
แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรฐัมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
กระทรวง/หน่วยงาน ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๕.
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของไทย 
๕.๒ พัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม 
 

๕.๒.๓ สร้ำงกลไก
ส นั บ ส นุ น ก ำ ร
พัฒนำขีดควำม 
ส ำ ม ำ ร ถ ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก ำ ร
รำยใหม่ 

(๑) งำนพัฒนำระบบบริกำรภำครัฐของ
สสว. :  ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๘.๗๔๑๐   
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : มีกำรปรับปรุง
และพัฒนำฐำนข้อมูล MSME และระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐส ำหรับ MSME ๑ 
ระบบ 

ส ส ว .  ร่ ว ม กั บ  ส ำ นั ก ง ำ น พั ฒน ำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ โดย
ศูนย์อิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ  (NECTEC) พัฒนำฐำนข้อมูล 
MSME และระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ส ำ ห รั บ  MSME ใ ห้ ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถวิเครำะห์ 
ประมวลผล และบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ ส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผนและก ำหนดมำตรกำรในกำร
ส่งเสริม MSME ในอนำคต รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โ อกำสทำงกำรตลำดและ เพิ่ มขี ด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันให้แก่ MSME ใน

100 - - 5.9716 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
2.5531 

นำยวรพจน์  
ประสำนพำนิช
ฝ่ำยสนบัสนุน 
องค์ควำมรู้และ
ระบบให้บริกำร 
SMEs
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ร ะ บ บ ก ำ ร จั ด ซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐ โดยด ำเนินกำรปรับปรุง
และพัฒนำฐำนข้อมูล MSME และระบบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐส ำหรับ MSME 
ในด้ำนกำรต่ออำยุ "หนังสือรับรองกำรขึ้น
ทะเบี ยนผู้ ประกอบกำร MSME เพื่ อ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ" ปี ๒๕๖๕ หน้ำ
เว็บไซต์ https://www.thaismegp.com 
รวมไปถึงพัฒนำระบบกำรรำยงำนฐำน 
ข้อมูลให้ สสว. สำมำรถใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ได้ผ่ำนระบบ SuperSet ผู้ประกอบกำร
และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ สำมำรถเข้ำใช้งำน
กำรลงทะเบียนระบบฯ รวมถึงกำรสืบค้น
ข้อมูลบริษัท สินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ  
ได้ ผ่ำนเว็บไซต์ 
https://www.thaismegp.com 

ปัจจุบัน มีผู้เข้ำใช้บริกำรบนระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ เพื่อค้นหำสินค้ำและ
บริกำรที่ต้องกำรกว่ำ 2,040,000 ครั้ง 
นอกจำกนี้ มีจ ำนวนสินค้ำและบริกำร
1,076,671 รำยกำร โดยสินค้ำและ
บริกำรที่ขึ้นทะเบียน มำกที่สุด 3 ล ำดับ
แรก ได้แก่  
๑.เครื่ องใช้และอุปกรณ์ ส ำนั กงำน 
197,593 รำยกำร   

๒.วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองส ำหรับ
เครื่องดนตรี เกม ของเล่น งำนศิลปะ  
งำนฝีมือและกำรศึกษำ 98,894 รำยกำร  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.บริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ
อำคำร 88,155 รำยกำร  
มีมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด จ ำนวน 
๓93,284 ล้ำนบำท  
(ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2564 – มิถุนำยน 
2565 )  
และมีผู้ประกอบกำรที่แจ้ งขอต่ออำยุ
หนังสือรับรองฯ แล้วกว่ำ 51,000 รำย 
และผู้ประกอบกำรที่ลงทะเบียนในระบบ
แล้วกว่ำ 142,000 รำย  

 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๔  

 

นโยบายรัฐบาล 

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ 
๕. 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของไทย  
๕.๗ พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนดิจิทัลและกำร
มุ่งสู่กำรเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๓ ส่งเสรมิ
กำรค้ำในรูปแบบ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์  
เพื่อเพ่ิมโอกำสให้
ผู้ประกอบกำรรำย
ย่อยในภำคกำร
ผลิตและบริกำรใน
กำรเข้ำถึงตลำด 

(๑) กำรพัฒนำระบบตลำดกลำงของคลัสเตอร์
และจัดท ำเครือข่ำยด้ำนกำรตลำด ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบ
สู่ควำมเป็นเลิศ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำนภำยใต้
งบประมำณโครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัส
เตอร์ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่ อตอบสนอง
เป้ำหมำยโครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์
ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

ด ำเนินกำรพัฒนำและยกระดับไปสู่กำรเป็น 
คลัสเตอร์ต้นแบบใน 2 กลุ่มคลัสเตอร์ ได้แก่  
1. คลัสเตอร์ธุรกิจอำหำรแปรรูป  
2. คลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภำพกัญชำ -   
กัญชง  
โดยมีกำรพัฒนำระบบตลำดกลำงของคลัสเตอร์
และเครือข่ำยด้ำนกำรตลำดผู้ประกอบกำร  
และกำรขยำยช่องทำงและโอกำสทำงกำรตลำด
ให้กับผู้ประกอบกำร บนเว็บไซด์ 
 https://www.smefoodandcannabis.com 
และกำรผลักดันให้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น 
Shopee , Lazada เป็นต้น กำรอัพเดตข้อมูล 
ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ และกิจกรรม  

- - - - นำงสำวสุนทรีย์  
เจตนำนุเครำะห ์
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๘๒ 

 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๕.
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของไทย  
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 

๕ . ๙ . ๒  เ ร่ ง รั ด
พัฒนำศักยภำพ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมทั้ ง ใน
ภำคกำรผลิตและ
บริกำรให้สำมำรถ
แข่งขันได้ 

(๑) โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ 
เ ข้ ำ สู่ ธุ ร กิ จ อ น ำ ค ต  Next Normal 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐.๒๖๒๒ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
- ผู้ประกอบกำรได้เข้ำร่วมกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ Technology 
for all จำกโค้ชธุรกิจ ๕๐ รำย 

สสว. ร่วมกับหอกำรค้ำไทย ด ำเนินกำรสร้ำง
ผู้ ป ระกอบกำรธุ ร กิ จ ใหม่ ในธุ รกิ จ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยกำรให้
โค้ชธุรกิจ นักวิเครำะห์ธุรกิจ ท่ีปรึกษำ 
ที่มีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์
เฉพำะทำง ในกำรปรับ วำงแผนพัฒนำ 
กลยุทธ์ (Business Strategy & Execution) 
เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ เพื่อควำมส ำเร็จ 
ของธุ รกิจผู้ประกอบกำร ยกระดั บ
ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ Technology 
for all จำกโค้ชธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กับ Next Normal Trend และเหมำะสม
กับขีดควำมสำมำรถ และศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรที่มีอยู่ ในกำรพร้อมรับ 
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง  
ผลกำรด ำเนินงำน มีผู้ประกอบกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรใหม่
เ ข้ ำ สู่ ธุ ร กิ จ อ น ำ ค ต  Next Normal 
จ ำนวน 321 รำย และ ผู้ประกอบกำร 
จ ำนวน 53 รำย ที่มีศักยภำพได้รับ 

100 - - 7.0854 
และมภีำระ

ผูกพันรอเบิกจำ่ย  
3.0176 

นำงสำวภัทรภร 
ขันธวงศ์  
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรผลักดันสินค้ำและบริกำรสู่ธุรกิจ 
Next Nomal เข้ ำทดสอบตลำดผ่ ำน
แคมเปญ “Health Cuisine & Beauty 
Festival 2022” บ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม
ออนไลน์ Shopee และเกิดมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 201.4761 ล้ำนบำท 

  (๒) โครงกำรประกวด MSME National 
Awards ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๗.๙๗๕๑ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : ผู้ประกอบกำร
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับสู่มำตรฐำน
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 
๓๐๐ กิจกำร ๙๐๐ รำย 

สสว. ร่วมกับมูลนิธิ เพื่อสถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ ในกำรค้นหำ MSME  
ที่มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกิจกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนที่ดี  
มีควำมโปร่ งใส และมีธรรมำภิบำล  
เพื่ อสร้ ำงต้นแบบให้ เป็นแบบอย่ ำง
ส ำหรับผู้ประกอบกำร MSME และเป็น
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และกระตุ้นให้
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก ำ ร  MSME ตื่ น ตั ว และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของธุรกิจให้มีควำมเติบโตและ

100 - - 6.3047 
และมภีำระ

ผูกพันรอเบิกจำ่ย
1.6131 

นำงสำวอำรีรตัน์  
พรหมมีศร ี
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำย 
ผู้ให้บริกำร SMEs  
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ
๐๒๒๙๘๓๐๗๖ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เข้มแข็งสำมำรถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศ
และระดับสำกล 
ในปีนี้เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรำงวัล
ประกวดรำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ  
ได้เพิ่มเติมแนวคิดของ BCG 

ทั้ งนี้  มีผู้ประกอบกำรสมัครเข้ำร่วม 
กำรประกวดรำงวัล จ ำนวน ๑,๐๐๒ รำย
นอกจำกนี้ มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำรับกำร
พั ฒ น ำ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ สู่ ม ำ ต ร ฐ ำ น 
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ จ ำนวน 440 
กิจกำร 937 รำย มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
พัฒนำและยกระดั บ ผู้ ประกอบกำร 
สู่ มำตรฐำนกำรบริ หำรจั ดกำรธุ รกิ จ  
ตำมเกณฑ์กำรตัดสิน ๔๐ รำย แบ่งเป็น 
รำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติ ๑๓ รำย 
รำงวัล SME ดีเด่น ๒๗ รำย และมีกำร 
มอบรำงวัลพิเศษเพิ่มเติม เพื่อสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจให้แก่ผู้เข้ำร่วมประกวด จ ำนวน 
๗ รำงวัล ได้แก่ รำงวัลสุดยอด SME 
แห่งชำติยอดเยี่ยม ซึ่ งมอบให้ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรที่มีกำรพัฒนำธุรกิจตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องและมีผลคะแนนรวมสูงสุด
ในปีนี้ รำงวัลสุดยอด SME แห่งชำติยอด
เยี่ยม 3 ปีซ้อน และ 5 ปีซ้อน รำงวัล SME 
โดดเด่นด้ำนนวัตกรรม รำงวัล SME โดด
เด่นด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน และ รำงวัล 
SME โดดเด่นด้ำนกำรปรับกลยุทธ์พิชิต 
Covid-19 ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ธุรกิจขนำดย่อม ไปสู่ขนำดกลำง และ
ขนำดใหญ่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๕.๙ .๓  ส่ ง เสริ ม
เยำวชนและบทบำท
สตรี ใ นกำร เป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่ 

(๑) โครงกำรน ำร่อง “Local SME Startup & 
Scale Up Development : วิศวกรสังคม 
(ซ่อมและสร้ำงให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ ๑ 
ผ่ำนระบบ SME Academy 365 ภำยใต้งำน
พัฒนำระบบให้ บริ กำร SME ACCESS 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร :  
ด ำ เนินงำนภำยใต้ งบประมำณงำน 
พัฒนำระบบให้บริกำร  SME ACCES 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : 
๑. พัฒนำหลักสูตรและองค์ควำมรู้

เพื่อให้นักศึกษำน ำไปเริ่มด ำเนิน
ธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจได้ 

๒. พัฒนำนักศึกษำที่มีศักยภำพในกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (กลุ่ม Local SME 
Startup และนักศึกษำที่เป็นทำยำท
ธุรกิจในพื้นที ่(กลุ่ม Local SME Scale 
Up) 

ปัจจุบัน ได้พัฒนำหลักสูตรและรวบรวม
องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์จำกหน่วยงำน
และแหล่งข้อมูลต่ำงๆผ่ำนระบบ SME 
Academy 356 โดยมีหลักสูตร ที่ได้รับ
ควำมสนใจ อำท ิ
1.หลักสูตร กำรเล่ำเรื่องดิจิทัล กลยุทธ์  
   กำรสร้ำงแบรนด์ในยุควิถีชีวิตใหม่  

- - - - นำงสำววิลำสินี 
มุ่งดี  
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs
๐๒๒๙๘๓๒๓๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.หลักสูตร กำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร  
    ยุคใหม่ (New Normal Marketing) 
3.หลักสูตร กำรเป็นผู้ประกอบกำร  
   (Entrepreneurial Mindset) 
4.หลักสูตร กำรเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในยุค  
   New Normal 
5.หลักสูตร กำรจัดกำรภำษีส ำหรับ 
   ผู้ประกอบกำร MSME 

เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีศักยภำพในกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (กลุ่ม Local SME 
Startup และนักศึกษำที่เป็นทำยำทธุรกิจ
ใ น พื้ น ที่  (กลุ่ ม  Local SME Scale Up) 
สำมำรถน ำไปเริ่มด ำ เนินธุรกิจหรือ 
ต่อยอดธุรกิจ 

 ๕ . ๙ . ๔  ดึ ง ดู ด
บุคลำกรที่มีทักษะ
สูงเข้ำมำบ่มเพำะ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่
ของไทย 

(๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงฐำนข้อมูล 
ที่ ปรึ กษำและระบบ Coach Online 
ภำยใต้งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 ด ำเนินกำรยกระดับระบบกำรพัฒนำ
โ ค้ ช และ ช่ วย เหลื อผู้ ป ระกอบกำร  
SME ด้วยระบบ Online Coaching โดย

- - - - นำงสำวกมลวรรณ  
เล็กกระจ่ำง 
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs
๐๒๒๙๘๓๑๔๘ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรอบรมเชิงลึก (SME Coach) เกี่ยวกับ
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรจัดกำรธุรกิจ ให้แก่
ค ณ ำ จ ำ ร ย์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ  
38 แห่ง ดังนี้ 
1.กลุ่ มภำคกลำงและภำคตะวั นตก  
    ณ มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏพระนคร    
    จ.กรุงเทพฯ 
2.ภำคเหนือและภำคใต้  ณ โรงแรม 
    มิรำเคิลแกรนด์ จ.กรุงเทพฯ 
3 .ภ ำคอี ส ำน  ณ  โ ร งแรม ไอซำน่ ำ 
    จ.นครรำชสีมำ  

และเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ในหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับคณำจำรย์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
https://www.smeacademy365.com  
พร้อมทั้งมีโค้ชที่มีควำมเช่ียวชำญคอย
แนะน ำให้ค ำปรึกษำแก่คณำจำรย์และ
สอนเทคนิคกำรเป็นท่ีปรึกษำหรือพี่เลี้ยง
เพื่อให้คณำจำรย์มีศักยภำพและควำม
พร้อมส ำหรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ให้กับผู้ประกอบกำรในพื้นที่ต่ำงๆ 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๑  

 

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๗. 
กำรพัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งจำกฐำนรำก 
๗.๑ ส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 

๗.๑.๑ สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ธุรกิจ
ชุมชนผ่ำน 
อัตลักษณ์ของพื้นที ่

(๑) โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำร 
รำยย่อย (MSME Step up) ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๘๖๖๑ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : 
ผู้ประกอบกำรได้รับกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบของภำครัฐ 
อำทิ มำตรฐำน อย. / Nutrition Facts 
/  ระบบบัญ ชี  /  เทคโนโลยี ดิ จิทัล  
เป็นต้น จ ำนวน ๑,๓๐๐ รำย 

มุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ประกอบกำร
รำยย่อย โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร 
OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้ำสู่ระบบ
ของภำครัฐเพิ่มมำกขึ้นอำทิ กำรจดทะเบียน
กำรค้ำ/ระบบ DBD Registered/มำตรฐำน 
อย.  เป็นต้น ผ่ ำนกำรส่ ง เสริมและ
ยกระดับในด้ำนต่ำงๆ โดยมีที่ปรึกษำที่มี
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ มำให้ควำมรู้และ
สร้ำงทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรประกอบธุรกิจ กำรเลือกใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในกำรท ำกำรตลำดยุคดิจิทัล /กำร
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ /กำรท ำบัญชีที่
ถูกต้อง กำรด ำเนินกำรส่งเสริมและ
ยกระดับกำรประกอบกำรดังกล่ำว จะ
ท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึง
มำตรกำร และควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ของ
ภำครัฐ ได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ส่งผลให้

100 - - 24.7362 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
6.1088 

นำยทิพย์วัชร 
ศรัทธำวัฒนกุล 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้
ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๒๐๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินธุรกิจในยุค 
New Normal และ Next Normal ได้อย่ำง
ยั่งยืน  
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบกำรที่ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรประกอบกำร เพื่อเข้ำสู่ระบบ
ของภำครั ฐ  จ ำนวน 1 ,606 รำย
ประกอบด้วย ส่งเสริมควำมรู้และสร้ำง
ทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล จ ำนวน 
1,456 รำย และด้ำนมำตรฐำน อย. 
จ ำ น ว น  1 5 0  ร ำ ย  ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี
ผู้ ประกอบกำรเข้ ำสู่ ขั้ นตอนกำรจด
ทะเบียนของภำครัฐ จ ำนวน 157 รำย 
แบ่งเป็นเข้ำสู่ขั้นตอนกำรจดทะเบียน
พำณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์และนิติบุคคล 
จ ำ น ว น  1 3 2  ร ำ ย  แ ล ะ 
เข้ำสู่ขั้นตอนกำรขอรับมำตรฐำน อย. 
จ ำนวน 25 รำย  

รวมทั้งมีกำรจัดแคมเปญพิเศษ “MSME 
STEP UP” เพื่อส่งเสริมทำงกำรตลำด
ออนไลน์บนแพลตฟอร์ ม  Shopee  
ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทำงสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ ประกอบกำรรำยย่อยทั่ วประเทศ
โดยเฉพำะด้ำนดิจิทัลเทคโนโลยี ในกำร
ยกระดับควำมสำมำรถและมำตรฐำน 
ของผู้ประกอบกำร เป็นกำรเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนธุรกิจ
ออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบกำร   

 ๗.๑.๒ สนับสนนุ
ควำมเข้มแข็งของ

(๑) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำรผ่ำน
ระบบ BDS ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม

100 - - 1.8485 นำงสำวจันธิดำ 
โลหิตศิร ิ



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วิสำหกิจชุมชนผ่ำน
เทคโนโลย ี

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ผ่ ำ น ร ะ บ บ  BDS
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐.๐๖๗๙  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
๑. หน่ วยบริ ก ำรทำงธุ ร กิ จ  ( SME 

Service Provider)  ไ ด้ รั บ ก ำ ร
รับรองและขึ้นทะเบียนผ่ำนระบบ
กำรให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำร
พัฒนำธุรกิจ (BDS) ๑๕ หน่วยงำน 

๒. ผู้ประกอบกำร SME ที่มำใช้บริกำร
บนระบบกำรให้บริกำรสนับสนุนด้ำน
กำรพัฒนำธุรกิจ (BDS) ได้รับกำร
พัฒนำธุรกิจจำกหน่วยบริกำรทำง
ธุรกิจไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ รำย 

๓. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ SME ระหว่ำงหน่วยงำน 
และกำรสร้ำงโอกำสในกำรส่งต่อ
กำรให้บริกำร SME ระหว่ำงกัน  
๑ เครือข่ำย 

ด ำ เนิ นกำรส่ ง เสริ มและสนั บสนุ น
ผู้ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจ กำร
ยกระดับผลิตภำพและศักยภำพทำง
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับธุรกิจ 
เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้รับมำตรฐำนที่
เป็นที่ยอมรับ  
โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำร SME มำใช้
บริกำรหน่วยบริกำรทำงธุรกิจ (SME 
Service Provider) ที่ได้รับกำรรับรอง

และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย  

17.9853 

ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำย 
ผู้ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

แ ล ะ ขึ้ น ท ะ เ บี ยน  ผ่ ำ น ร ะบบกำ ร
ให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ 
(BDS) แบ่งประเภทกำรให้บริกำรเป็น 6 
ประเภท คือ 
1.กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
สินค้ำและบริกำร 
2.กำรพัฒนำช่องทำงจ ำหน่ำยและกำรตลำด 
3.กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
4.กำรเพิ่มผลิตภำพและประสิทธิภำพธุรกิจ 
5.กำรพัฒนำตลำดต่ำงประเทศ  
6.กำรพัฒนำนวัตกรรมอื่ นๆ ที่ เป็น
ประโยชน์และจ ำเป็นต่อพัฒนำและ
ยกระดับทำงธุรกิจ 

เ ง่ือนไขกำรสนับสนุน แบ่งออกเป็น  
3 กลุ่ม ดังน้ี 
1. กลุ่ ม Micro รำยได้ ต่ อปี  ไม่ เกิ น  
     1.8 ล้ำนบำท สถำนะเป็นนิติบุคคล  
     หรือที่ท ำกำรจดทะเบียนกับหน่วยงำน 
     ภำครั ฐ จะได้ รั บกำรช่ วย เหลื อ    
     อุดหนุน ไม่เกินร้อยละ 80 % วงเงิน 
     ไม่เกิน 50,000 บำท 
2. กลุ่ม SE รำยได้ต่อปีภำคกำรผลิต   
    ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท และภำคอื่นๆ  
    ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท สถำนะเป็น 
    นิติบุคคลหรือที่ท ำกำรจดทะเบียน 
    กั บหน่ วย งำนภำครั ฐ  จะได้ รั บ 
     กำรช่วยเหลือ อุดหนุน ไม่เกินร้อยละ  
     80  วงเงินไม่เกิน 100,000บำท 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กลุ่ม SE+ รำยได้ต่อปี ภำคกำรผลิต   
    ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท และภำคอื่นๆ  
    ไม่เกิน 300 ล้ำนบำท สถำนะเป็น 
    นิติบุคคล จะได้รับกำรช่วยเหลือ 
    อุดหนุน ไม่เกินร้อยละ 50 วงเงิน 
    ไม่เกิน 200,000 บำท 

ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถเลือกรับบริกำร
หรื อ รั บก ำ รพั ฒน ำ กั บ หน่ ว ย ง ำ น 
ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ อำท ิ

1. กำรให้ค ำปรึกษำ/ทวนสอบกำร
ด ำ เนิ นกำรตำมมำตรฐำน ISO 
20400 (Sustainable Procurement) 
มำตรฐำนแนวทำงด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืน 

2. RDIMS โครงกำรปรึกษำแนะน ำ 
กำรพัฒนำมำตรฐำนระบบบริหำร
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. บริกำรตรวจรับรองฟำร์ม GAP พืช / 
ประมง 

4. เตรียมระบบกำรรับรองมำตรฐำนชำติ 
ยกระดับอุตสำหกรรมไม้ไทยสู่สำกล 
มอก.14061 มอก.2861 

5. บริกำรทดสอบหำสำรเคมีตกค้ำง 

ทั้งนี้ มีหน่วยบริกำรทำงธุรกิจ (SME 
Service Provider)  ได้รับกำรรับรอง
และขึ้นทะเบียนผ่ำนระบบกำรให้บริกำร
สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ (BDS) 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

แล้ว จ ำนวน 21 หน่วยงำน 122 
บริกำร  

มีผู้ประกอบกำรที่ใช้บริกำรบนระบบกำร
ให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ 
(BDS) ได้รับกำรพัฒนำธุรกิจจำกหน่วย
บริกำรทำงธุรกิจจ ำนวน 200 รำย และ
เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ 
SME ระหว่ำงหน่วยงำน และกำรสร้ำง
โอกำสในกำรส่งต่อกำรให้บริกำร SME 
ระหว่ำงกัน จ ำนวน 1 เครือข่ำย โดย
ด ำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับศักยภำพ 
ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจและสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ 
กำรประชุมเครือข่ำยผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ
บนระบบ BDS 

 ๗.๑.๓ สร้ำงโอกำส
และส่งเสรมิกำร
เข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรที่ทันสมัย
และบริกำรทำง
กำรเงินของ
วิสำหกิจชุมชน 

(๑) งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙.๔๕๖๓  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : 
๑. มีระบบ SME ACCESS ที่มปีระสิทธิภำพ 

๑ ระบบ 
๒. เกิดองค์ควำมรู้  และหลักสูตรบน

ระบบ SME Academy 365 จ ำนวน 
๑๕๐ เรื่อง 

๓. ผู้ เ ข้ ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร  SME Access  
ในมิติต่ำงๆ ได้รับข้อมูลและสำมำรถ
ต่อยอดในธุรกิจได้ ๑๐๐,๐๐๐ รำย 

100 - - 18.4259 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 

10.1686 

นำงสำวพัชรพัชร์ 
พึ่งโพธิ ์
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๖๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. มีผู้ ประกอบกำร SMEs ที่ เข้ำรับ
ค ำปรึกษำจำกโค้ช ๑,๐๐๐ รำย 

๕. มี ที่ ป รึ กษำ ในระบบที่ มี ก ำ ร ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ประกอบกำร  
๒๕๐ รำย 

บูรณำกำรส่วนงำนที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำร
แก่ผู้ ประกอบกำร SME ในรูปแบบ
ดิจิทัลของ สสว. ทั้งหมด โดยพัฒนำ
เ ช่ือมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
ทั้ง ๔ Platform ประกอบด้วย  
- ระบบ SME PORTAL 
- ระบบ SME Academy 365 
- ระบบ Coach Online และ 
- Application "SME CONNEXT" 

ผลกำรด ำเนินงำน ระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ได้รับกำรพัฒนำ Web Service 
API และ พัฒนำระบบกำรจัดเก็บ Log 
กำรเรียกใช้งำนจำกระบบให้บริกำร SME 
ACCESS โดยกำรเช่ือมโยงและบูรณำกำร
ข้อมูล รูปแบบฐำนข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ประวั ติ กำรให้ บริ กำรแก่ SME เพื่ อ 
ให้ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรทั้ง 4 Platform ( SME ONE / 
SME Academy 365  /  SME Coach / 
SME CONNEXT ) ให้มีประสิทธิภำพ จ ำนวน 
1 ระบบ 
มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้  หลักสูตรที่
น่ำสนใจบนระบบ SME Academy 365 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวน 150 เรื่อง อำทิ กำรเล่ำเรื่อง
ดิจิทัลกลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์ในยุควิถี
ชีวิตใหม่, กำรสร้ำงร้ำนค้ำดิจิทัลผ่ำนสื่อ
สังคม , กำรเริ่มต้นธุรกิจ , กำรตลำด
ส ำหรับผู้ประกอบกำรยุคใหม่ เป็นต้น   
มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร SME Access ใน
มิติต่ำงๆ ได้รับข้อมูลและสำมำรถต่อยอด
ในธุ รกิ จได้  ทั้ งสิ้ น  655,830 รำย  
มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำรับค ำปรึกษำจำก
โค้ ชแล้ ว จ ำนวน 1,017 รำย และ 
มีที่ปรึกษำในระบบท่ีมีกำรให้ค ำแนะน ำ
ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 250 รำย 

  ( ๒ )  ก ำ ร พั ฒ น ำ  Application " SME 
CONNEXT" ในรูปแบบ SMART SERVICE  
ภำยใต้งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

ด ำเนินงำนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เพื่อรองรับกำร
เช่ือมและต่อยอดกำรเช่ือมโยงข้อมูล
ต่ ำ งๆ  ในรู ปแบบออนไลน์ภำยใน
หน่ วยงำนและระหว่ ำ งหน่ วย งำน

- - - - นำยสำโรจน์  
สดแสงสุก 
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๒๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมผู้ประกอบกำร ทั้งภำครัฐและ
เอกชน 

ปัจจุบัน Application SME CONNEXT 
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่ำวสำรและ
บริกำรต่ำงๆ ของ สสว. ที่เป็นประโยชน์
ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิ จของ 
(SME) ไทย และยังเป็น Online Market 
Place ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ได้รับ 
กำรส่งเสริมจำก สสว. เพื่อต่อยอด 
ด้ำนกำรตลำด และยังมีกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ Back end ของระบบ 
เพื่ อ รองรั บกำร เ ช่ื อมและต่ อยอด 
กำรเ ช่ือมโยงข้อมูลต่ำงๆในรูปแบบ
ออนไลน์ภำยในหน่วยงำนและระหว่ำง
หน่ วย งำนส่ ง เ สริ มผู้ ป ระกอบกำร  
ทั้งภำครัฐและเอกชน มีระบบสะสมแตม้
เพื่อรับของสิทธิพิเศษมำกมำยภำยใน
แอปพลิเคชัน รวมทั้งช่วยผู้ประกอบกำร
สำมำรถจับคู่กับธุรกิจอื่น ๆ ที่น่ำสนใจ 
เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจและมีกำรสร้ำงกำร
รับรู้ประชำสัมพันธ์ บนเพจ facebook 
Osmepสสว  

  (๓) กำรพัฒนำและดู แลระบบ SME 
PORTAL ภำยใต้งำนพัฒนำระบบใหบ้รกิำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 

- - - - นำงสำวจิรำภรณ์ 
วงศ์เชื้อ 
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๗๓ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

ด ำเนินกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ โดยกำรพัฒนำ
และดู แลระบบ SME PORTAL ให้ มี
ประสิทธิภำพในด้ำนกำรเข้ำถึ งและ 
กำรพัฒนำข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบกำร SME อำทิ  

1 )  Facebook fan page SME ONE  
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ แก่  MSME ใน
รู ป แ บ บ  Facebook Live โ ด ย เ ชิญ
วิทยำกรที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนธุรกิจ 
มำด ำเนินรำยกำร ปัจจุบันมีผู้ติดตำม
กว่ำ 100,000 รำย 

2 )  YouTube SME One  น ำ เ ส น อ
เนื้อหำกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร 
ที่ประสบควำมส ำเร็จ หรือได้รับกำร
พัฒนำฯ  เช่น กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร
นวัตกรรมของ OECD, Success Case 
ดึงศักยภำพให้ธุรกิจก้ำวไกล โดยศูนย์ 
OSS เป็นต้น 

3) จัดกิจกรรมบูรณำกำรข้อมูลและ 
รับฟังควำมคิดเห็น ร่วมกับหน่วยงำน 
ที่ มี บทบำทในกำรส่ ง เ สริ ม  MSME  
ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อบูรณำกำร
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ประชำสัมพันธ์ 
Platform SME ONE ส ร้ ำ ง ก ำ ร รั บ รู้  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของ สสว.ในเชิงรุก ได้แก่ SMEONE, 
SME Academy 3 6 5 , SME Coach, 
SME Connext, BDS, One ID แ ล ะ
ระบบบูรณำกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์  
www.smeone.info มีหน่วยงำนเข้ ำ
ร่วมกิจกรรม 59 หน่วยงำน 

 ๗.๑.๔ ส่งเสรมิกำร
ลงทุนในชุมชนเพื่อ
สร้ำงงำนในชุมชน 

(๑) โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตำม
แนวพระรำชด ำริ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๙๖๕๔ ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
SMEs ๒๓๐ รำย 
สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดำบส ส่งเสริมและ
สร้ ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำรให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยให้ได้รับควำมรู้ทำงวิชำชีพ
และควำมรู้เบื้องต้นในกำรประกอบธุรกิจ 
เพื่อวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำให้ เป็น
ผู้ประกอบกำร โดยกำรเพิ่มทักษะวิชำชีพ
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติให้สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้อย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง
กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
กำรบริหำรจัดกำร กำรผลิตและกำรตลำด 
น ำไปสู่กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบกำรได้รับกำรเพิ่มพูน
องค์ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

100 - - 3.9723 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
0.9930 

นำงพรำวนภำงค์  
ทองสอง 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้
ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๗๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวนทั้งสิ้น  342 รำย มีแผนธุรกิจแล้ว 
292 แผน โดยเข้ ำร่ วมกำรอบรมใน  
5 หลักสูตร ได้แก่  
1 )  หลั กสู ตรกำรปลูกพื ช ไม่ ใ ช้ดิ น
( Hydroponics) และกำรเสริ มสร้ ำง 
กำรเป็นผู้ประกอบกำร มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 83 รำย มีแผนธุรกิจที่ได้จำกกำร
ฝึกอบรมจ ำนวน 75 แผน 
2) หลักสูตรกำรเพำะเห็ดแบบครบวงจรและ
กำรเสริมสร้ำงกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 รำย  
มีแผนธุรกิจที่ได้จำกกำรฝึกอบรม จ ำนวน 
45 แผน 
3) หลักสูตรน้ ำพริก 4 ภำค น้ ำจิ้มต่ำงๆ  
และกำรเสริมสร้ำงกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 58 รำย  
มีแผนธุรกิจที่ได้จำกกำรฝึกอบรม จ ำนวน 
56 แผน  
4) หลักสูตรร้ำนกำแฟสดและกำรเสริมสรำ้ง
กำรเป็นผู้ประกอบกำร มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 96 รำย มีแผนธุรกิจที่ได้จำกกำร
ฝึกอบรม จ ำนวน 65 แผน 
5)หลักสูตรช่ำงไม้เครื่องเรือนประกอบ 
โครงไม้จริงและกำรเสริมสร้ำงกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจ ำนวน 
55 รำย มีแผนธุรกิจที่ได้จำกกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 51 แผน 

นอกจำกนี้ ได้มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพและเป็นกำรเพิ่มองค์ควำมรู้



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้กับผู้ประกอบกำร โดยกำรศึกษำดูงำน
เพื่อเรียนรู้จำกธุรกิจต้นแบบ มีผู้สนใจ
เข้ำร่วมรวม 100 รำย ใน 4 หลักสูตร  
1 . ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ป ลู ก พื ช ไ ม่ ใ ช้ ดิ น 
   (Hydroponics)  
2.หลักสูตรกำรเพำะเห็ดแบบครบวงจร 
3.หลักสูตรน้ ำพริก 4 ภำค น้ ำจิ้มต่ำงๆ  
4.หลักสูตรช่ำงไม้เครื่องเรือนประกอบ 
   โครงไม้จริง 

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกำรที่สำมำรถน ำควำมรู้
ไปประกอบอำชีพได้ ร้อยละ 92.98 โดย
มีรำยได้ทุกรำยรวมกัน เพิ่มขึ้นจำกเดิม 
เดือนละ 3.0077 ล้ำนบำท หรือปีละ 
36.0924 ล้ำนบำท 

 ๗.๑.๕ สร้ำง
สภำพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของวิสำหกิจ
ชุมชน 

(๑) กำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้งำนระบบ 
SME Academy 365 และพัฒนำหลักสูตร
กำรพัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้ประกอบกำร
ผ่ำนระบบ SME Academy 365 ภำยใต้
งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME ACCESS 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

- - - - นำงสำววิลำสินี 
มุ่งดี  
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๓๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ด ำ เ นิ น ง ำ น พั ฒ น ำ ต่ อ เ นื่ อ ง จ ำ ก
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ โดยพัฒนำรูปแบบ
กำรใช้งำนระบบ SME Academy 365 
(https://www.smeacademy365.com) 
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบกำรเข้ำใช้งำน ผ่ำน
เว็บไซต์ และ application จ ำนวนกว่ำ 
1 0 , 423 ร ำ ย  แ ล ะ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ  
เว็บไซต์ และ application ให้ทันสมัย
และสะดวกต่อกำรใช้งำน ซึ่งรวบรวม
หลักสูตรและองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำธุรกิจของผู้ประกอบกำรตั้งแต่
ระดับรำกหญ้ำจนถึงระดับกลำง เน้น
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยแบ่งกลุ่ม
ตำมวัฏจักรของธุรกิจ 4 กลุ่ม คือ 

1. Inspiration กลุ่มผู้ที่สนใจและอยำก
เริ่มต้นกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือ
ต้องกำรแรงบันดำลใจในกำรท ำธุรกิจ 
กำรเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้องเพื่อประสบ
ควำมส ำเร็จยั่งยืน  

2 .  Ideation กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกำรที่
เริ่มต้นธุรกิจ ต้องกำรกำรสนับสนุน
แนวคิดหรือควำมรู้พื้นฐำน ที่จ ำเป็นใน
กำรท ำธุรกิจ แนะน ำกำรท ำธุรกิจในโลก
ยุคใหม่  

3.  Preparation กลุ่มผู้ประกอบกำร 
รำยย่อย ที่มีกำรเริ่มท ำธุรกิจแล้ว มีกำร
เติบโตระดับหนึ่ง ต้องกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อยกศักยภำพ  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. Transformation กลุ่มผู้ประกอบกำร
ที่ด ำ เนินธุ รกิจมำระยะหนึ่ ง  และมี
ศักยภำพในกำรเติบโตมองว่ำธุรกิจจะ
ขยำย หรือไปทำงไหนต่อ 
นอกจำกนี้  มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ 
ที่มีประโยชน์เหมำะสมกับ MSME บน
ระบบ SME Academy 365 จ ำนวน 150 
เรื่อง อำทิ หลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพ
ส ำหรับผู้ประกอบกำรทั้งในศำสตร์ธุรกิจ  
ที่เป็นควำมรู้พื้นฐำนจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำ
ธุรกิจของ SME ประกอบด้วย หลักสูตร
เทคโนโลยีกับกำรบริหำรธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม , หลักสูตรกฎหมำยสิ่งที่
ควรรู้ก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล , หลักสูตร
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำย
เชน กำรจัดกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
เป็นต้น และองค์ควำมรู้ ในกำรพัฒนำ
ทักษะที่ส ำคัญในเชิงธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตร 
Intrend for Start Up ธุ รกิ จSTARTUP  
ที่น่ำสนใจ CAMPA , หลักสูตรท่องเที่ยว -
โรงแรม กำรขอใบอนุญำต SHA , หลักสูตร 
Legal Consultants (ที่ปรึกษำทำงด้ำน
กฎหมำย) เป็นต้น 

  (๒) งำนศูนย์ให้บริกำร SME แบบครบวงจร 
(ศูนย์ OSS) ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๖๘.๐๒๔๒ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  

100 - - 40.9803 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย  

14.5040 

นำงสำวกุลธิดำ 
ศรีประเสริฐ  
ฝ่ำยศูนย์ให้บริกำร 
SMEs ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. มีศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร และ
มีข้อมูล SME รำยจังหวัด  ๗๗ จังหวัด 

๒. ให้บริกำรค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือ
บริกำรส่งต่อภำครัฐแก่ผู้ประกอบกำร 
๑๘๐,๐๐๐ รำย 

๓. มีหน่วยงำนในพื้นที่ที่ประสำนควำม
ร่วมมือในกำรส่งต่อผู้ประกอบกำร 
๒๐๐ หน่วยงำน 

๔. บริกำรขึ้นทะเบียนและปรับปรุ ง
ข้อมูลผู้ประกอบกำร ๑๐๐,๐๐๐ รำย 

ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยบริกำรให้
ค ำปรึกษำเบื้องต้นในกำรด ำเนินธุรกิจ
แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ บัญชีและกำรเงิน 
กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต 
กฎหมำย และด้ำนอื่นๆ รวมถึงบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรส่งต่อควำมช่วยเหลือ
ไปยังโครงกำรต่ำงๆ ทั้งของ สสว. หรือ
ภำครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ  

ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร  
ทั้ง ๗๗ จังหวัด ได้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
หรือบริกำรส่งต่อภำครัฐแล้ว จ ำนวน 
194,273 รำย โดยเรื่องที่เข้ำรับบริกำร
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร (ร้อยละ 36) ด้ำนกำรตลำด  
(ร้อยละ 26) และด้ำนบัญชีและกำรเงิน  
(ร้อยละ 16) ตำมล ำดับ มีหน่วยงำนใน
พื้นที่ที่ประสำนควำมร่วมมือ มีกำรส่งต่อ



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 251 หน่วยงำน 
และมีผู้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ข้ อมู ลผู้ ประกอบกำรแล้ ว  จ ำนวน 
123,045 รำย  

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๗. 
กำรพัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งจำกฐำนรำก 
 

๗.๓ ส่งเสริม
บทบำทภำคเอกชน
ในกำรช่วยพัฒนำ
สังคมและเศรษฐกิจ
ฐำนรำก 

(๑) กำรด ำเนินงำน อสสว. ภำยใต้งำนศูนย์
ให้บริกำร SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนศูนย์ให้บริกำร SME 
แบบครบวงจร(ศูนย์OSS) ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เ ป้ ำ ห ม ำย งำนศู นย์ ให้บริ กำร SME  
แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
สร้ำงอำสำสมัครส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม เพื่อด ำเนินงำนตำม
ภ ำ ร กิ จ ข อ ง ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  SME  
ครบวงจร (ศูนย์ OSS) อำทิ  
- ร่วมมือในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
ตำมหลักกำรพื้ นฐำนของกำร เป็น
อำสำสมัครส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (อสสว. ) ผ่ำนศูนย์
ให้บริกำร  SMEs ครบวงจรในพื้นที่   
เพื่อเช่ือมโยงมำตรกำรและเครื่องมือ
สนับสนุนของ สสว. ในกำรให้ค ำปรึกษำ
หรื อ ให้ กำรสนั บสนุ นแก่ วิ สำหกิ จ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 

- - - - นำงสำวกุลธิดำ 
ศรีประเสริฐ  
ฝ่ำยศูนย์ให้บริกำร 
SMEs ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ให้ ค ำปรึ กษำแนะน ำ  เป็นพี่ เ ลี้ ยง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์/ควำมเชี่ยวชำญ  
- เ ช่ื อมโยงหน่ วยงำนส่ ง เสริ ม  SME  
เสนอปัญหำ/ควำมต้องกำรในพื้นที่  เป็นต้น 
-เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
รวมถึงแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรืออุปสรรค
กำรด ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมในพ้ืนท่ี  
-ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่อำสำสมัคร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(อสสว.) และ สสว. จะได้พิจำรณำเห็นชอบ
ร่วมกัน 

ทั้งนี้ มีผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็น อสสว. 
จ ำ น วนทั้ ง สิ้ น  1 ,8 18 ร ำ ย  และ 
มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็น อสสว. 
จ ำนวน 448 รำย ประกอบด้วย  
1.หอกำรค้ ำไทยและสภำหอกำรค้ ำ 
แห่งประเทศไทย จ ำนวน 149 รำย 
2.สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ ำนวน 145 รำย 
3.สภำเกษตรกรแห่งชำติ จ ำนวน 60 รำย 
4.สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จ ำนวน 51 รำย 
5.สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 43 รำย 
เป็นผู้ ที่ พร้ อมให้ค ำปรึ กษำ/พี่ เลี้ ยง 
ถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ ์รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม  
และได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
เครื อข่ ำยหน่ วยงำนในพื้ นที่  โ ด ยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นกำรเ ช่ือมโยง
เครือข่ำยภำคเอกชนในพ้ืนท่ี และมุ่งเน้น
บูรณำกำร สนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบกำรในพื้นที่รวมถึง
ศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริกำร SME ครบ
วงจร และจัดงำนเสวนำ อสสว. เพื่อ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรท ำธุรกิจ กำรปรับตัวให้ เข้ำกับ
สถำนกำรณ์โรคโควิด-19 รวมถึงโอกำส
ด้ ำน เส้นทำง เศรษฐกิจชำยแดน / 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมคู่ค้ำ และ
เป็นกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยหน่วยงำน
ส่งเสริม SME ซึ่ งมีกำรจัดเสวนำใน
จังหวัดต่ำงๆ อำทิ อุดรธำนี เชียงใหม่ 
เชียงรำยนรำธิวำส ยะลำ ปรำจีนบุรี  น่ำน 

  (๒) งำนพัฒนำสิทธิประโยชน์และผลักดัน
ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อกำรประกอบกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๐๐๐๐ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : ผู้ประกอบกำร
ได้รับประโยชน์จำกสิทธิประโยชน์ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ 
๒,๐๐๐ รำย 
พัฒนำสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำร 
ที่ขึ้นทะเบียนผู้รับบริกำรภำครัฐ เพื่อเป็น

100 - - 2.6178 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
1.3689 

นำยจิรพันธ์  
สกุณำ 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำย 
ผู้ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรลดต้นทุนในกำรประกอบกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรประกอบธุรกิจ และ
พัฒนำกำรให้บริกำรผู้ประกอบกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสิทธิประโยชน์
เพื่อกำรประกอบกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน อำทิ 
ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ด้ำนโลจิสติกส์ เป็นต้น เป็นกลไก
หนึ่ งในกำรส่ งเสริ มผู้ ประกอบกำร 
ให้สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่ธุรกิจยุคใหม่  
รวมถึงเมื่อผู้ประกอบกำรเข้ำมำใช้สิทธิ
ประโยชน์เพื่อกำรประกอบกำรแล้วจะท ำให้
รับทรำบถึงข้อมูลของผู้ ประกอบกำร 
ที่เข้ำมำสู่ระบบกำรส่งเสริมอีกด้วย 

ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์จำก
สิ ทธิ ประ โยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บกำร
ประกอบกำรแล้วจ ำนวน 2,342 รำย ดังนี้ 
1. สสว. ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
จัดกิจกรรมสิทธิประโยชน์ในควำมร่วมมือ
เพื่อน ำผู้ประกอบกำรส่งเสริมกำรขำย
ออนไลน์บน Shopee ในแคมเปญ online 
marketplace 3 0  ปี  ก ล ต . จ ำ น ว น  
330 รำย เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มให้  SME เพิ่ มศั กยภำพและ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เท่ำทัน
กับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
เข้ำถึงโอกำสในกำรพัฒนำธุรกิจ 



แบบ กตน. ๒ 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.สสว. ได้ร่วมกับ บริษัทในเครือเจริญ 
โภคภัณฑ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ำกัด 
(ท็อปส์ ) ประชุมเพื่อหำรือเรื่องควำม
ร่วมมือกำรใช้โลโก้  "Thai SME สสว."  
คู่กับโลโก้ของหน่วยงำนพันธมิตร ณ จุด
ขำยที่เป็นสินค้ำของผู้ประกอบกำร SMEs 
และใช้ค ำส ำคัญ "SME ชัวร์" ผ่ำนแคมเปญ 
"SME Hybrid Fair" บนแพลตฟอร์ ม 
Shopee จ ำนวน 1,869 รำย  
3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ส ำหรับผู้ประกอบกำร  
ณ จังหวัดขอนแก่น สงขลำ และเชียงรำย 
จ ำนวน 143 รำย 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๑๑  
กำรปฏิรูปกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมำย เพื่อเอื้อต่อ
กำรท ำธุรกิจและกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน 

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำครัฐจัด
ให้มีสนำมทดลอง
แนวคิดทำงธุรกิจ
ผลิ ตภั ณฑ์  หรื อ
น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่
ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของหน่วยงำน 

(๑) โครงกำรสนับสนุนให้ SME เข้ำถึง
กำรจัดซื้อจัดจำ้งภำครัฐ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
(คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. 
๖๔ อนุมตัิให้ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ 
เม.ย.๖๕ และในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕ อนุมตัิให้
ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ ก.ย.๖๕) 

งบประมำณที่ ได้ รับจัดสรร : ๓๐.๐๐  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : มีระบบทะเบียน
ผู้ประกอบกำร และสินค้ำหรือบริกำรของ
ผู้ประกอบกำร SME 

สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลำง ด ำเนินงำน
มำตรกำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครั ฐเพื่ อให้
ผู้ประกอบกำร SME ได้เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐมำกขึ้น โดยออกกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่
รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ
จั ดซื้ อจั ดจ้ ำงสิ นค้ ำหรื อบริ กำรจำก
ผู้ประกอบกำร วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุ
และบัญชีรำยช่ือไว้กับ สสว. กฎกระทรวง
ดังกล่ำวได้ให้สิทธิประโยชน์ส ำหรับ SME ใน 
๒ ลักษณะ คือ กำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้
แต้มต่อกับผู้ประกอบกำร SME ในกำรเสนอ 

๑๐๐.๐๐ กำรรับรู้ในวงกว้ำงทั้งใน
ส่วนหน่วยงำนของรัฐ
และผู้ประกอบกำร SME 

- สสว. ร่วมกับ
กรมบญัชีกลำง 
เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับ
รำยละเอียดของ
มำตรกำรฯ และ
ขั้นตอนกำรขึ้น
ทะเบียนทั่ว
ประเทศ ทั้ง
แบบออนไลน์
และออฟไลน์ 
โดยในปี ๒๕๖๔ 
ด ำเนินกำร
ทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง 
๒,๘๕๖ 
หน่วยงำน  
- ด ำเนินกำร
เผยแพร่
ประชำสมัพันธ์
มำตรกำรฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
และเร่งสรำ้ง
กำรรับรู้ในกว้ำง 
ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ  อำทิ สือ่
โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ 
Social Media 
และประสำน

ภำระผูกพัน 
รอเบิกจ่ำย 
7.1224 

นำยสมยศ พิกุลเงิน 
ฝ่ ำยนโยบำยและ
แผนส่งเสริม SMEs 
๐๒ ๒๙๘๓๐๙๔ 
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รำคำสูงกว่ำผู้ประกอบกำรทั่วไปได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของรำคำต่ ำสุดของผู้ประกอบกำร
ที่ไม่ได้เป็น SME และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
วิธีเฉพำะเจำะจง (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท)  
ให้หน่ วยงำนของรั ฐจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงกับ
ผู้ประกอบกำร SME เป็นล ำดับแรกก่อน 

และเพื่ อเป็นกำรสนับสนุ น SME  
ให้ เข้ ำถึ งกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ  
(SME-GP) สสว. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์มำตรกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
และเร่งสร้ำงกำรรับรู้ในกว้ำงผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ อำทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์ Social Media และประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่  
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหำดไทย และ
กระทรวงพำณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่มำตรกำรฯ 
ให้ กับศูนย์ ให้บริกำร SMEs ครบวงจร  
(OSS -สสว) ช่วยประชำสัมพันธ์ ผ่ ำน
หน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นที่  

ทั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม / สัมมนำ / 
อบรมทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ 
๘,๓๘๕ รำย เป็นหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 
๖,๔๐๖ รำย จำก ๒,๘๕๖ หน่วยงำน เป็น
ผู้ประกอบกำร ๑,๙๗๙ รำย 

นอกจำกน้ี สสว. ได้มีข้อตกลงควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรเงิน ๘ แห่ง ได้แก่  
ธ.กรุงไทย ธ.พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธ.ออมสิน 

ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ  
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ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยำ  
ธ.กสิกรไทย และธ.ทหำรไทยธนชำต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำสินเช่ือของสถำบัน
กำรเงินให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียน SME เพื่อ 
กำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงไว้กับ สสว. ภำครัฐ  
(THAI SME-GP) เช่น สินเช่ือเพื่อกำรเป็น 
คู่ค้ำกับภำครัฐ สินเช่ือ Factoring ฯลฯ 
ครอบคลุมกำรรับงำนภำครัฐตั้งแต่ช่วงก่อน
รับงำน (Pre Finance) ช่วงหลังท ำสัญญำ 
(Post Finance) รวมถึ งรู ปแบบเงิ นทุ น
หมุนเวียนเพื่อเสริมสภำพคล่อง 

พร้อมกันนี้ สสว. ได้จัดท ำระบบขึ้น
ทะเบียน SME เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
(www.thaismegp.com) โดยจ ำแนกกำร
ใช้งำนตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่กฎกระทรวง
ก ำหนดคือ ๑) ผู้ประกอบการ SME  
เข้ามาขึ้นทะเบียนกิจการและสินค้าหรือ
งานบริการ และ ๒) หน่วยงานของรัฐเข้า
มาตรวจสอบรายการสินค้าหรืองาน
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ 
และด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงและคู่มือการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ทั้งนี้ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Small) เริ่ มลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายการขึ้นทะเบียน
ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
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ข น า ด ก ล า ง ( Medium) ส่ ง ผ ล ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุน 
ให้ เ ข้ าถึ งการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ 
มีความครอบคลุม SME ทุกขนาด โดยมี
ผู้ ประกอบกำรขึ้นทะเบียน  SME เพื่ อ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐแล้ว จ ำนวน  
๑42,143 รำย แบ่งเป็น 
- นิติบุคคล จ ำนวน 79,225 รำย 
- บุคคลธรรมดำ จ ำนวน 60,610 รำย 
- วิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 2,308 รำย  

โ ด ย มี จ ำ น ว น สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร 
1,076,671 รำยกำร  
มีมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด จ ำนวน 
๓93,284 ล้ำนบำท  
(ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2564 – มิถุนำยน 
2565 )  
และมีหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรซื้อขำย 
สูงที่สุด คือ กรมชลประทำน จ ำนวน 
37,449 ล้ำนบำท และผู้ประกอบกำรใน
จังหวัดที่ได้รับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด 
คือ กรุงเทพฯ จ ำนวน 101,386 ล้ำนบำท 

  (๒) โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรเพื่อกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๒๘.๐๐๐๒  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
๑. อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร

เข้ำสู่ระบบทะเบียน SME เพื่อกำร

100 - - 11.2548 
มีภำระผูกพันรอ

เบิกจ่ำย  
16.0800 

น.ส.สิริสุข  
เครือนพรัตน์  
ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๒๙๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ งภ ำครั ฐแก่  MSME 
๒,๕๐๐ รำย 

๒. ผู้ประกอบกำรได้ รับกำรพัฒนำ
ยกระดับศักยภำพ ๕๐๐ รำย 

ด ำ เนิ นงำนต่ อ เนื่ องจำกปี  ๒๕๖๔  
โดยยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำรใน 
กลุ่ มอุ ตสำหกรรม ซึ่ งจะส่ งผล ให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้แก้ปัญหำหรือ
ยกระดับศักยภำพ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและ
สะท้อนเป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้  
ประกอบด้วย อุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
ธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง , อุตสำหกรรมดิจิทัลและ
ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง และ อุตสำหกรรม 
กำรบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรในหลำยพื้นที่ 
ทั่วประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น 2,576 รำย 
จำก 3 กลุ่ม อุตสำหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรเข้ำถึง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรทั้ง 3 กลุ่ม
อุตสำหกรรมและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง  
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ
ผู้ ป ร ะกอบกำร  ให้ เ ข้ ำ สู่ ต ล ำดจั ด 
ซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ จ ำนวนทั้งสิ้น 500 
ร ำย  ประกอบด้ ว ย  อุ ตสำหกรรม
กำรแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จ ำนวน 
150 รำย อุตสำหกรรมดิจิทัลและธุรกิจ
ที่ เกี่ยวเนื่อง จ ำนวน 200 รำย และ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

อุ ตสำหกรรมกำรบิ นและธุ ร กิ จที่
เกี่ยวเนื่อง จ ำนวน 150 รำย  

  (๓) โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรเพื่อ
กำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครั ฐ - กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรให้สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ (SME-Restart) – จัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๕๒.๗๐ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
๑. สร้ำงกำรรับรู้ในกำรเข้ำสู่ระบบกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ๒๐๐,๐๐๐ รำย 
๒. มีผู้ประกอบกำรลงทะเบียนในระบบ

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ๕,๐๐๐ รำย 
๓. ผู้ประกอบกำรได้ รับกำรพัฒนำ

ยกระดับศักยภำพ เข้ำสู่ระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ ๑,๐๐๐ รำย  

ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี ๒๕๖๔ โดย
ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ ผู้ประกอบกำร 
MSME ในกำรเข้ำถึงระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ และเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แก่
หน่ วย งำนภำครั ฐ ในกำรส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ประกอบกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ รวมทั้งกำรพัฒนำยกระดับ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ 

100 เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ 

COVID 19 
ผู้ประกอบกำร มีควำม
ประสงคเ์ข้ำร่วมกำร
อบรมผ่ำนทำงระบบ 

Zoom มำกกว่ำเข้ำมำ
ร่วมงำน ณ สถำนท่ี 

จัดงำน 

- 6.9672 
มีภำระผูกพันรอ

เบิกจ่ำย 
41.9669 

นำงสำวเพชรมณี  
ดำวเวียง 
ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๐๘๗ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัจจุบัน มีกำรประชำสัมพันธ์  ผ่ ำน
ช่องทำง Facebook ช้ี ช่องรวย Smart 
SME / เผยแพร่สปอตวิทยุ และสำรคดีทำง
วิ ท ยุ ผ่ ำ น เ ค รื อ ข่ ำ ย  MCOT Radio 
Network ทั่วประเทศ และสื่อโทรทัศน์  
เป็นต้น 
ทั้งนี้ มีจัดอบรมและลงพื้นที่ เพื่อสร้ำง 
กำรรับรู้ ใน 12 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
จ.ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี เชียงรำย อุดรธำนี 
สกลนคร หนองบัวล ำภู นครปฐม ขอนแก่น 
เพชรบุรี  ลพบุรี  นครรำชสีมำ อยุธยำ 
เพชรบู รณ์  และ เ ชี ยงใหม่  ท ำให้ มี
ผู้ประกอบกำร เข้ำถึงระบบกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐ จ ำนวน 455,000 รำย  
โดยมีผู้ประกอบกำรกำรที่ลงทะเบียน 
ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ จ ำนวน 
10,829 รำย และได้ รับกำรพัฒนำ
ยกระดับศักยภำพเข้ำสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง 
จ ำนวน 1,012 รำย 

 
  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยเร่งด่วนเรื่องที่ 
๓  มำตรกำรเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับควำมผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
 

๓.๔ ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

(๑) โครงกำร SME ปรับตัวรับมือ VUCA 
World ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๑๘.๗๐๙๖  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : ผู้ประกอบกำร
ได้ รั บกำรยกระดั บควำมสำมำรถ 
กำรแข่งขันธุรกิจผ่ำนโปรแกรม SME 
VUCA PROACTIVE ๗๐ กิจกำร 

สสว. ร่วมกับ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
และมหำวิทยำลัยศิลปำกร ด ำเนินงำน
ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร SME 
ภำคบริกำร ซึ่งเป็นภำคเศรษฐกิจที่สร้ำง
รำยได้ให้แก่ประเทศในระดับสูง โดยกำร
ด ำเนินธุรกิจด้วยองค์ควำมรู้ ให้สำมำรถ
สร้ำงควำมแตกต่ำงและควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำร อำทิ เช่น 
กำรบริกำรแนวคิดใหม่ (New Service 
Concept)  กำรพัฒนำกระบวนกำร
ให้บริกำรใหม่ (New Service Process) 
กำรให้บริกำรที่ เหนือควำมคำดหวัง 
(Beyond Expectation Service) 
กำรพัฒนำบริกำรเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้ำเฉพำะ (New Market Segment) 
กำรใช้ข้อมูลลูกค้ำ เพื่อก ำหนดและ
ปรับแต่งบริกำร (Data Analytics) และ
กำรสร้ ำ ง โม เดลธุ รกิ จบริ ก ำร ใหม่   
(New Service Business Model) 

100 - - 14.8952 
มีภำระผูกพัน 
รอเบิกจ่ำย 
3.7046 

นำงสำวภัทรภร  
ขันธวงศ ์
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๒๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๔๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เหล่ำนี้  ให้สอดคล้องกับกระแสนิยม 
ของโลก และพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต 
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ โ ร งแรม ร้ ำนอำหำร  
กำรท่ อ ง เที่ ย ว  กำรแพทย์ วิ ถี ใ หม่   
กำรดูแลผู้สูงอำยุ ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น  
ซึ่ งธุรกิจบริกำรจะเป็นทัพหน้ำของ
เศรษฐกิจส ำคัญในอันที่จะน ำประเทศ
ไทยแข่งขันกับเวทีกำรค้ำโลก 

ทั้งนี้  สสว. และ หน่วยร่วมด ำเนินงำน 
(ม.ศิลปำกร และ ม.ธรรมศำสตร์) ร่วมกับ
โค้ชที่ปรึกษำและผู้เช่ียวชำญ ยกระดับ
ศักยภำพ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ น ำพำ
ผู้ประกอบกำรภำคบริกำร จ ำนวน 76 
รำย ฝ่ำวิกฤต VUCA World สร้ำงโมเดล
ธุรกิจบริกำรใหม่ (New service business 
model) และมีผู้ประกอบกำร จ ำนวน  
7 รำย ที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด 
SME VUCA World Award เพื่ อค้ นหำ 
Role Model ต้ น แ บ บ  New service 
business model สำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจรวม 865.5215 ล้ำนบำท 

นโยบำยเร่งด่วนเรื่องที่ 
๖ กำรวำงรำกฐำนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนำคต 

๖.๔ กำรพัฒนำ
ทักษะของ
ผู้ประกอบกำร
อัจฉริยะทั้งในส่วน
ผู้ประกอบกำร 
ขนำดกลำง  
ขนำดย่อม 
เกษตรกร รวมถึง

(๑) โครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์
ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖.๒๐๕๖ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : 

100 - - 6.4267 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย
9.5684 

นำงสำวสุนทรีย์  
เจตนำนุเครำะห ์
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๔๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประกอบกำร 
ยุคใหม ่

๑. มีรำยงำนกำรศึกษำและวิเครำะห์
แนวกำรพัฒนำคลัสเตอร์รูปแบบ
ต่ำงๆ ๑ เรื่อง 

๒. มีคลัสเตอร์ที่เข้ำรับกำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศ ๒ คลัสเตอร์ 

ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ โดย สสว. ร่ วมกั บสถำบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรเฉพำะกลุ่ม ซึ่ งมีควำม
ต้องกำรควำมช่วยเหลือที่แตกต่ำงกัน และ
จ ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเฉพำะส ำหรับ SME แต่ละกลุ่ม 
ส ร้ ำ งค ว ำม เ ช่ื อม โ ย งกั น ร ะห ว่ ำ ง
ผู้ประกอบกำรตลอดจนกระบวนกำร 
ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ  
โดยเน้นกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำเป็นแนวทำงหลัก รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล และกำรวำงแผนทรัพยำกร
ทำงธุรกิจของคลัสตอร์(Cluster Resource 
Planning) เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงสูงสุดของทรัพยำกร พัฒนำและ
ยกระดับไปสู่กำรเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ 
และสำมำรถขยำยผลไปยังกลุ่มคลัสเตอร์ 
SMEs อื่นๆ ได้ สอดรับกับนโยบำยกำร
วำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจสู่อนำคตใน
กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรยุค
ใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะน ำไปสู่



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๔๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
อย่ำงยั่งยืนของประเทศต่อไป 

กำรด ำเนินงำน สสว.ร่วมกับ สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง มีผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมอบรม
พัฒนำและยกระดับศักยภำพเชิงลึก จำกทีม
โค้ชที่ปรึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น 150 รำย จำก 
2 กลุ่ม คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์
ธุรกิจอำหำรแปรรูป จ ำนวน 75 รำย และ 
คลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภำพกัญชำ- 
กัญชง จ ำนวน 75 รำย ซึ่งกำรพัฒนำและ
ยกระดับศักยภำพ ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร อำทิ ทำงด้ำนกำรตลำด 
นวัตกรรม และ มำตรฐำนกำรผลิต เป็นต้น 
นอกจำกนี้ มีกำรขยำยช่องทำงและโอกำส
ทำงกำรตลำดให้กับผู้ประกอบกำร โดย
กำรส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบกำร 
รู้ จั กและเข้ ำใจ กำรใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ อำทิ Shopee, Lazada ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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