
 

 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 
รายไตรมาส (เดอืนตลุาคม 2564 ถึงกันยายน 2565) 

จัดทําโดย 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ$ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

สามารถดาวน'โหลด 

ไฟล'รายงานไตรมาสได*ที่ QR Code:  

Vision: 

เป4นผู*ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศกัยภาพ MSME                  
สู�ความมั่งคั่งอย�างย่ังยืน 
 

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

 

Core Value: 
 
Professional  
บุคลากรมีความเป4นมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพทีด่ีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค'กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคุณธรรม 
 

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 

10 

หน'า 

63 
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รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน0า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส�งเสรมิ MSME ประจําป� 2565 
บทที ่

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

02 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
 ความเป�นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 
 ความเชื่อมโยงแผนระดับต"างๆ 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565  

รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ตามบทบาทและภารกิจของ สสว. แบ"งการดําเนินงานออกเป�น 4 ยุทธศาสตร0 
- ยุทธศาสตร0ท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด8วย BIG DATA 

- ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนากลไกการส"งเสริมให8เข8าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

- ยุทธศาสตร0ท่ี 3 สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโตและก8าวสู"สากล 

- ยุทธศาสตร0ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพองค0กรให8มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 

การดําเนินโครงการงบกลาง ป$ 2562 และป$ 2563 - 2564  

 



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

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน0า 2 
 

บทที ่1 การส�งเสรมิ MSME ประจาํป� 2565 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01   งบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565    

สสว. ได8รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 

บาท เป�นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมท้ังได8รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ

เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช8เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมท้ังสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป�นค"าใช8จ"ายในการดําเนินงาน

และบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส"งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต8

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณรวม

ค*าใช0จ*ายในการดําเนินงาน    
และบริหารกองทุน 

 

02   แผนปฏิบตัิการของ สสว. ประจําป� 2565  

ค*าใช0จ*ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน  

336,965,300 บาท  (27.51%)  (27.51%) 

(11.31%) 

งบประมาณส*งเสริมและสนับสนุน  MSME
ภายใต0แผนปฏิบัติการฯ  

887,914,800 บาท ( 72.49%)   

ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ด0วย BIG DATA 

1 

(10.96%) 2 
พัฒนากลไกการส*งเสริม
ให0เข0าถึง MSME และ
เศรษฐกิจชุมชน 

(45.94%) 3 

(  4.27%) 
เพิ่มศักยภาพองคHกร 
ให0มีสมรรถนะสูง 4 

สร0างสังคมผู0ประกอบการ
ให0เติบโตและก0าวสู*สากล 

ความเป*นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 
สสว. จัดทําแผนยุทธศาสตร0 สสว. ระยะ 5 ป$ มาแล8ว 3 ช"วงระยะเวลา ดังน้ี ช"วงท่ี 1 ป$ 2550-

2554 ช"วงท่ี 2 ป$ 2555-2559 และปaจจุบัน สสว. ได8จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป$ 2565 ซ่ึงอยู"
ในช"วงท่ี 3 ป$ 2560-2565 และได8ขยายระยะเวลาของแผนฯ ให8สอดคล8องกับระยะเวลาของแผน
แม"บทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร0ชาติ อันเป�นผลมาจากสถานการณ0โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 

แผนแม"บทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร0ชาติ อันเป�นผลมาจากสถานการณ0โควิด-19 พ.ศ.
2564-2565 และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศให8 “พร-อมรับ” (Cope) “ปรับตัว” 
(Adapt) “เปลี่ยนแปลงเพ่ือพร-อมเติบโต” (Transform) แผนปฏิรูปประเทศด8านเศรษฐกิจ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนการส"งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย"อม พ.ศ.2564-2565 โดยมุ"งเน8นให8การช"วยเหลือและพัฒนาให8
ผู8ประกอบการ MSME “อยู�รอด” โดยการบรรเทาปaญหาและฟefนฟูธุรกิจท่ีได8รับผลกระทบจาก
สถานการณ0 COVID-19 การปรับเปล่ียนรูปแบบ การลดขนาดธุรกิจ ลดการจ8างงาน เป�นต8น     
“อยู�เป*น” โดยการสร8างความพร8อมให8 SME ในการเข8าสู"การแข"งขันในบริบทใหม"ทางเศรษฐกิจ 
การค8าขายออนไลน0 และ “อยู�ยาว” โดยการสร8างความพร8อมให8กับ SME ในการเข8าสู"การแข"งขัน
ในบริบทใหม"ทางเศรษฐกิจ การแก8ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข8อบังคับ ให8เอื้อต"อการดําเนินธุรกิจ 

อยู*รอด 

อยู*เปJน 

อยู*ยาว 

การบรรเทาปKญหาและฟNOนฟูธุรกิจท่ีได0รับ
ผลกระทบจากสถานการณH COVID-19 
>> ตอบรับสถานการณH 

การสร0างความพร0อมให0 SME ในการเข0าสู*
การแข*งขันในบริบทใหม*ทางเศรษฐกิจ 
>> พร0อมแข*งขันเม่ือฟNOนตัว 

การปรับสภาพแวดล0อมทางธุรกิจให0เกิด
ความสะดวกแก* SME 
>> สร0างบริการรัฐท่ีครอบคลุม 

Cope 

Adapt 

Transform 

รวมทัง้สิน้ 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 – กันยายน 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน0า 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ฝmายกลยุทธ0องค0กร สํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม  

ที่มา: ฝmายกลยุทธ0องค0กร สํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม  



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

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน0า 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนE: “เป*นผู-ช้ีนําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู�ความม่ังค่ังอย�างยั่งยืน” 

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

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

แผนปฏิบตัิการของ สสว. ประจําป� 2565 

ผู-ประกอบการได-รับการพัฒนา จํานวน 301,884 ราย ผลลัพธE : ร-อยละของผู-ประกอบการได-รับความช�วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70-80 

ผ"านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 27 ก.ค. 2564 



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

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน0า 5 
 

 

 

ความเป�นมา 
1. คณะกรรมการบริหารสํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ในคราวประชุมครั้งท่ี 

8/2564 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ได8อนุมัติแผนปฏิบัติการของ สสว. ป$ 2565 โดยมีเปoาหมายผู8ประกอบการ
ได8รับการส"งเสริม จํานวน 301,884 ราย มูลค"าทางเศรษฐกิจ จํานวน 8,596.0028  ล8านบาท และได8นําไปใช8ใน
การจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลของ สสว. ในด8านต"างๆ 

2. คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2565 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ได8มีมติอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS ป$งบประมาณ 2565 จากเดิม สิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2565 เป�น สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 และอนุมัติให8ขยายระยะเวลาการใช8วงเงิน
งบประมาณ จากเดิม มีระยะเวลาการใช8วงเงินงบประมาณในการขอรับความช"วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย"อม มีระยะเวลา 6 เดือนนับต้ังแต"มีการลงนามในสัญญา แต"ไม"เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เป�น 
มีระยะเวลาการใช8วงเงินงบประมาณในการขอรับความช"วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2566 พร8อมกับอนุมัติให8กันเงินไว8จ"ายเหลื่อมป$ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารฯ ว"า
ด8วยการรับและเบิกจ"ายเงินกองทุนส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม พ.ศ.2544 ข8อ 28 เพ่ือดําเนินงาน
โครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 

3. คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565  มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงเปoาหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ในยุทธศาสตร0ท่ี 3 สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโต
และก8าวสู"สากล จํานวนผู8ประกอบการ จากเดิม จํานวน 18,434 ราย เป�น จํานวน 12,910 ราย และมูลค"าทาง
เศรษฐกิจภาพรวม จากเดิม จํานวน 8,596.0028 ล8านบาท เป�น จํานวน 7,311 ล8านบาท 

แนวทางการปรับปรุงเปoาหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 
1. สสว. ได8วิเคราะห0ทบทวนสถานการณ0จากปaจจัยภายในและภายนอกท่ีส"งผลกระทบต"อเปoาหมายของ 

สสว. และได8ดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหารฯ ในการขยายระยะเวลาและเปoาหมายของโครงการส"งเสริม
ผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS ป$ 2565 โดยในการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือ
วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 ได8อนุมัติปรับปรุงเปoาหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารฯ โดยให8นําเปoาหมายผู8ประกอบการ จํานวน 5,524 ราย มูลค"าทางเศรษฐกิจ จํานวน 1,285.00258 
ล8านบาท ไปบรรจุเป�นเปoาหมายเพ่ิมในแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2566  

2. ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2565 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 
2565 และในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 โดยได8ปรับปรุงเปoาหมายแผนปฏิบัติการ
ของ สสว. ประจําป$ 2565 ภายใต8ยุทธศาสตร0ท่ี 3 สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโตและก8าวสู"สากล “โครงการ

การปรับปรุงเปXาหมายแผนปฏิบตัิการของ สสว. ประจําป� 2565  
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ส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS ป$ 2565 ในส"วนของกิจกรรมช"วยเหลือผู8ประกอบการให8สามารถดําเนินธุรกิจ
ต"อไปได8 (SME Restart) โดยลดจํานวนผู8ประกอบการลงจํานวน 5,524 ราย และลดมูลค"าทางเศรษฐกิจลง จํานวน 
1,285.00258 ล8านบาท ซ่ึงทําให8ต8องปรับปรุงภาพรวมของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ใหม" ดังนี้  

(1) จํานวนผู8ประกอบการ จากจํานวน 301,884 ราย เป�นจํานวน 296,360 ราย 
(2) มูลค"าทางเศรษฐกิจภาพรวม จากจํานวน 8,596.0028 ล8านบาท เป�นจํานวน 7,311 ล8านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ได8ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของ สสว. ซ่ึงแบ"ง
การดําเนินงานออกเป�น 4 ยุทธศาสตร0 โดยได8รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 บาท เป�นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอก
งบประมาณ 220,000,000 บาท รวมท้ังได8รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท  
(ใช8เงินคงเหลือกองทุน สมทบ) รวมท้ังส้ิน 1,224,880,100 บาท สําหรับเป�นค"าใช8จ"ายในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส"งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 
บาท ภายใต8แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

และจากการปรับปรุงเปoาหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ภายใต8ยุทธศาสตร0ท่ี 3 
สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโตและก8าวสู"สากล “โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS ป$ 2565 ใน
ส"วนของกิจกรรมช"วยเหลือผู8ประกอบการให8สามารถดําเนินธุรกิจต"อไปได8 (SME Restart) โดยลดจํานวน
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ผู8ประกอบการลงจํานวน 5,524 ราย และลดมูลค"าทางเศรษฐกิจลง จํานวน 1,285.00258 ล8านบาท ซ่ึงทําให8ต8อง
ปรับปรุงภาพรวมของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ใหม" ดังนี้ 

ยุทธศาสตร0ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด8วย BIG DATA HIP 

กลุ"มเปoาหมาย:  
หน"วยงานภาครัฐ เอกชน 
ทั้งในและต"างประเทศ 

เปoาประสงค0:  
เป�นทีย่อมรับในฐานะของผู8ช้ีนําในการขับเคลือ่นและเพ่ิม
ศักยภาพ MSME และมีข8อมูลทีน่"าเช่ือถือ ถูกต8อง 
ครบถ8วน ทนัสมัยและเป�นประโยชน0 

ตัวช้ีวัด: 
1. จํานวนมาตรการ/แผนงานที่มีผลกระทบสูงต"อ GDP  

(High Impact) ที่ถูกดําเนินการ จํานวน 1 เร่ือง 
2. พัฒนาฐานข8อมูล MSME 1 ฐานข8อมูล  

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
6,000 ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ชื่องาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป̀าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEที่ 1 138,550,800 

(ร-อยละ 11.31) 
- 6,000 

1.1  บูรณาการแผนและสร8างความร"วมมือใน
การส"งเสริม MSME ของประเทศ (HIP) 

1. งานบูรณาการเครือข"ายด8านการส"งเสริม SME 7,370,100 2 เร่ือง 6,000 

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

3. งานติดตามประเมินผลการส"งเสริม MSME 10,031,900 4 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

4. งานสร8างเครือข"ายความร"วมมือและเสนอแนะนโยบาย
ส"งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 

70,032,800 10 
1 

เร่ือง 
งาน 

- 

1.2  พัฒนา เช่ือมโยงฐานข8อมูลและวิเคราะห0
ผลกระทบทางเศรษฐกิจด8าน MSME 
(Data Center) 

5. งานพัฒนาฐานข8อมูล MSME (Big Data / Master 
Data) 

9,989,100 1 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

6. งานศกึษาข8อมูลเชิงลกึรายพ้ืนที่และพัฒนากลไกการ
เช่ือมโยงระบบส"งเสริม MSME 

18,039,500 2 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

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

ยุทธศาสตร0ที่ 2 พัฒนากลไกการส"งเสริมให8เข8าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน SMART SERVICE 

กลุ"มเปoาหมาย:  
หน"วยงานภาครัฐ เอกชน 
ในพ้ืนที่และผู8ประกอบการ 
MSME 

เปoาประสงค0:  
ผู8ประกอบการเข8าถึงการบริการและสร8างระบบนิเวศ 
ที่สนบัสนุนการทําธุรกิจของผู8ประกอบการและใช8งาน 
ได8จริง 

ตัวช้ีวัด: 
3. จํานวน MSME ที่เข8าถึงบริการ Online และ Offline  

ไม"น8อยกว"า 283,450 ราย 
4. พัฒนาและยกระดับระบบสนบัสนุนและเช่ือมโยงระบบนิเวศ

เพ่ือการประกอบธุรกิจ 4 ระบบ 

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
265 ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ชื่องาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป̀าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEที่ 2 134,280,400 

(ร-อยละ 10.96) 
- 265 

2.1   พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการประกอบการ 
(Ecosystem) 

8. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและ
ผลกัดันให8เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME 

7,555,700 2 เร่ือง - 

9. งานพัฒนาสทิธิประโยชน0และผลักดันให8เกิดข้ึนจริงเพ่ือ
การประกอบการ 

4,000,000 2,000 ราย 15 

2.2   ยกระดับการให8บริการของศูนย0 OSS 
และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ            
(Smart Service) ให8ตอบสนองต"อความ
ต8องการของ SME และผู8ใช8บริการได8
จริง 

10. งานศูนย0ให8บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย0 OSS) 68,024,200 180,200 ราย 180 

11. งานพัฒนาระบบให8บริการ SME Access 29,456,300 1 
101,250 

ระบบ 
ราย 

70 

12. งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ 8,474,800 1 ระบบ - 
13. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อ

จัดจ8างภาครัฐ 
8,741,000 1 ระบบ - 
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ยุทธศาสตร0ที่ 3 สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโตและก8าวสู"สากล SMART SME 

กลุ"มเปoาหมาย:  
ผู8ประกอบการ MSME  
รายประเด็นและเฉพาะกลุ"ม 

เปoาประสงค0:  
สร8างสังคมผู8ประกอบการที่เข8มแข็ง 

ตัวช้ีวัด: 
5. จํานวนผู8ประกอบการใหม"และผู8ประกอบการ MSME  

ได8รับการพัฒนาศักยภาพ ไม"น8อยกว"า 12,910 ราย 

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
1,046 ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ชื่องาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป̀าหมาย 

   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 

 รวมยุทธศาสตรEที่ 3 562,742,100 

(ร-อยละ 45.94) 

- 2,331.0028 

3.1  ส"งเสริมการเร่ิมต8นธุรกิจ  
      (Early Stage/Startup) 

15. โครงการพัฒนาผู8ประกอบการใหม"เข8าสู"ธุรกิจอนาคต  
     Next Normal 

10,262,200 50 ราย 150 

3.2  พัฒนาผู8ประกอบการรายย"อยให8
ประกอบธุรกิจอย"างมืออาชีพ (Micro) 
(Formalization) 

16.  โครงการยกระดับผู8ประกอบการรายย"อย  
      (MSME Step up) 

30,866,100 1,300 ราย 100 

17.  โครงการพัฒนาผู8ประกอบการเพ่ือสร8างความเข8มแข็ง
แก"ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

4,965,400 230 ราย 6 

3.3  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย"อมให8ก8าวสู"ธุรกิจใหม" (Small & 
Medium) 

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

3.4  พัฒนาและยกระดับผู8ประกอบการ
ต8นแบบ (Strong / Idol) 

19. โครงการประกวด MSME National Awards 7,975,100 2,060 ราย 40 
20. โครงการพัฒนาและยกระดับคลสัเตอร0ต8นแบบ 
     สู"ความเป�นเลิศ 

16,205,600 1 
2 

เร่ือง 
คลัสเตอร0 

200 

3.5  ส"งเสริมและมุ"งเปoาผู8ประกอบการ
(Focused Target) 

21. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ8าง 
     ภาครัฐ 

28,000,200 3,000 ราย 120 

22. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ8าง 
     ภาครัฐ (SME Restart) 

52,700,000 6,000 ราย 240 

23. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS 20,067,900 200 ราย 120 
24. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS  
     กิจกรรมช"วยเหลือผู8ประกอบการให8สามารถดําเนิน 
     ธุรกิจต"อไปได8 (SME Restart)-BDS 

372,990,000 - ราย - 

 

ยุทธศาสตร0ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค0กรให8มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) SMART Organization 

กลุ"มเปoาหมาย:  
บุคลากร สสว. 

เปoาประสงค0:  
พัฒนาองค0กรให8มีสมรรถนะสงูและสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานและทศิทางขององค0กร 

ตัวช้ีวัด: 
6. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ไม"น8อยกว"า 4.1500 คะแนน 
7. ปรับปรุงกระบวนการที่สาํคญั จํานวน 10 กระบวนการ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช8ในการปฏิบัติการ ไม"น8อยกว"า 2 

ระบบ 

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
- ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ชื่องาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป̀าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEที่ 4 389,306,800 

(ร-อยละ 31.78) 
- - 

4.1  ปรับโครงสร8างองค0กรให8สอดคล8อง 
      กับบทบาทภารกิจองค0กร 

25. งานทรัพยากรมนษุย0 10,108,500 245 ราย - 
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กลยุทธE/แผนงาน ชื่องาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป̀าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
4.2   ยกระดับการบริหารจัดการสู" Smart 

Office 
26. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงาน 
       จัดการสาํนักงาน Smart Office 

16,960,700 2 ระบบ - 

4.3   ผลักดันองค0กรให8เน8นประสทิธิผลและมี
ธรรมาภิบาล 

27. งานสนบัสนุนและวางแผนองค0กร 3,000,000 2 เร่ือง - 

28. งานพัฒนาองค0กรตามแนวทาง PMQA 4.0 2,000,000 1 เร่ือง - 
29. งานเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
     และนโยบายรัฐ 

12,332,100 1 เร่ือง - 

30. งานบริหารจัดการด8านการเงิน 7,940,200 2 เร่ือง - 

ค"าใช8จ"ายในการดําเนินงานและบริหารกองทนุ 336,965,300 - - - 
 

งบประมาณรวม (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 579,190,100 บาท เงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท 
และขอใช-เงินคงเหลือกองทุน เพ่ิมเตมิ 425,690,000 บาท) 

1,224,880,100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการดําเนินโครงการงบกลาง ป$ 2562 และป$ 2563 - 2564 ท่ีได8รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม และอยู"ระหว"างดําเนินการ 

ประกอบด8วย  

(1) ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได-แก�  

(1.1) โครงการสนับสนุนให8 SME เข8าถึงการจัดซ้ือจัดจ8างภาครัฐ งบประมาณ 30,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565   

(2) ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป*นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอื่นๆ ได-แก� 

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)  
 งบประมาณ 20,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  
(2.2) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3  
  (Doing Business Phase 3) งบประมาณ 40,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2566  

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

(3.1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย ดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมแห"งประเทศไทย (ธพว.) 
ได8รับวงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท ส้ินสุดแล8วเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

(3.2) โครงการ บสย. SMEs สร8างไทย ดําเนินการโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม (บสย.) ได8รับวงเงินจัดสรร 
5,000,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 19 กุมภาพันธ0 2573 



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

บทท่ี 3 การเบิกจ*ายงบประมาณรายจ*ายประจําป�งบประมาณ 2562-2565 - หน-า 63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

บทที ่

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 ท่ีได�รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

(4) งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย 



บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 - หน�า 10 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั 
ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป' 2565 

บทท่ี 
2 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

 ความเป�นมา 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
 ผลการดําเนินงานช"วงเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ผลการดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563-2564 ท่ีได,รับ

การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม และอยู"ระหว"างดําเนินการ ประกอบด,วย  
 ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได,แก" 

(1) โครงการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ  

 ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป�นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และ

โครงการอ่ืนๆ ได,แก" 

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

(2) โครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 

(Doing Business Phase 3) 

 ป� 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได,แก" โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย 

(1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย ดําเนินการโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย"อมแห"งประเทศไทย (ธพว.) 

(2) โครงการ บสย. SMEs สร,างไทย ดําเนินการโดย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย"อม (บสย.) 

 



บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 - หน�า 11 
  

บทที ่2 ผลการดาํเนนิงาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจาํป' 2565 

 

 

 ความเป&นมา  
1. คณะกรรมการบริหารสํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ในคราวประชุมครั้งท่ี 

8/2564 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ได,อนุมัติแผนปฏิบัติการของ สสว. ป� 2565 โดยมีเป[าหมายผู,ประกอบการ
ได,รับการส"งเสริม จํานวน 301,884 ราย มูลค"าทางเศรษฐกิจ จํานวน 8,596.0028  ล,านบาท และได,นําไปใช,ใน
การจัดทําตัวช้ีวัดการประเมินผลของ สสว. ในด,านต"างๆ 

2. คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ได,มีมติอนุมัติขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการส"งเสริมผู,ประกอบการผ"านระบบ BDS ป�งบประมาณ 2565 จากเดิม ส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2565 เป�น ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 และอนุมัติให,ขยายระยะเวลาการใช,วงเงินงบประมาณ จาก
เดิม มีระยะเวลาการใช,วงเงินงบประมาณในการขอรับความช"วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม 
มีระยะเวลา 6 เดือนนับต้ังแต"มีการลงนามในสัญญา แต"ไม"เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เป�น มีระยะเวลาการใช,
วงเงินงบประมาณในการขอรับความช"วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2566 พร,อมกับอนุมัติให,กันเงินไว,จ"ายเหล่ือมป�ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารฯ ว"าด,วยการรับและ
เบิกจ"ายเงินกองทุนส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม พ.ศ.2544 ข,อ 28 เพื่อดําเนินงานโครงการจนส้ินสุด
ระยะเวลาโครงการ 

3. คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565  มีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงเป[าหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 ในยุทธศาสตร`ท่ี 3 สร,างสังคมผู,ประกอบการให,เติบโต
และก,าวสู"สากล จํานวนผู,ประกอบการ จากเดิม จํานวน 18,434 ราย เป�น จํานวน 12,910 ราย และมูลค"าทาง
เศรษฐกิจภาพรวม จากเดิม จํานวน 8,596.0028 ล,านบาท เป�น จํานวน 7,311 ล,านบาท 

� การดําเนินงาน 
1. สสว. ได,วิเคราะห̀ทบทวนสถานการณ̀จากปaจจัยภายในและภายนอกท่ีส"งผลกระทบต"อเป[าหมายของ สสว. 

และได,ดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหารฯ ในการขยายระยะเวลาและเป[าหมายของโครงการส"งเสริม
ผู,ประกอบการผ"านระบบ BDS ป� 2565 โดยในการประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือ
วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 ได,อนุมัติปรับปรุงเป[าหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารฯ โดยให,นําเป[าหมายผู,ประกอบการ จํานวน 5,524 ราย มูลค"าทางเศรษฐกิจ จํานวน 1,285.00258 
ล,านบาท ไปบรรจุเป�นเป[าหมายเพ่ิมในแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566  

2. ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 
และในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 โดยได,ปรับปรุงเป[าหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. 

        ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 



บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 - หน�า 12 
  

ประจําป� 2565 ภายใต,ยุทธศาสตร`ท่ี 3 สร,างสังคมผู,ประกอบการให,เติบโตและก,าวสู"สากล “โครงการส"งเสริม
ผู,ประกอบการผ"านระบบ BDS ป� 2565 ในส"วนของกิจกรรมช"วยเหลือผู,ประกอบการให,สามารถดําเนินธุรกิจต"อไปได, 
(SME Restart) โดยลดจํานวนผู,ประกอบการลงจํานวน 5,524 ราย และลดมูลค"าทางเศรษฐกิจลง จํานวน 
1,285.00258 ล,านบาท ซึ่งทําให,ต,องปรับปรุงภาพรวมของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 ใหม" ดังน้ี  

(1) จํานวนผู,ประกอบการ จากจํานวน 301,884 ราย เป�นจํานวน 296,360 ราย 
(2) มูลค"าทางเศรษฐกิจภาพรวม จากจํานวน 8,596.0028 ล,านบาท เป�นจํานวน 7,311 ล,านบาท 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี 4 ของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 พบว"า มีผู)ประกอบการ
ใหม,และผู)ประกอบการ MSME ได)รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถเข)าถึงการบริการของภาครัฐผ,าน
รูปแบบ Online และ Offline รวมทั้งส้ิน 873,520 ราย (เป[าหมาย 296,360 ราย) และก,อให)เกิดมูลค,าทาง
เศรษฐกิจโดยรวม 19,304.4782 ล)านบาท (เป[าหมาย 7,311 ล,านบาท) และจากผลการสํารวจร)อยละของ 
MSME ท่ีได)รับบริการ/เข)าร,วมโครงการจาก สสว. ป� 2564 แล)วธุรกิจดีข้ึน จากผู,ตอบแบบ จํานวน 511 ราย พบว"า 
ภาพรวมผลสํารวจมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนร)อยละ 98.43 ไม,เปล่ียนแปลงร)อยละ 1.57 ซ่ึงจากการเข,าร"วมกิจกรรม/
โครงการในป� 2564 ได,ช"วยให,เกิดประโยชน̀และส"งผลให,กิจการดีข้ึน 3 ลําดับแรก ได,แก" แผนธุรกิจรองรับการ
เปล่ียนแปลงได,ดี บุคลากรของวิสาหกิจมีทักษะเพิ่มมากข้ึน และการพัฒนาผลิตภัณฑ̀ใหม"เหมาะกับกลุ"มลูกค,า 
ตามลําดับ



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป&งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 - หน�า 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป&งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 - หน�า 14 
 

 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ผ"านการดําเนินงาน/โครงการ 4 ยุทธศาสตร`  
 

• ยุทธศาสตรMท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด)วย BIG DATA บูรณาการ 
เพื่อให,เกิดประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการทํางานขององค`กร สร,างความร"วมมือระหว"างหน"วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เกิดมูลค"าทางเศรษฐกิจรวม 17,938.24 ล,านบาท (เป[าหมาย 6,000 ล,านบาท) 

 สสว. ผลักดันขับเคล่ือนการคืนภาษีมูลค"าเพ่ิม (VAT) ให,กับผู,ประกอบการ SME ต"อเน่ืองมา
ต้ังแต"ป� 2564 จนถึงปaจจุบัน ร"วมกับกรมสรรพากรจนส"งผลให,เกิด "การคืนภาษีมูลค"าเพ่ิม (VAT) ให, กับ
ผู,ประกอบการ SME (รายท่ีมีคุณสมบัติครบถ,วน)" คิดเป�นเงินภาษีมูลค"าเพ่ิมท่ีคืนกว"า 5,000 ล,านบาท ตลอดจน
การส"งเสริมสนับสนุนผู,ประกอบการ SME รายใหม"ให,ได,รับการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ ส"งผลให,ผู,ประกอบการ SME 
ได,รับการจัดซื้อจัดจ,างจากหน"วยงานภาครัฐ มูลค"ารวม 12,938.24 ล,านบาท ผลการดําเนินงานการ 
บูรณาการความร"วมมือกับหน"วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดังน้ี 

(1) บูรณาการขับเคล่ือนการส,งเสริม SME  
(1.1) แผนการส,งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)    

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการส"งเสริม SME เพ่ือเป�นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในการส"งเสริม SME ของประเทศ เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เห็นชอบแผนการส"งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป�นกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานในการส"งเสริม SME ของประเทศ และให,ใช,แผนการส"งเสริม SME เป�นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
และจัดทํางบประมาณในส"วนท่ีเก่ียวข,องกับการส"งเสริม SME โดยบูรณาการร"วมกันกับหน"วยงานท่ีเก่ียวข,อง  

2. ให,  สสว. เป�นหน"วยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป� 
และงบประมาณ เพื่อขับเคล่ือนโดยให,หน"วยงานต"างๆ ท่ีประสงค`ขอรับการจัดสรรงบประมาณได,มีส"วนร"วมในการ
จัดทําโครงการท่ีสอดคล,องกับแผนปฏิบัติการฯ ก"อนจะนําเข,าสู"ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณประจําป� 

3. ให,หน"วยงานท่ีเก่ียวข,องรายงานผลการดําเนินงานภายใต,แผนปฏิบัติการฯ 
ต"อ สสว. ในการรายงานข,อมูลเก่ียวกับผู,ประกอบการ SME ท่ีเข,าร"วมโครงการและเข,ารับบริการเป�นประจําทุกป� 
โดยใช,หน่ึงรหัส หน่ึงผู,ประกอบการ หรือ ONE Identification : ID One SME หมายถึง การบูรณาการความช"วยเหลือ
และการออกแบบมาตรการส"งเสริม SME ให,มีความชัดเจนและเป�นรูปธรรมจากการมีข,อมูลเชิงลึกของ SME โดยให,
หน"วยงานท่ีเก่ียวข,องท้ังหมดใช,รหัสผู,ประกอบการ SME เดียวกัน ซ่ึงจะช"วยให,ภาครัฐมีข,อมูลประวัติโดยรวม 
ของผู,ประกอบการท่ีครบถ,วน สําหรับนํามาใช,ประโยชน̀เพ่ือการบริหารจัดการ SME ท่ีเข,าร"วมโครงการหรือรับบริการ
ได,อย"างมีประสิทธิภาพ 

สาระสําคัญของแผนการส,งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) โดยแผน
ฉบับน้ีให,ความสําคัญกับการเร"งสร,างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในมิติต"างๆ ด,วยการพัฒนาศักยภาพ
และการสร,างรายได,ของธุรกิจ SME มีการพัฒนาผลิตภาพ พัฒนาทักษะความชํานาญของแรงงาน สามารถเข,าถึง
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นวัตกรรมและองค`ความรู,เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางธุรกิจ รวมท้ังเข,าถึงโอกาสด,านการค,าและการ
ลงทุนระหว"างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 
เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ (สศช.) ในการประชุม
คร้ังท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ̀ 2565 ได,ให,ความเห็นชอบต"อร"างแผนดังกล"าวแล,ว โดยสภาพัฒน̀ฯ ให, สสว. 
รับความเห็นไปพิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดของแผน และให,นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอน ซ่ึง สสว. 
ได,ดําเนินการปรับปรุงร"างแผนการส"งเสริม SME ตามความเห็นและข,อเสนอแนะของสภาพัฒน̀ฯ เรียบร,อยแล,ว 

แผนการส,งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) มีเน้ือหาสาระที่
เปล่ียนแปลงจากแผนการส"งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) ดังน้ี 

หัวข)อ แผนการส,งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) แผนการส,งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) 
วิสัยทัศนM SME ไทยเติบโตแข,งขันได)ในระดับสากล เพ่ือเป�นพลังสําคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ไทยมี SME ท่ีเข)มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถแข,งขันได) 

เปXาหมาย/
ตัวช้ีวัดของ
แผนการ
ส,งเสริม SME 

มูลค"าของผลิตภัณฑMมวลรวมของ SME ต,อมูลค,าผลิตภัณฑMมวลรวมของ
ประเทศมีสัดส"วนเพิ่มขึ้นไม,น)อยกว,าร)อยละ 50 ภายในป� พ.ศ.2564 

SME มีบทบาททางเศรษฐกิจท่ีเข)มแข็งมากขึ้นในทุกระดับ สามารถ
สร)างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีส"วนช"วยลดความเหล่ือมลํ้าได, 
โดยสัดส"วนผลิตภัณฑ̀มวลรวมในประเทศท้ังหมดไม"น,อยกว"าร,อยละ 40 
ในป� 2570 

ยุทธศาสตรM/
ประเด็นการ
ส,งเสริม SME 

3 ยุทธศาสตรM ประกอบด,วย (1) ส"งเสริมและพัฒนา SME (2) เสริมสร,างขีด
ความสามารถของ SME เฉพาะกลุ"ม และ (3) พัฒนากลไกเพ่ือขับเคล่ือนการ
ส"งเสริม SME อย"างเป�นระบบ 

3 ประเด็นการส,งเสริม SME ประกอบด,วย (1) สร,างการเติบโตท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ"ม (2) สร,างการเติบโตแบบมุ"งเป[า และ (3) พัฒนา
สภาพแวดล,อมให,สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ (โดยได,เปล่ียนคําจาก
ยุทธศาสตร̀เป�นประเด็นการส"งเสริม SME) 

กลยุทธMและ
แนวทางการ
ขับเคล่ือน 
SME 

มีกลยุทธ̀และแนวทางการขับเคล่ือน SME 13 กลยุทธMและแนวทาง 
ประกอบด,วย (1) พัฒนาธุรกิจในระยะเร่ิมต,นให,เร่ิมธุรกิจได,อย"างม่ันคง (2) 
ยกระดับธุรกิจท่ีมุ"งเติบโตให,มีศักยภาพในการแข"งขัน (3) ยกระดับธุรกิจสู"
การแข"งขันระดับโลก (4) ฟstนฟูธุรกิจท่ีประสบปaญหาให,ฟstนตัว (5) ช"วยเหลือ
ธุรกิจยังชีพให,สามารถอยู"รอด (6) สร,างส"วนแบ"งตลาดในประเทศให,เพ่ิมขึ้น 
(7) ส"งเสริมการเข,าสู"สากล (8) สนับสนุนการเข,าถึงแหล"งเงินทุน (9) 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (10) มีศูนย̀กลางในการให,
ข,อมูลองค̀ความรู,และบริการ (11) สร,างความพร,อมของบุคลากรและแรงงาน 
(12) ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให,ไม"เป�นอุปสรรคต"อการดําเนินธุรกิจ 
(13) พัฒนาระบบข,อมูลเพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบาย 

เพิ่มเติมกลยุทธ̀และแนวทางการขับเคล่ือน SME จากแผนการส,งเสริม 
SME ฉบับท่ี 4 (13 กลยุทธ̀และแนวทาง) จํานวน 2 กลยุทธMและ
แนวทาง ประกอบด,วย (1) สนับสนุนผู)ประกอบการสูงอายุในการ
ดําเนินธุรกิจ (2) ส,งเสริมเกษตรกรสู,การทําธุรกิจแบบมืออาชีพ 

หมายเหตุ : ระหว"างป� พ.ศ.2564-2565 สสว. ได,จัดทําแผนการส"งเสริม SME พ.ศ.2564-2565 ซ่ึงเป�นแผนระยะส้ันที่จัดทําขึ้นเป�นกรณีพิเศษ เพ่ือใช,เป�น
กรอบแนวทางในการขับเคล่ือนงานส"งเสริม SME ในช"วงสถานการณ`การแพร"ระบาดของโรคโควิด 19 และในช"วงที่อยู"ระหว"างเตรียมการจัดทําแผนการ
ส"งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) 
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(1.2) การส,งเสริม SME แบบมุ,งเปXา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการส"งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย"อมในอุตสาหกรรมเป[าหมาย และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง  

(1.2.1) กลุ,มอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยM : สสว. ประสานความร"วมมือกับ
หน"วยงานท่ีเก่ียวข,องท้ังหน"วยงานท่ีเป�นผู,ซ้ือสินค,า ได,แก" โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลกลาง กรมแพทย̀ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย̀ทหารบก โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล,า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร`การแพทย̀ทหาร สถาบันพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร` โรงพยาบาล
อานันทมหิดล และหน"วยงานส"งเสริมหรือสนับสนุน ได,แก" สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร`และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
(สวทช.) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย̀ (THAIMED) ศูนย̀ความเป�นเลิศด,านชีววิทยาศาสตร` 
(TCELS) สํานักงานนวัตกรรมแห"งชาติ (NIA) และสภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย เพื่อส"งเสริมผู,ประกอบการท่ี
ผลิต/ผู,จําหน"ายสินค,าในกลุ"มอุตสาหกรรมให,มีคุณภาพ มาตรฐาน เป�นการสร,างความเช่ือมั่นให,เกิดการยอมรับและ
ใช,เครื่องมือแพทย̀ท่ีผลิตในประเทศไทย และสนับสนุนให,ผู,ประกอบการมีโอกาสเข,าถึงผู,ซ้ือผ"านการจับคู"ธุรกิจ 
(Business Matching) หรืองานแสดงสินค,า เพ่ือผู,ประกอบการได,มีโอกาสพบกับผู,ซ้ือ  

(1.2.2) กลุ,มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน Soft Power (อุตสาหกรรมภาพยนตรM
และวีดิทัศนM) : สสว. ศึกษารวบรวมข,อมูลเกี่ยวกับ Supply Chain ของธุรกิจภาพยนตร`และวีดิทัศน` (ซีรีส`) 
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งผลการวิเคราะห`สภาพแวดล,อมในภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร`และวีดิทัศน` 
พบว"ามี 4 ปaจจัยหลักที่เก่ียวข,อง ได,แก" (1) ปaจจัยด,านนโยบายและการเมือง (Political) (2) ปaจจัยด,านเศรษฐกิจ 
(Economy) (3) ปaจจัยด,านสังคม (Social) และ (4) ปaจจัยด,านเทคโนโลยี โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข,องกับการ
ขับเคล่ือน Soft Power (อุตสาหกรรมภาพยนตร̀และวีดีทัศน̀) ได,แก" บุคลากร ความสามารถในการแข"งขัน และ
องค`ความรู, เทคโนโลยี นวัตกรรม บทบาทและภารกิจของภาครัฐ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข,อง และโครงสร,างพื้นฐาน
และปaจจัยเอื้อ ดังนั้น สสว. และหน"วยงานที่เกี่ยวข,องจึงได,จัดทํา “ร"างแผนการขับเคลื่อน Soft Power โดย
อุตสาหกรรมภาพยนตร`และวีดิทัศน`” ประกอบด,วย 3 ยุทธศาสตร` ได,แก" ยุทธศาสตร`ที่ 1 การพัฒนาทักษะองค`
ความรู, และความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจภาพยนตร`ในการขับเคลื่อน Soft Power 
ยุทธศาสตร`ที่ 2 การสนับสนุนช"องทางและโอกาสทางการตลาดของธุรกิจภาพยนตร`ในการขับเคลื่อน Soft 
Power และยุทธศาสตร`ท่ี 3 การสนับสนุนปaจจัยเอื้อและโครงสร,างพื้นฐานทางธุรกิจภาพยนตร`ในการขับเคลื่อน 
Soft Power โดยวางเป[าหมายในอนาคต คือ การสร,างความเข,มแข็งของธุรกิจภาพยนตร`โดยรวม ด,วยการส"งเสริม/
สนับสนุนให,ผู,ประกอบการ SME เป�นกําลังหลักในการขับเคล่ือน Soft Power ไทย และการสร,างมูลค"าทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมหรือบริการท่ีเป�น Soft Power Content เพ่ิมข้ึน เช"น ท"องเท่ียว อาหาร สันทนาการ 
ขนส"งและโลจิสติกส̀ เป�นต,น 
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(1.2.3) กลุ,มอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง : สสว. ดําเนินการศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห̀ข,อมูล และสัมภาษณ̀เชิงลึกกับหน"วยงานทุกภาคส"วน ได,แก" สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน"วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู,ประกอบการ SME และจัดทําร"างแผนปฏิบัติการส"งเสริมฯ กลุ"มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

(1.2.4) กลุ,มอุตสาหกรรมชิ้นส,วนอากาศยานและซ,อมบํารุง : สสว. ดําเนินการ
ร"วมกับภาคีเครือข"ายภาครัฐและเอกชน ในการยกระดับและสร,างโอกาสให,กับ SME ท่ีมีศักยภาพในการผันตัวเข,าสู"
อุตสาหกรรมอากาศยาน ดังน้ี 

 ด,านการเช่ือมโยง SME เข,าสู"กิจกรรมการผลิตและซ"อมบํารุงอากาศยาน
ของภาครัฐ โดยร"วมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (TAI) และสมาคมส"งเสริมการรับช"วงการผลิตไทย 
(Thai Subcon) ได,เริ่มเกิดผลสําเร็จโดยเริ่มมีการผลิตเพื่อสนับสนุนการซ"อมบํารุงของกองทัพอากาศ มีมูลค"าคําส่ัง
ซื้อประมาณ 26.13 ล,านบาท และ SME รายท่ีผันตัวสําเร็จได,เร่ิมมีการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู,ผลิตช้ินส"วนอากาศ
ยานระดับบนช้ันเทียร` 1 และ 2 นอกจากน้ี สสว. ได,ทําหน,าท่ีเป�นตัวกลางประสานกับหน"วยงานภาครัฐผู,เป�น
เจ,าของอากาศยาน 5 หน"วยงาน ได,แก" กระทรวงเกษตรและสหกรณ̀ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 
กองทัพเรือ กองทัพบก และสํานักงานตํารวจแห"งชาติ โดยพา SME เข,าสํารวจความต,องการเพ่ือรับโจทย̀การผลิต
ล"วงหน,าจากแต"ละหน"วยงาน  

 ด,านการวิจัย พัฒนา และทดสอบช้ินส"วนอากาศยาน โดย สสว. ได,เข,าร"วม
เป�นคณะทํางานบริหารความร"วมมือบันทึกข,อตกลงความเข,าใจ (MOU) 4 ฝ�าย ระหว"าง (1) TAI (2) Thai Subcon  
(3) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร`และเทคโนโลยีแห"งประเทศไทย (วว.) และ (4) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค̀การมหาชน) (GISTDA) ซ่ึงจะร"วมกันวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน SME ในอุตสาหกรรม
อากาศยาน โดยเบ้ืองต,น สสว. ได,เสนอให, GISTDA และ วว. นําบริการทดสอบช้ินส"วนอากาศยานมาข้ึนทะเบียน
ภายใต,โครงการส"งเสริมผู,ประกอบการผ"านระบบ BDS เพื่อสนับสนุนค"าใช,จ"ายท่ี SME มาใช,บริการกับท้ัง 2 หน"วยงาน 

 (1.3) การจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐและแนวทางสนับสนุนให)ผู)ประกอบการเข)าถึงการ
จัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ สสว. ร"วมมือกับหน"วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ"มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย̀ 

 (1.3.1) ร"วมกับ โรงพยาบาลขนาดใหญ" ได,แก" โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลกลาง เพ่ือรับทราบข,อมูลเก่ียวกับความต,องการด,านเครื่องมือและอุปกรณ̀การแพทย̀ และหา
แนวทางการส"งเสริมผู,ประกอบการ SME ท่ีข้ึนทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เช"น การจัดทํา Catalog สินค,า 
นําเสนอสินค,าในระบบ THAI SME-GP ให,กับโรงพยาบาล เพื่อช"วยเพ่ิมโอกาสให,ผู,ประกอบการเข,าสู"การจัดซ้ือจัด
จ,างภาครัฐมากข้ึน  

 (1.3.2) ร"วมกับ สวทช. ในสินค,ากลุ"มเครื่องมือแพทย̀จากบัญชีนวัตกรรม โดยการ
เช่ือมโยงข,อมูลผู,ประกอบการกลุ"มเครื่องมือแพทย̀ในระบบ THAI SME-GP เพื่อนํามาจัดทําข,อมูลผู,ประกอบการ 
SME กลุ"มเคร่ืองมือแพทย̀  
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(1.4) แนวทางการสนับสนุนให)ผู)ประกอบการเข)าถึงการจัดซ้ือภาคเอกชน ด,วยการ
ส"งเสริมการเข,าสู"ห"วงโซ"อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ" (Corporate Procurement/GVC) เพื่อเป�นข,อมูลในการ
จัดทํามาตรการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,างภาคเอกชน ผ"านการประสานความร"วมมือกับภาคเอกชน 
ร"วมกันสร,างและขยายโอกาสทางการตลาดให,กับผู,ประกอบการ SME ท่ัวประเทศ พร,อมกับเตรียมขยายผลไปสู"
การจัดทําสิทธิประโยชน̀ เพื่อกระตุ,นการซื้อสินค,าหรือบริการจากผู,ประกอบการ SME 
  (1.4.1) ประสานความร"วมมือกับ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค,าปลีก จํากัด (มหาชน) 
หรือ OR ดําเนินการส"งเสริมหรือสนับสนุนผู,ประกอบการ SME ผ"านกลไกการตลาด ภายใต,ตราสัญลักษณ̀สําหรับ
ผู,ประกอบการ SME (SME Sure) ซ่ึง สสว. จัดทําตราสัญลักษณ̀สําหรับผู,ประกอบการ SME (SME Sure) และ OR 
เป�นส่ือกลางแสดงตราสัญลักษณ̀ดังกล"าวบริเวณสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. (PTT Station) และร,านกาแฟ  
Café Amazon ท่ัวประเทศ  
  (1.4.2) ประสานความร"วมมือกับ ธนาคารแห"งประเทศไทย สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ̀อุตสาหกรรม (สมอ.) และ OR เก่ียวกับนโยบายสนับสนุนให,ทําธุรกรรมการค,าผ"านระบบออนไลน̀ เพื่อขยายผล
สู"การทํา Digital Supply Chain Finance หรือ Factoring การพัฒนามาตรฐานสําหรับสินค,าและบริการของ SME 
รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให, SME เข,าร"วม Supply Chain ของธุรกิจขนาดใหญ" สําหรับเป�นข,อมูลในการจัดทํา
มาตรการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาคเอกชน 
  (1.4.3) ประสานความร"วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างหรือร"วมเป�น Supply Chain ของผู,ประกอบการ 
ท่ีได,รับสิทธิประโยชน̀จากการส"งเสริมการลงทุน ร"วมกันพิจารณารายละเอียดสิทธิประโยชน̀ส"วนท่ีเป�น Merit Based 
รวมท้ังแนวทางการเช่ือมโยงผู,ประกอบการระหว"างผู,ซ้ือ ผู,ผลิต และผู,ร"วมทุนท้ังในและต"างประเทศกับกลุ"ม
อุตสาหกรรมเป[าหมาย เช"น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย̀ อุตสาหกรรมการบิน เป�นต,น เพื่อสร,างโอกาสให,
ผู,ประกอบการ SME เพิ่มมากข้ึน 
  (1.4.4) ประสานความร"วมมือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับ
นโยบาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ,างของบริษัทฯ เพ่ือเป�นข,อมูลในการจัดทํามาตรการสนับสนุนให, SME  
เข,าเป�น Supply Chain ของกิจการขนาดใหญ" 
 (1.5) การดําเนินการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) สํานักงาน ก.พ.ร. อยู"ระหว"างจัดทําแนวทางการปฏิรูปตามกรอบ
แผนการขับเคล่ือนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของธนาคารโลก หรือ Business 
Enabling Environment (BEE) เพื่อวิเคราะห̀ปaญหาและช"องว"างในการปรับปรุง และจัดทํารายงานความก,าวหน,า 
(Progress Report) ผลการจัดทําข,อเสนอแนะในการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด,านการ
ชําระภาษี ด,านการค,าระหว"างประเทศ และด,านการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ รวมท้ังจัดทํารายงานผลการศึกษาและ
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จัดทําข,อเสนอแนะในการฝ�กอบรมผู,ตรวจสอบบัญชี ของกรมสรรพากร และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการ
ฝ�กอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของต"างประเทศในการออกแบบใบแจ,งหน้ีอิเล็กทรอนิกส̀ให,แก" MSME แล,วเสร็จ
เป�นท่ีเรียบร,อยแล,ว 

(2) บูรณาการความร,วมมือระหว,างประเทศ สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยดําเนินงาน
ใน 3 กรอบความร"วมมือหลัก ประกอบด,วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-Lateral) กรอบ
อาเซียน (ASEAN)  

 (2.1) เครือข,ายความร,วมมือระหว,างประเทศ เป�นการสร,างเครือข"ายความร"วมมือกับ
หน"วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต"างประเทศ ให,เอ้ือต"อการดําเนินกิจกรรมการส"งเสริมผู,ประกอบการ SME 
ผ"านการประชุมความร"วมมือทวิภาคีและพหุภาคี โดยเกิดเครือข"ายความร"วมมือแล,วจํานวน 24 เครือข"าย เช"น 
คณะ Philippine Trade and Industry Ministry โดย รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการค,าและอุตสาหกรรมของ
สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส̀เข,าหารือและแลกเปล่ียนนโยบายการส"งเสริม SME กับ สสว., การประชุมร"วมกับ Taipei 
Economic and Cultural Office in Thailand Economic Division (TECO) ไต,หวัน หารือเก่ียวกับการดําเนิน
กิจกรรมความร"วมมือระหว"างไทยกับไต,หวัน, การประชุมร"วมกับ SMRJ เพ่ือหารือแนวทางความร"วมมือระหว"าง
ไทยและญ่ีปุ�น เก่ียวกับกิจกรรมส"งเสริมการดําเนินธุรกิจระหว"างผู,ประกอบการท้ัง 2 ประเทศ และการดําเนินงาน
กิจกรรม J-Good Tech, เครือข"าย ABAC โดยสมาคมธนาคารไทย จัดกิจกรรมภายใต,กรอบเอเปค, เครือข"าย
หน"วยงานส"งเสริมผู,ประกอบการสตรี, เครือข"ายแฟรนไชส̀อาเซียน เป�นต,น 

 (2.2) การเป&นเจ)าภาพการประชุม APEC SME Working Group และ APEC SME 
Ministerial Meeting ระหว"างวันท่ี 5 – 10 กันยายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผลการประชุม ดังน้ี 

(2.2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต)กรอบเอเปค “การเร�งการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจองค�รวม (BCG Model) สําหรับวิสาหกิจ MSME ในภู มิภาคเอเปค ผ�านตลาดคาร�บอนเครดิต” 
(Accelerating Bio-Circular-Green (BCG) Adoption among APEC MSME) โดยมีวัตถุประสงค̀เพื่อมุ"งสร,างความ
เข,าใจในโอกาสและความท,าทายของการนํา BCG ไปปรับใช,สําหรับ MSME และการร"วมแบ"งปaนแนวทางและเครื่องมือ
นโยบายส"งเสริม MSME เพื่อใช,โอกาสจาก BCG เช"น เศรษฐกิจหมุนเวียนและตลาดสินเช่ือคาร`บอน โดยมีวิทยากรจาก
หน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจเอเปค รวมท้ังองค`กรระหว"างประเทศ ร"วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
นําเสนอข,อมูลเชิงลึกของแต"ละเขตเศรษฐกิจ ได,แก" ไทย เม็กซิโก ชิลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
ฟ�ลิปป�นส̀ เขตบริหารพิเศษฮ"องกงแห"งสาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา และบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

***************************************************** 
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   สําหรับประเด็นท่ีมีการแลกเปล่ียนและเป�นท่ีสนใจของผู,เข,าร"วมประชุม 
คือ ทุกฝkายมีความเห็นร,วมกันว,า BCG Model หรือ การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล)อม เป�นแนวทางท่ี
ควรต,องดําเนินการ จากมูลเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีทําให,เกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจโลก และ
ส"งผลกระทบต"อเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ไม"น,อยกว"าร,อยละ 4 ของ GDP รวม ทําให,เริ่มมีการ
มองหาการพัฒนาท่ีย่ังยืนด,วยการลดการทําลายส่ิงแวดล,อม โดยเฉพาะเรื่องการลดการปล"อยก�าซเรือนกระจก 
ดังน้ันการมีข้ึนของตลาดคาร`บอนเครดิตผ"านการกําหนดราคาเม่ือธุรกิจต"างๆ มีการปล"อยก�าซเรือนกระจก (GHG)          
ในปริมาณท่ีสูงน้ันจะช"วยให,ท่ัวโลกมุ"งลดการปล"อยก�าซ GHG และเริ่มมองว"าการปรับธุรกิจสู"แนวคิดของ BCG น้ัน
มีความน"าสนใจและคุ,มค"าแก"การลงทุนมากย่ิงข้ึน และหาแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจท่ีมีการดูแลส่ิงแวดล,อม
เพื่อสร,างแรงจูงใจให,ผู,ประกอบการ MSME ให,ความสําคัญกับการดําเนินการในเรื่องน้ีมากย่ิงข้ึน เช"น การให,สิทธิ
ประโยชน̀ทางภาษีกับธุรกิจสีเขียว การให,ข,อมูลความรู,กับผู,ประกอบการเพื่อให,ปรับตัวเข,าสู" BCG การสนับสนุนให,
เกิดการจัดซื้อจัดจ,างท้ังภาครัฐ-ภาคเอกชนในกลุ"มสินค,า BCG 
    ผู,ประกอบการ MSME มีความสําคัญกับการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ
ของทุกเขตเศรษฐกิจ ดังน้ันการพัฒนาเป�นการสร,างความเจริญ ขณะเดียวกันต,องมีความย่ังยืน และท่ีสําคัญคือต,อง
สามารถพึ่งพาตัวเองได, ซ่ึง BCG Model เป�นแนวทางสําคัญท่ีตอบโจทย̀ในเรื่องน้ี โดยการใช,ความคิดสร,างสรรค` 
การคิดนอกกรอบ การใช,ประโยชน̀จากเทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา การสร,างนวัตกรรมเพ่ือการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป�น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาภายใต, Concept BCG และยังเป�นโอกาสท่ีจะช"วยสร,างธุรกิจใหม"ๆ โดยเฉพาะในกลุ"ม 
Start up รวมถึงการให,บริษัทขนาดใหญ" เป�นต,นแบบให,กับ MSME ซึ่งนับเป�นจุดเร่ิมต,นของการพัฒนาเข,าสู"ห"วงโซ"
อุปทานของบริษัทรายใหญ" และจะนําไปสู"ห"วงโซ"อุปทานโลกได,ในอนาคต ดังน้ันผู,ประกอบการ MSME ก็ต,องเห็น
ความสําคัญ เพราะ BCG Model คือโอกาสท่ีจะสร,างการเติบโตอย"างย่ังยืน แต"เน่ืองจาก MSME ส"วนใหญ"มีกําลัง
หรือศักยภาพท่ีจะปรับตัวตํ่ากว"าขนาดใหญ" จึงเป�นเร่ืองท่ีภาครัฐต,องเตรียมแนวทางในการส"งเสริมและพัฒนา  
    สรุปข,อคิดเห็นท่ีได,จากการประชุม คือ ต,องมีแนวทางการในการ 
ให,คําแนะนําแก"หน"วยงานภาครัฐ การสนับสนุนแนวคิดการประกอบธุรกิจท่ีย่ังยืน การมุ"งสร,างความตระหนักและ
สนับสนุนการบริโภคท่ีย่ังยืน และการสนับสนุนความร"วมมือระหว"างหน"วยงานท่ีโปร"งใส ผ"านการสนับสนุน 
ท่ีครอบคลุมท้ังด,านการเงิน และด,านท่ีไม"ใช"การเงิน ซึ่งต,องมีการบูรณาการความร"วมมือระหว"างหน"วยงานรัฐ
เพื่อให,บริการอย"างไร,รอยต"อ และให,การสนับสนุนสินเช่ือธุรกิจท่ีเป�นมิตรต"อส่ิงแวดล,อม เป�นต,น 
  (2.2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต)กรอบเอเปค เรื่อง "Ready for the 
'Next Normal': How MSMESs should Adapt to an Evolving Market Landscape" ภายใต,ทุนสนับสนุน
ของ APEC SME Working Group (SMEWG) ระหว"างวันท่ี 5 - 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทราย ลากูน"า ภูเก็ต 
โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือส"งเสริมความสามารถในการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม (MSME)       ใน
สถานการณ̀การระบาดของ COVID-19 โดยมีผู,เข,าร"วมงานเป�นผู,แทนหน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากเขต
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เศรษฐกิจสมาชิกของเอเปค รวมท้ังองค`กรระหว"างประเทศ บริษัทช้ันนํา และองค̀กรนานาชาติ อย"าง Amazon, 
Facebook Thailand, Unilever, องค`การเพ่ือความร"วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD), สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไทเป, องค`การ
เพื่อสตรีแห"งสหประชาชาติ (UN Women) และตัวแทนจากประเทศสิงคโปร` สมาคมการค,า และ MSME 

 โดยหัวข,อสําคัญท่ีมีการนําเสนอในการประชุมครั้งน้ี เช"น สถานการณ̀ 
แนวโน,มและการปรับตัวสู" “next normal” แพลตฟอร`มดิจิทัล กฎหมายด,านการแข"งขัน และการจัดซื้อจัดจ,าง
ของภาครัฐ นอกจากน้ียังได,เรียนรู,การวางแผนภาพอนาคต (scenario planning) รวมถึงแนวโน,มท่ีสําคัญต"างๆ 
ไม"ว"าจะเป�นการเปล่ียนแปลงของห"วงโซ"อุปทาน การขยายตัวของเศรษฐกิจ silver economy ความย่ังยืน สุขภาพ 
work-life balance การสร,างความเสมอภาคของผู,ประกอบการสตรี และความหลากหลายทางเพศสภาพ รวมถึง
เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของ MSME หลังเกิดการแพร"ระบาดของโควิด-19 ฯลฯ เพื่อให, MSME 
เตรียมพร,อมและปรับตัวให,เข,ากับภูมิทัศน̀ของตลาดท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไปได, 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สรุปข)อเสนอแนะในการส,งเสริม MSME ให)เติบโตในยุคหลัง COVID 19 
ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในฐานะเป�นผู,พัฒนารายใหญ"ในเรื่องเศรษฐกิจ จึงต,องมีเครื่องมือ นโยบาย ยุทธศาสตร` 
กฎหมาย กฎระเบียบ และสร,างระบบการจัดซ้ือจัดจ,างท่ีเป�นธรรมและเป�ดโอกาสให, MSME สามารถเข,าถึงได,ง"าย 
สนับสนุนการใช, e-procurement โดยมี 4 ประเด็นหลักท่ีต,องให,ความสําคัญ ดังน้ี  

(1) กระบวนการพัฒนา MSME ควรมุ"งเน,นไปท่ีการให,ความสําคัญ  
ในการพัฒนานโยบายในรูปแบบ Policy Mix เน่ืองจากความแตกต"างกันของ MSME ท้ังในเชิงศักยภาพของพ้ืนท่ี 
ภาคธุรกิจ และความสามารถของผู,ประกอบการ ทําให,การส"งเสริม MSME ต,องทําในรูปแบบ Dynamic (Separate 
& Focus on Target) ท่ีต,องกําหนดเป[าหมายท่ีชัดเจน เช"น ผู,ประกอบการสตรี ผู,ประกอบการชนกลุ"มน,อย รวมถึง
ผู,ประกอบการท่ีมีความหลากหลายทางเพศสภาพ ฯลฯ โดยสร,าง Program การส"งเสริมท่ีเช่ือมโยงถึงความ
ต,องการของกลุ"มเป[าหมายได,อย"างแท,จริง พร,อมกับการร"วมมือกับภาคเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือให,เกิดการผลักดัน MSME 
ได,อย"างมีประสิทธิภาพ 
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(2) กฎหมายแข"งขันทางการค,า เพ่ือลดปaญหา อุปสรรค และขยาย
โอกาสให,ผู,ประกอบการ MSME โดยเฉพาะในเร่ือง Credit Term ซ่ึงในไทยส"วนใหญ"ให, Credit Term กับ MSME 
ไม"เกิน 45 วัน แต"ในหลายเขตเศรษฐกิจมีการให,ไม"เกิน 30 วัน ส่ิงน้ีนับว"ามีความสําคัญต"อความอยู"รอดและการ
ขยายโอกาสให, MSME มาก 

(3) การจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ ซึ่ง OECD ได,เสนอแนะเครื่องมือ นโยบาย 
กฎหมาย ท่ีแต"ละเขตเศรษฐกิจสามารถช"วยเหลือ MSME ให,มีโอกาสเข,าสู"กระบวนการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐมากข้ึน 

(4) การส"ง เสริมการเข,า ถึงตลาดภาคเอกชน โดยเฉพาะตลาด 
เฉพาะกลุ"ม ไม"ว"าจะเป�นกลุ"มผู,ประกอบการสตรี กลุ"มผู,ประกอบการท่ีเป�นชนกลุ"มน,อย รวมถึงผู,ประกอบการท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศสภาพ โดยเฉพาะกลุ"มผู,ประกอบการสตรี ซ่ึง UN Women และ Unilever ได,ให,
ข,อคิดเห็นในการจัดซื้อจัดจ,างจาก MSME ท่ีให,คํานึงถึงความหลากหลายของซัพพลายเออร`ท้ังในมิติของกลุ"มธุรกิจ 
และมิติทางเพศสภาพ เพ่ือสร,างความเสมอภาค ส"งเสริมทํางานร"วมกัน ลดความเหล่ือมลํ้าและสร,างความเท"าเทียม
ทางเพศ ร"วมสร,างสภาพแวดล,อมในสังคมให,ครอบคลุมทุกมิติ ซ่ึงเป�นส"วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.2.3) การประชุมคณะทํางานด)านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อม 
(SME Working Group: APEC SMEWG) เอเปค คร้ังที่ 54 ระหว"างวันท่ี 7 - 8 กันยายน 2565 ณ โรงแรม
ทราย ลากูน"า ภูเก็ต เป�นการประชุมระดับคณะทํางาน หรือเจ,าหน,าท่ีระดับสูงเอเปค SME โดยมีผู,เข,าร"วมประชุม
จากท้ัง 21 เขตเศรษฐกิจ ซ่ึงการประชุมครั้งน้ีให,ความสําคัญเรื่องการส"งเสริมให, MSME ทุกเขตเศรษฐกิจ ฟstนตัว
จาก COVID-19 ได,อย"างรวดเร็วและไม"ท้ิงใครไว,ข,างหลัง โดยมีประเด็นแลกเปล่ียนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

(1) สํานักงานเลขาธิการเอเปค ได,นําเสนองานวิจัยท่ีสรุปว"า MSME  
ท่ัวเอเชียแปซิฟ�ค ยังส"งออกได,น,อยมาก แม,ว"าต,นทุนของการทําการค,าท่ัวโลกและเอเชียแปซิฟ�คลดลง แต"กลับ
พบว"าต,นทุนในการทําการค,าของ MSME สูงข้ึน เพราะฉะน้ัน ข,อแนะนํา คือ ให,รัฐบาลของเขตเศรษฐกิจเร"งลด
อุปสรรคในการทําการค,า โดยเฉพาะต,นทุนด,านโลจิสติกส̀ เพื่อให, MSME ในภูมิภาคเอเปค ส"งออกได,มากย่ิงข้ึน 
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(2) สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: 
ABAC) ซึ่งเป�นกลุ"มภาคเอกชนท่ีรวมตัวกัน ได,เน,นยํ้าถึงดิจิทัลทรานส̀ฟอร`เมชัน (Digital Transformation) ว"าการ
ปรับตัวของ MSME เปล่ียนผ"านเข,าสู"โลกดิจิทัล ซึ่งจะเป�นกุญแจสําคัญท่ีทําให, MSME ฟstนตัวได, ขณะเดียวกัน การ
จะทําให, MSME อยู"บนเศรษฐกิจดิจิทัล ยังมีอุปสรรคสําคัญด,านการเข,าถึงแหล"งเงินทุน ย่ิงผ"านพ,นโควิด-19 MSME 
ส"วนใหญ"จะขาดหลักทรัพย̀ค้ําประกัน ดังน้ัน การปล"อยสินเช่ือเพ่ือการค,า ควรอาศัยข,อมูล แทนการอาศัย
หลักทรัพย̀คํ้าประกัน โดยภาคธุรกิจของเอเปค นําเสนอว"า เขตเศรษฐกิจต"างๆ ควรจะเร"งรัดส"งเสริม Supply 
Chain Financing แพลตฟอร`ม (สินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ) เพ่ือให, MSME เข,าถึงแหล"งเงินทุน โดยอาศัยข,อมูลเร่ือง
การค,าแทนหลักทรัพย̀คํ้าประกัน 

(3) การแลกเปล่ียนกรณีศึกษา ประสบการณ̀ต"างๆ ว"าแต"ละเขต
เศรษฐกิจใช,มาตรการใดบ,างในการแก,ไขปaญหา โดยในส"วนของไทยได,เน,นยํ้ามาตรการหลักๆ ท่ีช"วยเหลือ MSME 
ซึ่งเป�นมาตรการท่ีมีผลกระทบสูงต"อเศรษฐกิจ อันได,แก" การส"งเสริมให, MSME เข,าสู"การจัดซื้อจัดจ,างของภาครัฐ-
ภาคเอกชน การลดระยะเวลาของบริษัทขนาดใหญ"ท่ีต,องจ"ายเงินให,แก"บริษัทขนาดเล็ก หรือ MSME ให,ส้ันลง 
(Credit Term) โดยมาตรการเหล"าน้ีไม"ได,ใช,งบประมาณของรัฐแต"กลับมีผลกระทบสูง ทําให, MSME สามารถมี
เงินทุนหมุนเวียนได,มากย่ิงข้ึน 

(2.2.4) การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อมเอเปค คร้ังท่ี 
28 ประเทศไทย โดย สสว. เป&นเจ)าภาพ ระหว,างวันท่ี 9 - 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทราย ลากูนา ภูเก็ต 
โดย นายสุพัฒนพงษ̀ พันธ̀มีเชาว̀ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการประชุมพร,อมรัฐมนตรีและผู,แทนระดับสูงจาก 
21 เขตเศรษฐกิจเอเปคได,ร"วมหารือท้ังแบบกายภาพและผ"านการเข,าร"วมออนไลน̀ การหารือแนวทางการส"งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป�นประโยชน̀ต"อทุกคน รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กและสตาร`ทอัพ โดยจะช"วยให,ธุรกิจขนาด
เล็กมีส"วนร"วมในเศรษฐกิจโลก พร,อมท้ังฟstนฟูและปรับปรุงการเช่ือมต"อระหว"างเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค  
ผ"านความยืดหยุ"นทางดิจิทัล ซึ่งจะช"วยให, MSME เกิดการพัฒนาและส"งเสริมให,เกิดการฟstนตัวทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได,ร"วมกันหารือและสนับสนุนในประเด็นดังต"อไปน้ี 

(1) เร"งรัดการประยุกต̀ใช,เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Economy Model) ซ่ึงสามารถสร,างโอกาสทาง
ธุรกิจและสร,างมูลค"าเพ่ิมให,กับสินค,าและบริการของธุรกิจขนาดเล็ก และยังสนับสนุนความพยายามของโลกท่ีจะ
รับมือกับภาวะโลกร,อน 

(2) การเปล่ียนแปลงสู"ดิจิทัลอย"างครอบคลุม การเปล่ียนผ"านสู"ดิจิทัล
เป�นเครื่องมือท่ีช"วยให,ธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาได,รวดเร็วย่ิงข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมและราย
ย"อย ท่ีมีทักษะในด,านดิจิทัลจะเข,าถึงลูกค,าได,มากกว"าและยืนหยัดต"อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย"างรวดเร็ว เช"น 
ข,อจํากัดท่ีเกิดข้ึนหลังการแพร"ระบาดของโควิด-19  
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(3) การจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร,างหน้ี วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย"อมและรายย"อย มีความยากลําบากในการเข,าถึงแหล"งเงินกู, "เน่ืองจากมีขนาดเล็ก มีผลิตภัณฑ̀และ
บริการท่ีไม"หลากหลาย และอาจมีโครงสร,างทางการเงินท่ีอ"อนแอกว"า" เพื่อช"วยให,ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข,าถึง
แหล"งเงินทุนซ่ึงจะช"วยให,ใช,ศักยภาพท่ีมี รัฐมนตรีและตัวแทนระดับสูงในการประชุมสนับสนุนให,มีมาตรการ 
ซึ่งจะแก,ปaญหาท่ีเกิดจากข,อจํากัดของการปล"อยกู,  

(4) การรับมือกับตลาดท่ีกําลังพัฒนาและเปล่ียนแปลงไป การสร,าง
ส่ิงแวดล,อมทางธุรกิจท่ีสนับสนุนสตาร`ทอัพ ส"งเสริมนวัตกรรม เสริมสร,างการมีส"วนร"วมในห"วงโซ"มูลค"าโลก และ
สร,างความเข,มแข็งให,แก"สตรี ผู,ประกอบการท่ีเป�นเยาวชน และกลุ"มอ่ืนๆ จะช"วยให,วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย"อมและรายย"อยเติบโตได,อย"างเข,มแข็งและมีความสามารถในการแข"งขันท่ีเพ่ิมข้ึน 

 (2.3) การดําเนินกิจกรรมตามกรอบความร,วมมือ  
 (2.3.1) สร)างผู)ประกอบการสู,ความเป&น Born Global สสว. ดําเนินการอบรม

เตรียมความพร,อมผู,ประกอบการ SME จํานวน 200 กิจการ ผ"านการ Coaching และพบกับนักธุรกิจส"งออก 
Trader/Buyer เพ่ือเตรียมความพร,อมออกสู"ตลาดต"างประเทศ โดยมีผู,ประกอบการท่ีผ"านการ Pitching Market 
Test จํานวน 30 ราย ไปทดสอบตลาดยังประเทศเป[าหมาย ได,แก" จีน มาเลเซีย และออสเตรเลีย 

 (2.3.2) Upskill SME Exporter เป�นความร"วมมือระหว"าง สสว. ธนาคารเพ่ือ
การส"งออกและนําเข,าแห"งประเทศไทย (Exim Bank) และสมาพันธ̀เอสเอ็มอีไทย เพื่อเสริมสร,างศักยภาพ 
ให,ผู,ประกอบการ SME ไทยก,าวสู"การส"งออก ผ"านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให,ความรู,ด,านการส"งออก
แก"ผู,ประกอบการ SME จํานวน 6 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งดําเนินการเสร็จเรียบร,อยแล,ว  

   (2.3.3) เว็บไซตM  ASEAN Access ในป�  2565 ได, เป�ดตัว ASEAN Access 
MATCH หรือช่ือย"อ MATCH ซ่ึงเป�นฟ�เจอร`สําคัญของเว็บไซต̀ ASEAN Access ในการจับคู"เจรจาธุรกิจแบบเสมือน
จริงโดยไม"มีค"าบริการ มีการประชุมหารือกับหน"วยงานท่ีเก่ียวข,อง เช"น กรมอาเซียน เรื่อง Joint Controller 
ASEAN Access (GDPR) เป�นต,น 

   (2.3.4) การประชุมท่ีเก่ียวข)องภายใต)กิจกรรมตามกรอบความร,วมมือ เช"น 
การประชุมร"วมกับองค̀การแรงงานระหว"างประเทศ (International Labour Organization : ILO) การประชุมคณะ
ผู,เช่ียวชาญเฉพาะกิจด,านวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย"อม และรายย"อย ครั้งท่ี 1 (The 1st Meeting on Ad-
Hoc Group on MSME in the AANZFTA upgrade negotiations) การประชุมคณะกรรมการร"วมกํากับการ
ดําเนินงานภายใต,ความตกลงการค,าเสรีอาเซียน-จีน (สมัยพิเศษ) การจัดกิจกรรม WE Hour : Ep.1 Meet your 
Buyers โดย สสว. ร"วมกับ ILO ในการให,ความรู,แก"ผู,ประกอบการสตรี เพ่ือส"งเสริมองค̀ความรู,และช"องทางในการทํา
ธุรกิจ รวมถึงการฟstนฟูธุรกิจท่ีได,รับผลกระทบจากการแพร"ระบาดโควิด 19 การประชุม The 3rd Meeting of the 
AANZFTA Ad-Hoc Group on MSME การประชุม ASEAN SME Policy Index Kick-off Meeting เป�นต,น 
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(3) บูรณาการฐานข)อมูล Big Data ป� 2565 พัฒนาการเช่ือมโยงข,อมูลเพ่ิมเติม ตลอดจน
พัฒนา Dashboard ข,อมูลเชิงลึกเพ่ือการส"งเสริม SME พัฒนา Predictive Model และศึกษาการเช่ือมโยงข,อมูลด,วย
เทคโนโลยี Block chain เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข,อมูลด,านการเงิน หรือรองรับการเช่ือมโยงกับหน"วยงานภายนอก 

(3.1) การบูรณาการและจัดหาข)อมูลผู)ประกอบการ MSME เชิงโครงสร)าง จาก 
หน"วยงานภายนอก ได,แก" ข,อมูลวิสาหกิจชุมชน ประมวลผลข,อมูลนิติบุคคล ขนาดธุรกิจ (Size) และการจ,างงาน 
ข,อมูลทะเบียนพาณิชย̀ รวมท้ังได,ขอความอนุเคราะห̀ไปยังสํานักงานสถิติแห"งชาติเพื่อขอข,อมูลสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมป� 2565 รวมถึงจัดทําข,อมูลการส"งออก-นําเข,า พร,อมกับประมวลผลประจําเดือนเพ่ือปรับปรุงข,อมูล
ให,ทันสมัยบนเว็บไซต̀ สสว. และ Dashboard SME Big Data ให,ผู,ท่ีสนใจสามารถนําข,อมูลไปใช,ประโยชน̀ต"อไป  

(3.2) การปรับปรุงข)อมูลโครงสร)างการวิเคราะหMข)อมูลผู)เข)ารับบริการภาครัฐ  
ต้ังแต"เดือนมกราคม – กันยายน 2565 ได,ปรับปรุงข,อมูล ซึ่งปaจจุบันมี SME ท่ัวประเทศ จํานวน 3,178,124 ราย 
แบ"งเป�น นิติบุคคล จํานวน 796,834 ราย ส"วนบุคคล จํานวน 2,286,326 ราย และวิสาหกิจชุมชน จํานวน 94,964 
ราย รวมถึงมีการจัดเก็บข,อมูล Micro และ SME เข,าสู"ฐานข,อมูลการลงทะเบียน SME เพื่อเข,ารับบริการแล,ว จํานวน 
702,362 ราย แบ"งเป�นสถานประกอบการ 593,853 ราย และบุคคลท่ีสนใจประกอบธุรกิจ จํานวน108,509 ราย   

 

• ยุทธศาสตรMท่ี 2 พัฒนากลไกการส,งเสริมให)เข)าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน มี MSME 
เข,าถึงบริการของภาครัฐผ"านรูปแบบ Online และ Offline จํานวน 854,213 ราย (เป[าหมาย 283,450 ราย) 
เกิดมูลค"าทางเศรษฐรวม 263.1506 ล,านบาท (เป[าหมาย 265 ล,านบาท) 

(1) การพัฒนาสภาวะแวดล)อมท่ีเอ้ือต,อการเติบโตของ MSME  
(1.1) ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม

ท"องเท่ียวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย̀ครบวงจร ซึ่งได,เผยแพร"คู"มือกฎหมายดังกล"าวไว,ท่ีเว็บไซต̀ สสว. 
https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20220922162704.pdf พร,อมกับช"องทางออนไลน̀
ของศูนย̀ OSS และศูนย̀รวบรวมองค`ความรู, 

(1.2) ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล  

(1.3)  ศึกษารวบรวมข,อมูลกฎหมายไทยและต"างประเทศท่ีสนับสนุนการส"งออกอาหาร
ฮาลาลของไทย 

(1.4) ศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิและแก,ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว"าด,วยการส"งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย"อม พ.ศ.2543 สสว. ดําเนินการรับฟaงความคิดเห็นสัมภาษณ̀ผู,มีส"วนได,ส"วนเสียท้ังภายใน
และภายนอก ประกอบด,วย ผู,บริหาร สสว. ผู,แทนจากคณะกรรมการส"งเสริมฯ คณะกรรมการบริหารฯ ซ่ึง สสว. 
ได,สรุปผลการรับฟaงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ พ.ร.บ.ส"งเสริมฯ พ.ศ.2543 รวมท้ังการเสนอ
ความเห็นในการแก,ไขกฎหมายไว,ท่ีเว็บไซต̀ สสว. https://sme.go.th/upload/mod_download/download-
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20220617103047.pdf พร,อมกับได,จัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย รายงานผลการศึกษาและ
ข,อเสนอแนะ รวมท้ังร"างแก,ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส"งเสริมฯ พ.ศ.2543 

(2) การให)บริการของศูนยMให)บริการ SME ครบวงจร (OSS) 
(2.1) การให)คําปรึกษาเบ้ืองต)นในการดําเนินธุรกิจผ,านศูนยMให)บริการ SME ครบ 

วงจร 77 จังหวัดทั่วประเทศ มี MSME เข,ารับคําปรึกษาจํานวน 194,273 ราย โดยเรื่องท่ีเข,ารับบริการสูงสุด  
3 อันดับแรก ได,แก" ด,านการบริหารจัดการ (ร,อยละ 36) ด,านการตลาด (ร,อยละ 26) และด,านบัญชีและการเงิน  
(ร,อยละ 16) ตามลําดับ ซ่ึงส"วนใหญ"เข,ารับบริการในรูปแบบ Offline เช"น การลงพ้ืนท่ี การเข,ามาติดต"อท่ี 
ศูนย̀ OSS ท่ัวประเทศ อยู"ท่ีร,อยละ 87 และรูปแบบ Online เช"น Line Facebook E-mail อยู"ท่ีร,อยละ 13 
นอกจากน้ี ศูนย̀ OSS ได,ประสานความร"วมมือกับหน"วยงานในพ้ืนท่ีในการส"งต"อผู,ประกอบการให,กับ 251 หน"วยงาน  

(2.2) อาสาสมัครส,งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อม หรือ อสสว. เป�นการ 
รวมผู,เช่ียวชาญหรือผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีจิตอาสา เพ่ือการนําองค̀ความรู,มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย̀ให,บริการ  
SME ครบวงจร รวมถึงการสร,างและเช่ือมโยงเครือข"ายหน"วยงานในแต"ละพ้ืนท่ี เพื่อเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของศูนย̀ให,บริการ SME ครบวงจร โดย อสสว. ทําหน,าท่ีให,คําปรึกษา/เป�นพี่เล้ียง และถ"ายทอดองค`ความรู,  
ประสบการณ̀ ความเช่ียวชาญให,แก" SME รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมต"างๆ ในการส"งเสริมและพัฒนา SME เช"น  
การ จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการส"งเสริมและสนับสนุน รวมถึง
แนวทางการแก,ปaญหาหรืออุปสรรคการดําเนินธุรกิจของ SME ในพ้ืนท่ี ซ่ึงปaจจุบันมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การจัดทําเว็บไซต̀เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน อสสว. (www.อสสว.net) 
ที่รวบรวมและจัดทําฐานข,อมูล อสสว. และใช,เป�นสื่อประชาสัมพันธ`สร,างการรับรู ,ด,านความเชี่ยวชาญของ 
อสสว. ในแต"ละพื้นที่ โดยปtจจุบันมี อสสว. ในฐานข)อมูลแล)วทั้งสิ้น 1,823 ราย และ 737 ราย ผ,านการ
พิจารณาคุณสมบัติ จาก 5 หน,วยงานภาคีเครือข,าย ประกอบด,วย สมาพันธ`เอสเอ็มอีไทย จํานวน 205 ราย 
หอการค,าไทยและสภาหอการค,าแห"งประเทศไทย จํานวน 191 ราย สภาอุตสาหกรรมท"องเที่ยวแห"งประเทศ
ไทย จํานวน 145 ราย สภาเกษตรกรแห"งชาติ จํานวน 130 ราย และสภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย จํานวน 
66 ราย โดย สสว. ประกาศแต,งต้ังอย,างเป&นทางการ จํานวน 448 ราย  

2) ดําเนินการเผยแพร"และประชาสัมพันธ̀เว็บไซต̀ อสสว. ให,แก"ผู,ประกอบการ 
SME ในพื้นท่ีผ"านศูนย̀ OSS ทุกจังหวัด เพื่อสร,างการรับรู,และแนะนําช"องทางการติดต"อขอรับคําปรึกษาจาก 
อสสว. ตลอดจนจัดทําองค`ความรู, อสสว. ในรูปแบบบทความ/วิดีทัศน̀ เพื่อเพ่ิมช"องทางการรับรู, 

3) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ใน 5 จังหวัดนําร"อง ได,แก"  
เชียงใหม" อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และภูเก็ต 

4) จัดเสวนา อสสว. ร"วมกับ 5 หน"วยงานภาคีเครือข"าย เพื่อถ"ายทอดองค̀ความรู, 
ประสบการณ̀ในการทําธุรกิจ และการปรับตัวทางธุรกิจในสถานการณ̀โรคโควิด-19 รวมถึงโอกาสด,านเส,นทาง
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เศรษฐกิจการค,าชายแดน ท้ังน้ี เพื่อเช่ือมโยงเครือข"ายภาคเอกชนในพื้นท่ี และมุ"งเน,นการบูรณาการสนับสนุน
ส"งเสริมการดําเนินธุรกิจของผู,ประกอบการในพ้ืนท่ี 

  (3) การพัฒนาสิทธิประโยชนMและผลักดันให)เกิดข้ึนจริงเพ่ือการประกอบการ สสว. 
ร"วมกับ 21 หน"วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ในการให,สิทธิประโยชน̀แก"ผู,ประกอบการในด,านสินเช่ือ 
บริการและผลิตภัณฑ̀ทางการเงิน จัดกิจกรรมเช่ือมโยงด,านการตลาด พิจารณาลดหย"อนค"าธรรมเนียมการขอ
รับรองฉลากเขียว และผลจากความร"วมมือท่ีได,ร"วมกันผลักดัน 3 เรื่องสําคัญให,แก"ผู,ประกอบการ ได,แก" การขยาย
ช"องทางการตลาด อาทิ Bank of China (Thai) PCL. ธนาคารเพ่ือการส"งออกและนําเข,าแห"งประเทศไทย บริษัท 
ซีพี ออลล̀ จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล̀ กรุ�ป จํากัด และบริษัท        
ช,อปป�t (ประเทศไทย) จํากัด การเพ่ิมผลิตภาพ/ลดต,นทุน อาทิ บริษัท เทลสกอร` จํากัด มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล,อม
ไทย TikTok Pte Ltd. บริษัท เจนโทเซีย จํากัด บริษัท เฟเวอร`ล่ี จํากัด บริษัท ทรู คอร`ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร`วิส จํากัด บริษัท อินเด็กซ̀ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) บริษัท สวัสดีช,อป 
จํากัด บริษัท คลาวดี เทเลคอม จํากัด และบริษัท ออฟฟ�ศเมท (ไทย) จํากัด และการเช่ือมโยงแหล"งเงินทุน เช"น 
ธนาคารออมสิน ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย̀และตลาดหลักทรัพย̀ 
(ก.ล.ต.) ท้ังน้ี มีผู,ประกอบการ SME ได,รับสิทธิประโยชน̀ด,านต"างๆ จากหน"วยงานรวมแล,ว 2,342 ราย พร,อมกับ
ขยายช"องทางการตลาดร"วมกับ Shopee โดยจัดทํา Microsite เพื่อให,ผู,ประกอบการได,มีโอกาสขายสินค,า              
ในช"องทางออนไลน̀ มีเป[าหมายจํานวน 1,800 ราย ระยะเวลาดําเนินการระหว"างวันท่ี 16 มิถุนายน - 15 กันยายน 
2565 มีผู,ประกอบการเข,าร"วมจํานวน 2,108 ร,านค,า เกิดมูลค"ายอดขาย จํานวน 263.1506 ล,านบาท 

  สสว. และหน"วยงานพันธมิตรได,ร"วมมือกันใช,ศักยภาพความเช่ียวชาญเฉพาะด,าน 
ในการสนับสนุน ส"งเสริม ผู,ประกอบการท้ัง 3 ด,าน โดยมุ"งเป[าไปท่ีการแก,ไขปaญหาอุปสรรคให,แก"ผู,ประกอบการ 
พร,อมท้ังหนุนเสริมให,เกิดการพัฒนาให,ครบทุกด,าน โดยกิจกรรมเด"นในป�น้ี ได,แก" การร"วมมือกับ Shopee 
จัดแคมเปญออนไลน̀ “SME Hybrid Fair” มีผู,ประกอบการเข,าร"วมกว"า 2,000 ราย และร"วมกับ บริษัท เดอะมอลล̀ 
กรุ�ป จํากัด นําสินค,าท่ีมีตราสัญลักษณ̀ “SME ชัวร`” วางจําหน"ายในกูร`เมต̀ มาร`เก็ต และยังได,วางแผนต"อยอด
ความช"วยเหลือ โดยจะนําเสนอมาตรการ “ช็อป SME มีคืน” ต"อรัฐบาลภายในป�น้ี แนวคิดเบ้ืองต,นจะกําหนดให, 
ผู,ท่ีซื้อสินค,า “SME ชัวร`” วงเงินไม"เกิน 10,000 บาท สามารถนํามาหักลดหย"อนภาษีได, ซ่ึงอยู"ระหว"างจัดทํา
รายละเอียดและเตรียมประสานงานหน"วยงานท่ีเก่ียวข,อง 

 (4) การเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ (Smart Service) ให,ตอบสนองต"อความต,องการของ   
SME และผู,ใช,บริการได,จริง   
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(4.1) การพัฒนาระบบการให)บริการผู)ประกอบการ SME ด)วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(SME Access) เช่ือมต"อระบบการให,บริการฯ ของ สสว. ท้ัง 4 ระบบ ผ"านการบูรณาการข,อมูลกับหน"วยงาน 
ท่ีเก่ียวข,องกับการส"งเสริม SME จํานวน 59 หน"วยงาน และมีผู,เข,าใช,บริการผ"านระบบ SME Access และเข,ารับ 
คําปรึกษาจาก SME Coach จํานวน 657,347 ราย (ข,อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
แบ"งเป�น จํานวน 656,080 ราย (Unique/IP) โดยวัดจากผู,ใช,งานในระบบ SMEONE จํานวน 644,390 UIP / SME 
Academy 365 จํานวน 10,423 UIP / SME Coach จํานวน 1,267 ราย 

 ผลการพัฒนาเช่ือมโยงและบูรณาการข,อมูลและอํานวยความสะดวกให,แก"
ผู,ใช,บริการท้ัง 4 ระบบ รวมถึงการพัฒนารูปแบบฐานข,อมูลท่ีรวบรวมประวัติการให,บริการแก" SME และทดสอบ
การใช,งาน โดยดําเนินการพัฒนา Web Service API เพ่ือใช,เป�นเครื่องมือเช่ือมโยงข,อมูลกับระบบให,บริการ SME 
ACCESS ท้ัง 4 ระบบ และพัฒนาระบบการจัดเก็บ Log การเรียกใช,งานจากระบบให,บริการ SME ACCESS 
ตลอดจนการพัฒนาองค`ความรู,และหลักสูตรบนระบบ SME Academy 365 พร,อมกับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ̀
สร,างการรับรู, และถ"ายทอดสดผ"านส่ือออนไลน̀ FB โดยมีผู,เช่ียวชาญให,ความรู,ในด,านต"างๆ เช"น ด,าน Business 
Model ด,านกฎหมาย ด,านเทคโนโลยี OCR และด,าน Branding Design เป�นต,น 

 
 

 
 
 
 

 

1) SME ONE : เป�น Web Portal ศูนย̀รวมข,อมูลข"าวสารและช"องทางการ
เข,าถึงข,อมูล ท่ีเก่ียวกับผู,ประกอบการ SME ในมิติต"างๆ รวมถึงเป�นแหล"งรวบรวมบริการจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนมากกว"า 50 หน"วยงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับรู,ข"าวสารเพื่อพี่น,อง SME ไว,ในท่ีเดียว และยัง
รวบรวมเรื่องราวท่ีเก่ียวข,อง เคล็ดลับในการประกอบธุรกิจของ SME อาทิ บทสัมภาษณ̀ผู,ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงมีประสบการณ̀ในการผ"านปaญหาและอุปสรรครวมถึงวิธีการพัฒนาธุรกิจของตนจนมาถึงวันน้ี 
รวมถึงข,อมูลแนะนําหน"วยให,บริการ SME ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู"ในทุกภูมิภาค ท้ังน้ี ผู,ประกอบการ SME 
สามารถเข,าใช,งานได,ท่ีเว็บไซต̀ www.smeone.info 
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2) SME Academy 365 : ระบบการเรียนรู,ออนไลน̀ (e-Learning Platform) 
ท่ีรวบรวมหลักสูตรและความรู,ท่ีจําเป�นต"อการพัฒนาธุรกิจของผู,ประกอบการ SME ไทยในทุกระดับของการเติบโต 
ไม"ว"าจะเป�นผู,ท่ีสนใจเริ่มต,นธุรกิจท่ีต,องการแรงจูงใจหรือไอเดียเริ่มต,น (Inspiration) ท่ีต,องการสนับสนุนแนวคิด 
หรือเน้ือหาความรู,ข้ันพ้ืนฐาน (Ideation) ท่ีเหมาะกับกลุ"มผู,ประกอบการรายย"อยเพ่ือใช,ในการประกอบธุรกิจให,
เติบโตข้ึน ไปจนถึงองค̀ความรู,เพื่อการเตรียมตัวยกระดับศักยภาพให,เพิ่มข้ึนกับการเติบโตของธุรกิจ (Preparation) 
รวมถึงองค̀ความรู,ท่ีเหมาะกับกลุ"มผู,ประกอบการขนาดกลางเพ่ือศักยภาพในการเติบโตและพร,อมแข"งขันได, 
ในระดับสากล (Transformation) นอกจากน้ี ยังมีความรู,ในกลุ"มวิชาชีพ สําหรับผู,ประกอบการท่ีต,องการพัฒนา
ตนเอง หรือบุคคลท่ัวไปท่ีกําลังมองหาอาชีพ โดยสามารถนําองค`ความรู,ไปต"อยอดเพ่ือประกอบวิชาชีพได,          
โดยสามารถใช,งานได,ท่ีเว็บไซต̀ www.smeacademy365.com 

3) SME Coach : เป�นระบบฐานข,อมูลท่ีรวบรวมผู,เช่ียวชาญหรือท่ีสามารถให,
คําแนะนําผู,ประกอบการ SME เพื่อเตรียมความพร,อมด,านต"างๆ ท้ังการพัฒนาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข"งขันทางธุรกิจ รวมถึงการแก,ไขปaญหาทางธุรกิจท่ีมีอยู"ในปaจจุบันได, โดยผู,ประกอบการสามารถเข,ามาค,นหา
และเลือกใช,บริการจากผู,เช่ียวชาญท่ีตรงต"อความต,องการของตนได,ผ"านเว็บไซต̀ www.thesmecoach.com  
   การพัฒนาโครงสร,างฐานข,อ มูลท่ีปรึกษาและระบบ Coach Online 
ท้ังออนไลน̀และออนไซต̀ “ปatนโค,ชอาสา” เพิ่มอีกจํานวน 1,800 ราย รวมมากกว"า 5,000 ราย ส"งผลให,มี SME 
ร"วมโครงการ จํานวน 1,267 ราย โดยได,มีการเสริมสร,างองค`ความรู,ต"างๆ ให,กับโค,ชด,วยหลักสูตรการอบรม
ออนไลน̀ท่ีสร,างข้ึนในป� 2565 อีก 6 หลักสูตรท่ีสอดรับกับสภาพความเปล่ียนแปลง เช"น ดิจิทัล การพลิกฟstนของ
ธุรกิจ หรือกฎหมายใหม"ส"งผลต"อทุกคนอย"างไร รวมกับหลักสูตรท่ีมีอยู"เดิมเป�นจํานวนรวมกว"า 35 หลักสูตร 
ซึ่งพบว"าโค,ชเหล"าน้ันมีความสามารถท่ีสูงข้ึนมากอย"างเห็นได,ชัด สามารถให,คําปรึกษาแนะนําท่ีตรงเป[าหมาย 
มากข้ึน และก"อให,ผลทางปฏิบัติท่ีสูงมากข้ึนแก"ผู,ประกอบการ มีการพัฒนาตัวผู,ประกอบการซึ่งโค,ชได,เข,าไปทําการ
วิเคราะห̀และประเมินว"า ควรจะปรับปรุงแก,ไขด,านใดให,ธุรกิจหลังสถานการณ̀โควิดผ"านพ,นไปสามารถดําเนินต"อไป
อย"างย่ังยืน ไม"ว"าจะเป�นเรื่องการลดต,นทุน การเพ่ิมยอดขาย การเข,าถึงแหล"งเงินทุน นอกจากน้ียังได,ดําเนินการ
พัฒนาระบบการให,คําปรึกษาแนะนําอย"างต"อเน่ือง เพ่ือรองรับการให,บริการท่ีดีข้ึน จึงได,ปรับระบบฐานข,อมูลของ
ท่ีปรึกษาโดยเพิ่มช"องทางการติดต"อส่ือสารระหว"างโค,ชกับเอสเอ็มอีให,สะดวกมากข้ึน จากเดิมท่ีต,องเข,าใช,บริการ
ผ"านเว็บไซต̀ ก็ได,ขยายการให,บริการไปสู"ระบบ Line OA ปรึกษา แนะนํา ถามตอบ บน Line OA ท่ีปฏิบัติการ 
บนสมาร`ตโฟนซึ่งทุกคนมีความคุ,นเคยโดยธรรมชาติอยู"แล,ว เพ่ือให,การเข,าถึงบริการปรึกษาแนะนําระหว"างโค,ช
และ SME สะดวกรวดเร็วข้ึน 
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   การให,คําปรึกษาแนะนําทางออนไลน̀ (Coaching online) ในป� 2564 พบว"า 
ท้ังผู,ประกอบการและโค,ช มีจํานวนไม"น,อยท่ียังไม"คุ,นเคย มีโค,ชบางคนท่ีต,องเอาตัวเองเข,าไปพบกับผู,ประกอบการ
เพราะเกรงจะเกิดความเข,าใจผิดหรือกลัวไม"บรรลุผล ดังน้ันในป� 2565 ได,มีการปรับใช,ระบบ Coaching Online 
เต็มรูปแบบ พบว"า ท้ังผู,ประกอบการและโค,ชผู,รับผิดชอบสามารถปรับตัวได,ดีข้ึน และสามารถใช,ระบบออนไลน̀ 
ในการให,คําปรึกษาแนะนําท้ังในการโค,ช การตรวจสอบวิเคราะห̀ข,อมูล และการส"งมอบงานท่ีได,ผลสูงมาก โดยใน 
ป�ท่ีแล,ว โครงการได,ให,คําปรึกษาแนะนําแก"ผู,ประกอบการท่ัวประเทศได,ถึง 64 จังหวัด และในป�น้ีได,ขยายการให,
คําปรึกษาแนะนําแก"ผู,ประกอบการไปท่ัว 77 จังหวัด กล"าวได,ว"าโครงการสามารถให,ความช"วยเหลือผู,ประกอบการ
ได,ครอบคลุมมากข้ึน 

4) SME Connext : แอปพลิเคชันสําหรับผู,ประกอบการ SME ซึ่งเป�นแหล"งรวม
ของข"าวสารและบริการต"างๆ เช"น การเข,าถึงสิทธิประโยชน̀ของ สสว. และหน"วยงานภาครัฐ, กิจกรรมอบรม 
สัมมนา องค̀ความรู,, Market Place, ข,อมูลข"าวสารท่ีน"าสนใจ และสําคัญท่ีสุดคือ สามารถเข,าถึง Platform ต"างๆ  
ได,ง"าย ไม"ว"าจะเป�น SME ONE, SME Academy 365 และ SME Coach โดยสามารถดาวน̀โหลดแอปพลิเคชัน 
SME CONNEXT ได,ท้ัง iOS และ Android “SME Connext ง"าย ครบทุกเรื่อง จบในท่ีเดียว” 

ผลป� 2565 ดําเนินการปรับแอปพลิเคชัน SME Connext ให,เป�น Super App 
เพื่อเป�นช"องทางหลักในการเข,าถึงบริการของ สสว. และหน"วยงานภาคีเครือข"ายการส"งเสริม SME ท้ังภาครัฐ  และ
เอกชน โดยได,มีการศึกษาวิเคราะห̀ความคาดหวังรูปแบบการใช,งาน (User Expectation) เพื่อนํามาออกแบบ   
ฟaงก̀ชันการใช,งาน (User Interface) ท่ีตรงต"อความต,องการของผู,ใช,งานจริง และพัฒนาฟaงก̀ชันด,านการเป�นแหล"ง 
ทดสอบตลาด (Market Place) ออนไลน̀ของผู,ประกอบการท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงแพลตฟอร`ม e-Commerce    
ระดับโลกได, รวมถึงการทําระบบเพ่ือจัดทําสิทธิประโยชน̀สําหรับผู,เข,าใช,งาน   

 (4.2) การพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ สสว. ร"วมกับสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค`การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาระบบ “หน่ึงรหัส หน่ึงผู,ประกอบการ SME” เป�นงานพัฒนา
ระบบให,บริการแก"ผู,ประกอบการผ"านหมายเลข ID เพียงตัวเดียว เพื่อให,ผู,ประกอบการได,รับความสะดวกในการ
เข,าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งท่ีผ"านมา สสว. และ สพร. ได,ดําเนินการโครงการนําร"อง SME One ID และพัฒนา
ระบบ Single Sign On ฐานข,อมูลสมาชิก สสว. โดยได,พัฒนาระบบทะเบียนและการยืนยันตัวตนสําหรับ
ผู,ประกอบการท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงได,มีการประสานกับหน"วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจให,บริการแก"
ผู,ประกอบการ SME เพื่อเช่ือมโยงข,อมูลผู,ประกอบการจากระบบฐานข,อมูล SME One ID ในการช"วยให,
ผู,ประกอบการสามารถเข,ารับบริการกับหน"วยงานโดยไม"จําเป�นต,องลงทะเบียนใหม" 

 ป� 2565 ต"อยอดการพัฒนาโครงสร,างฐานข,อมูลและช"องทางการข้ึนทะเบียน 
SME One ID สําหรับผู,ประกอบการ SME ผ"านช"องทางหลักคือระบบ Biz Portal ท่ีเป�นแพลตฟอร`มกลางท่ี
รวบรวมข,อมูลและงานบริการต"างๆ เพื่อภาคธุรกิจท่ีมีอยู"แล,ว ซึ่งพัฒนาข้ึนโดย สพร. ร"วมกับสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได,บูรณาการข,อมูลระหว"างหน"วยงานต"างๆ ไว,ด,วยกัน ภายใต,
เว็บไซต̀ www.bizportal.go.th และปรับใช,ระบบ Digital ID ของ สพร. เพ่ือการพิสูจน̀และยืนยันตัวตนท่ีมี
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสําหรับเข,าใช,บริการของส"วนราชการ รวมถึงการประสานงานเช่ือมโยงข,อมูล
กับหน"วยงานของรัฐเพ่ือทดสอบระบบการใช, SME One ID ของผู,ประกอบการ SME ท่ีเข,ารับการบริการกับ
หน"วยงานภาครัฐต"างๆ ซ่ึงผู,ประกอบการ SME ท่ีเข,าระบบ SME One ID สามารถใช,บริการได,ด,วยรหัส SME One 
ID จากฐานข,อมูล โดยปaจจุบันได,ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานส"งเสริม
เศรษฐกิจสร,างสรรค` (องค̀การมหาชน) กรมบัญชีกลาง และหน"วยงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ 
สํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส"งเสริมอุตสาหกรรม และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ̀อุตสาหกรรม  
(สมอ.) ในการเช่ือมโยงฐานข,อมูลผู,ประกอบการท่ีเข,ารับบริการท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
    ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ ป� 2565  

1) สสว. ดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือขยายผลและอํานวยความสะดวกในการ 
ใช,งานเพื่อผู,ประกอบการ และเชื่อมโยงข,อมูลกับหน"วยงานหลักที่ให,บริการ SME เช"น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย` กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร` วิจัยและนวัตกรรม เป�นต,น  
ซึ่งตั้งเป[าหมายจํานวนผู,ประกอบการ SME ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมาขึ้นทะเบียนระบบ SME One ID 
(ทําการพิสูจน̀และยืนยันตัวตน) ไม"น,อยกว"า 1 ล,านราย ภายในส้ินป� 2565   

จัดงานแถลงข"าวประชาสัมพันธ̀และนิทรรศการ “SME One ID” ท่ีทําเนียบ
รัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเข,าเย่ียมชมนิทรรศการ ซ่ึงการจัดงานในคร้ังน้ี เพื่อสร,างการรับรู,ให,กับผู,ประกอบการ 
SME รวมถึงหน"วยงานภาครัฐท่ีจะเข,าร"วมเช่ือมโยงข,อมูลกับระบบ SME One ID ดําเนินการประสานความร"วมมือ
กับร,านค,าปลีกใหญ"ๆ เช"น Central / TOP Market / Lotus’s เป�นต,น เพื่อให,ผู,ประกอบการท่ีเป�น Supplier  
มาลงทะเบียนในระบบ SME One ID  

2) การเข,าร"วมโครงการช"วยให,ผู,ประกอบการ SME ได,รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการเข,าถึงการให,บริการของภาครัฐ ลดการกรอกข,อมูลหรือการเตรียมเอกสารต"างๆ โดยผู,ประกอบการ
สามารถใช, QR Code จากโทรศัพท̀หรือบัตรในการเข,ารับบริการ หรือเข,าถึงสิทธิประโยชน̀จากมาตรการต"างๆ 
ของภาครัฐได,สะดวกยิ่งขึ้น และในส"วนหน"วยงานภาครัฐที่ใช,งานระบบ SME One ID จะได,รับเอกสารที่ถูกต,อง
น"าเชื่อถือ ลดระยะเวลาการตรวจสอบผู,ประกอบการ และสะท,อนถึงภาครัฐจะได,ฐานข,อมูล SME ท่ีมีข,อมูลท่ี
ทันสมัยและใช,งานร"วมกันได,ระหว"างหน"วยงานภาครัฐ 

(4.3) การพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ สสว. 
ร"วมกับ สวทช. โดยศูนย̀อิเล็กทรอนิกส̀และคอมพิวเตอร`แห"งชาติ (NECTEC) พัฒนาต"อยอดระบบจัดซื้อจัดจ,าง
ภาครัฐให,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถวิเคราะห̀ ประมวลผล และบริหารจัดการข,อมูลสารสนเทศ  
เพื่อใช,ในการวางแผนและกําหนดมาตรการส"งเสริม MSME ในอนาคต ตลอดจนการโอนย,ายฐานข,อมูลจากระบบ 
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เดิมท่ีพัฒนาโดยบริษัท กลุ"มแอดวานซ̀ รีเสิร`ช จํากัด (AR Group) มาเป�นระบบใหม" THAI SME-GP โดย 
ผู,ประกอบการและเจ,าหน,าท่ีภาครัฐ สามารถเข,าใช,งานการลงทะเบียนระบบฯ สืบค,นข,อมูลบริษัท สินค,าหรือ 
บริการต"างๆ ผ"านเว็บไซต̀ https://www.thaismegp.com รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรายงานฐานข,อมูลให, 
สสว. สามารถใช,วิเคราะห̀ข,อมูลได, ปaจจุบันมีผู,เข,าใช,บริการสะสมต้ังแต"เดือนมกราคม – กันยายน 2565 รวมท้ังส้ิน  
2,040,000 ครั้ง/ป�  
   สสว. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข,อมูลผู,รับบริการภาครัฐ และระบบการจัดซ้ือ 
จัดจ,างภาครัฐสําหรับ SME ในด,านการต"ออายุ “หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู,ประกอบการ SME เพื่อการจัดซ้ือ
จัดจ,างภาครัฐ ป� 2565” หน,าเว็บไซต̀ https://www.thaismegp.com รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรายงาน
ฐานข,อมูลให, สสว. สามารถใช,วิเคราะห̀ข,อมูลได,ผ"านระบบ SuperSet โดยปaจจุบันมีผู,ประกอบการดําเนินการแจ,ง
ขอต"ออายุหนังสือรับรองฯ แล,วกว"า 51,000 ราย และลงทะเบียนในระบบแล,วกว"า 142,000 ราย 
   การเช่ือมต"อข,อมูลกับหน"วยงานท่ีเก่ียวข,อง มีการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) สพร. ดําเนินการเช่ือมต"อข,อมูลระบบศูนย̀กลางแลกเปล่ียนข,อมูลภาครัฐ 
(Government Data Exchange Center : DGX) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค,า (DBD) โดยสามารถแสดงผลรายได,
ผู,ประกอบการนิติบุคคล ป�ล"าสุด 2564 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู,ประกอบการและการแบ"งขนาดธุรกิจ  

(2) กรมสรรพากร ได,ทดสอบระบบนําข,อมูลงบการเงิน จากข,อมูลรายได, 
ผู,เสียภาษีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ในรูปแบบ Batch file เพื่อวิเคราะห̀คุณสมบัติผู,ประกอบการ และใช,แบ"ง
ขนาดธุรกิจของผู,ประกอบการ 

(3) กรมบัญชีกลาง เป�นการทดสอบการเช่ือมต"อ API ข,อมูลการจัดซื้อจัดจ,าง
ภาครัฐในระบบ e-GP และ THAI SME-GP นําข,อมูลไปวิเคราะห̀เพื่อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ,างของ SME  
ตามมาตรการสนับสนุน SME ให,เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างกับหน"วยงานภาครัฐ 

(4) สภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.)  ในการเช่ือมต"อ API ข,อมูลสินค,า Made in 
Thailand (MiT) และการติด Flag MiT เพ่ือตรวจสอบสิทธิประโยชน̀ท่ีผู,ประกอบการจะได,รับแต,มต"อกับ SME  
ท่ีได,รับการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมร,อยละ 15 

(5) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร`และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) เช่ือมโยง
ข,อมูลผู,ประกอบการเป�นข,อมูลต้ังต,นท่ีจะสมัครเข,าร"วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระบบ iTAP (โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) กับระบบ THAI SME-GP สําหรับธุรกิจ 
ภาคเกษตร สหกรณ̀ วิสาหกิจชุมชน เช"น ข,อมูลนิติบุคคล บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน เป�นต,น 
   การสนับสนุน SME ให,เข,าถึงการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ ผลการข้ึนทะเบียน
ผู,ประกอบการมีจํานวนท้ังส้ิน 142,143 ราย แบ"งเป�นนิติบุคคล จํานวน 79,225 ราย บุคคลธรรมดา จํานวน 
60,610 ราย และวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2,308 ราย มีสินค,าและบริการ จํานวน 1,039,766 รายการ  
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   ในป�งบประมาณ 2565 ข,อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 มีมูลค"า
การจัดซ้ือจัดจ,างท้ังหมด จํานวน 393,284 ล,านบาท โดยหน"วยงานภาครัฐท่ีมีการซ้ือขายสูงท่ีสุด คือ กรมชลประทาน 
จํานวน 37,449 ล,านบาท และผู,ประกอบการในจังหวัดท่ีได,รับการจัดซื้อจัดจ,างมากท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ จํานวน 
101,386 ล,านบาท 

 

• ยุทธศาสตรMที่ 3 สร)างสังคมผู)ประกอบการให)เติบโตและก)าวสู,สากล มี MSME ได,รับการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจบ"มเพาะ/ปรึกษาเชิงลึก/ทดสอบตลาด/ส"งเสริมการทําธุรกิจออนไลน̀/ 
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช,แล,ว จํานวน 19,307 ราย (เป[าหมาย 12,910 ราย) ส"งผลให,เกิดมูลค"าทาง
เศรษฐกิจรวม 1,103.0876 ล,านบาท (เป[าหมาย 1,046 ล,านบาท) 

  (1) ส,งเสริมการเร่ิมต)นธุรกิจ (Early Stage / Start up) ดําเนินการพัฒนาผู,ประกอบการ 
ใหม"เข,าสู"ธุรกิจอนาคต Next Normal ท่ีสอดคล,องกับวิถีชีวิตยุคใหม" โดยการให,โค,ช นักวิเคราะห̀ธุรกิจ ท่ีปรึกษา 
ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ̀เฉพาะทาง ปรับวางแผนพัฒนากลยุทธ̀ให,ได,แนวปฏิบัติเพื่อ ความสําเร็จ   
ในการดําเนินธุรกิจให,กับผู,ประกอบการ ยกระดับความสามารถทางธุรกิจ Technology for all จากโค,ชธุรกิจ
เพ่ือให,สอดคล,องกับ Next Normal Trend เช"น Software, Hardware, Digital Marketing, Digital Health 
care, Digital Technology เป�นต,น 

  สสว. ร"วมกับหอการค,าไทย ผลักดัน สนับสนุนและส"งเสริมผู,ประกอบการในการ
ยกระดับศักยภาพให,รอดพ,นจากวิกฤตและสามารถปรับตัวให,ดําเนินธุรกิจจากกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยี หรือ Digital Disruption ด,วยเป�นการเปล่ียนการขายสินค,าจากหน,าร,านเป�นการขายสินค,าบน
แพลตฟอร`มออนไลน̀ นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข,ามาใช,ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการนําเสนอรูปแบบสินค,า 
Business Model รูปแบบใหม" โดยมีกลุ"มเป[าหมาย ได,แก" กลุ"มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ"มอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย̀ครบวงจร กลุ"มอุตสาหกรรมเกษตร Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย 
กลุ"มอุตสาหกรรมท"องเท่ียวเชิงสร,างสรรค` Creative tourism และกลุ"มธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness) 

ผลสําเร็จจากการพัฒนาผู)ประกอบการใหม,เข)าสู, ธุรกิจอนาคต Next Normal  
มีผู)สมัครเข,าร"วมโครงการ จํานวน 321 ราย และได)รับองคMความรู)ในหลักสูตร Next Normal ซึ่งเป&นการทํา
ความเข)าใจการดําเนินธุรกิจต้ังแต,ต)นนํ้าถึงปลายนํ้า โดยหลักสูตรเน)นแนวคิดท่ีทันสมัย ความรู)ใหม,ๆ 
ท่ีสามารถนําไปใช)ได)จริงในยุคที่ต)องมีการปรับตัวอย,างรวดเร็ว เช"น Business Model Canvas, Value 
Proposition Canvas, Design Project, Technology Enablement การปatนสินค,าและบริการของผู,ประกอบการ  
ให,สามารถขายสินค,าบน Platform เป�นต,น โดยมีผู)ประกอบการที่ได)รับคัดเลือก จํานวน 53 ราย ส,วนใหญ,
ประกอบธุรกิจด)านอาหาร เกษตร และเคร่ืองสําอาง เข,ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation-Driven 
Entrepreneurs (IDE) จากท่ีปรึกษาเพ่ือให,คําแนะนําการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด,วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได,จริง รวมถึงสร,างผลลัพธ̀ทางธุรกิจอย"างเป�นรูปธรรม ท่ีจะผลักดันสินค,าและบริการสู"ธุรกิจ Next Normal พร,อม
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ท้ังทดสอบตลาด ซึ่งจากผลสํารวจความต,องการในการพัฒนาธุรกิจ พบว"า ส,วนใหญ,มีความต)องการพัฒนาสินค)า
ให)มีนวัตกรรมที่แตกต,างจากคู,แข,ง เช"น การพัฒนาสูตรอาหารในรูปแบบใหม"ๆ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ̀เพ่ือ 
ยืดอายุสินค,า นอกจากน้ี ยังต)องการพัฒนาด)านเทคโนโลยี เช"น การนําเทคโนโลยีดิจิทัลหรือซอฟต̀แวร`มาช"วย
ทางการขาย การตลาด การจัดวางสินค,าคงคลัง โลจิสติกส̀ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอรMม 
ซ้ือขายสินค)า เป�นต,น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพให,กับผู,ประกอบการ มุ"งเน,นการนํานวัตกรรมมาใช,ในการ
พัฒนาสินค,า และการยกระดับทางธุรกิจด,วยเทคโนโลยี การสร,างโมเดลธุรกิจและสินค,าต,นแบบ รวมถึงคําแนะนํา
ในการทดสอบตลาด การนําเสนอในรูปแบบ Pitching การถ"ายภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อเตรียมความพร,อมในการ
ขายสินค,าทางช"องทางออนไลน̀ โดยมีผู)ประกอบการใหม, จํานวน 30 ราย ที่มีศักยภาพพร)อมก)าวสู,ธุรกิจอนาคต 
ซ่ึงได)รับโอกาสในการทดลองนําสินค)าออกสู,ตลาด ผ,านแคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 
2022” บนแพลตฟอรMม Shopee ด,วยการสร,างร,านค,าบน Shopee เพ่ือขายบนแพลตฟอร`มออนไลน̀ไปยัง
ผู,บริโภค นอกจากน้ี ทางหอการค,าไทยยังจัดให,มีกิจกรรมจับคู"ธุรกิจ Business Matching with Modern Trade 
เพื่อทดลองนําเสนอสินค,ากับคู"ค,า เป�นการทดสอบความต,องการของตลาดอีกทางหน่ึง ท้ังน้ี สามารถสร,างมูลค"า
ทางเศรษฐกิจได,โดยรวม 201.4761 ล,านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) พัฒนาผู)ประกอบการรายย,อยให)ประกอบธุรกิจอย,างมืออาชีพ (Micro)     
(2.1)  ยกระดับผู)ประกอบการรายย,อย (MSME Step up) ดําเนินการร"วมกับ  

5 หน"วยงาน ได,แก" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร̀ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และสมาคมสมาพันธ̀เอสเอ็มอีไทย ส"งเสริมผู,ประกอบการ 
OTOP ในกลุ"ม A และ B ให,เข,าสู"ระบบของภาครัฐ เช"น มาตรฐาน อย., Nutrition facts, ระบบบัญชี, เทคโนโลยี
ดิจิทัล เป�นต,น มีผู)ประกอบการได)รับการยกระดับผู)ประกอบการรายย,อยสู,การเป&น Formulization รองรับการ
ประกอบการในยุค Next Normal จํานวนทั้งส้ิน 1,606 ราย แบ"งเป�น ด)านมาตรฐานสินค)า จํานวน 150 ราย 
และด)าน Digital Technology จํานวน 1,462 ราย และผลักดันผู)ประกอบการจํานวน 157 ราย เข)าสู,ระบบ
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ของภาครัฐ เช"น การจดทะเบียนพาณิชย̀อิเล็กทรอนิกส̀ (DBD Registered) มาตรฐาน อย. เป�นต,น เพื่อรับทราบ
ปaญหาและความต,องการของผู,ประกอบการท่ีตรงจุด พร,อมกับเสริมสร,างทักษะและประสบการณ̀การใช,เคร่ืองมือ
ด,านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังส"งเสริมการตลาดผ"านช"องทางดิจิทัลให,ผู,ประกอบการ โดยได,รับความร"วมมือจาก
แพลตฟอร`ม e-Commerce อย"าง Shopee ผลักดัน “MSME Step up” กว"า 400 ราย ยกระดับมาตรฐานสินค,า 
หนุนดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ิมช"องทางและโอกาสทางการตลาดผ"านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” 

 (2.2)  การพัฒนาผู)ประกอบการเพ่ือสร)างความเข)มแข็งแก,ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชดําริ ส"งเสริมให,ผู,ประกอบการได,รับความรู,ในการประกอบธุรกิจ เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาให,เป�น
ผู,ประกอบการให,มีศักยภาพในการก,าวไปสู"การเป�นผู,ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และสามารถ
ประกอบอาชีพได,อย"างย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ มีผู)ประกอบการได)รับการพัฒนาฝ�กอบรมวิชาชีพ ท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเก่ียวข,องกับการประกอบธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ จํานวนทั้งส้ิน 342 ราย  
292 แผนธุรกิจ ใน 5 หลักสูตร ได,แก" 1) หลักสูตรการปลูกพืชไม"ใช,ดิน (Hydroponics) จํานวน 83 ราย 75 แผนธุรกิจ 
2) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร จํานวน 50 ราย 45 แผนธุรกิจ 3) หลักสูตรนํ้าพริก 4 ภาค นํ้าจ้ิมต"างๆ 
จํานวน 58 ราย 56 แผนธุรกิจ 4) หลักสูตรร,านกาแฟสด จํานวน 96 ราย 65 แผนธุรกิจ และ 5) หลักสูตรช"างไม,
เครื่องเรือนประกอบโครงไม,จริง จํานวน 55 ราย 51 แผนธุรกิจ  
  ผลการประเมินเบ้ืองต,น จากการตอบแบบสอบถามผู,เข,ารับการฝ�กอบรม  
จํานวน 342 ราย พบว"า สามารถนําความรู,ท่ีได,รับจากการฝ�กอบรมไปประกอบอาชีพเป�นผู,ประกอบการได, จํานวน 
318 ราย คิดเป�นร,อยละ 92.98 จะมีรายได,รวมทุกรายเพ่ิมข้ึนจากเดิมเดือนละประมาณ 3,007,700 บาท (เฉล่ีย
คนละประมาณ 9,458.18 บาท/ราย/เดือน) คิดเป�นป�ๆ ละ 36.0924 ล,านบาท (เฉล่ียประมาณรายละ 113,498.11 
บาท/ราย/ป�) มีผู,เข,ารับการฝ�กอบรมจํานวนเพียง 21 ราย คิดเป�นร,อยละ 6.14 ท่ีไม"สามารถนําความรู,ท่ีได,รับจาก
การฝ�กอบรมไปประกอบอาชีพเป�นผู,ประกอบการ และมีผู,เข,ารับการฝ�กอบรมจํานวน 3 ราย คิดเป�นร,อยละ 0.87 
ไม"สามารถตอบคําถามได, เมื่อสอบถามถึงเหตุผลท่ีไม"สามารถนําความรู,ท่ีได,รับจากการฝ�กอบรมไปประกอบอาชีพ
เป�นผู,ประกอบการน้ัน พบว"า ยังคาดการณ̀ไม"ได, ต,องลองทําก"อนฝ�กให,มีความชํานาญ ปรับปรุงสูตร และต,องศึกษา 
หาข,อมูลเพ่ิมเติม ก"อนท่ีจะทําจําหน"าย ท้ังน้ีเกิดจากความไม"ม่ันใจในการลงทุนในสถานการณ̀การแพร"ระบาดของ
โรคโควิด-19 ท่ีส"งผลให,การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ส"งผลให,การใช,จ"ายของผู,บริโภคลดลงตามไปด,วย 

(3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อมให)ก)าวสู,ธุรกิจใหม, (Small & Medium) 
ส"งเสริมและพัฒนาผู,ประกอบการให,สามารถปรับตัวรับมือต"อสถานการณ̀โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป อย"างรวดเร็วในยุค 
VUCA World โดย สสว. ร"วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร` และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการส"งเสริม
ผู,ประกอบการ MSME ภาคบริการ Traditional Service และ Modern Service เช"น กลุ"มธุรกิจโรงแรม 
ร,านอาหาร การท"องเท่ียว การแพทย̀วิถีใหม" การดูแลผู,สูงอายุ นวดสปา และธุรกิจขนส"ง เป�นต,น โดยมี 
ผู,ประกอบการ จํานวน 76 ราย (กิจการ) ได,รับการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถและเสริมแกร"ง ด,วยการเข,าอบรม
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ใน 4 หลักสูตร ได,แก" หลักสูตร SME Operation Expert หลักสูตร SME Service Expert หลักสูตร SME Data 
Expert และหลักสูตร SME Financial Expert ซึ่งเป�นการปรับมุมมอง (Vision) รู,และเข,าใจ (Understanding) 
สร,างความชัดเจน (Clarity) และฉลาดว"องไว (Agility)  และมีโค,ชท่ีปรึกษาให,คําแนะนําปรึกษาเชิงลึกและผลักดัน
ให,เข,าสู"กระบวนการพัฒนาปรับปรุงด,านเทคโนโลยี และด,านการให,บริการ เป�นต,น อีกท้ัง ยังได,สร,างโมเดลธุรกิจ
บริการใหม" “New Service Business Model” หรือปรับเปล่ียนธุรกิจให,มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีผู,ประกอบการ
ได,รับคัดเลือกและเข,ารับรางวัลจากการประกวด SME VUCA World Award เป�นการค,นหา Role Model 
ต,นแบบ จํานวน 7 ราย และส"งผลให,เกิดมูลค"าทางเศรษฐกิจรวม 865.5215 ล,านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาและยกระดับผู)ประกอบการต)นแบบ (Strong/Idol)   
(4.1)  การ จัดการประกวดราง วัล สุดยอด SME แห, งชาติ “SME National 

Awards” คร้ังท่ี 14 สสว. ร"วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห"งชาติ (สพช.) นํานโยบายของภาครัฐท่ีต,องการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให,ประสบความสําเร็จด,วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ี
เก่ียวข,องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงได,มีการปรับเกณฑ̀การพิจารณาคัดเลือกรางวัล SME 
National Awards ให,สอดคล,องกับแนวคิดของ BCG ซึ่งเป�นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐท่ีต,องการเร"งรัดการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให,ประสบความสําเร็จเร็วข้ึน และท้ังน้ี BCG Model มีความสอดคล,องกับเป[าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย"างน,อย 5 เป[าหมาย ได,แก" การผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน การรับมือการ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ̀ความหลากหลาย ความร"วมมือเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน การลดความ 
เหล่ือมลํ้า อีกท้ังยังสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป�นหลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย โดยในป� 2565 มีการมอบรางวัลพิเศษ 5 รางวัลเพ่ิมเติม ได,แก" รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ 3 ป�ซ,อน 
หรือ 5 ป�ซ,อน รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติยอดเย่ียม รางวัล SME โดดเด"นด,านวัตกรรม รางวัล SME โดดเด"นด,าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด"นด,านการปรับกลยุทธ̀พิชิต Covid-19 โดยมุ"งเน,นกลุ"มธุรกิจ SME       
ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการค,าส"ง หรือค,าปลีก และภาคธุรกิจเกษตร  

ผลสําเร็จของโครงการมี MSME จํานวน 1,002 ราย เข)าร,วมโครงการ และผ,าน
เกณฑMการคัดเลือกและได)รับการพัฒนาและยกระดับผู)ประกอบการสู,มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ หัวข,อในการ
จัดอบรม ได,แก" สร,างสุดยอด SME Excellence การยกระดับผู,ประกอบการสู"มมาตรฐานสากล GHPs, HACCP, 
ISO22000, ISO14001 เป�นต,น ท้ังน้ี ผู,ประกอบการจะต,องมีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งได,ทราบจุดเด"น
และจุดด,อยของกิจการ พร,อมนําไปพัฒนาธุรกิจ และยังได,ร"วมจัดทํา Workshop การจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจและการ
จัดทําแผนปรับปรุงธุรกิจซึ่งเป&นการยกระดับผู)ประกอบการสู,มาตรฐานสากล โดยรวมจํานวนกิจการที่เข)าร,วมท้ังส้ิน 
440 กิจการ 937 ราย พร,อมกับได,พาผู,ประกอบการเข,าเย่ียมชมธุรกิจท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) เพ่ือให,เห็น
ตัวอย"างจริง และได,แลกเปล่ียนประสบการณ̀กับองค̀กรตัวอย"าง เพื่อเป�นประโยชน̀ในการต"อยอดนํามาปรับใช,กับองค̀กร 
รวมท้ังได,แลกเปล่ียนปaญหาอุปสรรค และแนวทางแก,ไขในการทํางาน ซึ่งได,จัดไปเย่ียมชมองค`กรท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 
3 บริษัท ได,แก" บริษัท เอฟแอนด̀เอ็น แดรี่ส̀ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ลูเมนต้ัม อินเตอร`เนช่ันแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด และ Qualy Design Space (บริษัท นิว อาไรวา จํากัด) 

 ผลการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ ครั้ ง ท่ี 14 พร,อมผลักดัน
ผู,ประกอบการ “ก,าวข,ามวิถีใหม" ขับเคล่ือน SME ไทยสู"ความย่ังยืนด,วย BCG” เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 โดย
ได,รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการคลัง แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข,อ “ก,าว
ข,ามวิถีใหม" ขับเคล่ือน SME ไทยสู"ความย่ังยืนด,วย BCG” โดยได,ให,แนวคิดการพัฒนาธุรกิจในยุคหลัง Covid-19 
ไปสู"การพัฒนาท่ีเน,นความสมดุล ความย่ังยืน และความครอบคลุม (balance, sustainable and inclusive 
growth) โดยอาศัยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียน หรือ BCD Model        
(Bio-Circular-Green) เป�นเครื่องมือสําคัญ 
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 ผู)ประกอบการผ,านการคัดเลือกตามเกณฑMการตัดสินท่ีกําหนดไว)ได)รับรางวัล 
จํานวน 40 ราย ได,แก" รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ จํานวน 13 ราย รางวัล SME ดีเด"น จํานวน 27 ราย และในป�น้ี 
มีการมอบรางวัลพิเศษเพ่ือสร,างความภาคภูมิใจอีก 7 รางวัล ได,แก" รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ ยอดเย่ียม ซ่ึงมอบ 
ให,สําหรับผู,ประกอบการท่ีมีผลคะแนนรวมสูงสุดในป�น้ี รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ 3 ป�ซ,อน หรือ 5 ป�ซ,อน รางวัล 
SME โดดเด"นด,านนวัตกรรม รางวัล SME โดดเด"นด,านเศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด"นด,านการปรับ 
กลยุทธ̀พิชิต Covid-19 

  เสียงสะท,อนจากผู,ท่ีได,รับรางวัล 
(1) รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติยอดเย่ียมในป� 2565 “บริษัท ออลล̀เวลไลฟ� 

จํากัด” ได,รับประโยชน̀จากการเข,าร"วมโครงการ คือ รางวัลช"วยสร,างความเช่ือมั่นให,กับคู"ค,าท่ีร"วมธุรกิจกับบริษัทฯ ได,รับ
โอกาสในการติดต"อธุรกิจใหม"ๆ ช"วยเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทฯ ให,เติบโตไปสู"ตลาดโลกได, ซ่ึงเม่ือ 4 ป�ท่ีแล,วบริษัทฯ 
มีบุคลากร 60 คน มียอดขาย 143 ล,านบาท ปaจจุบันบริษัทมีบุคลากร 80 คน มียอดขาย 253 ล,านบาท  

(2) รางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ 5 ป�ซ,อน “บริษัท เอ็ม.วาย.อาร`.คอสเมติคส̀ 
โซลูช่ัน จํากัด” ได,รับประโยชน̀จากการเข,าร"วมโครงการ คือ ทําให,บริษัทเกิดการแก,ไข ปรับปรุง และพัฒนาให,ทันต"อการ
แข"งขัน และการแก,ไขจุดอ"อนท่ีเกิดข้ึนในแต"ละป� ตลอดจนสร,างความเช่ือมั่นให,กับลูกค,าในการใช,สินค,าและบริการของ
บริษัท จนทําให,บริษัทมียอดขายท่ีเติบโตอย"างต"อเน่ือง และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข"งขันได,อย"างดีเย่ียม เม่ือดูผล
ประกอบการท่ีบริษัททํายอดขายได,มากกว"า 50 ล,านบาท 

 (4.2)  การพัฒนาและยกระดับคลัสเตอรMให,กับผู,ประกอบการเฉพาะกลุ"มต้ังแต"ต,นนํ้า   
กลางนํ้า ปลายนํ้า นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช,เป�นแนวทางหลัก รวมถึงการบริหารจัดการข,อมูล และวางแผน  
ทรัพยากรทางธุรกิจของคลัสเตอร` (Cluster Resource Planning) ให,เกิดการใช,ประโยชน̀สูงสุด พัฒนาและ  
ยกระดับไปสู"การเป�นคลัสเตอร`ต,นแบบ และขยายผลไปยังกลุ"มคลัสเตอร`อ่ืนได,  

 ในป� 2565 สสว. ร"วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล,าเจ,าคุณทหาร
ลาดกระบัง ดําเนินการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร`ต,นแบบสู"ความเป�นเลิศ โดยพัฒนา 2 คลัสเตอร`สําคัญท่ีส"งผล
ต"อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและเป�นท่ีต,องการของตลาด ได,แก" คลัสเตอรMแปรรูปอาหาร ซึ่งได,สนับสนุนเช่ือมโยง
เครือข"ายธุรกิจอาหารแปรรูปจากหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ได,แก" จังหวัดแพร" น"าน ลําปาง และกรุงเทพฯ ผ"านการ
แลกเปล่ียนความคิด ต้ังแต"กระบวนการต,นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ในธุรกิจภาคการเกษตรไปสู"การแปรรูป พัฒนา
เป�นอาหารพร,อมทาน ด,วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพสินค,าสู"การส"งออก สําหรับคลัสเตอรM
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพกัญชง-กัญชา ได,รวมกลุ"มสร,างเครือข"ายในจังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม" นครราชสีมา และ
กรุงเทพฯ ซึ่งในกลุ"มเครือข"ายได,แบ"งปaนความรู, ประสบการณ̀ในการปลูกกัญชาทางการแพทย̀ กระบวนการปลูก 
การสกัด เทคโนโลยี และข,อกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือส"งเสริมให,ผู,ประกอบการสามารถต"อยอด และผลักดันสินค,า
ให,ตรงกับความต,องการของตลาด ซ่ึงผู,ประกอบการท้ัง 2 คลัสเตอร`ได,รับการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร`ต,นแบบ
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สู"ความเป�นเลิศ และเข,าร"วมกิจกรรมพัฒนาระบบตลาดกลางของคลัสเตอร`และเครือข"ายด,านการตลาด
ผู,ประกอบการ และขยายช"องทางและโอกาสทางการตลาดให,กับผู,ประกอบการด,วยการผลักดันให,ใช,แพลตฟอร̀ม
ออนไลน̀ เช"น Shopee, Lazada เป�นต,น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) ส,งเสริมและมุ,งเปXาผู)ประกอบการ (Focused Target) 

(5.1)  การส,งเสริมผู)ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ  
1) ช,วยเหลือผู)ประกอบการให)สามารถดําเนินธุรกิจต,อไปได) ด,วยการสร,าง

ความเข,าใจให,แก"ผู,ประกอบการในการเข,าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ ตลอดจนสร,างการรับรู,ให,แก"หน"วยงาน
ภาครัฐในการส"งเสริมผู,ประกอบการเพื่อเข,าสู"ระบบการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ และพัฒนายกระดับศักยภาพ
ผู,ประกอบการเข,าสู"ระบบจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ ผ"านกิจกรรมประชุมเผยแพร"มาตรการสนับสนุนให, SME เข,าถึงการ
จัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ THAI SME-GP ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 16 ครั้ง (12 จังหวัด) ได,แก" จังหวัดสุราษฏร`ธานี ภูเก็ต 
เชียงราย อุดรธานี ขอนแก"น นครปฐม เพชรบุรี ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ̀ และเชียงใหม" 
รวมท้ังเผยแพร"ผ"านส่ือประชาสัมพันธ̀ในช"องทางต"างๆ เช"น เพจ Facebook ช้ีช"องรวย Smart SME, สปอตวิทยุ 
และสารคดีทางวิทยุผ"านเครือข"าย MCOT Radio Network ท่ัวประเทศ, โฆษณาผ"านส่ือหนังสือพิมพ`ฐานเศรษฐกิจ 
มติชน และส่ือโทรทัศน̀ ส"งผลให,มีผู)ประกอบการสนใจลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ จํานวน 10,829 ราย 
และมีผู)ประกอบการได)รับการพัฒนายกระดับศักยภาพเข)าสู,ระบบจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ จํานวน 1,012 ราย   
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2) ยกระดับศักยภาพผู)ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ ดําเนินการ
ร"วมกับสภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย ส"งเสริมใน 3 กลุ"มอุตสาหกรรม ได,แก" อุตสาหกรรมการแพทย̀และธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซึ่งมี
ผู)ประกอบการ จํานวน 2,576 ราย ได)รับความรู) ความเข)าใจในการเข)าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 
รับทราบโอกาสและความต)องการของตลาดจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐและพร)อมเข)าสู,ระบบ รวมท้ังการพัฒนา
ยกระดับผู,ประกอบการ MSME ให,เข,าสู"ตลาดจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐและก"อให,เกิดมูลค"าเชิงพาณิชย̀ โดยกําหนดแต,ม
ต"อสําหรับผู,ประกอบการ MSME ในการเสนอราคาสูงกว"าผู,ประกอบการท่ัวไปได,ไม"เกินร,อยละ 10 ของราคาตํ่าสุด 
และการจัดซื้อจัดจ,างวงเงินไม"เกิน 500,000 บาท โดยให,เลือกจากผู,ประกอบการ MSME เป�นลําดับแรก อีกท้ัง
ยังให,สิทธิพิเศษสําหรับผู,ประกอบการ SME ท่ีมีสินค,าได,รับการรับรอง Made in Thailand (MIT) สามารถเสนอ
ราคาสูงกว"าราคาตํ่าสุดได,อีกร,อยละ 5 รวมเป�นได,แต,มต"อร,อยละ 15  

การพัฒนายกระดับศักยภาพให)กับผู)ประกอบการ MSME จํานวน 500 ราย 
เป�นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการให,คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแบบ Hybrid Coaching นอกจากน้ีเป�นการขยาย
ช"องทางและโอกาสให,ผู,ประกอบการ SME แล,ว ยังช"วยส"งเสริมสินค,าท่ีผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 
ให,สามารถเข,าสู"ตลาดภาครัฐ ได,สะดวกและง"ายข้ึน  

(1) กลุ,มอุตสาหกรรมการแพทยMและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ได)รับการพัฒนา
เชิงลึก จํานวน 150 ราย เป�นการพัฒนา 1 ใน 4 หัวข,อหลัก ได,แก" 1.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ̀ 2.การผลิต  
3.มาตรฐานผลิตภัณฑ̀และการทดสอบ 4.การต"อยอดงานวิจัยสู"กระบวนการผลิตจริง 

(2) อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง MSME ได)รับการพัฒนา
เชิงลึก 200 ราย มีการจัดอบรม New Skill/ Up Skill และประเมินศักยภาพผู,ประกอบการเพื่อเลือกหัวข,อ 
ในการพัฒาให,ตรงกับความต,องการ และศักยภาพของธุรกิจ  

(3) อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง MESM ได)รับการพัฒนา
เชิงลึก จํานวน 150 ราย 

การผลักดันให)ผู)ประกอบการเข)าสู,ตลาดการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ 

 สสว. ร"วมกับกรมบัญชีกลาง จัดงาน “THAI SME-GP รัฐพร,อมซื้อ SME 
พร,อมขาย” เป�นมาตรการสําคัญในการส"งเสริมสนับสนุนให, SME เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐได,ง"าย โดยกําหนด
แต,มต"อสําหรับเอสเอ็มอีในการเสนอราคาสูงกว"าผู,ประกอบการท่ัวไปได,ไม"เกินร,อยละ 10 ของราคาตํ่าสุด และการ
จัดซื้อจัดจ,างวงเงินไม"เกิน 500,000 บาท โดยให,เลือกจากผู,ประกอบการ SME เป�นลําดับแรก และให,สิทธิพิเศษ
สําหรับ SME ท่ีมีสินค,าได,รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) สามารถเสนอราคาสูงกว"าราคาตํ่าสุดได,อีก  
ร,อยละ 5 รวมเป�นได,แต,มต"อร,อยละ 15 โดย SME ท่ีได,รับสิทธิจะต,องข้ึนทะเบียนในระบบ THAI SME-GP และมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ̀ คือ ภาคการผลิตรายได,รวมต"อป�ไม"เกิน 500 ล,านบาท ส"วนภาคการค,าและบริการ รายได,
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รวมต"อป�ไม"เกิน 300 ล,านบาท และผ"านการรับรองความเป�นผู,ประกอบการเพื่อรับสิทธิประโยชน̀ตามข,อกําหนด 
ผู,ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบ THAI SME-GP นอกจากจะได,รับแต,มต"อในการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ ซึ่งเป�น
ตลาดใหญ" มีมูลค"าการซื้อสินค,าและบริการไม"น,อยกว"า 1.8 ล,านบาทต"อป�แล,ว ยังสามารถเข,าถึงแหล"งเงินทุน โดย 
สสว. ได,ร"วมกับ 8 สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชนให,การสนับสนุนสินเช่ือสําหรับ SME เพื่อการเป�นคู"ค,ากับ
ภาครัฐ นอกจากน้ียังได,รับโอกาสในการได,รับองค̀ความรู,เพื่อต"อยอดธุรกิจให,เติบโต 

 สสว. เป�ดงานพัฒนาศักยภาพผู,ประกอบการในระดับพื้นท่ีเข,าสู"ระบบ
จัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ หรือ (SME – GP Day) รัฐพร,อมซื้อ SME พร,อมขาย ระหว"างวันท่ี 19-21 สิงหาคม 2565      
ณ ศูนย̀แสดงสินค,าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือการเป�ดโอกาสใหม"ให,ผู,ประกอบการ MSME ในการ
เข,าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐได,ง"ายข้ึน ซึ่งภายในงานได,รวบรวมสินค,าและบริการมากกว"า 100 บูธ พร,อมด,วย
หน"วยงานภาครัฐท่ีนํามาตรการสนับสนุนให, MSME เข,าสู"ตลาดจัดซื้อจัดจ,าง บริการให,คําแนะนําปรึกษา 
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 สสว. เตรียมความพร,อมให,ผู,ประกอบการ MSME เข,าถึงการจัดซ้ือจัด
จ,างภาครัฐตามแนวคิด “รัฐพร,อมซ้ือ SME พร,อมขาย” ให,ง"ายกว"าเดิม ผ"านคลิปวิดีโอ 10 ตอน ท่ีครบจบทุก
คําถาม ต้ังแต"ความน"าสนใจในตลาดจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ วางแผนธุรกิจ การสร,างไอเดียเพ่ือนําเสนอสินค,าและ
บริการ การเตรียมเอกสารและข้ันตอนการลงทะเบียน รวมถึงต,นแบบ MSME ท่ีประสบความสําเร็จ 

 EP1 : Blue Spot Area1 โอกาสท่ีดีสําหรับ MSME ในตลาดจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ 
https://youtu.be/_ypVoK14wFQ 

 EP2 : Blue Spot Area2 ค,นหา Journey ของงบประมาณ สร,างโอกาส บนความต,องการของ
หน"วยงานภาครัฐ https://youtu.be/ed0j39q0nxI 

 EP3 : การวางแผนธุรกิจ เพื่อนํามาปรับผลิตภัณฑ̀และบริการให,เหมาะสมกับหน"วยงานภาครัฐ 
https://youtu.be/J-Jd8i14oSI 

 EP4 : การสร,างไอเดียการนําเสนอสินค,าและบริการ “Great Sale Pitch Idea” 
https://youtu.be/4jzA6DcKEZ8 

 EP5 : คุณสมบัติของ SME ท่ีได,รับสิทธิประโยชน̀ และสินค,าท่ีภาครัฐนิยมซื้อ 
https://youtu.be/4F6WjtG6r9M 

 EP6 : การเตรียมเอกสารท่ีใช,สําหรับการข้ึนทะเบียน และข้ันตอนการลงทะเบียน 
https://youtu.be/iLA_4gW0duk 

 EP7 : การดาวน̀โหลดหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู,ประกอบการ SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ,าง
ภาครัฐ https://youtu.be/IIN7RZlDDqI 

 EP8 : ผู,ประกอบการ MSME ต,นแบบท่ีประสบความสําเร็จ https://youtu.be/-GmBAgDaLU 
 EP9 : ผู,ประกอบการ MSME ต,นแบบ ท่ีผันตัวเองจากช"างติดต้ังงานสู"โอกาสใหม" 

https://youtu.be/Usd3TgKn_W4 
 EP10 : ผู,ประกอบการ MSME ต,นแบบ นําวัตถุดิบหลักในชุมชน นํามาสร,างมูลค"า และสร,างสินค,า

ได,หลากหลาย https://youtu.be/8VK9lPfAg-I 

 สสว. ร"วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมแห"ง
ประเทศไทย (ธพว.) จัดมหกรรม “เพิ่มโอกาสเป�น คู"ค,ากับรัฐ และเข,าถึงแหล"งเงินทุน SME” โดยผู,ประกอบการท่ีเข,า
ร"วมจะได,รับสิทธิประโยชน̀สนับสนุนเข,าถึงตลาดภาครัฐจากหน"วยงานท่ีเก่ียวข,อง และได,รับโอกาสเข,าโครงการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือเข,าสู"ตลาดจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐของ สสว. เป�นต,น พร,อมกับมีบริการให,คําแนะนําปรึกษา           
มาให,บริการ “เติมทุนคู"พัฒนา” ตัวต"อตัวในด,านการเงิน จัดเตรียมสินเช่ือเง่ือนไขพิเศษ การย่ืนกู,เพื่อเป�นทุน
หมุนเวียน ตลอดจนมีบริการด,านการพัฒนา “SME D Coach” ให,คําปรึกษาธุรกิจครบวงจร โดยโค,ชมืออาชีพท่ี
ให,บริการโดยไม"เสียค"าใช,จ"ายในการช"วยยกระดับธุรกิจให,เติบโตอย"างย่ังยืน 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป&งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 - หน�า 43 
 

 (5.2) การส,งเสริมผู)ประกอบการผ,านระบบ BDS เพ่ือส"งเสริมและสนับสนุน  
ผู,ประกอบการ SME ให,ได,โอกาสในการเข,าถึงการรับบริการด,านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม"ท่ีผู,ประกอบการ   
SME จะสามารถเลือกรับบริการ หรือรับการพัฒนากับผู,ให,บริการทางธุรกิจ (Business Development Service   
Provider : BDSP) ใน 6 ด,านท่ีตรงกับความต,องการของธุรกิจตน ประกอบด,วย 1) การเพ่ิมผลิตภาพและ  
ประสิทธิภาพธุรกิจ 2) การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค,าและบริการ   
4) การพัฒนาช"องทางการจําหน"ายและการตลาด 5) การพัฒนาตลาดต"างประเทศ และ 6) การพัฒนานวัตกรรม 
อ่ืนๆ ท่ีเป�นประโยชน̀และจําเป�นต"อการพัฒนาและการยกระดับทางธุรกิจ โดย สสว.จะอุดหนุนค"าใช,จ"ายในการ   
พัฒนาให,แก"ผู,ประกอบการ SME แบบร"วมจ"าย (co-payment) ในสัดส"วนร,อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ  
วงเงินสูงสุดรวมไม"เกิน 200,000 บาท ซ่ึงผู,ประกอบการ SME สามารถย่ืนข,อเสนอเพื่อขอรับบริการและการพัฒนา 
ในด,านต"างๆ ผ"านแพลตฟอร`มระบบ BDS (https://bds.sme.go.th)  

  ความคืบหน)าการดําเนินงาน BDS คณะกรรมการบริหารฯ ในคราว
ประชุม คร้ังท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ได,มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการส"งเสริม
ผู,ประกอบการผ"านระบบ BDS ป�งบประมาณ 2565 จากเดิมส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 เป�นส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2565 โดยมีผลความคืบหน,า ดังน้ี 

(1) การเผยแพร"ประชาสัมพันธ̀โครงการฯ ผ"านการออกบูธในงานต"างๆ 
เช"น งาน THAI SME-GP งาน “การเพ่ิมมูลค"าสมุนไพรด,วยผลิตภัณฑ̀เครื่ อง สําอาง/เวชสําอาง” โดย
คณะกรรมาธิการวุฒิสภา งานกิจกรรม Digital Transfer Matching Day เช่ือมโยงคู"ค,า การตลาดและการเงิน 
กิจกรรม Press Tour ณ จังหวัดนนทบุรี ท่ีเชิญส่ือมวลชนเย่ียมสถานประกอบการท่ีร"วมโครงการ BDS และอยู"
ระหว"างการพัฒนา จํานวน 2 กิจการ คือ กระท"อมเห็ดฟาร`ม และห,างหุ,นส"วนจํากัด ถาวรเมดไลน̀   

(2) การประชุมเครือข"ายผู,ให,บริการทางธุรกิจบนระบบ BDS  
- ประชุมร"วมกับอุทยานวิทยาศาสตร`มหาวิทยาลัยเชียงใหม" หารือ

เรื่องการให,บริการกับโรงงานต,นแบบ หรือ Prototype Plant หรือท่ีมีลักษณะเดียวกันให,เป�นบริการท่ี MSME 
สามารถขอรับบริการจากผู,ให,บริการทางธุรกิจ 

- ประชุมเครือข"ายผู,ให,บริการทางธุรกิจบนระบบ BDS ครั้งท่ี 3 โดย
มีแนวทางหารือในเรื่องการพัฒนาเครือข"ายในระยะต"อไป 

(3) รายงานผลการข้ึนทะเบียนผู,ให,บริการทางธุรกิจ การข้ึนทะเบียน
บริ การ  และการลงทะ เ บียนขอรั บการช" วย เห ลืออุดหนุนของ ผู, ประกอบการ  SME บนระบบ BDS 
(http://bds.sme.go.th)  

  (3.1) หน"วยงานท่ีได,รับอนุมัติให,ข้ึนทะเบียนเป�นผู,ให,บริการทางธุรกิจ
บนระบบ BDS ซ่ึง สสว. ได,ตรวจสอบข,อมูลหน"วยงานท่ีได,แจ,งความประสงค`ข้ึนทะเบียนเป�นผู,ให,บริการทางธุรกิจ 
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และนําเสนอรายช่ือหน"วยงานท่ีมีรายละเอียดสอดคล,องกับคุณสมบัติตามท่ีประกาศเชิญชวน เสนอให,คณะทํางาน
กล่ันกรองการข้ึนทะเบียนเป�นผู,ให,บริการทางธุรกิจ พิจารณาอนุมัติแล,วจํานวน 90 หน"วยผู,ให,บริการทางธุรกิจ 

  (3.2) สรุปบริการท่ีข้ึนทะเบียนระบบ BDS ปaจจุบันมีหน"วยงาน
จํานวน 21 หน"วยงาน ย่ืนเสนอขอนําบริการต"างๆ เข,าสู"มาตรการให,ความช"วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย"อม ผ"านโครงการ BDS ป�งบประมาณ 2565 ซึ่ง สสว. ได,พิจารณาอนุมัติบริการเพื่อเข,าสู"ระบบ BDS 
แล,ว จํานวน 122 บริการ (แบ"งเป�น ส"วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน"วยงานของรัฐ จํานวน 26 กิจการ มหาวิทยาลัย 
จํานวน 9 บริการ และองค̀การเอกชน จํานวน 87 บริการ) ท้ังน้ี บริการท้ังหมดเป�นบริการในหมวด 3 บริการด,าน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน จํานวน 119 บริการ ในหมวด 4 บริการด,านช"องทางการจําหน"ายและตลาด และ
หมวด 5 การพัฒนาตลาดต"างประเทศ จํานวน 3 บริการ 

  (3.3) ผู,ประกอบการ SME ท่ีลงทะเบียนบนระบบ BDS รวมท้ังส้ิน
จํานวน 1,181 ราย คิดเป�นร,อยละ 20.63 จากเป[าหมาย 5,724 ราย (ข,อมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2565) แบ"งเป�น 

 ข,อมูลเชิงพ้ืนท่ีและประเภทธุรกิจของผู,สมัคร โดยเป�น
ผู,สมัครท่ีมาจากกรุงเทพฯ มากท่ีสุดจํานวน 354 ราย คิดเป�นร,อยละ 29.97 รองลงมาคือ จังหวัดท่ีต้ังอยู"ในพ้ืนท่ี
ปริมณฑล ได,แก" ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวมจํานวน 233 ราย คิดเป�นร,อยละ 19.73 และ
สําหรับกลุ"มท่ีสมัครเข,ามามากท่ีสุดคือ กลุ"มนิติบุคคล จํานวน 920 ราย จากท้ังหมด 1,181 ราย คิดเป�นร,อยละ 77.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข,อมูลแยกตามขนาดธุรกิจ จากผู,ประกอบการท่ีสมัครเข,า
มาท้ังส้ิน 1,181 ราย โดยมีกลุ"มขนาดธุรกิจท่ีผ"านเกณฑ̀มากท่ีสุด ได,แก" กลุ"ม SE จํานวน 288 ราย กลุ"ม Micro จํานวน 
220 ราย และกลุ"ม SE+ จํานวน 110 ราย และมีธุรกิจท่ีต้ังอยู"ในกรุงเทพฯ จํานวน 107 ราย รองลงมาต้ังอยู"ในพ้ืนท่ี
จังหวัดปริมณฑล จํานวน 76 ราย ท้ังน้ี จะมีสิทธ์ิเข,าสู"กระบวนการการเลือกบริการท่ีสนใจในข้ันตอนต"อไป 
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 ข,อมูลแยกตามประเภทสาขาธุรกิจ ผู,ประกอบการกลุ"ม

การผลิต/ค,า/บริการ อ่ืนๆ สมัครเข,ามามากท่ีสุด จํานวน 493 ราย จากท้ังหมด 1,181 ราย คิดเป�นร,อยละ 41.74 
โดยผู,สมัครสามารถตรวจสอบความมีตัวตนและย่ืนเอกสารประกอบครบถ,วน และสามารถจัดขนาดของธุรกิจ       
ได,แล,วจํานวน 618 ราย ซ่ึงเป�นกลุ"มท่ีไม"ผ"านเกณฑ̀คุณสมบัติ จํานวน 59 ราย และเป�นกลุ"มท่ีรอพิจารณาคุณสมบัติ  
จํานวน 504 ราย 

(3.4) ผู,ประกอบการท่ีได,รับอนุมัติข,อเสนอการพัฒนา ปaจจุบัน
ผู,ประกอบการท่ีได,รับอนุมัติการยืนยันตัวตนบนระบบ BDS ได,ย่ืนข,อเสนอการพัฒนาจํานวน 191 ราย โดยมี
จํานวนผู,ประกอบการท่ีแจ,งขอยกเลิกข,อเสนอการพัฒนา จํานวน 6 ราย เน่ืองจากผู,ประกอบการต,องการ
เปล่ียนแปลงหน"วยงานท่ีขอรับบริการหรือยังไม"มีความพร,อมในการชําระค"าบริการ และมีระยะเวลาการพัฒนาเกิน
กว"าท่ีผู,ประกอบการจะสามารถดําเนินการได, ท้ังน้ี ทําให,เหลือจํานวนข,อเสนอการพัฒนาจํานวนท้ังส้ิน 185 ราย 
และผู,ประกอบการท่ีได,รับการอนุมัติข,อเสนอการพัฒนาดังกล"าว สสว. จะจัดทําสัญญาขอรับการอุดหนุนจาก
เงินกองทุนฯ ผ"านผู,ให,บริการทางธุรกิจ ป� 2565 ภายใต,โครงการ BDS และเริ่มดําเนินการพัฒนาให,กับผู,ให,บริการ
ทางธุรกิจได,ในทันที 

(4) การผลักดันความช"วยเหลือผ"าน “มาตรการ SME ปaง ตังได,คืน” โดย
ร"วมมือกับหน"วยงานพันธมิตร 90 หน"วยงาน เพื่อช"วยเหลือผู,ประกอบการ SME ในทุกด,าน พร,อมอุดหนุนค"าใช,จ"าย
ในการพัฒนารายละไม"เกิน 200,000 บาท และต้ังเป[าหมายยกระดับ SME กว"า 6,000 ราย ภายใต,วงเงิน 400 
ล,านบาท ท้ังน้ี ความคืบหน,าการดําเนินงานในแคมเปญ “มาตรการ SME ปaง ตังได,คืน” สสว. ได,พยายามปรับปรุง
การให,บริการและการพัฒนาผู,ประกอบการ SME ให,ประสบความสําเร็จสูงสุดและตอบโจทย̀ตามท่ีผู,ประกอบการ
ต,องการ โดยได,ออกแบบการช"วยเหลือ SME ในรูปแบบใหม" ซึ่งเป�นรูปแบบของ Service on demand (SOD)       
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ท่ีเป�นการให,บริการช"วยเหลือ SME ตามความต,องการของ SME เอง และสามารถเลือกรับบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ได,เองตามความต,องการของธุรกิจผ"านแพตลฟอร`มออนไลน̀ BDS ท่ีเป�นส่ือกลางท่ีเช่ือมโยงระหว"าง ผู,ประกอบการ 
SME และ หน"วยงานผู,ให,บริการทางธุรกิจ ได,มีการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร`ม ให,เกิดความสะดวก ปลอดภัย 
ใช,งานได,ง"าย 

 และจากการขยายระยะเวลาโครงการ BDS จากเดิมส้ินสุดเดือน
กันยายน 2565 เป�นส้ินสุดเดือนกันยายน 2566 โดยผู,ประกอบการ SME จะมีเวลาเลือกใช,บริการได,จนถึงสิงหาคม 
2566 โดยวางเป[าหมายของกลุ"มผู,ประกอบการ SME ท่ีเข,ารับการพัฒนาผ"านมาตรการ “SME ปaง ตังได,คืน” มี 4 
กลุ"ม ประกอบด,วย กลุ"มธุรกิจท"องเท่ียว (Restart) เช"น โรงแรม ท่ีพัก ร,านอาหาร บริการเพื่อสุขภาพ นําเท่ียวหรือ
จําหน"ายของท่ีระลึก เพ่ือพลิกธุรกิจขานรับนโยบายเป�ดประเทศ กลุ"มผลิตอาหารและเครื่องด่ืม (Food) รวมไปถึง
การผลิตยาและสมุนไพร กลุ"ม New S-Curve ในอุตสาหกรรมการบิน อากาศยาน และเครื่องมือแพทย̀ กลุ"ม BCG 
กลุ"มภาคการผลิต การเกษตรแปรรูป การค,าและบริการอ่ืนๆ นอกจากน้ี สสว. ยังได,เตรียมการสร,างเครือข"าย       
ผู,ให,บริการทางธุรกิจให,มากข้ึน รวมท้ังขยายบริการใหม"ๆ ในหมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค,าและ
บริการ เพื่อรองรับความต,องการของผู,ประกอบการ SME ได,แก" การให,บริการของโรงงานต,นแบบ หรือ 
Prototype Plant โดยเบ้ืองต,น สสว. ได,ประสานกับทางอุทยานวิทยาศาสตร`ท่ัวประเทศ เพ่ือให,เข,ามาเป�นหน"วย 
ผู,ให,บริการทางธุรกิจ และข้ึนทะเบียนบริการด,านการพัฒนา Prototype เพ่ือเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจให,กับผู,ประกอบการ กลุ"ม MSME ให,สามารถเข,าไปใช,โรงงานต,นแบบน้ีในการผลิตสินค,าท่ีได,
มาตรฐานในราคาต,นทุน โดยคาดว"าจะเป�ดบริการได,ภายในต,นเดือนตุลาคมน้ี รวมท้ังยังได,ปรับปรุงการใช,งานใน
ระบบ BDS ให,ง"ายมากข้ึน ซ่ึงได,ทําการปรับปรุงคู"มือ และมีคลิปสอนการใช,งาน เพื่อสะดวกต"อการขอรับบริการ
ของผู,ประกอบการ SME 
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• ยุทธศาสตรMที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองคMกรให)มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
พัฒนาองค̀กรให,มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององค̀กร 

(1) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร Smart People 
(1.1) ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางานของ สสว. ป� 2565 ดําเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน วิเคราะห` และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข,องกับการให,บริการแก"
ผู ,ประกอบการ  (Customer/SME Journey)  ร "วมก ับฝ �า ย ที ่เ กี ่ย วข ,อง ในก ลุ "มกระบวนการสนับสน ุน 
(Supporting Process) โดยร"วมกันวิเคราะห`กระบวนการทํางานท่ีสําคัญของ สสว. จํานวน 21 กระบวนการ
ย"อย เพื่อปรับปรุงให,มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่ตอบสนองต"อเส,นทางการใช,
บริการของผู,ประกอบการ ซึ่งได,นําไปจัดทําคู"มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สําคัญของ สสว.  
(To Be Process) จํานวน 10 กระบวนการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางานของ สสว. ป� 2565 ที่ดําเนินการปรับปรุงและเก่ียวข)อง
กับการให)บริการแก,ผู)ประกอบการ (Customer/SME Journey) ซึ่งดําเนินการปรับปรุงได)สําเร็จ จํานวน
ทั้งสิ ้น 11 กระบวนการ ได,แก" S9.1 การจัดทําแผนการส่ือสารและประชาสัมพันธ̀ประจําป� S9.2 การ
ประชาสัมพันธ̀ข"าวสารผ"านช"องทางต"างๆ S9.5 การให,บริการส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ̀ C4.2 การให,บริการ
คําปรึกษาเบ้ืองต,นและส"งต"อความช"วยเหลือหน"วยงานสนับสนุนต"างๆ C1.9 การให,บริการข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ข,อมูลสมาชิก สสว. C1.15 การพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ (SME One ID) C3.4 การพัฒนาสิทธิ
ประโยชน̀ C3.8 การจัดทําองค`ความรู,สําหรับ MSME (Academy 365) C3.16 การดูแลพัฒนา SME Connext 
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C6.1 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม และ 
C6.3 การสํารวจความพึงพอใจผู,มีส"วนได,ส"วนเสียกับ สสว. 

(1.2) การพัฒนาองคMกรตามแนวทาง PMQA 4.0 โดย สสว. ร"วมกับท่ีปรึกษาจาก
สถาบันส"งเสริมการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการยกระดับการบริหารจัดการองค̀กรให,มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ และนําไปสู"การพัฒนา โดยในป� 2565 ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองค`กร
ตามแนวทาง PMQA 4.0 ซ่ึงดําเนินการได,สําเร็จท้ัง 9 แผนงาน ประกอบด,วย (1) แผนการเสริมสร,างวัฒนธรรม
องค̀กร (2) แผนสํารวจความคาดหวังของผู,รับบริการและผู,มีส"วนได,ส"วนเสีย (3) แผนการยกระดับ สสว. สู"การเป�น
องค`กรดิจิทัล (4) แผนการสร,างความผูกพันของบุคลากร (5) แผนยกระดับคุณธรรมและความโปร"งใสในการ
ดําเนินงานของ สสว. (6) แผนการส"งเสริมเครือข"ายภาคประชาชนและภาคท,องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ สสว. (7) แผนการลดต,นทุน (8) แผนการพัฒนาบุคลากรรองรับทักษะ ความรู,ในศตวรรษท่ี 21 และตามเกณฑ̀ 
PMQA 4.0 และ (9) แผนการยกระดับระบบการจัดการความรู,สู"ระดับองค`กร 

และในป� 2566 วางแผนการพัฒนาองค`กรตามแนวทาง PMQA 4.0 โดย
ประสานงานกับ สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อจะขอรับการประเมินสถานะการเป�นระบบราชการ 4.0 ในระบบของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ในเดือนพฤศจิกายน 2565  

(1.3) การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล เป�นการปรับกระบวนการ
ทํางานของ HR โดยมุ"งเน,นในรูปแบบระบบออนไลน̀ และมีการใช,ระบบในการวิเคราะห̀ค"าเฉล่ียในแต"ละด,านของ
บุคลากรในองค`กร ร"วมถึงการสร,างความรัก ความผูกพันอันดีท่ีมีต"อองค`กร โดยในป� 2565 สสว. เร"งพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบ D Performance) การพัฒนาและยกระดับความผูกพันของพนักงาน การจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหน"ง (Succession Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารผู, มีศักยภาพสูง (Talent 
Management System)  

  การดําเนินการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) 
เป�นแผนงานท่ีกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 5 ป�ข,างหน,า และนํามาใช,เป�นกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการด,านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป� 2566 เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลาการให,มีความ
สอดคล,องเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565 ได,มีมติเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566-
2570 (ฉบับทบทวนป� 2566) และแผนปฏิบัติการด,านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป� 2566 

(1.4) แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 และการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
สสว.  ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) ผ"านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวประชุมครั้งท่ี 
10/2565 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565 ท้ังน้ี สืบเน่ืองจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวประชุมครั้งท่ี 9 
สิงหาคม 2565 อนุมัติให,ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการส"งเสริมผู,ประกอบการผ"านระบบ BDS ป� 2565         



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

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคญั ภายใต.แผนปฏบิัตกิารของ สสว. ประจําป� 2565 - หน.า 49 

 

ในส�วนของกิจกรรมช�วยเหลือผู�ประกอบการให�สามารถดําเนินธุรกิจต�อไปได� (SME Restart) จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2565 เป8นสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 ทําให�มีผลกระทบต�อเป9าหมายของแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ประจําป= 2565 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร สสว. ได�เห็นชอบแล�ว ประกอบกับคณะกรรมการแผนปฏิบัติ
การของ สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได�อนุมัติปรับปรุงเป9าหมาย
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป= 2565 ตามมติของคณะกรรมการบริหารฯ โดยให�นําเป9าหมายจํานวน
ผู�ประกอบการ 5,524 ราย มูลค�าทางเศรษฐกิจ 1,285.0028 ล�านบาท ไปบรรจุเป8นเป9าหมายเพ่ิมในแผนปฏิบัติ
การของ สสว. ประจําป= 2566  

(2) ยกระดับการบริหารจัดการสู� Smart Office พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช�ในการ
ปฏิบัติงานภายในองคNกร ได�แก� ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสN Secure Drive โดย สสว. ร�วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสN (สพรอ. หรือ ETDA) 
ดําเนินการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสN ให�สามารถใช�งานในรูปแบบ e-Signature หรือลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกสN ช�วยลดการใช�กระดาษ ร�นระยะเวลาในการเดินเอกสาร ท้ังยังช�วยในการสืบค�น ติดตามเอกสารได�
อย�างรวดเร็วและสามารถทํางานเอกสารนอกสถานท่ีได� ซ่ึงเป8นการตอบโจทยNการทํางานในรูปแบบ Smart Office 
ในยุคดิจิทัล  

(3) ผลักดันองค$กรให&มีประสิทธิภาพตามเกณฑ$มาตรฐาน ท้ังนี้  จากนโยบายการ 
ขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสู�องคNกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล สสว. มีผลการดําเนินงานเป8นไปตามเกณฑN
มาตรฐาน ป= 2565 ของหน�วยตรวจประเมินผล ดังนี้   

(3.1) การประเมินผลคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป= 2565 โดย คณะกรรมการป9องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) โดย สสว. ได� 90.76 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม  

(3.2) การประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจําป=บัญชี 2565 โดย
กรมบัญชีกลาง ซ่ึงจะประมวลผล ณ สิ้นป=บัญชี และนําส�งให�กรมบัญชีกลาง ภายในเดือนกุมภาพันธN 2566 และ
ประกาศผลประเมินเดือนพฤษภาคม 2566 

(3.3) การสํารวจความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับ สสว. ประจําป=งบประมาณ 
2565 ภาพรวมผลความพึงพอใจได�อยู�ท่ีร�อยละ 86.45 จากผู�ตอบแบบ จํานวน 2,010 ราย (สํารวจในช�วงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2565) พบว�า ด�านท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� บุคลากรท่ีดําเนินงาน/โครงการหลัก
มีความสามารถในการถ�ายทอดความรู� ให�คําปรึกษา บุคลากรท่ีดําเนินงาน/โครงการหลักให�คําแนะนํา และตอบข�อ
ซักถามระหว�างเข�าร�วมกิจกรรม งานหรือโครงการได�อย�างครบถ�วน และบุคลากรให�บริการด�วยความเอาใจใส�
กระตือรือร�น ตามลําดับ 

***************************************************** 
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ผลการดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564 ท่ีได,รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม และ 
อยู"ระหว"างดําเนินการ ประกอบด,วย   

(1) ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได)แก,  

(1.1) โครงการสนับสนุนให) SME เข)าถึงการจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐ  
 ความเป�นมา 

(1) คณะกรรมการส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 
28 ธันวาคม 2563 ได,จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อดําเนินโครงการฯ จํานวน 30,000,000 บาท โดยมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

(2) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติขยายระยะเวลาในส"วนท่ีเก่ียวข,องกับกิจกรรมท่ีดําเนินการร"วมกับ
กรมบัญชีกลาง จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี  
(2.1) ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2564 อนุมัติขยายระยะเวลา

โครงการฯ จากเดิม วันท่ี 30 กันยายน 2564 เป�นส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565  
(2.2) ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565 อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการฯ 

จากเดิมส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 เป�นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  

 ผลความสําเร็จของโครงการฯ 
 ป� 2563 การดําเนินงานสนับสนุน SME ให,เข,าถึงการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ (SME-GP) ช"วงแรกของการ
ดําเนินการ สสว. เร"งสร,างการรับรู,ในวงกว,าง ผ"านส่ือโทรทัศน̀ หนังสือพิมพ` และส่ือออนไลน̀ Social Media และ
ประสานความร"วมมือกับหน"วยงานต"างๆ รวมท้ังเผยแพร"มาตรการฯ ให,กับศูนย̀ให,บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) 
และผู,ประกอบการ ตลอดจนจัดกิจกรรมเผยแพร"มาตรการอย"างต"อเน่ืองในพ้ืนท่ีต"างๆ ท่ัวประเทศ พร,อมกับ
ประชาสัมพันธ̀ในส่ือต"างๆ ได,แก" วิดีโอ ระบบการให,ข,อมูลอัตโนมัติ (LINE Bot @smeconnext) ชุดข,อมูลคําถาม
คําตอบท่ีพบบ"อย (FAQ) www.smeone.info และ Infographic ต"อมาได,ร"วมกับศูนย̀เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส̀
และคอมพิวเตอร`แห"งชาติ (เนคเทค) พัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนฯ โดยมุ"งเน,นให,หน"วยงานภาครัฐสามารถค,นหา
ผู,ประกอบการ SME และรายการสินค,าหรือบริการ ได,ตามข,อกําหนดในกฎกระทรวง และผู,ประกอบการ SME มี
ความสะดวกในการข้ึนทะเบียนฯ และเป�ดใช,งานระบบข้ึนทะเบียนฯ (ระบบใหม") เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2564 
 ป� 2564 สสว. ได,ดําเนินการพัฒนาต"อยอดผู,ข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ สสว. 
ร"วมกับสถาบันการเงิน 8 แห"ง ได,แก" ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมแห"งประเทศ
ไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย̀ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ

        การดําเนินโครงการงบกลาง ป& 2562 และป& 2563 – 2564 ท่ีได�รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  
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ธนาคารทหารไทยธนชาต เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ได,ลงนามบันทึกข,อตกลงความร"วมมือโดยมีวัตถุประสงค`
เพื่อพัฒนาสินเช่ือของสถาบันการเงินให,สอดคล,องกับความต,องการของผู,ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการ
จัดซื้อจัดจ,างภาครัฐไว,กับ สสว. (THAI SME-GP) เช"น สินเช่ือเพ่ือการเป�นคู"ค,ากับภาครัฐ สินเช่ือ Factoring ฯลฯ 
ครอบคลุมการรับงานภาครัฐต้ังแต"ช"วงก"อนรับงาน (Pre Finance) ช"วงหลังทําสัญญา (Post Finance) รวมถึง
รูปแบบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคล"อง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 ป� 2565 ดําเนินการปรับปรุงระบบ e-GP เพ่ือรองรับ SME และเช่ือมโยงข,อมูลท่ีเก่ียวข,องกับการ
จัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ ระหว"าง สสว. และกรมบัญชีกลาง ซึ่งได,ศึกษาโครงสร,างพจนานุกรมข,อมูลท่ีแสดงรายละเอียด
ตารางข,อมูลต"างๆ ในฐานข,อมูล (Data Dictionary) พร,อมกับจัดเก็บความต,องการ (Requirement) ของ
หน"วยงานท่ีเก่ียวข,องกับการข้ึนทะเบียนพัสดุท่ีรัฐต,องการส"งเสริมหรือสนับสนุน ได,แก" สสว. ดําเนินการมาตรการ 
THAI SME-GP สภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย (สอท.) ดําเนินการมาตรการ Made in Thailand หรือ MiT 
และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร`และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ดําเนินการเรื่องบัญชีนวัตกรรม โดย สสว. และ 
สอท. มีระบบท่ีพร,อมพัฒนาต"อยอดสําหรับการเช่ือมโยงข,อมูลท่ีเก่ียวข,อง สําหรับ สวทช. ปaจจุบันยังไม"มีระบบ
สารสนเทศสําหรับการจัดการบัญชีนวัตกรรมเป�นการเฉพาะ ดังน้ัน กรมบัญชีกลาง จึงยังไม"ได,ดําเนินการเช่ือมโยง
ข,อมูลในส"วนน้ี แต"ได,เตรียมความพร,อมในการออกแบบระบบเพ่ือรองรับการใช,งานในอนาคต    

สสว. และกรมบัญชีกลาง ได,ร"วมกันออกแบบ API Prototype สําหรับให,ผู,พัฒนาระบบ 
(Developer) เพ่ือใช,เช่ือมโยงข,อมูลระหว"างระบบ e-GP กับระบบของหน"วยงานท่ีกํากับดูแลพัสดุท่ีรัฐต,องการ
ส"งเสริมหรือสนับสนุน โดยข,อมูลประกอบด,วย ข,อมูลผู,ประกอบการ SME และผู,ค,ากับภาครัฐ (e-GP) หนังสือ
รับรองการข้ึนทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ ข,อมูลสินค,าและบริการ (UNSPSC) ผลการจัดซื้อจัดจ,าง
ของหน"วยงานรัฐจากผู,ประกอบการ SME และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังส้ิน 12 API ซ่ึงกรมบัญชีกลางได,จัดทํา
รายละเอียดของ API Spec และในส"วนท่ีร"วมกับศูนย̀เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส̀และคอมพิวเตอร`แห"งชาติ (เนคเทค) 
ได,ดําเนินการพัฒนา API พร,อมกับเตรียมข,อมูลคู"ขนานไปกับกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางได,พัฒนา 12 API 
เสร็จเรียบร,อย พร,อมกับทดสอบการใช,งานในส"วนของระบบ e-GP Version (ปรับปรุง) ท่ีรองรับ SME และการ
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เช่ือมโยงข,อมูลระหว"าง 2 หน"วยงานบนระบบ THAI SME-GP เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ท่ีผ"านมา ท้ัง น้ี 
กรมบัญชีกลางอยู"ระหว"างการพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัด
จ,างพัสดุท่ีรัฐต,องการส"งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ฉบับใหม" จึงได,กําหนดแผนการเป�ดใช,งานระบบ
อย"างเป�นทางการ เม่ือการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติแล,วเสร็จ เพ่ือให,หน"วยงานหลักท่ีมีหน,าท่ีเก่ียวข,องกับการข้ึน
ทะเบียนท่ีเก่ียวข,องกับพัสดุท่ีรัฐต,องการส"งเสริมหรือสนับสนุน ได,แก" สสว. สภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย 
สวทช. และผู,ประกอบการ SME ได,ใช,งานระบบใหม"ต"อไป อย"างไรก็ตาม สสว. สามารถใช,งานข,อมูลต"างๆ ของ
กรมบัญชีกลาง (การใช,งานภายใน) ได,ต้ังแต"เดือนตุลาคม 2565 เป�นต,นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: ฝ�ายนโยบายและแผนส"งเสริม SMEs    

ในส"วนการเช่ือมโยงข,อมูลผู,ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ 
ระหว"าง สสว. และกรมสรรพากร อยู"ระหว"างลงนามบันทึกข,อตกลงความร"วมมือในการช"วยเหลือผู,ประกอบการ 
SME ให,มีความสะดวกย่ิง ข้ึนในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติความเป�นผู,ประกอบการ SME และตลอด
ป�งบประมาณ 2565 ได,ประชาสัมพันธ̀สร,างการรับรู,ให,ผู,ประกอบการ SME และหน"วยจัดซ้ือ โดยร"วมมือกับ 32 
หน"วยงาน ในการขับเคล่ือนมาตรการฯ ดังกล"าว ตลอดจนจัดกิจกรรมสัมมนา/อบรมเผยแพร" จํานวน 52 ครั้ง ซ่ึงมี
ผู,เข,าร"วมรับฟaง จํานวน 11,385 ราย 
  ป�งบประมาณ 2565 ข,อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 มีมูลค"าการจัดซ้ือ      
จัดจ,างท้ังหมด จํานวน 393,284 ล,านบาท โดยหน"วยงานภาครัฐท่ีมีการซื้อขายสูงท่ีสุด คือ กรมชลประทาน 
จํานวน 37,449 ล,านบาท และผู,ประกอบการในจังหวัดท่ีได,รับการจัดซื้อจัดจ,างมากท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ จํานวน 
101,386 ล,านบาท 
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(2) ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป&นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได)แก,  

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) ได,รับอนุมัติขยาย 
ระยะเวลาและปรับแผนการดําเนินโครงการจากเดิมส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป�นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2565 ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ̀ 2565  

 สสว. ดําเนินการร"วมกับ สวทช. เพื่อให,มีเครื่องมือในการประเมินระดับศักยภาพของ SME แต"ละราย
ในมิติการพัฒนาด,านต"างๆ เพื่อทราบถึงจุดอ"อน/จุดแข็งของ SME ซ่ึงจะช"วยให,สามารถพัฒนาตนเองและเป�น
เครื่องมือในการคัดเลือก SME เข,าร"วมโครงการภาครัฐ หรือเป�นเครื่องมือช"วยสถาบันการเงินในการพิจารณาให,
สินเช่ือแก" SME โดยแบ"งเป�น 3 ส"วนหลัก คือ (1) การจัดทําแบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME (2) การพัฒนา
ระบบการประเมินศักยภาพ SME และ (3) การพัฒนาระบบสิทธิประโยชน̀ หรือ Reward System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) การจัดทําแบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME 
 1.1 การรวบรวมและคัดเลือกปaจจัยท่ีสําคัญจาก (1) ข,อมูลทุติยภูมิ เช"น บทความทางวิชาการ/

หลักเกณฑ̀การประเมินคุณภาพ/หลักเกณฑ̀การให,รางวัลผู,ประกอบการในด,านต"างๆ ท้ังในประเทศและ
ต"างประเทศ/เครื่องมือการประเมินศักยภาพด,านต"างๆ และ (2) ข,อมูลปฐมภูมิ ด,วยการสัมภาษณ̀ผู,เช่ียวชาญ 
พร,อมจัดทําตาราง mapping เพ่ือหาข,อสรุปเก่ียวกับปaจจัยท่ีสําคัญต"อการเติบโตของผู,ประกอบการ 

  ซ่ึงจากการรวบรวมปaจจัยดังกล"าวข,างต,นท่ีมีค"อนข,างมาก สวทช. หารือกับ สสว. เพ่ือ              
คัดกรองปaจจัยหลักให,ตรงกับวัตถุประสงค`ของโครงการ ดังน้ี (1) ความสามารถในการบริหารจัดการองค̀กร (2) 
ความสามารถด,านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) ความสามารถด,านการตลาด และ (4) ความสามารถในการบริหาร
การเงิน ซึ่งในแต"ละปaจจัยหลักจะมีปaจจัยย"อยต"างๆ ประกอบอยู"ภายใน 
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 1.2 การกําหนดค"านํ้าหนักของแต"ละปaจจัยหลักและปaจจัยย"อย ใช,วิธีการให,ผู,เช่ียวชาญเป�น                       
ผู,กําหนดนํ้าหนัก (Expert Judgement) โดยศึกษางานวิจัยท่ีมีการกําหนดค"านํ้าหนักท่ีแบบจําลองการประเมิน
ต"างๆ ใช,อยู" และใช,กระบวนการคิดวิเคราะห̀ตามลําดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP Weighting)  

  นอกจากน้ัน แบบสอบถามท่ีใช,ในการสอบถามความเห็นจากผู,เช่ียวชาญได,ออกแบบใน
รูปแบบการเปรียบเทียบเชิงคู" (Pairwise Comparison) เพื่อให,ผู,เช่ียวชาญจํานวน 15 คน จาก 3 กลุ"ม คือ (1) 
หน"วยงานส"งเสริม SME ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (2) สถาบันการเงิน และ (3) ผู,ประกอบการ SME พิจารณา
เปรียบเทียบความสําคัญในแต"ละคู"ของปaจจัยหลัก รวมถึงแต"ละคู"ของปaจจัยย"อยก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 

1.3 ข,อมูลท่ีได,จากผู,เช่ียวชาญนํามาประมวลเพื่อเปรียบเทียบระหว"างปaจจัยต"างๆ โดยมีการจัดทํา
เป�นตารางเมตริกซ`เปรียบเทียบปaจจัยท่ีใช,ตัดสินใจเป�นคู" และมีการปรับค"าในตารางเมตริกซ`ให,เป�นมาตรฐาน
เดียวกัน (Normalized) เพ่ือให,ออกมาเป�นตารางนํ้าหนักของแต"ละปaจจัย  

1.4 การวิเคราะห̀ความสอดคล,องกันของค"านํ้าหนักของผู,เช่ียวชาญ ด,วยการวิเคราะห̀ค"าดัชนี
ความสอดคล,อง (Consistency Index : C.I.) และค"าอัตราส"วนความสอดคล,อง (Consistency Ration : C.R.) 
โดยความไม"สอดคล,องต,องไม"เกิน 10% จึงจะยอมรับได, ซึ่งจากการทดสอบพบว"า นํ้าหนักท่ีผู,เช่ียวชาญท้ัง 15 คน
ให,มามีความไม"สอดคล,องกันไม"เกินเกณฑ̀ท่ีกําหนดไว, 
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1.5 จากการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกล"าวมาข,างต,น ได,ค"านํ้าหนักของปaจจัยหลัก 

ปtจจัยหลัก ค,านํ้าหนัก 
ความสามารถด,านการตลาด 0.31 
ความสามารถในการบริหารการเงิน 0.26 
ความสามารถในการบริหารจัดการองค`กร 0.25 
ความสามารถด,านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0.18 

ปaจจัยย"อยในแต"ละปaจจัยหลักตามค"านํ้าหนักจากมากไปน,อย ดังน้ี 
ปtจจัยหลัก ปtจจัยย,อย  ค,านํ้าหนัก 

ความสามารถด,านการตลาด 1. ความสามารถในการแข"งขัน 
2. ความสามารถในการเข,าถึงกลุ"มลูกค,าเป[าหมาย 
3. ความสามารถในการสร,างแบรนด` 
4. ความสามารถในการวิเคราะห̀ภาพรวมการตลาด 

0.1125 
0.0767 
0.0674 
0.0521 

ความสามารถในการบริหาร
การเงิน 

1. ความสามารถในการทํากําไร 
2. ความสามารถในการสร,างรายได, 
3. ความสามารถในการบริหารสภาพคล"อง 
4. ความสามารถในการเข,าถึงแหล"งเงินทุน 
5. ความสามารถในการชําระหนี ้

0.0849 
0.0512 
0.0471 
0.0382 
0.0363 

ความสามารถในการบริหาร
จัดการองค`กร 

1. ขีดความสามารถและทักษะของผู,บริหาร 
2. การปฏิบัติตามข,อกําหนดของกฎหมาย/ข,อบังคับท่ีเก่ียวข,อง 
3. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข,ามาปรับใช, 
4. การบริหารจัดการความเส่ียงทางธุรกิจ 
5. การจัดการองค`กร 

0.0774 
0.0517 
0.0487 
0.0407 
0.0314 

ความสามารถด,าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. ความสามารถในการพัฒนาสินค,า/บริการใหม" 
2. ความสามารถในการใช,เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. ความสามารถในการจัดการทรัพยสิ̀นทางปaญญา 

0.0721 
0.0631 
0.0485 

รวม  1.0000 
 

1.6 จากปaจจัยหลักและปaจจัยย"อยข,างต,น นํามาสร,างแบบประเมิน โดยการนําไปหาค"าความเท่ียงตรง
ของแบบประเมิน ด,วยวิธี Index of Item – Objective Congruence (IOC) โดยให,ผู,เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ตรวจความสอดคล,องระหว"างองค̀ประกอบ พฤติกรรมบ"งช้ี เน้ือหาสาระ 
โครงสร,างของคําถาม ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช, และเลือกใช,ข,อคําถามท่ีมีค"า IOC มีค"าต้ังแต" 0.50 
ข้ึนไป พร,อมปรับแก,แบบประเมินตามข,อเสนอแนะของผู,เช่ียวชาญ จากน้ัน นําแบบประเมินไปรวบรวมข,อมูลจาก 
SME เพ่ือประเมินค"าความเช่ือม่ันของแบบประเมิน (Reliability) ใช,สูตรสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 
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Coefficient ท้ังน้ี หากข,อคําถามมีคะแนนมากกว"า 0.70 จะถือเป�นเกณฑ̀ของระดับความเช่ือมั่นท่ียอมรับได, โดย
ผลค"าความเช่ือมั่น ดังตารางด,านล"างน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

 

1.7 การทดสอบความแม"นยําของเกณฑ̀การประเมินและการกําหนดระดับศักยภาพ SME ซ่ึงได,
ดําเนินการทดสอบความแม"นยําของสมการพยากรณ̀ เพื่อวิเคราะห̀ถึงผลของปaจจัยหลักท้ัง 4 ปaจจัย คือ ด,านการ
บริหารจัดการองค̀กร ด,านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด,านการตลาด และด,านการบริหารการเงิน ท่ีส"งผลต"อผลลัพธ̀
ด,านเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานทางการเงิน พบว"า ค"าเปอร`เซ็นต̀ของความแม"นยําในภาพรวม เฉล่ียเท"ากับ 
94.75% ค"าเปอร`เซ็นต̀ของความผิดพลาดจากการพยากรณ̀ภาพรวม มีค"าเฉล่ียเท"ากับ 5.25% จึงสรุปได,ว"า สมการ
พยากรณ̀มีความแม"นยําท่ีอยู"ระดับท่ียอมรับได, 

 ท้ังน้ี จากข,อมูลท่ีรวบรวมได, นํามากําหนดระดับศักยภาพ แบ"งเป�น 5 ระดับ ดังรูปด,านล"าง 

      
 

 อย"างไรก็ตาม แบบจําลองดังกล"าวข,างต,นพัฒนาข้ึนจากข,อจํากัดด,านข,อมูลนําเข,า ดังน้ัน หากมี
ข,อมูลนําเข,าท่ีมากเพียงพอ ท้ังในด,านปริมาณและคุณภาพ สสว. จะพัฒนาปรับปรุงแบบจําลองโดยใช,ข,อมูลสถิติ 
(Statistical Model) ซึ่งเป�นการดําเนินงานในระยะต"อไป 

 (2) การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ SME 
  เป�นการพัฒนาระบบให,บริการ SME ในการเข,าถึงกระบวนการประเมินศักยภาพ และการรับ

สิทธิประโยชน̀ ในรูปแบบ Web-based Application - เว็บไซต̀ (www.) โดยพัฒนาระบบการประเมินตามแนวคิด
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แบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME Scoring และการพัฒนาระบบสิทธิประโยชน̀ โดย Module หลักของระบบ
การประเมินประกอบด,วย 

1. Module การสร,างแบบจําลอง 
2. Module การแสดงผลคะแนน และการให,คําแนะนําแก" SME ท่ีเข,ารับการประเมิน 

 3. Module การนําเสนอข,อมูลโดยสรุปในรูปแบบแผนภาพต"างๆ (Data Visualization &  
 Business Intelligence) 

4. Module การกําหนดเง่ือนไขการได,รับสิทธิประโยชน̀ และการสร,างสิทธิประโยชน̀ 
5. Module การเช่ือมโยงข,อมูล SME ท่ีมีอยู"แล,ว 

โดยได,ดําเนินการออกแบบระบบประเมินศักยภาพผ"านการศึกษาระบบท่ีเทียบเคียงได,จาก
หน"วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข,องกับกระบวนการวินิจฉัยองค`กร และศักยภาพธุรกิจ โดยในปaจจุบันการ
พัฒนาระบบพื้นฐานเสร็จส้ินแล,วไม"ว"าจะเป�นหน,าเว็บ (Web Page/Home Page) ระบบลงทะเบียน และระบบ
เช่ือมต"อข,อมูลกับฐานข,อมูลสมาชิก สสว. พร,อมกับได,ประยุกต̀นําแบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME Scoring 
เข,าติดต้ังในระบบ ซ่ึงสามารถแสดงข,อมูลพ้ืนฐานของกิจการ และข,อมูลแบบประเมินศักยภาพของผู,ประกอบการ 
รวมถึงเปรียบเทียบผลการประเมินกับธุรกิจอ่ืน ๆ ได, ผ"านเว็บไซต̀ www.scoring.sme.go.th  

(3) การพัฒนาระบบสิทธิประโยชนM หรือ Reward System 
 เป�นการพัฒนาระบบการกําหนดสิทธิประโยชน̀ท่ีเหมาะสมต"อศักยภาพ SME ในแต"ละราย      

ท่ีได,รับการประเมินผลผ"านระบบ SME Scoring โดยระบบจะรองรับการจัดระดับช้ันตามศักยภาพของ SME และ
กําหนดแต,มให,แก" SME ในการเข,าถึงสิทธิประโยชน̀ท่ีมีอย"างจํากัด โดยแนวคิดในการกําหนดสิทธิประโยชน̀ให,แก" 
SME น้ันมีหลายมิติ ประกอบด,วย 

1.  การกําหนดระดับช้ัน SME ผ"านระบบประเมินศักยภาพ SME Scoring 
2.  การกําหนดแต,มท่ี SME จะได,รับ โดยระบบออกแบบรองรับในกรณีมีการกําหนดคะแนน

จากประวัติการเข,าร"วมโครงการภาครัฐ/ประวัติการได,รับรางวัลด,านธุรกิจ/มาตรฐาน
สินค,า/บริการ/การดําเนินงานท่ีได,รับ/อ่ืนๆ เช"น ประวัติการชําระภาษี การลงทะเบียน 
SME GP เป�นต,น 

3.  การกําหนดสิทธิประโยชน̀ท่ีเหมาะสมแก" SME แต"ละราย โดยกําหนดจากขนาดของธุรกิจ/
ประเภทกิจการ/รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ/ประเภทตามหมวดอุตสาหกรรม (TSIC) 
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โดยการพัฒนาระบบสิทธิประโยชน̀ Reward System เป�นเครื่องมือท่ีนําผลการประเมิน
ศักยภาพ SME ไปประยุกต̀ใช,ได, 2 รูปแบบ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 1 เพ่ือให,รางวัล (Reward) หรือแรงจูงใจ ให,ผู,ประกอบการพัฒนา เพ่ิมขีด
ความสามารถของตน โดยสามารถแบ"งออกได,เป�น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 เป�นการให,รางวัลในด,านใดด,านหน่ึง โดย
เกณฑ̀ท่ีประเมินต,องได,คะแนนดีท่ีสุดในด,าน (ปaจจัยหลัก) น้ันๆ เช"น การให,รางวัลด,านการตลาด ก็ต,องให,กับ
ผู,ประกอบการท่ีได,คะแนนด,านการตลาดในระดับสูง เป�นต,น และกรณีท่ี 2 เป�นการให,รางวัลสําหรับสถาน
ประกอบการท่ีมีศักยภาพสูง โดยต,องใช,ผลการประเมินในภาพรวม (ทุกด,าน)  

อย"างไรก็ตาม มีข,อควรระวัง คือ อาจทําให,ผู,ประกอบการไม"ให,ข,อมูลตามความจริง หรือมี
การบิดเบือนข,อมูล เพ่ือให,ได,คะแนนการประเมินท่ีสูง ซ่ึงผิดวัตถุประสงค̀ของแบบประเมินท่ีสร,างข้ึน ท้ังน้ี วิธีแก,
หรือบรรเทาปaญหา อาจทําได,ด,วยการ (1) ให,มีผู,เช่ียวชาญหรือทีมงานเข,าไปตรวจสอบข,อมูลของผู,ประกอบการ  
อีกครั้ง ว"าตรงกับท่ีให,ไว,ในการทําแบบประเมินหรือไม" หรือ (2) ใช,คะแนนในรูปแบบอ่ืนๆ ประกอบด,วย เช"น การ
ได,รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับสากล การได,รับมาตรฐาน การเข,าร"วมโครงการเชิงลึก เป�นต,น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย,างการ

กําหนดสิทธิ

ประโยชนM 
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รูปแบบ 2 เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู,ประกอบการในด,านต"างๆ (Support) 

โดยอาจพิจารณาจากผลประเมินในด,านท่ีผู,ประกอบการได,คะแนนน,อยท่ีสุด ซึ่งผลจากการประเมินศักยภาพ SME 
จะช"วยให,ผู,ประกอบการทราบถึงจุดอ"อนของตนเอง พิจารณาเข,าร"วมโครงการ/มาตรการท่ีจะช"วยพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพของตนเองได, ขณะเดียวกัน หน"วยงานภาครัฐใช,ข,อมูลในการคัดกรองผู,ประกอบการท่ีตรงกับ
กลุ"มเป[าหมายเพื่อเข,าร"วมโครงการ หรือนําข,อมูลไปใช,ออกแบบมาตรการได,อย"างเหมาะสม ตรงประเด็น  

ข)อเสนอแนะต,อการดําเนินงานในระยะต,อไป 
ควรให,ความสําคัญกับการมีข,อมูลนําเข,า (input data) ท่ีมากเพียงพอครอบคลุมมิติต"างๆ เช"น 

ขนาดธุรกิจ สาขาธุรกิจ พ้ืนท่ีประกอบการ เป�นต,น เพื่อนําไปตรวจสอบความถูกต,องและพัฒนาแบบจําลองให,ดีย่ิงข้ึน  
ส"วนการดําเนินงานในระยะปานกลางและระยะยาว หลังจากท่ีได,ข,อมูลนําเข,าท่ีมากเพียงพอ

แล,ว อาจพิจารณาพัฒนาแบบจําลองให,เหมาะสมกับ SME มีอยู"อย"างหลากหลายและสถานการณ̀การดําเนินธุรกิจ
ในปaจจุบันและอนาคต อาจพิจารณาเพิ่มเติมการวัดศักยภาพด,านความย่ังยืน (Sustainable) ด,านเครือข"ายหรือ
พันธมิตร (network / partner) รวมถึงการพิจารณาพัฒนาแบบประเมินให,แตกต"างกันตามขนาดธุรกิจ สาขาธุรกิจ 
เป�นต,น เพ่ือให,สะท,อนถึงศักยภาพ SME ท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

(2.2) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing 
Business Phase 3) ดําเนินการร"วมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) โดยอยู"
ระหว"างการจัดทําแนวทางการปฏิรูปตามกรอบแผนการขับเคล่ือนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและ
การลงทุนของธนาคารโลก หรือ Business Enabling Environment (BEE) ซึ่งเป�นการประเมินสภาพแวดล,อมทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีประเมินท่ีใช,ข,อมูลจากผู,เช่ียวชาญ และแบบสํารวจระดับองค̀กร แบ"งออกเป�น 3 ระยะของวงจร
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การประกอบธุรกิจ ได,แก" (1) ระยะการเป�ดกิจการ (Opening a Business) ได,แก" การเข,าสู"ธุรกิจ (Business Entry) 
และท่ีต้ังธุรกิจ (Business Location) (2) ระยะการดําเนินกิจการ (Operating a Business) ได,แก" การเช่ือมต"อ
สาธารณูปโภค (Utility Connections) แรงงาน (Labor) บริการด,านการเงิน (Financial Services) การค,าระหว"าง
ประเทศ (International Trade) การจัดเก็บภาษี (Taxation) การระงับข,อพิพาท (Dispute Resolution) และการ
แข"งขันทางการตลาด (Market Competition) และ (3) ระยะการป�ดกิจการ (Closing a Business) ได,แก" การ
ล,มละลายทางธุรกิจ (Business Insolvency)  

แนวทางการเตรียมความพร)อมสําหรับการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและการลงทุน 

1) การปรับปรุงกระบวนการและกฎระเบียบให,ลดภาระท่ีเกิดจากการออกกฎหมาย รวมถึงควร
สอดคล,องกับแนวปฏิบัติสากลและเอ้ือต"อการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม"ๆ ธุรกิจ           
อีคอมเมิร`ซ รวมท้ังการค,าและการลงทุนระหว"างประเทศ ท่ีเก่ียวข,องกับกลุ"ม SME และภาคธุรกิจอ่ืนๆ โดยเน,นเร่ือง
ของนิตินัยและพฤตินัย กล"าวคือต,องสามารถพิสูจน̀ได,ว"ากระบวนการท่ีเก่ียวข,องสามารถอํานวยความสะดวกได,มาก
กว"าเดิม 

2) การอํานวยความสะดวกในด,านธุรกิจสีเขียวท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนในการลงทุน และผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล,อม เช"น การออก Green Finance ท่ีจะคํานวณถึงผลกระทบต"อส่ิงแวดล,อม หากโครงการน้ันกระทบต"อ
ส่ิงแวดล,อมน,อยจะเป�นผลให,การพิจารณาอัตราดอกเบ้ียน้ันน,อยตามไปด,วย รวมถึงการออกใบอนุญาตท่ีจะอํานวย
ความสะดวกเป�นพิเศษให,กับธุรกิจสีเขียว เพ่ือจูงใจให,เกิดธุรกิจสีเขียวเพิ่มข้ึน 

3) การปรับปรุงงานบริการให,เป�นดิจิทัล โดยพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลให,มีมาตรฐานกลางและปลอดภัย 
ทุกหน"วยงานต,องพัฒนางานบริการให,เป�นดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใต,มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให,สามารถเช่ือมโยงข,อมูล
ระหว"างหน"วยงานได, อํานวยความสะดวกให,แก"ผู,ใช,บริการและสร,างความโปร"งใส  

แผนการขับเคล่ือนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนของธนาคารโลก  
Business Enabling Environment (BEE) 

ด)าน ประเด็น หน,วยงานท่ีเก่ียวข)อง 

Business Entry ขับเคล่ือนบริการดิจิทัล และเพ่ิมการให,ข,อมูล
ประกอบการเร่ิมต,นธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค,า สํานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 
สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน 

Business 
Location 

การจดทะเบียนทรัพย̀สิน และการขออนุญาต
ก"อสร,าง โดยเพ่ิมประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล,อม และใช,
กับอาคารทุกประเภท 

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  

Utility 
Connection 

การขอใช,ไฟฟ[า ประปา อินเทอร̀เน็ต โดยคํานึงถึง
ผลกระทบด,านสิงแวดล,อม และการเช่ือมโยงข,อมูล
ระหว"างหน"วยงาน 

การไฟฟ[านครหลวง สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
การประปานครหลวง และผู,ให,บริการอินเทอร̀เน็ต  
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ด)าน ประเด็น หน,วยงานท่ีเก่ียวข)อง 

Labor คุณภาพของระเบียบที่เก่ียวข,อง ความง"ายในการ
เข,าถึงแรงงาน และการจัดการข,อพิพาท 

สํานักงานประกับสังคม กรมสวัสดิการและคุ,มครองแรงงาน สํานักงาน
ศาลยุติธรรม 

Financial Service การได,รับสินเช่ือ e-Payment และการเงินสีเขียว 
(Green Finance) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค,า สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน
ธนาคารแห"งประเทศไทย บริษัท ข,อมูลเครดิตแห"งชาติ จํากัด  

International 
Trade 

การค,าระหว"างประเทศ และ e-Commerce และ
ส่ิงแวดล,อม 

กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน        
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส̀ กระทรวงพาณิชย̀  

Taxation การชําระภาษี กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม 

Dispute 
Resolution 

การบังคับให,เป�นไปตามข,อตกลงในคดีพาณิชย̀ สํานักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี  

Market 
Competition 

การส"งเสริมให,เกิดการแข"งขันด,านการค,า และการ
จัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน  
กระทรวงพาณิชย̀   

Business 
Insolvency 

การแก,ปaญหาการล,มละลาย กรมบังคับคดี และหน"วยงานที่เก่ียวข,อง 

(4) ป� 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได)แก, โครงการสนับสนุน SMEs รายย,อย  

การสนับสนุนผู)ประกอบการให)สามารถเข)าถึงแหล,งเงินทุน 
ความเป�นมา  
(1) กระทรวงการคลังได,เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให,ความเห็นชอบมาตรการกระตุ,นเศรษฐกิจป� 2562 

เน่ืองจากสถานการณ̀เศรษฐกิจไทยเริ่มส"งสัญญาณชะลอตัวลงอย"างชัดเจน และในส"วนของมาตรการย"อยท่ี 4.3 
มาตรการเพื่อการกระตุ,นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ข,อ 4.3.3 โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย       
ผ"านกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค̀เพื่อสนับสนุน SME ท่ัวไปให,สามารถเข,าถึงแหล"งเงินทุน เสริมสภาพคล"อง หรือ
ลงทุนขยายกิจการ และสนับสนุน SME ในกลุ"มธุรกิจท"องเท่ียวและบริการเพ่ือปรับปรุงซ"อมแซมขยายกิจการ และ
ยกระดับการพัฒนามาตรฐานการให,บริการ / กลุ"มเป[าหมาย SME รายย"อยท่ัวไป และ SME รายย"อยท่ีอยู"ในกลุ"ม
ธุรกิจท"องเท่ียวและบริการ และธุรกิจท่ีเก่ียวข,อง / ระยะเวลาการดําเนินงาน จนกว"าจะอนุมัติเต็มวงเงิน / วิธีการ
ดําเนินงาน อนุมัติงบประมาณผ"านกองทุนฯ วงเงินรวม 10,000 ล,านบาท โดยผ"อนปรนหลักเกณฑ̀และคิดอัตรา
ดอกเบ้ียเหลือร,อยละ 1 โดยให, ธพว. เป�นหน"วยร"วมดําเนินการ 

(2) คณะรัฐมนตรีได,มีมติ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบโครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย 
ผ"านกองทุนฯ วงเงินรวม 10,000 ล,านบาท 
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(3) คณะรัฐมนตรีได,มีมติ เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 เห็นชอบให, สสว. จัดสรรเงินงบประมาณจาก
โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย ผ"านกองทุนฯ ให,กับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม (บสย.) 
จํานวน 5,000 ล,านบาท เพื่อดําเนินโครงการ บสย. SMEs สร,างไทย  

(4) คณะกรรมการส"งเสริมฯ (เฉพาะกิจ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ̀ 2563 
ได,มีมติอนุมัติการปรับแผนการดําเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย วงเงิน 10,000 ล,านบาท แบ"งเป�น 

 ส,วนท่ี 1 โครงการสนับสนุน SMEs รายย,อย วงเงิน 5,000 ล)านบาท ดําเนินการโดย ธพว. เพ่ือ
เป�นวงเงินสินเช่ือให,ผู,ประกอบการท่ีประสบปaญหาทางการเงิน  

 ส,วนที่ 2 สนับสนุนงบประมาณโครงการ บสย. SMEs สร)างไทย จํานวน 5,000 ล)านบาท 
ดําเนินการโดย บสย. เพ่ือเป�นเงินสมทบในการจ"ายค"าประกันชดเชยให, บสย. 

การดําเนินงาน 
(4.1) โครงการการสนับสนุน SMEs รายย,อย โดย ธพว. ได,เป�ดรับสมัครผู,ประกอบการเข,าร"วม

โครงการฯ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 และส้ินสุดระยะเวลาดําเนินการ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 โดยมี
ผู,ประกอบการท่ีได,รับเงินกู, จํานวน 3,197 ราย เป�นเงิน 3,944.55 ล,านบาท 

ผู)ยื่นคําขอกู) ได)รับอนุมัติเงินกู) เบิกจ,ายเงินกู)แล)ว  หน,วย 

ระยะท่ี 1 7,142 2,285 2,260 ราย 

ระยะท่ี 2 2,623 960 937 ราย 

รวม 9,765 3,245 3,197 ราย 

 วงเงินที่ขอกู)  วงเงินอนุมัติ วงเงินเบิกจ,าย หน,วย 

ระยะท่ี 1 8,107.00 3,676.30 3,632.72 ล,านบาท 

ระยะท่ี 2 857.83 317.16 311.83 ล,านบาท 

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

 ผลการรับชําระคืนเงินกู) สสว. ได,รับคืนเงินกู, จนถึง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เป�นเงิน 
853.56 ล,านบาท แบ"งเป�น เงินต,น จํานวน 802.83 ล,านบาท และดอกเบ้ีย จํานวน 50.73 ล,านบาท  

(4.2) โครงการ บสย. SMEs สร)างไทย โดย บสย. มีผู,ประกอบการได,รับสินเช่ือเพ่ิมจากสถาบัน
การเงินจากการคํ้าประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเช่ือรวม 50,000 ล,านบาท  

 
  

***************************************************** 
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บทที ่3 การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ 2562-2565 

สสว. ได�รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 

จํานวน 799,190,100 บาท เป9นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท 

รวมท้ังได�รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช�เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) 

รวมท้ังสิ้น 1,224,880,100 บาท สําหรับเป9นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 

336,965,300 บาท และงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต�แผนปฏิบัติ

การของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใต�งบประมาณป� 2564 ยังได�รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติม และอยู�

ระหว�างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ได�แก� โครงการสนับสนุนให� SME เข�าถึงการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

30,000,000 บาท และการดําเนินงานภายใต�งบประมาณป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป9นการดําเนินการตาม

มาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได�แก� โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME 

Scoring/Big DATA) 20,000,000 บาท และโครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 40,000,000 บาท และงบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนิน

โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย 10,000,000,000 บาท และมีผลการเบิกจ�ายงบประมาณ ดังนี้ 

  

(1) งบประมาณป� 2565 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ
ายประจําป� และท่ีได#รับการจัดสรรเงินนอก
งบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณท้ังหมด 1,224,880,100 บาท แบ�งเป9นค�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 เดือน
กันยายน 2565 จํานวน 1,173,507,883.44 บาท คิดเป9นร�อยละ 95.81 

 

 

 

 

ผลการเบกิจ�ายงบประมาณ 
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รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ  1,224,880,100 540,562,938.83 632,944,944.61 1,173,507,883.44 51,372,216.56 
 ร#อยละ 100 ร#อยละ 44.13 ร#อยละ 51.67 ร#อยละ 95.81 ร#อยละ 4.19 

ค
าใช#จ
ายในการดาํเนินงาน
และบริหารกองทุนฯ 

336,965,300 
ร#อยละ 100 

280,222,565.79 
ร#อยละ 83.16 

44,226,032.94 
ร#อยละ 13.12 

324,448,598.73 
ร#อยละ 96.29 

12,516,701.27 
ร#อยละ 3.71 

งบประมาณส
งเสริมและ
สนับสนุน MSME 

887,914,800 
ร#อยละ 100 

260,340,373.04 
ร#อยละ 29.32 

588,718,911.67 
ร#อยละ 66.30 

849,059,284.71 
ร#อยละ 95.62 

38,855,515.29 
ร#อยละ 4.38 

- ยุทธศาสตร]ที่ 1 ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของ
ประเทศ  ด�วย BIG DATA 

138,550,800 59,280,348.19 69,719,652.46 129,000,000.65 9,550,799.35 

- ยุทธศาสตร]ที่ 2 พัฒนากลไก
การส�งเสริมให�เข�าถึง MSME 

และเศรษฐกิจชุมชน 

134,280,400 85,960,909.50 32,729,952.86 118,690,862.36 15,589,537.64 

- ยุทธศาสตร]ที่ 3 สร�างสังคม
ผู�ประกอบการให�เติบโตและ
ก�าวสู�สากล* 

562,742,100 88,099,310.85 
 

467,400,139.06 555,499,499.91 7,242,650.09 

- ยุทธศาสตร]ที่ 4 เพิ่มศักยภาพ
องค]กรให�มีสมรรถนะสูง  

52,341,500 26,999,804.50 18,869,167.29 45,868,971.79 6,472,528.21 

หมายเหตุ :  *การอนุมตัิจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเตมิ งบประมาณ 425,690,000 บาท อยู�ภายใต�ยุทธศาสตร]ที่ 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู�

สากล จํานวน 2 โครงการ ได�แก� โครงการส�งเสริมผู�ประกอบการผ�านระบบ BDS กจิกรรมช�วยเหลือผู�ประกอบการให�สามารถดาํเนนิธุรกิจต�อไปได� (SME Restart)-

BDS วงเงิน 372,990,000 บาท และโครงการส�งเสริมผู�ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ-(SME Restart) วงเงิน 52,700,000 บาท 

(2) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ
ายประจําป� และท่ีได#รับการจัดสรรเงินนอก

งบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณท้ังหมด 1,143,094,400 บาท แบ�งเป9นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ 
จํานวน 315,789,900 บาท และงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท ภายใต�
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2564 จํานวน 41 งาน/โครงการ ต�อมาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนให� SME เข�าถึงการจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐ ภายใต�แผนปฏิบัติการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 เป9นวันท่ี 30 กันยายน 2565          
ซ่ึงปdจจุบันอยู�ระหว�างการขออนุมัติปeดโครงการและคืนเงินคงเหลือเข�ากองทุนฯ   

 สําหรับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม จํานวน 2,500,000 บาท เพ่ือดําเนิน
โครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข�อมูลสมาชิก สสว. เพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐ 
ป� 2564 (Phase I) สิ้นสุดเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2565 ปdจจุบันได�รับอนุมัติปeดโครงการและคืนเงินคงเหลือเข�า
กองทุนฯ แล�ว   

หน�วย : บาท 
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 งบประมาณท้ังหมด 1,145,594,400 บาท มีผลการเบิกจ�ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนกันยายน 2565 
จํานวน 1,017,590,400.67 บาท คิดเป9นร�อยละ 88.83  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ 1,145,594,400 1,017,590,400.67 0.00 1,017,590,400.67 128,003,999.33 
 ร#อยละ 100 ร#อยละ 88.83 ร#อยละ 0.00 ร#อยละ 88.83 ร#อยละ 11.17 

ค�าใช�จ�ายบริหารกองทุนฯ 315,789,900 
ร�อยละ 100 

277,444,206.29 
ร�อยละ 87.86 

0.00 
ร�อยละ 0.00 

277,444,206.29 
ร�อยละ 87.86 

38,345,693.71 
ร�อยละ 12.14 

งบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME 
 

829,804,500 
ร�อยละ 100 

740,146,194.38
ร�อยละ 89.20 

0.00 
ร�อยละ 0.00 

740,146,194.38
ร�อยละ 89.20 

89,658,305.62
ร�อยละ 10.80 

 (3)  งบประมาณป� 2563 ท่ีได#รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณท้ังหมด 470,000,000 บาท มีผลการเบิกจ�ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนกันยายน 2565 

จํานวน 221,897,415.05 บาท คิดเป9นร�อยละ 47.21  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ  470,000,000 

ร#อยละ 100 

191,097,415.05 

ร#อยละ 40.66 

30,800,000 

ร#อยละ 6.55 

221,897,415.05 

ร#อยละ 47.21 

248,102,584.95 

ร#อยละ 52.79 

มาตรการ MSME 2020 (6 โครงการ) 205,000,000 

ร#อยละ 100 

117,655,766.62 

ร#อยละ 57.39 

10,800,000 

ร#อยละ 5.27 

128,455,766.62 

ร#อยละ 62.66 

76,544,233.38 

ร#อยละ 37.34 

5 งาน/โครงการ (ส้ินสุดโครงการแล�ว) 185,000,000 110,440,358.62 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 7,215,408.00  10,800,000 18,015,408 1,984,592 

โครงการอ่ืน  ๆ(2 โครงการ) 265,000,000 

ร#อยละ 100  

73,441,648.43 

ร#อยละ 27.71  

20,000,000 

ร#อยละ 7.55  

93,441,648.43 

ร#อยละ 35.26  

171,558,351.57  

ร#อยละ 64.74 

โครงการส�งเสริมความรู�ด�านบริหารความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุน 
SME ท่ีทําการค�าระหว�างประเทศ  

(ส้ินสุดโครงการแล�ว) 

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

โครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3)  

(ขยายถึง 31 มี.ค.66) 

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

 

หน�วย : บาท 

หน�วย : บาท 
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 (4)  งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย
อย 

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย แบ�งการ

ดําเนินงานเป9น 2 ส�วน ส�วนละ 5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) มีผลการเบิกจ�าย

รวมผูกพันสะสมต้ังแต�เดือนธันวาคม 2562 – กันยายน 2565 คิดเป9นร�อยละ 99.77  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 
 

10,000,000,000 
ร#อยละ 100 

3,304,401,744.24
ร#อยละ 33.04 

6,672,710,460.75
ร#อยละ 66.73 

9,977,112,204.99
ร#อยละ 99.77 

22,887,795.01 
ร#อยละ 0.23 

ธพว. รวม 5,000,000,000 3,304,401,744.24 1,672,710,460.75 4,977,112,204.99 22,887,795.01 
  ร�อยละ 100 ร�อยละ 66.09 ร�อยละ 33.45 ร�อยละ 99.54 ร�อยละ 0.46 

บสย. รวม 5,000,000,000 0.00 5,000,000,000 5,000,000,000 0.00 
  ร�อยละ 100 ร�อยละ 0.00 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 0.00 

หมายเหตุ:  ผลการเบิกจ�ายและผูกพันตามตารางน้ี เป9นข�อมูลจากการรายงานการใช�จ�ายงบประมาณประจําเดือนของ ฝบก. ซ่ึงหักรายการรับชําระคืน

เงินกู�กลับเข�ามาในโครงการ 

 

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

 

 

หน�วย : บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
   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 
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