
แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรฐัมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 3๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
กระทรวง/หน่วยงาน ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๕.
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของไทย 
๕.๒ พัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม 
 

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

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

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

100 - - 8.5233 และมี
ภำระผูกพันรอ

เบิกจ่ำย 
0.0014  
ล้ำนบำท 

นำยวรพจน์  
ประสำนพำนิช
ฝ่ำยสนบัสนุน 
องค์ควำมรู้และ
ระบบให้บริกำร 
SMEs
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ร ะ บ บ ก ำ ร จั ด ซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐ โดยด ำเนินกำรปรับปรุง
และพัฒนำฐำนข้อมูล MSME และระบบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐส ำหรับ MSME 
ในด้ำนกำรต่ออำยุ "หนังสือรับรองกำรขึ้น
ทะเบี ยนผู้ ประกอบกำร MSME เพื่ อ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ" ปี ๒๕๖๕ หน้ำ
เว็บไซต์ https://www.thaismegp.com 
รวมไปถึงพัฒนำระบบกำรรำยงำนฐำน 
ข้อมูลให้ สสว. สำมำรถใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ได้ผ่ำนระบบ SuperSet ผู้ประกอบกำร
และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ สำมำรถเข้ำใช้งำน
กำรลงทะเบียนระบบฯ รวมถึงกำรสืบค้น
ข้อมูลบริษัท สินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ  
ได้ ผ่ำนเว็บไซต์ 
https://www.thaismegp.com 
ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน มีผู้เข้ำใช้
บริกำรระบบ เพื่อค้นหำสินค้ำและบริกำร
ที่ต้องกำรกว่ำ 2,040,000 ครั้ง 
นอกจำกนี้ มีจ ำนวนสินค้ำและบริกำร
1,039,766 รำยกำร มีมูลค่ำกำรจัดซือ้
จัดจ้ ำงทั้ งหมด จ ำนวน ๓93 ,284  
ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2564 
– มิถุนำยน 2565 ) โดยมูลค่ำสินค้ำและ
และบริกำร ทีม่ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกทีส่ดุ 
3 ล ำดับแรก ได้แก่  
๑.บริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ
อำคำร มูลค่ำกว่ำ  68.987 ล้ำนบำท 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.กำรจ้ำงงำน (งำนที่ไม่ใช่งำนก่อสร้ำง 
ไม่ใช่จ้ำงที่ปรึกษำฯหรือจ้ำงออกแบบฯ) 
มูลค่ำกว่ำ 48.530 ล้ำนบำท   

๓. งำนก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง
อำคำรส ำนักงำน มูลค่ำกว่ำ 28,591 
ล้ำนบำท 
และมีผู้ประกอบกำรที่แจ้ งขอต่ออำยุ
หนังสือรับรองฯ แล้วกว่ำ 51,000 รำย 
และผู้ประกอบกำรที่ลงทะเบียนในระบบ
แล้วกว่ำ 142,000 รำย  

 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๕. 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของไทย  
๕.๗ พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและ
กำรมุ่งสูก่ำรเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๓ ส่งเสรมิ
กำรค้ำในรูปแบบ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์  
เพื่อเพ่ิมโอกำส
ใหผู้้ประกอบกำร
รำยย่อยในภำค
กำรผลิตและ
บริกำรในกำร
เข้ำถึงตลำด 

(๑ )  กำรพัฒนำระบบตลำดกลำงของ 
คลัสเตอร์และจัดท ำเครือข่ำยด้ำนกำรตลำด 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัส
เตอร์ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณโครงกำรพัฒนำและ
ยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยโครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัส
เตอร์ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 

สสว. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด าเนินการ
พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ 
ความเป็นเลิศ โดยพัฒนา 2 คลัสเตอรส์ าคญั 
ได้แก่  คลัส เตอร์แปรรูปอาหาร  ซึ่ ง ได้
สนับสนุนเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหาร
แปรรูปจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ 
แพร่ น่าน ล าปาง และกรุงเทพฯ และ  
คลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชง-กัญชา 
ได้รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายใน พิษณุโลก 
เชียงใหม่  นครราชสีมา และกรุ งเทพฯ  
ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 2 คลัสเตอร์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์ 
ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.smefoodandcannabis.com  

- - - - นำงสำวสุนทรีย์  
เจตนำนุเครำะห ์
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และเครือข่ายด้านการตลาดผู้ประกอบการ 
นอกจากน้ี ยังด าเนินงานขยายช่องทางและ 
โอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
ด้วยการผลักดันให้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
มากขึ้น เช่น Shopee, Lazada เป็นต้น   

 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๕.
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของไทย  
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 

๕.๙.๒ เร่ งรั ดพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำด
ย่อมทั้งในภำคกำรผลิต
และบริกำรให้สำมำรถ
แข่งขันได้ 

(๑) โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่
เข้ำสู่ธุรกิจ 
อนำคต Next Normal ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐.๒๖๒๒ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
- ผู้ประกอบกำรได้เข้ำร่วมกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ Technology for 
all จำกโค้ชธุรกิจ ๕๐ รำย 

ผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 321 รำย และได้รับ
องค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ โดยหลักสูตรเนน้
แนวคิดที่ทันสมัย ควำมรู้ใหม่ๆที่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้จริงในยุคที่ต้องมีกำรปรับตัว
อย่ ำงรวดเร็ ว  เ ช่น Business Model 
Canvas, Value Proposition Canvas 
เป็นต้น โดยมี ผู้ประกอบกำรที่ ได้ รับ
คัดเลือก จ ำนวน 53 รำย ส่ วนใหญ่
ประกอบธุรกิจด้ำนอำหำร เกษตร และ
เครื่ องส ำอำง เข้ ำรั บกำรอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร Innovation-Driven 
Entrepreneurs (IDE) จ ำ ก ที่ ป รึ กษำ
เพื่อให้ค ำแนะน ำกำรพัฒนำและยกระดับ
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จริง 
รวมถึงสร้ำงผลลัพธ์ทำงธุรกิจอย่ำงเป็น
รูปธรรม ที่จะผลักดันสินค้ำและบริกำร 
สู่ธุรกิจ Next Normal พร้อมทั้งทดสอบ

100 - - 10.0868 
และมภีำระผกูพัน

รอเบิกจำ่ย  
0.0163 

นำงสำวภัทรภร 
ขันธวงศ์  
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตลำด รวมไปถึงกำรพัฒนำธุรกิจใน
รูปแบบแพลตฟอร์มซื้อขำยสินค้ำ เป็นต้น  
มีผู้ประกอบกำรใหม่ จ ำนวน 30 รำย ที่มี
ศักยภำพพร้อมก้ำวสู่ธุรกิจอนำคต ซึ่ง
ได้รับโอกำสในกำรทดลองน ำสินค้ำออกสู่
ตลำด ผ่ำนแคมเปญ “Health Cuisine 
& Beauty Festival 2 0 2 2 ”  บ น
แพลตฟอร์ม Shopee นอกจำกนี้ ทำง
หอกำรค้ำไทยยังจัดให้มีกิจกรรมจับคู่
ธุ ร กิ จ  Business Matching with 
Modern Trade  
เพื่อทดลองน ำเสนอสินค้ำกับคู่ค้ำ เป็น
กำรทดสอบควำมต้องกำรของตลำดอีกทำง
หนึ่ง ทั้งนี้ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ได้โดยรวม 201.4761 ล้ำนบำท 

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

กำรประกวดรำงวัลสุดยอด SME 
แห่งชำติ “SME National Awards” ครั้ง
ที่ 14 สสว. ร่วมกับสถำบันเพิ่มผลผลิต
แห่ งชำติ  น ำนโยบำยของภำครั ฐที่
ต้องกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้ประสบควำมส ำเร็จด้วย “โมเดล

100 - - 7.8531 
และมภีำระผกูพัน

รอเบิกจำ่ย
0.0647 

นำงสำวอำรีรตัน์  
พรหมมีศร ี
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำย 
ผู้ให้บริกำร SMEs  
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ
๐๒๒๙๘๓๐๗๖ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เศรษฐกิจ BCG” และสนับสนุนกำร
พัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) จึงได้มี
กำรปรับเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
ร ำ ง วั ล  SME National Awards ใ ห้
สอดคล้องกับแนวคิดของ BCG ผลกำร
ด ำเนินงำน มี MSME 1,002 รำย เข้ำร่วม
โครงกำร และผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกและ
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดบัผู้ประกอบกำร
สู่มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) เพื่อให้ทรำบจุดเด่น
และจุดด้อยของกิจกำร พร้อมน ำไปพัฒนำ
ธุรกิจ และร่วมจัดท ำ Workshop กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำธุ รกิจและกำรจัดท ำแผน
ปรั บปรุ งธุ รกิ จซึ่ ง เป็ นกำรยกระดั บ
ผู้ประกอบกำรสู่มำตรฐำนสำกล โดยรวม
จ ำนวนกิจกำรที่เข้ำร่วมทั้งสิ้น 440 กิจกำร 
937 รำย  
ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์
กำรตัดสิน จ ำนวน 40 รำย ได้แก่ รำงวัล
สุดยอด SME แห่งชำติ จ ำนวน 13 รำย 
รำงวัล SME ดีเด่น จ ำนวน 27 รำย และ
ในปีนี้ มีกำรมอบรำงวัลพิเศษเพื่อสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจอีก 7 รำงวัล ได้แก่ รำงวัล
สุดยอด SME แห่งชำติ ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบ 
ให้ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่มีผลคะแนน
รวมสูงสุดในปีนี้  รำงวัลสุดยอด SME 
แห่งชำติ 3 ปีซ้อน หรือ 5 ปีซ้อน รำงวัล 
SME โดดเด่นด้ำนนวัตกรรม รำงวัล SME 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โดดเด่นด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน และรำงวลั 
SME โดดเด่นด้ำนกำรปรับกลยุทธ์พิชิต 
Covid-19 

 ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยำวชน
และบทบำทสตรีในกำร
เป็นผู้ประกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อมยุค
ใหม่ 

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

เพื่อให้นักศึกษำน ำไปเริ่มด ำเนิน
ธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจได้ 

๒. พัฒนำนักศึกษำที่มีศักยภำพในกำรเป็น
ผู้ ประกอบกำร (กลุ่ ม  Local SME 
Startup และนักศึกษำที่ เป็นทำยำท
ธุรกิจในพื้นที่ (กลุ่ม Local SME Scale 
Up) 

 ในกำรด ำเนินงำน ได้พัฒนำหลักสูตรและ
รวบรวมองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์จำก
หน่วยงำนและแหล่งข้อมูลต่ำงๆผ่ำนระบบ 
SME Academy 356 เพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
(กลุ่ม Local SME Startup และนักศึกษำที่

- - - - นำงสำววิลำสินี 
มุ่งดี  
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs
๐๒๒๙๘๓๒๓๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นทำยำทธุรกิจในพื้นที ่(กลุ่ม Local SME 
Scale Up) สำมำรถน ำไปเริ่มด ำเนินธรุกจิ
หรือต่อยอดธุรกิจ โดยมีหลักสูตร ที่ไดร้บั
ควำมสนใจ อำท ิ
1. กำรเล่ำเรื่องดิจิทัล กลยุทธ์ กำรสร้ำง
แบรนด์ในยุควิถีชีวิตใหม่  
2. กำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร ยุค
ใหม่ (New Normal Marketing) 
3. กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 (Entrepreneurial Mindset) 
4. กำรเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในยุค New 
Normal 
5. กำรจัดกำรภำษีส ำหรบัผู้ประกอบกำร 
MSME 

 ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลำกรที่
มี ทั กษะสู ง เข้ ำมำบ่ม
เพำะผู้ ป ระกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำด
ย่อมยุคใหม่ของไทย 

(๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงฐำนข้อมูลที่
ป รึ ก ษ ำ แ ล ะ ร ะ บ บ  Coach Online 
ภำยใต้งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 ด ำเนินงำนยกระดับระบบกำรพัฒนำ
โค้ชและช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SME 
ด้วยระบบ Online Coaching โดยกำร
อบรมเชิงลึก (SME Coach) เกี่ยวกับควำมรู้

- - - - นำงสำว
กมลวรรณ  
เล็กกระจ่ำง 
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs
๐๒๒๙๘๓๑๔๘ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทำงธุรกิจและกำรจัดกำรธุรกิ จ ให้แก่
คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง 
ดังนี ้
1.กลุ่มภำคกลำงและภำคตะวันตก ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพฯ 
2.ภำคเหนือและภำคใต้ ณ โรงแรมมิรำเคิล
แกรนด์ จ.กรุงเทพฯ 
3.ภำคอีสำน ณ โรงแรมไอซำน่ ำ จ.
นครรำชสีมำ  

และเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ในหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับคณำจำรย์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์  
https://www.smeacademy365.com  
พร้อมทั้งมี โค้ชที่มีควำมเช่ียวชำญคอย
แนะน ำให้ค ำปรึกษำแก่คณำจำรย์และ
สอนเทคนิคกำรเป็นที่ปรึกษำหรือพี่เลี้ยง 
เพื่อให้คณำจำรย์มีศักยภำพและควำมพร้อม
ส ำหรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ให้กับ
ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ต่ำงๆ 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๒  

 

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๗. 
กำรพัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งจำกฐำนรำก 
๗.๑ ส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 

๗.๑.๑ สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ธุรกิจ
ชุมชนผ่ำน 
อัตลักษณ์ของพื้นที ่

(๑) โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
(MSME Step up) ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๘๖๖๑  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : 
ผู้ ประกอบกำรได้ รั บกำรส่ ง เสริมกำร
ประกอบกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบของภำครัฐ 
อำทิ มำตรฐำน อย. / Nutrition Facts / 
ระบบบัญชี / เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
จ ำนวน ๑,๓๐๐ รำย 

ผลส ำเร็จของกำรด ำ เนินงำนยกระดับ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย (MSME Step up) 
สสว. ร่วมกับ ม.ธรรมศำสตร์  ม.รำชภัฎ  
สวนสุนันทำ ม.เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิเพ่ือสถำบันอำหำร 
และสมำคมสมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำร OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้
เข้ำสู่ระบบของภำครัฐ เช่น มำตรฐำน อย., 
Nutrition facts, ระบบบัญชี , เทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นต้น มีผู้ประกอบกำรได้รับกำร
ยกระดับจำกผู้ประกอบกำรรำยย่อยสู่กำร
เป็น Formulization รองรับกำรประกอบกำร
ในยุค Next Normal 1,606 รำย แบ่งเป็น 
ด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ 150 รำย และด้ำน 
Digital Technology 1 ,462 ร ำ ย  แ ละ
ผลักดันผู้ประกอบกำร 157 รำย เข้ำสู่ระบบ
ของภำครัฐ เช่น กำรจดทะเบียนพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) มำตรฐำน 

100 - - 26.5477 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
4.2973 

นำยทิพย์วัชร 
ศรัทธำวัฒนกุล 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้
ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๒๐๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

อย. เป็นต้น เพื่อรับทรำบปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่ตรงจุด พร้อม
กับเสริมสร้ำงทักษะและประสบกำรณ์กำรใช้
เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริม
กำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทัลให้ผู้ประกอบกำร 
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกแพลตฟอร์ม  
e-Commerce อย่ ำ ง  Shopee ผ ลั กดั น 
“MSME Step up” กว่ำ 400 รำย 
ยกระดั บมำตรฐำนสินค้ ำ  หนุนดิจิทัล
เทคโนโลยี เพิ่มช่องทำงและโอกำสทำงกำร
ตลำดผ่ำนแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID 
FAIR” 

 ๗.๑.๒ สนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของ
วิสำหกิจชุมชนผ่ำน
เทคโนโลย ี

(๑) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำรผ่ำน
ระบบ BDS ภำย ใต้ โ ครงกำรส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ BDSปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ ได้รับจัดสรร : ๒๐.๐๖๗๙  
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
๑. หน่วยบริกำรทำงธุรกิจ (SME Service 

Provider)  ได้รับกำรรับรองและขึ้น
ทะ เบี ยนผ่ ำนระบบกำรให้บริกำร
สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ (BDS) 
๑๕ หน่วยงำน 

๒. ผู้ประกอบกำร SME ที่มำใช้บริกำรบน
ระบบกำรให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำร
พัฒนำธุรกิจ (BDS) ได้รับกำรพัฒนำธุรกิจ
จำกหน่วยบริกำรทำงธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 
๒๐๐ รำย 

100 - - 1.8๖๐๑ 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย  

17.9๗๓๗ 

นำงสำวจันธิดำ 
โลหิตศิร ิ
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำย 
ผู้ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ 
SME ระหว่ำงหน่วยงำน และกำรสร้ำง
โอกำสในกำรส่งต่อกำรให้บริกำร SME 
ระหว่ำงกัน ๑ เครือข่ำย 

ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบกำร SME ให้
ได้โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรรับบริกำรด้ำนกำร
พัฒนำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบกำร 
SME จะสำมำรถเลือกรับบริกำร หรือรับกำร
พัฒนำกับผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ (Business 
Development Service Provider :  BDSP) 
ใน 6 ด้ำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของธุรกิจตน 
ประกอบด้วย กำรเพิ่มผลิตภำพและประสิทธิภำพ
ธุรกิจ กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรธุรกิจ กำร
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร 
กำรพัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและกำรตลำด 
กำรพัฒนำตลำดต่ำงประเทศ และ กำรพัฒนำ
นวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำและกำรยกระดับทำงธุ รกิ จ  
โดย สสว.จะอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ให้แก่ผู้ ประกอบกำร SME แบบร่วมจ่ำย 
(co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 
ตำมขนำดของธุ รกิ จ วงเ งินสู งสุ ดรวม 
ไม่เกิน 200,000 บำท ซึ่งผู้ประกอบกำร 
SME สำมำรถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับบริกำร
และกำรพัฒนำ ในด้ำนต่ำงๆ ผ่ำนแพลตฟอร์ม
ระบบ BDS (https://bds.sme.go.th)  

ปัจจุบัน มีหน่วยงำนที่ได้รับอนุมัติ ให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจบนระบบ 
BDS แล้ว 90 หน่วยผู้ ให้บริกำรทำงธุรกิจ  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

มีหน่วยงำนจ ำนวน 21 หน่วยงำน ยื่นเสนอ 
ขอน ำบริกำรต่ำงๆ เข้ำสู่มำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ อุดหนุน วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ผ่ำนโครงกำร BDS ปีงบประมำณ 
2565 ซึ่ง สสว. ได้พิจำรณำอนุมัติบริกำร 
เพื่อเข้ำสู่ระบบ BDS แล้ว 122 บริกำร 
(แบ่งเป็น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำน
ของรัฐ 26 กิจกำร มหำวิทยำลัย 9 บริกำร 
และองค์กำรเอกชน 87 บริกำร) ทั้งนี้ บริกำร
ทั้งหมดเป็นบริกำรในหมวด 3 บริกำรด้ำน
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน จ ำนวน 119 
บริกำร ในหมวด 4 บริกำรด้ำนช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยและตลำด และหมวด 5 กำรพัฒนำ
ตลำดต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 บริกำร และ 
มีผู้ประกอบกำร SME ที่ลงทะเบียนบนระบบ 
BDS รวมทั้งสิ้น 1,181 รำย คิดเป็นร้อยละ 
20.63 จำกเป้ำหมำย 5,724 รำย (ข้อมูล ณ 
16 ก.ย. 65) 

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริหำรฯ ใน
ครำวประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 
ส.ค. 65 มีมติอนุมัติขยำยระยะเวลำกำร
ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรผ่ำน
ระบบ BDS ปีงบประมำณ 2565 จำกเดิม
สิ้นสุด 30 ก.ย. 65 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 
ก.ย. 66 

 ๗.๑.๓ สร้ำงโอกำส
และส่งเสรมิกำร
เข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรที่ทันสมัย

(๑) งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME ACCESS 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙.๔๕๖๓  
ล้ำนบำท 

100 - - 22.6222 
และมภีำระ
ผูกพันรอ

นำงสำวพัชรพัชร์ 
พึ่งโพธิ ์



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และบริกำรทำง
กำรเงินของ
วิสำหกิจชุมชน 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : 
๑. มีระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธิภำพ ๑ 

ระบบ 
๒. เกิดองค์ควำมรู้ และหลักสูตรบนระบบ 

SME Academy 365  จ ำนวน  ๑๕๐ 
เรื่อง 

๓. ผู้เข้ำใช้บริกำร SME Access ในมิติต่ำงๆ 
ได้รับข้อมูลและสำมำรถต่อยอดในธุรกิจ
ได้ ๑๐๐,๐๐๐ รำย 

๔. มีผู้ประกอบกำร SMEs ที่เข้ำรับค ำปรึกษำ
จำกโค้ช ๑,๐๐๐ รำย 

๕. มีที่ปรึกษำในระบบที่มีกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำผู้ประกอบกำร  ๒๕๐ รำย 

เช่ือมต่อระบบกำรให้บริกำรทั้ง ๔ Platform 
ประกอบด้วย  
- ระบบ SME PORTAL 
- ระบบ SME Academy 365 
- ระบบ Coach Online และ 
- Application "SME CONNEXT" 

ผ่ำนกำรบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SME 59 หน่วยงำน 
และมีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำนระบบ SME Access 
และเข้ำรับ ค ำปรึกษำจำก SME Coach 
657,347 รำย (ข้อมูล ณ ต.ค. 64 – ก.ย. 
65) จ ำนวน 656,080 รำย (Unique/IP) 
โดยวัดจำกผู้ ใ ช้ งำนในระบบ SMEONE 
6 4 4 ,390  UIP / SME Academy 365 
จ ำ น วน  1 0 , 423  UIP / SME Coach 
1,267 รำย  

เบิกจ่ำย 
5.9724 

ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๖๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เกิดองค์ควำมรู้และหลักสูตรในระบบ SME 
Academy 365 จ ำนวนกว่ำ 150 เรื่อง มีที่
ปรึกษำในระบบ จ ำนวน 250 รำย เพื่อคอย
ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำร  

  (๒) กำรพัฒนำ Application "SME CONNEXT" 
ในรูปแบบ SMART SERVICE  ภำยใต้ งำน
พั ฒนำ ระบบ ให้ บ ริ ก ำ ร  SME ACCESS 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำย ใต้ งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

SME Connext : แอปพลิ เคชันส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร SME ซึ่งเป็นแหล่งรวมของ
ข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำถึงสิทธิ
ประโยชน์ของ สสว. และหน่วยงำนภำครัฐ, 
กิจกรรมอบรม สัมมนำ องค์ควำมรู้, Market 
Place, ข้อมูลข่ำวสำรที่น่ำสนใจ และส ำคัญ
ที่สุดคือ สำมำรถเข้ำถึง Platform ต่ำงๆ ได้
ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็น SME ONE, SME Academy 
365 และ SME Coach โดยสำมำรถดำวน์
โหลดแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ได้ทั้ง 
iOS และ Android “SME Connext ง่ำย ครบ
ทุกเรื่อง จบในที่เดียว”  
ทั้ งนี้  สสว. ได้ปรับแอปพลิ เคชัน SME 
Connext ให้ เ ป็ น  Super App เพื่ อ เป็น

- - - - นำยสำโรจน์  
สดแสงสุก 
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๒๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงบริกำรของ สสว. 
และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยกำรส่งเสริม 
SME ทั้ งภำครัฐ  และเอกชน โดยได้มี
กำรศึกษำวิเครำะห์ควำมคำดหวังรูปแบบ
กำรใช้งำน (User Expectation) เพื่อน ำมำ
อ อ ก แ บ บ ฟั ง ก์ ชั น ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น  ( User 
Interface)  ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนจริง และพัฒนำฟังก์ชันด้ำนกำรเป็น
แ ห ล่ ง ทด ส อบ ต ล ำด  ( Market Place) 
ออนไลน์ของผู้ประกอบกำรที่สำมำรถ
เช่ือมโยงไปถึงแพลตฟอร์ม e-Commerce 
ระดับโลกได้ รวมถึงกำรท ำระบบเพื่อจัดท ำ
สิทธิประโยชน์ส ำหรับผู้เข้ำใช้งำน 

  (๓) กำรพัฒนำและดูแลระบบ SME PORTAL 
ภำยใต้ งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำย ใต้ งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

เป็น Web Portal ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
และช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูล ที่เกี่ยวกับ
ผู้ประกอบกำร SME ในมิติต่ำงๆ รวมถึงเป็น
แหล่ งรวบรวมบริกำรจำกภำครั ฐและ
ภำคเอกชนมำกกว่ำ 50 หน่วยงำน เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับรู้ข่ำวสำรเพื่อ

- - - - นำงสำวจิรำภรณ์ 
วงศ์เชื้อ 
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๗๓ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พี่น้อง SME ไว้ในที่เดียว และยังรวบรวม
เรื่องรำวท่ีเกี่ยวข้อง เคล็ดลับในกำรประกอบ
ธุรกิจของ SME ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำร SME 
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่เว็บไซต์ 
www.smeone.info   

 ๗.๑.๔ ส่งเสรมิกำร
ลงทุนในชุมชนเพื่อ
สร้ำงงำนในชุมชน 

(๑) โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งแก่ธุรกิจ ชุมชนตำมแนว
พระรำชด ำริ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๙๖๕๔ ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
SMEs ๒๓๐ รำย 
กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแขง็
แก่ธุรกิจชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบกำรได้รับควำมรู้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำให้เป็น
ผู้ประกอบกำรให้มีศักยภำพในกำรก้ำวไปสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำรตำมนโยบำย “ประเทศ
ไทย 4.0” และสำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำง
ยั่งยืนตำมแนวพระรำชด ำริ มีผู้ประกอบกำร
ได้รับกำรพัฒนำฝึกอบรมวิชำชีพทั้งภำคทฤษฎี
และปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ 
และกำรเขียนแผนธุรกิจ จ ำนวนทั้งสิ้น 342 
รำย 292 แผนธุรกิจ ใน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) 
กำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) 83 รำย 
75 แผนธุรกิจ 2) กำรเพำะเห็ดแบบครบ
วงจร 50 รำย 45 แผนธุรกิจ 3) น้ ำพริก 4 
ภำค น้ ำจิ้มต่ำงๆ 58 รำย 56 แผนธุรกิจ 4) 
ร้ำนกำแฟสด 96 รำย 65 แผนธุรกิจ และ 

100 - - 4.9654 นำงพรำวนภำงค์  
ทองสอง 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้
ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๗๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5) ช่ำงไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริง 
55 รำย 51 แผนธุรกิจ 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบ
อำชีพได้ ร้อยละ 92.98 โดยมีรำยได้ทุกรำย
รวมกัน เพิ่มขึ้นจำกเดิม เดือนละ 3.0077 
ล้ำนบำท หรือปีละ 36.0924 ล้ำนบำท 

 ๗.๑.๕ สร้ำง
สภำพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของวิสำหกิจ
ชุมชน 

(๑) กำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้งำนระบบ SME 
Academy 365  และพัฒนำหลักสูตรกำร
พัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้ประกอบกำรผ่ำน
ระบบ SME Academy 365 ภำยใต้งำนพฒันำ
ระบบให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำย ใต้ งบประมำณงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME 
ACCESS ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

ระบบกำรเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning 
Platform) ที่รวบรวมหลักสูตรและควำมรู้ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกิจของผู้ประกอบกำร 
SME ไทยในทุกระดับของกำรเติบโต โดยสำมำรถ
ใช้งำนได้ทีเ่ว็บไซต์ 
www. smeacademy365.com  ปัจจุบัน  
มีผู้ประกอบกำรเข้ำใช้งำน ผ่ำนเว็บไซต์ และ 
application จ ำนวนกว่ำ 10,423 รำย และ
มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ และ application ให้
ทันสมัยและสะดวกต่อกำรใช้งำน ซึ่งรวบรวม

- - - - นำงสำววิลำสินี 
มุ่งดี  
ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๓๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ธุรกิจของผู้ประกอบกำรตั้งแต่ระดับรำกหญ้ำ
จนถึงระดับกลำง เน้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
โดยแบ่งกลุ่มตำมวัฏจักรของธุรกิจ 4 กลุ่ม 
คือ 
1. Inspiration กลุ่มผู้ที่สนใจและอยำก
เริ่มต้นกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือต้องกำร
แรงบันดำลใจในกำรท ำธุรกิจ กำรเริ่มต้น
ธุรกิจที่ถูกต้องเพื่อประสบควำมส ำเร็จยั่งยืน  
2. Ideation กลุ่มผู้ประกอบกำรที่เริ่มต้น
ธุรกิจ ต้องกำรกำรสนับสนุนแนวคิดหรือ
ควำมรู้พื้นฐำน ที่จ ำเป็นในกำรท ำธุรกิจ 
แนะน ำกำรท ำธุรกิจในโลกยุคใหม่  
3 .  Preparation ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร 
รำยย่อย ที่มีกำรเริ่มท ำธุรกิจแล้ว มีกำร
เติบโตระดับหนึ่ง ต้องกำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อยกศักยภำพ  
4. Transformation กลุ่มผู้ประกอบกำรที่
ด ำเนินธุรกิจมำระยะหนึ่ง และมีศักยภำพใน
กำรเติบโตมองว่ำธุรกิจจะขยำย หรือไปทำง
ไหนต่อ 
นอกจำกนี้  มี กำรรวบรวมองค์ ควำมรู้ 
ที่มีประโยชน์เหมำะสมกับ MSME บนระบบ 
SME Academy 365 จ ำนวน 150 เรื่อง อำทิ 
กำรพัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้ประกอบกำรทั้ง
ในศำสตร์ธุรกิจที่เป็นควำมรู้พื้นฐำนจ ำเป็น
ส ำหรับกำรท ำธุรกิจของ SME , เทคโนโลยีกับ
กำรบริหำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม , 
กฎหมำยสิ่งที่ควรรู้ก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล , 
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรจัดกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ เป็นต้น 
และองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำทักษะที่ส ำคัญใน
เชิงธุรกิจ ได้แก่ Intrend for Start Up ธุรกิจ
STARTUP ที่น่ำสนใจ CAMPA , ท่องเที่ยว -
โรงแรม กำรขอใบอนุญำต SHA , Legal 
Consultants (ที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย) 
เป็นต้น 

  (๒) งำนศูนย์ให้บริกำร SME แบบครบวงจร 
(ศูนย์ OSS) ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๖๘.๐๒๔๒ 
ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
๑. มีศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร และมี

ข้อมูล SME รำยจังหวัด  ๗๗ จังหวัด 
๒. ให้บริกำรค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือบริกำรส่ง

ต่อภำครัฐแก่ผูป้ระกอบกำร ๑๘๐,๐๐๐ รำย 
๓. มีหน่วยงำนในพื้นที่ที่ประสำนควำมร่วมมือ

ในกำรส่งต่อผู้ประกอบกำร ๒๐๐ หน่วยงำน 
๔. บริกำรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล

ผู้ประกอบกำร ๑๐๐,๐๐๐ รำย 

ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยบริกำรให้
ค ำปรึกษำเบื้องต้นในกำรด ำเนินธุรกิจแก่
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในด้ำน
ต่ำงๆ ได้แก่ บัญชีและกำรเงิน กำรตลำด  
กำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต กฎหมำย และด้ำน
อื่นๆ รวมถึงบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรส่ง
ต่อควำมช่วยเหลือไปยังโครงกำรต่ำงๆ  

100 - - 43.6440 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย  

11.9227 

นำงสำวกุลธิดำ 
ศรีประเสริฐ  
ฝ่ำยศูนย์ให้บริกำร 
SMEs ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งของ สสว. หรือภำครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ  

ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร ทั้ง 
๗๗ จังหวัด ได้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือบรกิำร
ส่งต่อภำครัฐแล้ว จ ำนวน 194,273 รำย 
โดยเรื่องที่เข้ำรับบริกำรสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ 36) 
ด้ำนกำรตลำด (ร้อยละ 26) และด้ำนบัญชี
และกำรเงิน  (ร้อยละ 16) ตำมล ำดับ  
ซึ่ งส่ วนใหญ่ เข้ ำ รั บบริ ก ำร ในรู ปแบบ 
Offline เช่น กำรลงพื้นที่ กำรเข้ำมำติดต่อ
ที่ศูนย์ OSS ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 87 
และรูปแบบ Online เช่น Line Facebook 
E-mail คิดเป็นร้อยละ 13 มีหน่วยงำน 
ในพื้นที่ที่ประสำนควำมร่วมมือ มีกำรส่งต่อ
ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 251 หน่วยงำน และ
มีผู้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล
ผู้ประกอบกำรแล้ว จ ำนวน 123,045 รำย  

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๗. 
กำรพัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งจำกฐำนรำก 
 

๗.๓ ส่งเสริม
บทบำทภำคเอกชน
ในกำรช่วยพัฒนำ
สังคมและเศรษฐกิจ
ฐำนรำก 

(๑) กำรด ำเนินงำน อสสว. ภำยใต้งำนศูนย์
ให้บริกำร SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ด ำเนินงำน
ภำยใต้งบประมำณงำนศูนย์ให้บริกำร SME แบบ
ครบวงจร(ศูนย์OSS) ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : เพื่อตอบสนอง
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ง ำ น ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  SME  
แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 

- - - - นำงสำวกุลธิดำ 
ศรีประเสริฐ  
ฝ่ำยศูนย์ให้บริกำร 
SMEs ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สร้ำงอำสำสมัครส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม โดยรวมผู้เช่ียวชำญหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิที่มีจิตอำสำ เพื่อกำรน ำองค์ควำมรู้
มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ให้บริกำร  
SME ครบวงจร รวมถึงกำรสร้ำงและเช่ือมโยง
เครือข่ำยหน่วยงำนในแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริม
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน ของศูนย์ให้บริกำร 
SME ครบวงจร โดย อสสว. ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ/ 
เป็นพี่เลี้ยง และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  ประสบกำรณ์ 
ควำมเชี่ยวชำญให้แก่ SME รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ SME 

ทั้งนี้ มีกำรจัดท ำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อน อสสว. (www.อสสว.net) ท่ีรวบรวม
และจัดท ำฐำนข้อมูล อสสว. และใช้เป็นสื่อ
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนควำมเช่ียวชำญ
ของ อสสว. ในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันมี 
อสสว. ในฐำนข้อมูลแล้วทั้งสิ้น 1,823 รำย 
และ 737 รำย ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ 
จำก 5 หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ประกอบด้วย 
สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย หอกำรค้ำไทยและ
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภำเกษตรกร
แห่งชำติ และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย โดย สสว. ประกำศกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็น
ทำงกำร จ ำนวน 448 รำย พร้อมกับได้มี
กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์เว็บไซต์ อสสว. 
ให้แก่ผู้ประกอบกำร SME ในพื้นที่ผ่ำนศูนย์ 
OSS ทุกจังหวัด เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และแนะน ำ
ช่องทำงกำรติดต่อขอรับค ำปรึกษำจำก อสสว. 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดจนจัดท ำองค์ควำมรู้ อสสว. ในรูปแบบ
บทควำม/วิดีทัศน์ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ 

ปัจจุบันมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
SME จังหวัด ใน 5 จังหวัดน ำร่อง ได้แก่  
เชียงใหม่ อุดรธำนี พระนครศรีอยุธยำ ชลบุรี 
และภูเก็ต 

  (๒) งำนพัฒนำสิทธิประโยชน์และผลักดันให้
เกิดขึ้นจริงเพื่อกำรประกอบกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๐๐๐๐ ล้ำน
บำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : ผู้ประกอบกำรไดร้บั
ประโยชน์จำกสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ ๒,๐๐๐ รำย 

สสว. ร่วมกับ 21 หน่วยงำนพันธมิตร
ภำครัฐ และภำคเอกชน ในกำรให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ประกอบกำรในด้ำนสินเชื่อ บริกำรและ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน จัดกิจกรรมเช่ือมโยง
ด้ำนกำรตลำด พิจำรณำลดหย่อนค่ำธรรมเนียม
กำรขอรับรองฉลำกเขียว โดยร่วมกันผลักดัน 3 
เรื่ องส ำคัญให้แก่ผู้ประกอบกำร ได้แก่   
กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด อำทิ Bank of 
China (Thai) PCL. ธ.เพื่อกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทย บ.ซีพี ออลล์ จ ำกัด 
(มหำชน) บ.สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 
บ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด เป็นต้น 
กำรเพิ่มผลิตภำพ/ลดต้นทุน อำทิ บ.เทลสกอร์ 
จ ำกัด มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย TikTok 
Pte Ltd. บ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นต้น 

100 - - 2.6805 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
1.3062 

นำยจิรพันธ์  
สกุณำ 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำย 
ผู้ให้บริกำร SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบำยภำครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 กำรเช่ือมโยงแหล่งเงินทุน เช่น ธ.ออมสิน  
ธ.ยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกำร 
SME ได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ จำก
หน่วยงำนรวมแล้ว 2,342 รำย พร้อมกับ
ขยำยช่องทำงกำรตลำดร่วมกับ Shopee 
โดยจัดท ำ Microsite เพื่อให้ผู้ประกอบกำร
ได้มีโอกำสขำยสินค้ำในช่องทำงออนไลน์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 16 มิ.ย. 
- 15 ก.ย. 65 มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม จ ำนวน 
2,108 ร้ำนค้ำ เกิดมูลค่ำยอดขำย จ ำนวน 
263.1506 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี้ยั งได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชำสั มพั นธ์ สิ ทธิ ประโยชน์ ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร ณ จังหวัดขอนแก่น สงขลำ 
และเชียงรำย จ ำนวน 143 รำย 

 

  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๑๑  
กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
๑ ๑ . ๗  ป รั บ ป รุ ง ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมำย เพื่อเอื้อต่อกำรท ำ
ธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้
หน่วยงำนภำครัฐจัด
ให้มี สนำมทดลอง
แนวคิดทำงธุ รกิ จ
ผ ลิ ต ภั ณฑ์  ห รื อ
นวัตกรรมใหม่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของ
หน่วยงำน 

(๑) โครงกำรสนับสนุนให้ SME เข้ำถึงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
(คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ อนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ เม.ย.๖๕ และ
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๖ มี.ค.๖๕ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการ
ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕) 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๐๐ ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน : มีระบบทะเบียน
ผู้ประกอบกำร และสินค้ำหรือบริกำรของ
ผู้ประกอบกำร SME 

สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลำง ด ำเนินงำน
มำตรกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐเพื่ อให้
ผู้ประกอบกำร SME ได้เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐมำกขึ้น โดยออกกฎกระทรวงก ำหนด
พัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำร
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำ
หรือบริกำรจำกผู้ประกอบกำร วิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SME) ที่ ได้ขึ้นบัญชี
รำยกำรพัสดุและบัญชีรำยช่ือไว้กับ สสว. 
กฎกระทรวงดังกล่ำวได้ ให้สิทธิประโยชน์
ส ำหรับ SME ใน ๒ ลักษณะ คือ กำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ให้แต้มต่อกับผู้ประกอบกำร SME ในกำรเสนอ
รำคำสูงกว่ำผู้ประกอบกำรทั่วไปได้ไม่เกินร้อย
ละ ๑๐ ของรำคำต่ ำสุดของผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้
เป็น SME และกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงด้ วยวิธี

๑๐๐.๐๐ กำรรับรู้ในวงกว้ำงทั้งใน
ส่วนหน่วยงำนของรัฐและ
ผู้ประกอบกำร SME 

- สสว. ร่วมกับ
กรมบญัชีกลำง 
เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับ
รำยละเอียด
ของมำตรกำรฯ 
และขั้นตอน
กำรขึ้นทะเบยีน
ทั่วประเทศ ทั้ง
แบบออนไลน์
และออฟไลน์ 
โดยในปี 
๒๕๖๔ 
ด ำเนินกำร
ทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง 
๒,๘๕๖ 
หน่วยงำน  
- ด ำเนินกำร
เผยแพร่
ประชำสมัพันธ์
มำตรกำรฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
และเร่งสรำ้ง
กำรรับรู้ในกว้ำง 
ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ  อำทิ สือ่
โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ 
และสื่อ
ออนไลน์ Social 

22.8775 นำยสมยศ พิกุลเงิน 
ฝ่ำยนโยบำยและแผน
ส่งเสริม SMEs 
๐๒ ๒๙๘๓๐๙๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เฉพำะเจำะจง (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท)  
ให้ หน่ วยงำนของรั ฐจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงกั บ
ผู้ประกอบกำร SME เป็นล ำดับแรกก่อน 

และเพื่อเป็นกำรสนับสนุน SME ให้เข้ำถึง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (SME-GP) สสว. ได้
ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์มำตรกำรฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง และเร่งสร้ำงกำรรับรู้ในกว้ำงผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ อำทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ Social Media และประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ  ได้แก่ กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพำณิชย์ 
รวมทั้งเผยแพร่มำตรกำรฯ ให้กับศูนย์ให้บริกำร 
SMEs ครบวงจร (OSS -สสว) ช่วยประชำสัมพันธ์
ผ่ำนหน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นที่  

ทั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม / สัมมนำ / อบรม
ทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ ๘,๓๘๕ รำย 
เป็นหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ ๖,๔๐๖ รำย จำก 
๒,๘๕๖ หน่วยงำน เป็นผู้ประกอบกำร ๑,๙๗๙ 
รำย 

นอกจำกนี้ สสว. ได้มีข้อตกลงควำมร่วมมือ
กับสถำบันกำรเงิน ๘ แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) ธ.ออมสิน ธ.กรุงเทพ ธ.ไทย
พำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กสิกรไทย และธ.
ทหำรไทยธนชำต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนำสินเช่ือของสถำบันกำรเงินให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่ขึ้น
ทะเบียน SME เพื่อกำรจัดซื้อจัดจำ้งไว้กับ สสว. 

Media และ
ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภำครัฐ (THAI SME-GP) เช่น สินเช่ือเพื่อกำร
เป็นคู่ค้ำกับภำครัฐ สินเช่ือ Factoring ฯลฯ 
ครอบคลุมกำรรับงำนภำครัฐตั้งแต่ช่วงก่อนรับ
งำน (Pre Finance) ช่วงหลังท ำสัญญำ (Post 
Finance) รวมถึงรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
เสริมสภำพคล่อง 

พร้อมกันนี้  สสว. ได้จัดท ำระบบขึ้น
ทะเบียน SME เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
(www.thaismegp.com) โดยจ ำแนกกำรใช้
งำนตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่กฎกระทรวง
ก ำหนดคือ ๑) ผู้ประกอบการ SME เข้ามา
ขึ้นทะเบียนกิจการและสินค้าหรืองาน
บริการ และ ๒) หน่วยงานของรัฐเข้ามา
ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการ และด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ก าหนดในกฎกระทรวงและ
คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ ได้เปิด
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) 
และวิสาหกิจขนาดย่ อม (Small) เ ริ่ ม
ลงทะเบียนตั้งแต่วันท่ี ๑ ต.ค. ๖๓ ต่อมาได้
ขยายขอบเขตกลุ่ ม เป้ าหมายการขึ้น
ทะเบียนให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง(Medium) ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนให้
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความ
ค ร อ บ ค ลุ ม  SME ทุ ก ข น า ด  โ ด ยมี
ผู้ประกอบกำรขึ้นทะเบียน SME เพื่อกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐแล้ว จ ำนวน ๑42,143 
รำย แบ่งเป็น 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- นิติบุคคล จ ำนวน 79,225 รำย 
- บุคคลธรรมดำ จ ำนวน 60,610 รำย 
- วิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 2,308 รำย  

โดยมีจ ำนวนสินค้ำและบริกำร 1,076,671 
รำยกำร  
มีมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด จ ำนวน ๓
93,284 ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 
2564 – มิถุนำยน 2565 )  
และมีหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรซื้อขำยสูงที่สุด 
คือ กรมชลประทำน จ ำนวน 37,449 ล้ำน
บำท และผู้ประกอบกำรในจังหวัดที่ได้รับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด คือ กรุงเทพฯ จ ำนวน 
101,386 ล้ำนบำท 

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

สู่ระบบทะเบียน SME เพื่อกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐแก่ MSME ๒,๕๐๐ รำย 

๒. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำยกระดับ
ศักยภำพ ๕๐๐ รำย 
สสว. ร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ

ไทยด ำ เนิ นกำรย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ ำ พ
ผู้ประกอบกำรเพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ใน 3 กลุ่มอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรม
กำรแพทย์ แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง 
อุตสำหกรรมกำรบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

100 - - 11.2807 
มีภำระผูกพันรอ

เบิกจ่ำย  
16.0258 

น.ส.สิริสุข  
เครือนพรัตน์  
ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๒๙๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และอุตสำหกรรมดิ จิทั ลและธุ รกิ จที่
เกี่ยวเนื่องมีผู้ประกอบกำร 2 ,576 รำย 
ได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำถึง
ระบบฯ รับทรำบโอกำสและควำมต้องกำร
ของตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐและพร้อมเข้ำสู่
ระบบ รวมทั้งพัฒนำยกระดับผู้ประกอบกำร 
MSME ให้เข้ำสู่ตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
และก่อให้ เกิดมูลค่ำ เชิงพำณิชย์  ทั้ งนี้   
มีผู้ประกอบกำร MSME 500 รำย ได้รับกำร
พัฒนำยกระดับศักยภำพโดยเข้ำรับกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำเชิ งลึ กแบบ Hybrid Coaching ซึ่ ง
นอกจำกจะเป็นกำรขยำยช่องทำงและโอกำส
ให้ผู้ประกอบกำร SME แล้ว ยังเป็นกำรช่วย
ส่งเสริมสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศ (Made 
in Thailand) ให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดภำครัฐ ได้
สะดวกและ ง่ ำยขึ้ น  โ ดยทั้ ง  3  กลุ่ ม
อุตสำหกรรมมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้  

1. อุตสำหกรรมกำรแพทย์และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับกำรพัฒนำเชิงลึก 150 
รำย เป็นกำรพัฒนำ 1 ใน 4 หัวข้อหลัก 
ได้ แก่  กำรวิ จั ยและพัฒนำผลิตภัณฑ์   
กำรผลิตมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และกำร
ทดสอบ กำรต่อยอดงำนวิจัยสู่กระบวนกำร
ผลิตจริง 

2. อุตสำหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง MSME ได้รับกำรพัฒนำเชิงลึก 
200 รำย มีกำรจัดอบรม New Skill/ Up 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

Skill และประเมินศักยภำพผู้ประกอบกำรเพื่อ
เลือกหัวข้อในกำรพัฒำให้ตรงกับควำม
ต้องกำร และศักยภำพของธุรกิจ  

3. อุตสำหกรรมกำรบินและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง MESM ได้รับกำรพัฒนำเชิงลึก 
150 รำย 

  (๓) โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรเพื่อกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ - กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไป
ได้ (SME-Restart) – จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร : ๕๒.๗๐ ล้ำนบำท 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน :  
๑. สร้ำงกำรรับรู้ในกำรเข้ำสู่ระบบกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ๒๐๐,๐๐๐ รำย 
๒. มีผู้ประกอบกำรลงทะเบียนในระบบ

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ๕,๐๐๐ รำย 
๓. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำยกระดับ

ศักยภำพ เข้ำสู่ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ๑,๐๐๐ รำย  

ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรให้สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
แ ล ะ พั ฒ น ำ ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ ำ พ แ ก่
ผู้ประกอบกำร ในกำรเข้ำสู่ระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ รวมทั้งสร้ำงกำรรับรู้ ให้แก่
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ใ น ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ประกอบกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ ผ่ำนกิจกรรมประชุมเผยแพร่
มำตรกำรสนับสนุนให้ SME เข้ำถึงกำร

100 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ COVID - 
19 ผู้ประกอบกำร มีควำม
ประสงคเ์ข้ำร่วมกำร
อบรมผ่ำนทำงระบบ 
Zoom มำกกว่ำเข้ำมำ
ร่วมงำน ณ สถำนท่ีจดั
งำน 

- 7.4909 
มีภำระผูกพันรอ

เบิกจ่ำย 
41.4531 

นำงสำวเพชรมณี   
ดำวเวียง 
ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๐๘๗ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ THAI SME-GP ในพื้นท่ี
ทั่วประเทศ 12 จังหวดั ได้แก ่ภูเก็ต สุรำษฎร์
ธำนี เชียงรำย อุดรธำนี สกลนคร หนองบัวล ำภู 
นครปฐม ขอนแก่ น  เพชรบุ รี  ลพบุ รี  
นครรำชสีมำ อยุธยำ เพชรบูรณ์ และ เชียงใหม่ 
ท ำให้มีผู้ประกอบกำร เข้ำถึงระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ จ ำนวน 455,000 รำย  
โดยมีผู้ประกอบกำรกำรที่ลงทะเบียนในระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ จ ำนวน 10,829 
รำย และได้รับกำรพัฒนำยกระดับศักยภำพ
เข้ำสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 1,012 รำย 

 
  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำยเร่งด่วนเรื่องที่ 
๓  มำตรกำรเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับควำมผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
 

๓.๔ ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

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

สสว. ด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถปรับตัวรับมือ
ต่อสถำนกำรณ์โลกที่ เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็วในยุค VUCA World โดย 
ร่วมกับ ม.ธรรมศำสตร์ และ ม.ศิลปำกร 
ส่งเสริมผู้ประกอบกำร SME ภำคบริกำร 
Traditional Service แ ล ะ Modern 
Service เ ช่ น  ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม
ร้ำนอำหำร กำรท่องเที่ยว กำรแพทย์วิถี
ใหม่ กำรดูแลผู้สูงอำยุ นวดสปำ และ
ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น มีผู้ประกอบกำร 76 
รำย (กิจกำร) ได้รับกำรยกระดับเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถและเสริมแกร่ง ด้วยกำร
เข้ำรับอบรมเพื่อปรับมุมมอง (Vision)  
รู้และเข้ำใจ (Understanding) สร้ำง
ควำมชัดเจน (Clarity) และฉลำดว่องไว 
(Agility) และมีโค้ชที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำเ ชิงลึกและผลักดันให้ เข้ ำสู่
ก ร ะบวนกำรพัฒนำปรั บปรุ ง ด้ ำ น
เทคโนโลยี และด้ำนกำรให้บริกำร เป็น
ต้น อีกทั้ง ยังได้สร้ำงโมเดลธุรกิจบริกำร

100 - - 18.5998 นำงสำวภัทรภร  
ขันธวงศ ์
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๒๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ใหม่ “New Service Business Model” 
หรือปรับเปลี่ยนธุ รกิจ ให้มี ศักยภำพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้ประกอบกำรได้รับคัดเลือก
และเข้ำรับรำงวัลจำกกำรประกวด SME 
VUCA World Award เป็นกำรค้นหำ Role 
Model ต้นแบบ จ ำนวน 7 รำย และ
ส่งผลให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจรวม 
865.5215 ล้ำนบำท 

นโยบำยเร่งด่วนเรื่องที่ 
๖ กำรวำงรำกฐำนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนำคต 

๖.๔ กำรพัฒนำ
ทักษะของ
ผู้ประกอบกำร
อัจฉริยะทั้งในส่วน
ผู้ประกอบกำร 
ขนำดกลำง  
ขนำดย่อม 
เกษตรกร รวมถึง
ผู้ประกอบกำร 
ยุคใหม ่

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

แนวกำรพัฒนำคลัสเตอร์รูปแบบ
ต่ำงๆ ๑ เรื่อง 

๒. มีคลัสเตอร์ที่เข้ำรับกำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศ ๒ คลัสเตอร์ 

ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ โดย สสว.  ร ่วมก ับสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ด ำเนินงำนส่งเสริมและ
พัฒนำผู้ประกอบกำรเฉพำะกลุ่ม ซึ่งมี
ค ว ำ ม ต ้อ ง ก ำ ร ค ว ำ ม ช ่ว ย เ ห ล ือ ที่
แตกต ่ำงก ัน และจ ำ เป ็นต ้องม ีแนว
ทำงกำรส ่ง เสร ิมและพัฒนำเฉพำะ
ส ำหรับ SME แต่ละกลุ่ม สร้ำงควำม
เชื ่อมโยงกันระหว่ำงผู ้ประกอบกำร

100 - - 12.7937 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
3.2015 

นำงสำวสุนทรีย์  
เจตนำนุเครำะห ์
ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดจนกระบวนกำร ตั ้งแต่ต ้นน้ ำ 
กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ  

โดยเน้นกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำเป็นแนวทำงหลัก รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล และกำรวำงแผนทรัพยำกร
ทำงธุรกิจของคลัสตอร์(Cluster Resource 
Planning) เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงสูงสุดของทรัพยำกร พัฒนำและ
ยกระดับไปสู่กำรเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ 
และสำมำรถขยำยผลไปยังกลุ่มคลัสเตอร์ 
SMEs อื่นๆ ได้ สอดรับกับนโยบำยกำร
วำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจสู่อนำคตใน
กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรยุค
ใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะน ำไปสู่
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
อย่ำงยั่งยืนของประเทศต่อไป 

ด ำเนินกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์
ให้กับผู้ประกอบกำรเฉพำะกลุ่มตั้งแต่ต้น
น้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ น ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำใช้เป็นแนวทำงหลัก รวมถึง
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและวำงแผน
ทรัพยำกรทำงธุ รกิจของคลัสเตอร์  
(Cluster Resource Planning) ให้เกิด
กำรใ ช้ประโยชน์สู งสุด  พัฒนำและ
ยกระดับไปสู่กำรเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ 
และขยำยผลไปยังกลุ่มคลัสเตอร์อื่นได้ 
โดย สสว. ร่วมกับ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
ด ำเนินกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ โดยพัฒนำ 2 
คลัสเตอร์ส ำคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์แปรรูป
อำหำร ซึ่งได้สนับสนุนเชื่อมโยงเครือขำ่ย
ธุรกิจอำหำรแปรรูปจำกหลำยพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ได้แก่ แพร่ น่ำน ล ำปำง และ
กรุงเทพฯ ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด 
ตั้งแต่กระบวนกำรต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 
ในธุรกิจภำคกำรเกษตรไปสู่กำรแปรรูป 
พัฒนำเป็ นอำหำรพร้ อมทำน ด้ วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภำพ
สินค้ำสู่กำรส่งออก ส ำหรับคลัสเตอร์
สมุนไพรเพื่อสุขภำพกัญชง-กัญชำ ได้
รวมกลุ่มสร้ำงเครือข่ำยใน พิษณุโลก 
เชียงใหม่ นครรำชสีมำ และกรุงเทพฯ 
ซึ่งในกลุ่มเครือข่ำยได้แบ่งปันควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ในกำรปลูกกัญชำทำง
กำรแพทย์ กระบวนกำรปลูก กำรสกัด 
เทคโนโลยี และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ 
ต่อยอด และผลักดันสินค้ำให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งผู้ประกอบกำร 
จ ำนวน 150 รำย จำก 2 คลัสเตอร์
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์
ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ และเข้ำร่วม
กิ จ ก ร รมพัฒนำระบบตลำดกลำง
ของคลั ส เ ตอร์ แ ละ เค รื อ ข่ ำ ยด้ ำน
กำรตลำดผู้ประกอบกำร และขยำย
ช่องทำงและโอกำสทำงกำรตลำดให้กับ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประกอบกำรด้วยกำรผลักดันให้ใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ เ ช่น Shopee, 
Lazada เป็นต้น 
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