิจกรรมคัดเลือกแล.ว 76 กิจการ  ซึ่งจะได.รับการฝ�กอบรมและถ8ายทอดองคPความรู.ตามโปรแกรม VUCA PROACTIVE ด.วย

การปรับมุมมอง (Vision) รู.และเข.าใจ (Understanding) สร.างความชัดเจน (Clarity) และฉลาดว8องไว (Agility)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสว. ร8วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP ขับเคลื่อนกลยุทธP

อุตสาหกรรมบริการ จัดทําโครงการ “SME ปรับตัวรับมือ VUCA 

World (ภาคบริการ)” หนุนเอสเอ็มอีฝ�าวิกฤต ด.วยนวัตกรรมการ

ให.บริการ พร.อมรับมือทุกความผันผวนของสถานการณP จัดเต็ม

ขบวนทัพกับกูรูมากฝ�มือเสริมแกร8งให.เอสเอ็มอี 

 

 

สสว. ร8วมกับ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ส8งเสริมพัฒนา 

ผู.ประกอบการ

ภาคใต.  

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

จัดทําโครงการ 

“SME ปรับตัว

รับมือ VUCA 

World (ภาค

บริการ)” 

 ป� 2565  
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(4) พัฒนาและยกระดับผู�ประกอบการต�นแบบ (Strong/Idol) 
(4.1)  การจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห8งชาติ “SME National Awards” ครั้งที่ 14 

โดยในป� 2565 สสว. ร8วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห8งชาติ ได.นํานโยบายของภาครัฐท่ีต.องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ให.ประสบความสําเร็จด.วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข.องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ป�น้ีจึงได.มีการปรับเกณฑPการพิจารณาคัดเลือกรางวัล SME National Awards ให.สอดคล.องกับ

แนวคิดของ BCG ซ่ึงปUจจุบันมีผู.ประกอบการในภาคธุรกิจเปgาหมาย ได.รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต.นแล.ว 229 ราย 

พร.อมกับเริ่มกิจกรรมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาและยกระดับสู8มาตรฐานการบริหารจดัการธุรกิจแล.ว 3 ครั้ง มีผู.เข.าร8วมทั้งส้ิน 

272 ราย ในหลักสูตรปลดล็อคปUญหาระบบการจดัการในองคPกรปรบัตัวอย8างไรให.เติบโต หลักสูตร Start PDPA ส่ิงท่ีองคPกร

ต.องปฏิบัติ และหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และการเสวนาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู.จากผู.ประกอบการท่ีได.รับรางวัลสุดยอด SME แห8งชาติ ในหัวข.อ "Digital Transformation เพ่ือ SME สู8

สากล"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.smesnationalawards.com 

 ภาพบรรยากาศ การฝ�กอบรม วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

ภาพบรรยากาศ การฝZกอบรมยกระดับ SME ไทย สู�สุดยอด SME ภายใต�
โครงการประกวด MSME National Award ป]งบประมาณ 2565 หลักสูตร 
Start PDPA ส่ิงท่ีองค�กรต�องปฏิบัติ 

ภาพบรรยากาศ การฝ�กอบรม วันท่ี 23 มีนาคม 2565                               

ภาพบรรยากาศ การฝZกอบรมยกระดับ SME ไทยสู�สุดยอด SME ภายใต�โครงการ
ประกวด MSME National Awards ป]งบประมาณ 2565 หลักสูตร ปลดล็อคปbญหา
ระบบการจัดการในองค�กรปรับตัวอย�างไรให�เติบโต 
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(4.2)  การพัฒนาและยกระดับคลัสเตอรPให.กับผู.ประกอบการเฉพาะกลุ8มตั้งแต8ต.นน้ํา กลางน้ํา 

ปลายน้ํา นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช.เป6นแนวทางหลัก รวมถึงการบริหารจัดการข.อมูล และวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิ

ของคลัสเตอรP (Cluster Resource Planning) ให.เกิดการใช.ประโยชนPสูงสุด พัฒนาและยกระดับไปสู8การเป6นคลัสเตอรP

ต.นแบบ และขยายผลไปยังกลุ8มคลัสเตอรPอ่ืนได. โดย สสว. ร8วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.าเจ.าคุณทหารลาดกระบัง  

ได.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน หลักเกณฑPและคุณสมบัติในการรับสมัครผู.ประกอบการใน 2 

กลุ8มคลัสเตอรP ได.แก8 คลัสเตอรPแปรรูปอาหาร และคลัสเตอรPสมุนไพรเพ่ือสุขภาพกัญชง-กัญชา มีผู.ประกอบการเข.าร8วม        

คลัสเตอรPละ 75 ราย และเม่ือเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ8านมา ได.จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

ผู.เช่ียวชาญจากหน8วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือศึกษาข.อมูลการพัฒนาคลัสเตอรPจากกลุ8มคลัสเตอรPในประเทศและ

ต8างประเทศ และนํา องคPประกอบจากคลัสเตอรPช้ันนํามาวิเคราะหPแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรPเปgาหมาย โดยรับฟUงความเห็น

ในการพัฒนาคลัสเตอรP เพ่ือเก็บข.อมูลประกอบการทํารายงานวิเคราะหP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกระดับอาหารแปรรูปยกระดบัความเป,นเลศิสู@ครัวโลก 

สสว. ร8วมกับ สจล. จัดกิจกรรมฝ�กอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) หัวข.อ “การพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร1ธุรกิจอาหารแปร

รูปต�นแบบสู@ความเป,นเลิศ”  เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดแพร8 
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(5) ส@งเสริมและมุ@งเปvาผู�ประกอบการ (Focused Target) 

(5.1)  การส@งเสริมผู�ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ  

1) ช8วยเหลือผู.ประกอบการให.สามารถดําเนินธุรกิจต8อไปได. ด.วยการสร.างความเข.าใจ

ให.แก8ผู.ประกอบการในการเข.าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐ ตลอดจนสร.างการรับรู.ให.แก8หน8วยงานภาครัฐในการส8งเสริม

ผู.ประกอบการเพ่ือเข.าสู8ระบบการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐ และพัฒนายกระดับศักยภาพผู.ประกอบการเข.าสู8ระบบจัดซ้ือจัดจ.าง

ภาครัฐ ผ8านกิจกรรมประชมุเผยแพร8มาตรการสนับสนุนให. SME เข.าถึงการจัดซ้ือจัดจ.างภาครัฐ THAI SME-GP ที่ดําเนินการ

มาต้ังแต8เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ โดยจัดกิจกรรมไปแล.ว 5 ครั้ง ได.แก8 จังหวัดสุราษฏรPธานี 

ภูเก็ต เชียงราย อุดรธานี และนครปฐม และยังได.เพ่ิมช8องทางการเข.าร8วมกิจกรรมผ8านระบบการประชุมแบบออนไลนP Zoom 

Meeting ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร หนองบัวลําภู และขอนแก8น ส8งผลให.มีผู.ประกอบการสนใจลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ.าง

ภาครัฐเพ่ิมขึ้นแล.ว 4,330 ราย   

2) ยกระดับศักยภาพผู.ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐ ดําเนินการส8งเสริมใน 

3 กลุ8มอุตสาหกรรม ประกอบด.วย อุตสาหกรรมการแพทยPและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 

และอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให.ผู.ประกอบการได.รับการพัฒนาศักยภาพตามเปgาหมาย 500 ราย และ

ผลักดันให.ผู.ประกอบการเข.าสู8ระบบทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ.างภาครัฐตามเปgาหมาย 2,500 ราย โดยในกลุ8ม

อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง ได.กําหนดจัดกิจกรรมอบรม “THAI SME-GP แต.มต8อธุรกิจดิจิทัลสู8คู8ค.าภาครัฐ” 

จํานวน 2 ครั้ง ได.แก8 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 และจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565  
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 (5 .2) การส@งเสริมผู�ประกอบการผ@านระบบ BDS เพ่ือส8งเสริมและสนับสนุน

ผู.ประกอบการ SME ให.ได.โอกาสในการเข.าถึงการรับบริการด.านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม8ที่ผู.ประกอบการ SME จะ

สามารถเลือกรับบรกิาร หรือรับการพัฒนากับผู.ให.บริการทางธุรกจิ (Business Development Service Provider : BDSP) 

ใน 6 ด.านที่ตรงกับความต.องการของธุรกิจตน ประกอบด.วย 1) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ 2) การพัฒนาและ

บริหารจัดการธุรกิจ 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค.าและบริการ 4) การพัฒนาช8องทางการจําหน8ายและการตลาด 

5) การพัฒนาตลาดต8างประเทศ และ 6) การพัฒนานวัตกรรมอ่ืนๆ ที่เป6นประโยชนPและจําเป6นต8อการพัฒนาและการยกระดับ

ทางธุรกิจ โดย สสว.จะอุดหนุนค8าใช.จ8ายในการพัฒนาให.แก8ผู.ประกอบการ SME แบบร8วมจ8าย (co-payment) ในสัดส8วน       

ร.อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ วงเงินสูงสุดรวมไม8เกิน 200,000 บาท ซึ่งผู.ประกอบการ SME สามารถยื่นข.อเสนอ

เพ่ือขอรับบริการและการพัฒนาในด.านต8างๆ ผ8านแพลตฟอรPมระบบ BDS (https://bds.sme.go.th) ซึ่งได.เป�ดให.ผู.ให.

บริการทางธุรกิจขึ้นทะเบียนในช8วงเดือนมกราคม 2565 และเป�ดให.ผู.ประกอบการ SME ลงทะเบียน เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 

2565 ที่ผ8านมา พร.อมกับลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธP จัดประชุมชี้แจงมาตรการการให.ความช8วยเหลือ อุดหนุน ผ8านระบบ BDS 

จํานวน 4 ครั้ง ได.แก8 จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม8 ขอนแก8น และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู.เข.าร8วมประชุมทางระบบ Zoom Meeting 

รวมทั้งส้ิน 1,000 ราย  

ทั้งน้ี แพลตฟอรPมระบบ BDS ท่ีพัฒนาขึ้น ได.มีการจัดเป6นหมวดหมู8ต8างๆ เช8น 

ส8วนสําหรับ BDS จะเป6นการข้ึนทะเบียนผู.ให.บริการทางธุรกิจ และการขึ้นทะเบียนบริการ และส8วนสําหรับ SME จะเป6นการ

ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิประโยชนPและเงินสนับสนุน ซ่ึงได.รับ Feedback ว8ามีผู.ประกอบการ SME เกิดความสับสนและเลือก

ลงทะเบียนไม8ถูกต.อง จึงต.องมีการทําความเข.าใจเพ่ิมเติม เน่ืองจากเป6นเรื่องใหม8ท่ีผู.ประกอบการ SME ต.องสมัครเข.ารับ

บริการผ8านแพลตฟอรPมออนไลนP โดยปUจจุบันระบบ BDS มีผู.เข.าใช.งานระบบแล.ว 863 Users มีการคลิกเข.าชมหน.าต8างๆ รวม 

42,066 ครั้ง (ข.อมูลตั้งแต8วันที่ 1 มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2565) มีหน8วยงานที่ได.รับอนุมัติให.ขึ้นทะเบียนเป6นผู.ให.บริการ

ทางธุรกิจแล.ว 56 หน8วยงาน มีบริการท่ีนําขึ้นระบบแล.ว 88 บริการ (ข.อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565) และมีผู.ประกอบการ 

SME ลงทะเบียนเพ่ือเตรียมย่ืนข.อเสนอขอรบัการพัฒนาแล.วกว8า 300 ราย (ข.อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565) ซึ่งอยู8ระหว8าง

การพิจารณาอนุมัติการยืนยันตัวตนของผู.ประกอบการ SME เพ่ือให.มีสิทธิ์ยื่นข.อเสนอ และเมื่อผู.ประกอบการ SME ย่ืน

ข.อเสนอแล.ว พร.อมตกลงกับผู.ให.บริการทางธุรกิจเสร็จส้ินแล.ว จะนําเสนอคณะทํางานกลั่นกรองพิจารณาให.ความช8วยเหลือ 

อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อมจากเงินกองทุนส8งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม ผ8านผู.ให.บริการทาง

ธุรกิจป� 2565 พิจารณาการอนุมัติข.อเสนอการพัฒนาต8อไป 
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• ยุทธศาสตร1ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค1กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) พัฒนา 

องคPกรให.มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององคPกร 

(1) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร Smart People 
1) ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางานของ สสว. ป� 2565 ประกอบด.วย กระบวนการ

ทํางานหลัก (Core Process) 6 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) 10 กระบวนการ โดย 

คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวการประชุมครั้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที่ 28  

มกราคม 2565 เห็นชอบแผนภาพระบบงานขององคPกร (Work System) ป� 2565 และแนวทางในการดําเนินงานการ 

จัดวางระบบพัฒนาบริหารจัดการองคPกร ประจําป� 2565 โดยมุ8งเน.นศึกษา สร.างความเข.าใจกระบวนการที่ตอบสนองต8อ 

เส.นทางการใช.บริการของผู.ประกอบการ (Customer/SME Journey) ซึ ่งเป6นการพิจารณาจากมุมมองของลูกค.า 

(Outside In) ถึงเส.นทางการใช.บริการของผู.ประกอบการตั้งแต8ต.นจนจบกระบวนการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพตามตําแหน8งงานแต8ละบุคคล (Hard skills) จํานวน 7 หลักสูตร 

ได.แก8 หลักสูตรผู.บริหารระดับสูงด.านนวัตกรรมการบริการ (TOPCATS) แนวทางการปgองกันการจัดซื้อจัดจ.างไม8ให.ผิด

ระเบียบและศึกษาข.อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปUญหาการจัดซื้อจัดจ.างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การ

ดําเนินการให.สอดคล.องกับพระราชบัญญัติคุ.มครองข.อมูลส8วนบุคคล (PDPA) การบริหารโครงการเพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการจัดทํา Spec/TOR การพิจารณาผลการตรวจรับ การบริหารสัญญา ภายใต.กฎกระทรวงกําหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ.างที่รัฐต.องการส8งเสริมหรือสนับสนุนและตามแนวทางใหม8รองรับการยกเลิก ว.845 รวมทั้งการ

พิจารณาอุทธรณP การจัดซื้อจัดจ.าง พัสดุภาครัฐและการบริหารสัญญา และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสําหรับความ

มั่นคงโลกยุคใหม8 
3) การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล ได.แก8 โครงการพัฒนาทักษะด.าน

ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด.านการปฏิบัติงานและเสริมสร.างทักษะใหม8 การดูแลปUจจัยสภาพแวดล.อมในการ

ทํางาน ทบทวนสมรรถนะที่เหมาะสมจําเป6นต8อการปฏิบัติงาน ทบทวนแผนการฝ�กอบรม แผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนา 

หลักสูตรการฝ�กอบรมแก8พนักงาน 

(2) ยกระดับการบริหารจัดการสู@ Smart Office พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช.ในการปฏิบัติงาน 

ภายในองคPกร ได.แก8 ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสP Secure 

Drive การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสP โดยดําเนินการร8วมกับ  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสP 

(สพรอ. หรือ ETDA) ซึ่งอยู8ระหว8างทดสอบระบบเพ่ือให.สามารถสร.างบันทึกข.อความบนระบบได. 
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• โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) ได.รับอนุมัติ

ขยายระยะเวลาและปรับแผนการดําเนินโครงการจากเดิมส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป6นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธP 2565 มีผลความคืบหน.า ดังน้ี 

 สสว. ร8วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยีแห8งชาติ (สวทช.) พัฒนาเคร่ืองมือในการ

ประเมินระดับศักยภาพของ MSME แต8ละรายในมิติการพัฒนาด.านต8างๆ เพ่ือทราบถึงจุดอ8อน/จุดแข็งของ MSME ซึ่งจะช8วย

ให. MSME สามารถพัฒนาตนเองได.ตรงจุด และหน8วยงานภาครัฐใช.เป6นเครื่องมือในการคัดเลือก MSME เข.าร8วมโครงการ

ภาครัฐ หรือเป6นเครื่องมือช8วยสถาบันการเงินในการพิจารณาให.สินเชื่อแก8 SME ท้ังนี้ หากมีข.อมูลในระบบท่ีมากพอจะช8วยให.

ทราบภาพรวมสถานการณPของ MSME ได. และสามารถออกแบบนโยบายได.ตรงจุดมากขึ้น  

 การดําเนินโครงการแบ8งออกเป6น 3 เรื่องหลักคือ (1) การจัดทําแบบจําลองการประเมินศักยภาพ 

โดยมีการศึกษาข.อมูลเพ่ือจัดทําแบบจําลอง (Model) โดยมีการกําหนดปUจจัยหลัก นํ้าหนักในการประเมิน และปUจจัยย8อยแล.ว 

ซึ่งผ8านความเห็นของผู.เชี่ยวชาญ และมีการรับฟUงความเห็นจากผู.มีส8วนได.เสียไปแล.ว และอยู8ระหว8างคัดเลือกตัวอย8างในการ

ทดสอบแบบจําลอง จํานวน 200 ราย เพ่ือ Test & Validate แบบจําลองให.มีความเท่ียงตรงมากขึ้น (2) การพัฒนาระบบ

การประเมินในรูปแบบ Web-based Application ให.สามารถใช.งานได.ใน 2 รูปแบบคือ ผู.ประกอบการ SME เข.ามาประเมิน

ศักยภาพตนเอง (Self-Assessment) และผู.เช่ียวชาญที่สามารถนําเข.าข.อมูลเชิงลึกมากขึ้นเพ่ือประเมินผล และ (3) การ

พัฒนาระบบสิทธิประโยชนPในรูปแบบ Web-based Application โดยมีการให.คะแนนและเก็บสะสมเพ่ือนําไปคํานวณสิทธิ

ประโยชนP ซ่ึงอยู8ระหว8างการหารือเร่ืองรูปแบบของสิทธิประโยชนPที่เหมาะสมกับผู.ประกอบการ SME 

 ปUจจุบัน สวทช. ได.เร8งดําเนินการพัฒนาระบบใหญ8 2 ระบบคือ ระบบการประเมินศักยภาพ (SME 

Scoring) และระบบจัดการสิทธิประโชยนP (Reward System) โดยได.ดําเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการใช.งานใน

รูปแบบ Web-based Application ซ่ึงมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานที่มีความซับซ.อน ประกอบกับบริบทของ SME ที่

มีความหลากหลาย การออกแบบและพัฒนาระบบดังกล8าว จึงจําเป6นต.องดําเนินงานให.มีความครอบคลุมอย8างเหมาะสม 

พร.อมกับเร8งรัดการดําเนินงานให.เป6นไปตามแผนที่วางไว. โดยเฉพาะการได.มาซึ่งข.อมูลในส8วนของการประเมินจาก

ผู.เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) ที่จําเป6นต.องลงพ้ืนท่ี รวมทั้งข.อมูลสิทธิประโยชนPของหน8วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข.องมีการ

ปรับเปลี่ยนให.เหมาะสมจากผลกระทบต8างๆ ที่เกิดขึ้น 
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• โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing  
Business Phase 3) 

 สสว. และสํานักงาน ก.พ.ร. ได.ลงนามในบันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมบันทึกข.อตกลงความร8วมมือโครงการ

ศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) (ฉบับที่ 2) เป6นที่

เรียบร.อยแล.ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เพ่ือดําเนินการศึกษาและจัดทําข.อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจภายใต.กรอบการประเมินใน Doing Business แบ8งออกเป6น 3 ด.าน ได.แก8 ด.านการชําระภาษี ด.านการค.า

ระหว8างประเทศ และด.านการจัดซ้ือจัดจ.างภาครัฐ 
 

• โครงการสนับสนุน SMEs รายย@อย 

 การสนบัสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล@งเงินทุน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย@อมแห@งประเทศไทย (ธพว.) เริ่มดําเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 และมีจํานวน       

ผู.ย่ืนคําขอกู.วงเงินที่ได.รับอนุมัติ และมีผลเบิกจ8ายเงินกู.ให.แก8ผู.ประกอบการ ดังนี้  

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

ระยะที่ 1 7,142 2,285 2,260 ราย 

 ระยะที่ 2 2,623 960 937 ราย 

รวม 9,765 3,245 3,197 ราย 

 วงเงินทีข่อกู�  วงเงินอนมุัต ิ วงเงินเบิกจ@าย หน@วย 

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

 ระยะที่ 2 857.83 317.16 311.83 ล.านบาท 

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

 การสนับสนุนผู�ประกอบการให�สามารถเข�าถึงแหล@งเงินทุน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย@อม (บสย.) มีผู.ประกอบการได.รับสินเช่ือเพ่ิมจากสถาบันการเงินจากการค้ําประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเชื่อ

รวม 50,000 ล.านบาท  
  

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

บทท่ี 
3 

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

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

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

สสว. ได-รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 

799,190,100 บาท เป?นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมทั้งได-รับ

อนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช-เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมทั้งส้ิน 

1,224,880,100 บาท สําหรับเป?นค*าใช-จ*ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และ

งบประมาณส*งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต-แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 

30 งาน/โครงการ  

นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต-งบประมาณป� 2564 ยังได-รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม และอยู*ระหว*าง

ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ได-แก* โครงการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ 30,000,000 บาท และการ

ดําเนินงานภายใต-งบประมาณป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป?นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอืน่ๆ 

ได-แก* โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) 20,000,000 บาท และโครงการ

ศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 40,000,000 บาท 

และงบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย*อย 10,000,000,000 บาท และมีผลการ

เบิกจ*ายงบประมาณ ดังนี้ 

  

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

งบประมาณทั้งหมด 1,224,880,100 บาท แบ*งเป?นค*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 มีผลการเบิกจ*ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนมีนาคม 2565 คิดเป?นร-อยละ 57.44 

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,224,880,100.00 220,295,649.95 483,234,218.20 703,529,868.15 521,350,231.85 

(ร%อยละ) 100.00 17.99 39.45 57.44 42.56 

ค
าใช%จ
ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ 
(ร%อยละ)  

336,965,300.00 138,993,211.94 178,106,567.58 317,099,779.52 19,865,520.48 

100.00 41.25 52.85 94.10 5.90 
งบประมาณส
งเสริมและสนับสนุน MSME 

(ร%อยละ) 
887,914,800.00 81,302,438.01 305,127,650.62 386,430,088.63 501,484,711.37 

100.00 9.16 34.36 43.52 56.48 

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

138,550,800.00 18,272,808.83 60,457,799.33 78,730,608.16 59,820,191.84 

- ยุทธศาสตร̂ท่ี 2 พัฒนากลไกการส*งเสริมให-
เข-าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

134,280,400.00 21,288,738.72 77,063,667.39 98,352,406.11 35,927,993.89 

- ยุทธศาสตร̂ท่ี 3 สร-างสังคมผู-ประกอบการให-
เติบโตและก-าวสู*สากล* 

562,742,100.00 33,085,088.36 147,574,555.28 180,659,643.64 382,082,456.36 

- ยุทธศาสตร̂ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค̂กรให-มี
สมรรถนะสูง  

52,341,500.00 8,655,802.10 20,031,628.62 28,687,430.72 23,654,069.28 

 

 

ผลการเบิกจ
ายงบประมาณ 

หมายเหตุ :  *การอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณ 425,690,000 บาท อยู*ภายใต-ยุทธศาสตร̂ที่ 3 สร-างสังคมผู-ประกอบการให-เติบโตและก-าวสู*สากล จํานวน 2 โครงการ 
ได-แก* โครงการส*งเสริมผู-ประกอบการผ*านระบบ BDSกิจกรรมช*วยเหลือผู-ประกอบการให-สามารถดําเนินธุรกิจต*อไปได- (SME Restart)-BDS วงเงิน 372,990,000 บาท และ
โครงการส*งเสริมผู-ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ-(SME Restart) วงเงิน 52,700,000 บาท 
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(2) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ
ายประจาํป� และที่ได%รบัการจดัสรรเงนินอกงบประมาณ เพ่ิมเตมิ 

งบประมาณทั้งหมด 1,143,094,4000 บาท แบ*งเป?นค*าใช-จ*ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 315,789,900

บาท และงบประมาณส*งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท ภายใต-แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

จํานวน 41 งาน/โครงการ มีผลการเบิกจ*าย รวมท้ังสิ้น 1,017,794,442.65 บาท คิดเป?นร-อยละ 89.04 ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารฯ 

ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการ

จัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ ภายใต-แผนปฏิบัติการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 เป?นวันท่ี 30 กันยายน 2565 ซึ่งปeจจุบัน สสว. 

ได-จัดทําบันทึกข-อตกลงความร*วมมือ (MOU) ฉบับเพ่ิมเติม และกรมบัญชีกลางได-ดําเนินการจัดทําข-อมูล API Spec พร-อมกับ

ประชุมหารือรายละเอียดร*วมกับ สสว. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ท่ีผ*านมา  

สําหรับงบประมาณที่ได-รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม จํานวน 2,500,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการนําร*อง ONE 

ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข-อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ ป� 2564 (Phase I) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 

มกราคม 2565 ปeจจุบันได-รับอนุมัติปlดโครงการและคืนเงินคงเหลือเข-ากองทุนฯ แล-ว โดยไม*มีการใช-จ*ายงบประมาณ เนื่องจากเป?น

การดําเนินโครงการภายใต-ความร*วมมือของหน*วยงานภาครัฐระหว*าง สสว. กับ สพร. ซึ่งได-ดําเนินการเชื่อมโยงฐานข-อมูลสมาชิก 

สสว. และฐานข-อมูลการขึ้นทะเบียนเป?นผู-ค-ากับภาครัฐ (SME-GP) กับระบบ SME One ID รวมถึงได-จัดทําช*องทางการเช่ือมต*อ 

(API) สําหรับเชื่อมโยงข-อมูลจากฐานข-อมูล SME One ID กับหน*วยงานนําร*อง คือ อย. โดยหน*วยงานสามารถรับข-อมูลจาก

ฐานข-อมูล SME One ID ด-วยเลขรหัส 13 หลักของผู-ประกอบการ SME ท่ีมาใช-บริการได-  
รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,143,094,400.00 1,017,794,442.62 0.00 1,017,794,442.62 125,299,957.35 

(ร%อยละ) 100.00 89.04 0.00 89.04 10.96 

ค*าใช-จ*ายบริหารกองทุนฯ 

(ร-อยละ) 

315,789,900.00 277,444,206.29 0.00 277,444,206.29 38,345,693.71 

100.00 87.86 0.00 87.86 12.14 

งบประมาณส*งเสริมและสนับสนุน MSME 

(ร-อยละ) 

827,304,500.00 740,350,236.36 0.00 740,350,236.36 86,954,263.64 

100.00 89.49 0.00 89.49 10.51 

 (3)  งบประมาณป� 2563 ทีไ่ด%รบัการจดัสรรเงนินอกงบประมาณ เพิม่เตมิ 

งบประมาณท้ังหมด 470,000,000 บาท มีผลการเบิกจ*ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนมีนาคม 2565 จํานวน 

221,897,415.05 บาท คิดเป?นร-อยละ 47.21  

โครงการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 470,000,000.00 191,097,415.05 30,800,000.00 221,897,415.05 248,102,584.95 

(ร%อยละ) 100.00 40.66 6.55 47.21 52.79 

มาตรการ MSME 2020 (6 โครงการ) 205,000,000.00 117,655,766.62 10,800,000.00 128,455,766.62 76,544,233.38 

(ร%อยละ) 100.00 57.39 5.27 62.66 37.34 

5 งาน/โครงการ (ส้ินสุดโครงการแล-ว) 185,000,000.00 110,440,358.62 0.00 110,440,358.62 74,559,641.38 

โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
ศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big 
DATA) (ขยายถึง 30 ก.ย.65) 

20,000,000.00 7,215,408.00  10,800,000.00 18,015,408.00 1,984,592.00 

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

(ร%อยละ) 100.00 27.71 7.55 35.26 64.74 

โครงการส*งเสริมความรู-ด-านบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน 
SME ท่ีทําการค-าระหว*างประเทศ (สิ้นสุด
โครงการแล-ว) 

225,000,000.00 53,441,648.43  0.00   53,441,648.43  171,558,351.57  



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

บทท่ี 3 การเบิกจ*ายงบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ 2562-2565 - หน-า 36 
 

โครงการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

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

40,000,000.00 20,000,000.00  20,000,000.00  40,000,000.00  0.00   

(4)  งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดาํเนนิโครงการสนบัสนนุ SMEs รายย
อย 

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย*อย แบ*งการดําเนินงานเป?น 2 ส*วน ส*วนละ 

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

ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย*อม (บสย.) มีผลการเบิกจ*ายรวมผูกพันสะสมตั้งแต*เดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2565  

คิดเป?นร-อยละ 99.95  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 10,000,000,000.00 3,534,852,879.13 6,459,889,419.77 9,994,742,298.90 5,257,701.10 

(ร%อยละ) 100.00 35.35 64.60 99.95 0.05 

ธพว. รวม 5,000,000,000.00 3,534,852,879.13 1,459,889,419.77 4,994,742,298.90 5,257,701.10 

 ร-อยละ 100.00 70.70 29.20 99.89 0.11 

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

 ร-อยละ 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 

หมายเหตุ:  1) ผลการเบิกจ*ายและผูกพันตามตารางน้ี เป?นข-อมูลจากการรายงานการใช-จ*ายงบประมาณประจําเดือนมีนาคม 2565 ซ่ึงหักรายการชําระคืนเงินกู- 496.75 ล-านบาท กลับเข-ามาใน

โครงการ   

2) ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติปรับแผนการดําเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs รายย*อย ในส*วนของ

เงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ บสย. SMEs สร-างไทย ซ่ึงในเบ้ืองต-น บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย*อม (บสย.) ได-แจ-งประมาณการแผนการเบิกจ*ายเงินฯ 

ดังน้ี ป� 2565 เบิกจ*าย จํานวน 3,652.21 ล-านบาท ป� 2566 เบิกจ*าย จํานวน 1,347.79 ล-านบาท 

  

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
   คณะผู�จัดทํา: 

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

 
   สรุปและเรียบเรียงโดย: 

นางสาวตุลยา กลิ่นอวล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 

     สนับสนุนข�อมูลโดย: 

ส�วนติดตามและประเมินผลการส�งเสริม SMEs 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

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


