
แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรฐัมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

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) งานสรรคส์ร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ดิจิทลัแพลตฟอรม์เพ่ือ
ผู้ประกอบการ MSME (Knowledge 
management) ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
5.4144 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. ระบบกำรเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์มใน
ช่องทำงที่หลำกหลำย ให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพใน
กำรด ำเนินธุรกิจได้ในวงกว้ำง จ ำนวน 1 ระบบ 

2. ผูส้นใจควำมรู้และบริกำรแก่วิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำใช้งำน 
จ ำนวน 5,000 รำย 
ผลการด าเนินงาน : 
พัฒนำระบบ SME Academy 365 ให้มี
ประสิทธิภำพในด้ำนกำรเข้ำถึงและกำร
พั ฒน ำ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบกำร MSME โดยสร้ำงสรรค์
องค์ควำมรู้  หลักสูตร หรือเนื้อหำที่
เหมำะสมต่อกำรพัฒนำยกระดับกำร
ด ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกำรได้รับควำมรู้ที่มี
ประโยชน์และหลำกหลำยผ่ำนระบบ
ดังกล่ำวแล้ว 69 รำย อำทิ กำรเริ่มต้น

21.60 - - 0.002 
และมภีำระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่ำย 
5.235  

 

นำงสำววิลำสินี มุ่งด ี

ฝ่ำยสนับสนุนองค์ควำมรู้
และระบบให้บริกำร 
SMEs 

โทรศัพท์ 
022983235 



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 

ธุ รกิ จ ใหม่ ในยุค  New Normal กำร
เขี ยนแผนธุ รกิ จแบบจ ำลองธุ รกิ จ 
(Business Model Canvas) กำร เป็น
ผู้ประกอบกำร (ENTREPRENEURIAL 
MINDSET) เป็นต้น 

  (2) โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศา
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของ
ภาครัฐ (SME Formalization) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :   
7.6923 ล้ำนบำท 
เป้าหมายการด าเนินงาน :  
ผู้เขำ้รับกำรวินิจฉยัธรุกิจ 360 องศำ 
จ ำนวน 1,000 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
สสว. ร่วมกับ ม.ศลิปำกร และ ม.สงขลำนครินทร์ 
เตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำรระยะ
เริม่ต้นธรุกจิ และบุคคลทั่วไปในกำรเข้ำสู่
ระบบของภำครัฐ (SME Formalization) โดย
กำรพัฒนำกลไกในกำรช่วยเหลือให้ผู้ประกอบกำร
เข้มแข็งเติบโต โดยเข้ำรับกำรวินิจฉยัผำ่น
ระบบออนไลน์ เพื่อปรบักระบวนกำรด ำเนินงำน
ให้สอดรบักับกำรใช้ชีวิตที่เปลีย่นไปหลัง
วิกฤติโควิด 19 ซึ่งจะท ำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถ
เข้ำรบับริกำรจำก สสว. ไดอ้ย่ำงทั่วถงึทั่ว
ประเทศ ปจัจุบันอยูร่ะหว่ำงกำร
ด ำเนนิงำน 

1.00 - - 0.00 นำงสำวภัทรภรณ์ 
ขันธวงศ ์

ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกจิ SMEs 

โทรศัพท์ 
022983282 

ผู้รำยงำน    น.ส.บุษกร เวชเคน        
หน่วยงำน    ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑59  0954169594 
ข้อมูล     ณ  วันท่ี 31 มกรำคม ๒๕66 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

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  
๕.๗ พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและ
กำรมุ่งสูก่ำรเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๓ ส่งเสรมิ
กำรค้ำในรูปแบบ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์  
เพื่อเพ่ิมโอกำส
ใหผู้้ประกอบกำร
รำยย่อยในภำค
กำรผลิตและ
บริกำรในกำร
เข้ำถึงตลำด 

โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพ่ือ
สร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 
2566 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
15.9602 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน : 
ผู้ประกอบกำรที่รับสิทธิประโยชน์จำกภำครัฐ 
ด้ำนกำรเพิม่ศักยภำพทำงกำรตลำด หรือ ด้ำน
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หรือ 
เพิ่มผลิตภำพทำงกำรผลิต/บริกำร หรือ ด้ำน
กำรยกระดับกำรประกอบกำร หรือเพิ่ม
ประสิทธิภำพ หรือ ลดต้นทุน หรือ ได้รับกำร
สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน จ ำนวน 
730 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
สสว. ร่วมกับม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือพัฒนำควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐเพื่อสร้ำงสิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจใน

1.50 - - 0.00  
มีภำระผูกพัน 

รอเบิกจ่ำย 

0.001  
ล้ำนบำท 

นำงสำววนิดำ จรญูเพ็ญ 

ฝ่ำยประสำนเครือข่ำย 

ผู้ให้บริกำร SMEs และ
ส่งเสริมนโยบำยภำครัฐ 

โทรศัพท์  
022983202 



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 

ภำวะปัจจุบันให้แกผู่้ประกอบกำร เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพทำงกำรตลำด เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน เพิ่มผลติภำพทำงกำรผลิต/
บริกำร หรือยกระดับกำรประกอบกำร
ตลอดจนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงแหล่ง
ทุน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

 

ผู้รำยงำน    น.ส.บุษกร เวชเคน        
หน่วยงำน    ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑59  0954169594 

ข้อมูล     ณ  วันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖6 

 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

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  
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 

๕ .๙ .๒  เร่ งรั ดพัฒ นำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำด
ย่อมทั้งในภำคกำรผลิต
และบริกำรให้สำมำรถ
แข่งขันได้ 

โ ค ร ง ก า ร  MSME National Awards 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
9.7245 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. ผู้ประกอบกำร MSME ในภำคธุรกิจ
เป้ำหมำย ไดร้ับกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น ไม่น้อยกว่ำ 1,108 รำย 

2. ผู้ประกอบกำรทีผ่่ำนเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คัดเลือก MSME National Awards และ 
MSME Provincial Champion Awards รวม
ไม่น้อยกว่ำ 117 รำย 

3. ผู้ประกอบกำรที่เข้ำรับกำรพัฒนำและ
ยกระดับสู่มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธรุกิจ ไม่
น้อยกว่ำ 300 กิจกำร / 800 รำย 

4. ผู้ประกอบกำรเข้ำเยี่ยมชมองค์กรที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี  เพื่อให้เห็นตัวอย่ำงจริงจำกองค์กร
รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรข้อมลู  กำรบรหิำร
กระบวนกำรต่ำงๆ  ด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
และได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับองค์กร

0.75 - - 0.00 นำงสำวอำรีรตัน์ 
พรหมมีศร ี
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้ให้บริกำร 
SMEs และส่งเสริม
นโยบำยภำครัฐ 

โทรศัพท์ 
022983076 



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 

ตัวอย่ำง จ ำนวน 200 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
สสว. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
ด าเนินการสรรหา MSME ที่มีความสามารถ
ในการด าเนินกิจการอย่างมีประสทิธิภาพ 
ตามมาตรฐานท่ีดี มีความโปร่งใส และม ี

ธรรมาภบิาล เพื่อสร้างต้นแบบให้เปน็แบบอย่าง
ส าหรับผู้ประกอบการ MSME และเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 
MSME ตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคญัใน
การพัฒนาศักยภาพของธุรกจิให้มคีวามเติบโต
และเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดบัประเทศ
และระดับสากล โดยในปี 2566 ได้เพิม่รางวัล 
MSME Provincial Champion Awards 
เพือ่ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น และได้
เพิ่มเตมิกิจกรรมการต่อยอดธุรกจิให้กับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล MSME 
National Awards และ MSME Provincial 
Champion Awards เพื่อเตรียมพร้อม หรือ 
เพิ่มโอกาสทางการค้า ในระดับประเทศ หรือ 
ในระดับสากล และการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพสูงได้เข้าสู่การพัฒนายกระดับตาม
ความต้องการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ผู้รำยงำน    น.ส.บุษกร เวชเคน        
หน่วยงำน   ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑59  0954169594 
ข้อมูล     ณ  วันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖6 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

กระทรวง/หน่วยงาน ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

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 
 

๗.๑.๒ สนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของ
วิสำหกิจชุมชนผ่ำน
เทคโนโลย ี

(๑) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน
ร ะ บ บ  BDS (Business Development 
Service) ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
51.1366 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ (SME Service 
Provider) ทีไ่ด้รบักำรรับรองและขึ้นทะเบียน
กำรให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพฒันำธุรกิจ 
(BDS) กับ สสว. ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยงำน 

2. ผู้ประกอบกำร SME ที่ใช้บริกำรระบบ
กำรให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพฒันำธุรกิจ 
(BDS) ได้รับกำรพัฒนำธุรกิจจำกผูใ้ห้บริกำร
ทำงธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย 

3. เครือขำ่ยควำมรว่มมือในกำรพัฒนำ SME 
ระหว่ำงหน่วยงำน และกำรสร้ำงโอกำสใน
กำรส่งต่อกำรให้บริกำร SME ระหว่ำงกัน 
จ ำนวน 1 เครือข่ำย 

 

0.60 - - 0.26  
และมภีำระผูกพัน

รอเบิกจ่ำย 

7.06 

นำงสำวจันธิดำ 
โลหิตศิริ  
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้ให้บริกำร 
SMEs และส่งเสริม
นโยบำยภำครัฐ 

โทรศัพท์ 
022983181 



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 

  ผลการด าเนินงาน : 
ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี 2565 โดยร่วมกับ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ด ำ เ นิ น ง ำ น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ผู้ประกอบกำร SME ให้ได้รับโอกำสในกำร
เข้ำถึงกำรบริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำ
ธุรกิจ (Business Development Service : BDS) 
ของหน่ ว ย ง ำน บริ ก ำ รท ำ ง ธุ ร กิ จ  SME 
(Service Provider) ทั้งภำครัฐ และเอกชน
ได้โดยตรงและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของแต่ละธุรกิจโดยเน้นให้ควำมส ำคัญ
เร่งด่วนใน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเพิ่มผลิตภำพ
และประสิทธิภำพธุรกิจ ด้ำนกำรพัฒนำและ
บริกำรจัดกำรธุรกิจ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร ด้ำนกำร
พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรตลำด 
และด้ ำนกำรพัฒนำตลำดต่ ำงประเทศ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน โดยได้
ประชำสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบกำรที่
สนใจเข้ำร่วมโครงกำร  

     

  (2) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) 
ปีงบประมาณ 2566 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
52.7716 ล้ำนบำท 

0.40 - - 0.10 

และมภีำระผูกพัน
รอเบิกจ่ำย  

0.10  

นำงสำวจันธิดำ 
โลหิตศิริ  
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้ให้บริกำร 
SMEs และส่งเสริม
นโยบำยภำครัฐ 



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 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. สนับสนุนกำรพัฒนำธุรกจิแก่ผู้ประกอบกำร 
SME ในกำร Recharge, Restructure, 
Reform ผ่ำนกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำร
ทำงธุรกิจ (SME Service Provider) เช่น 
กำรเพิ่มผลิตภำพและประสิทธิภำพธุรกิจ กำร
พัฒนำและบริหำรจัดกำรธุรกจิ กำรพัฒนำ
คุณภำพ มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร กำรพฒันำ
ช่องทำงกำรตลำด และกำรตลำดในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เป็นต้น จ ำนวน 750 รำย 

2. ผู้ประกอบกำร SME ได้รับช่องทำงในกำร
ส่งเสริมกำรค้ำ จ ำนวน 200 รำย 

3. มีผู้ได้รับกำรเสริมทักษะควำมรู้ของธุรกิจ
แห่งอนำคต จ ำนวน 50 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
สสว. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี 2565 
โดยมุ่งเน้นส่งเสรมิและสนบัสนุนผูป้ระกอบกำร
ในกลุ่มทีไ่ดร้ับผลกระทบรุนแรงจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส โควิด-19 (Recharge) 
หรือผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรปรับปรงุรูปแบบ
กำรด ำเนินธรุกิจใหม่ (Restructure , Reform) 
เพื่อให้สำมำรถเข้ำสูเ่ศรษฐกิจยคุใหม่ โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสรมิและพัฒนำในกำรเพิ่มผลติ
ภำพและประสิทธิภำพธุรกิจ กำรพัฒนำและ
บริหำรจดักำรธรุกิจ กำรพัฒนำคณุภำพ
มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร กำรตลำดทั้งใน

โทรศัพท์ 
022983181 



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 

ประเทศและตำ่งประเทศ และกำรส่งเสริม
ทำงกำรค้ำเพือ่ช่วยเหลือ MSME ได้กลับมำ
เป็นที่รู้จักและส่งเสรมิให้มีกำรขยำยตลำด
ออกไปมำกกว่ำเดมิ (Relaunch)  
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน โดยได้
ประชำสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบกำรที่
สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

  (3) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS (SME Restart) ปีงบประมาณ 
2565 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
372.990 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน : 
1. หน่วยบริกำรทำงธุรกิจ (SME Service Provider) 
ที่ได้รับกำรรับรองและขึ้นทะเบียนผำ่นระบบกำร
ให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ (BDS) 
จ ำนวน 40 หน่วยงำน 
2. ผู้ประกอบกำร SME ที่ใช้บริกำรระบบกำร
ให้บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ (BDS) 
ได้รับกำรพัฒนำธุรกิจจำกหน่วยบริกำรทำงธุรกิจ
ไม่น้อยกว่ำ 5,524 รำย 
3. เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ SME 
ระหว่ำงหน่วยงำน และกำรสร้ำงโอกำสในกำรส่ง
ต่อกำรให้บริกำร SME ระหว่ำงกัน จ ำนวน 1 
เครือข่ำย 

  
 

15.68 - - 15.26 
และมภีำระผูกพัน

รอเบิกจ่ำย 
355.92  

 

นำงสำวจันธิดำ 
โลหิตศิริ  
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้ให้บริกำร 
SMEs และส่งเสริม
นโยบำยภำครัฐ 

โทรศัพท์ 
022983181 



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 

ผลการด าเนินงาน : 
ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบกำร SME ให้
ได้โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรรับบริกำรด้ำนกำร
พัฒนำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบกำร 
SME จะสำมำรถเลือกรับบริกำร หรือรับกำร
พัฒนำกับผู้ ให้บริกำรทำงธุรกิจ (Business 
Development Service Provider :  BDSP)  
โดย สสว.จะอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ให้ แก่ ผู้ ประกอบกำร SME แบบร่ วมจ่ ำย 

(co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 
ตำมขนำดของธุ รกิ จ  วงเ งิ นสู งสุ ดรวม 
ไม่เกิน 200,000 บำท ซึ่งผู้ประกอบกำร SME 
สำมำรถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับบริกำรและกำร
พัฒนำ ในด้ำนต่ำงๆ ผ่ำนแพลตฟอร์มระบบ 
BDS (https://bds.sme.go.th) 
ปัจจุบัน มีหน่วยงำนที่ ได้ รับอนุมัติ ให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจบนระบบ BDS 
แล้ว 90 หน่วยผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ และมี
บริกำรที่ได้รับอนุมัติ เพื่อเข้ำสู่ระบบ BDS 
แล้ว 164 บริกำร (แบ่งเป็น ส่วนรำชกำร 
16 กิจกำร รัฐวิสำหกิจ 2 กิจกำร หน่วยงำน
ของรัฐ 20 กิจกำร และองค์กำร เอกชน  
8 บริกำร) ทั้งนี้ บริกำรทั้งหมดเป็นบริกำรใน
หมวด 3 บริกำรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนสินค้ำและบรกิำร จ ำนวน 161 บริกำร 
ในหมวด 4 บริกำรด้ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและ



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 

ตลำดในประเทศ 1 บริกำร และหมวด 5 กำร
พัฒนำตลำดต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 บริกำร  
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารฯ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 
65 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนิน
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 5  จ า ก เ ดิ ม 

สิ้นสุด 30 ก.ย. 65 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 66 

 ๗.๑.๓ สร้ำงโอกำส
และส่งเสรมิกำร
เข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรที่ทันสมัย
และบริกำรทำง
กำรเงินของ
วิสำหกิจชุมชน 

(๑) กิจกรรมพัฒนาและดูแลระบบ SME 
PORTAL ให้มีประสิทธิภาพในด้านการเข้าถึง
และการพัฒนาข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการ SME ภายใต้งานพัฒนาระบบ
ให้ บริ การ SME ACCESS ปี งบประมาณ 
2566 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
ด ำเนินงำนภำยใต้งำนพัฒนำระบบให้บริกำร 
SME ACCESS ปีงบประมำณ 2566 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  
เพื่อตอบสนองเป้ำหมำยงำนพัฒนำระบบ
ให้บริกำร SME ACCESS ปีงบประมำณ 
2566 

ผลการด าเนินงาน : 
Web Portal เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรและ
ช่อ งทำ งกำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ข้ อมู ล  ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ผู้ประกอบกำร SME ในมิติต่ำงๆ รวมถึงเป็น
แหล่ ง ร วบรวมบริ กำรจำกภำครั ฐและ
ภำคเอกชนมำกกว่ำ 50 หน่วยงำน เพื่อ

- - - - นำงสำวจิรำภรณ์ 
วงศ์เชื้อ 

ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 

โทรศัพท ์
022983273 



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 

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับรู้ข่ำวสำรเพื่อ 
SME ไว้ในที่เดียว และยังรวบรวมเรื่องรำวที่
เกี่ยวข้อง เคล็ดลับในกำรประกอบธุรกิจของ 
SME ซึ่งผู้ประกอบกำร SME สำมำรถเข้ำใช้
ง ำ น ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www. smeone. info    
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

  (๒) งานหน่ึงรหัส หน่ึงผู้ประกอบการ (SME 
ONE ID) ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 
5.472 ล้ำนบำท  
เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. ระบบข้อมลูกลำงของผู้ประกอบกำร SME 
จ ำนวน 1 ระบบ 

2. ผู้ประกอบกำร MSME ที่เข้ำสูร่ะบบข้อมูล
กลำง จ ำนวน 75,500 รำย 

3. รำยงำนผลวิเครำะหจ์ำกเครื่องมือกำรใช้มลูมำ
วิเครำะห์ จ ำนวน 1 รำยงำน 

ผลการด าเนินงาน : 
ขับเคลื่อนกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดย (One 
Identification : ID One SMEs) เป็นระบบให้บริกำร
แก่ผู้ประกอบกำร SMEs ผ่ำนหมำยเลข ID 
เพียงเลขเดียว เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ SMEs 
ในกำรขอรับบริกำรและกำรส่งเสริมจำกภำครัฐ 
ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรกรอกข้อมูลของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ซึ่งจะสำมำรถติดตำมผลกำรให้บริกำรแก่
ผู้ประกอบกำรได้ในภำพรวม ทั้งยังช่วยในกำร

1.00 - - 0.00 
มีภำระผูกพันรอ

เบิกจ่ำย 
5.20 

นำยสำโรจน์  
สดแสงสุก 

ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 

โทรศัพท์ 
022983124 

http://www.smeone.info/


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 

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนกลำยเปน็ฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ของกำรส่งเสรมิ SMEs ใน
ภำพรวมทั้งประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นกำรเปลี่ยน
ผ่ำน (Transformation) กำรบรกิำรของภำครัฐ
ให้มีประสิทธภิำพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เกดิ
ประโยชน์แก่ประชำชนและภำคธรุกิจมำกขึ้น 
ปัจจุบัน มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบ
ข้อมูลกลำงแล้ว 108,324 รำย 

 ๗.๑.๔ ส่งเสรมิกำร
ลงทุนในชุมชนเพื่อ
สร้ำงงำนในชุมชน 

(๑) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชด าริ ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
4.9654 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน : 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
SMEs จ ำนวน 230 รำย  
ผลการด าเนินงาน : 
สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสพัฒนาผูป้ระกอบการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชด าริ  ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการไดร้ับ
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการ
พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการ
ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศ
ไทย 4.0” และสามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด าริ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 

0.70 - - 0.00 นำงพรำวนภำงค์ 
ทองสอง 
ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้ให้บริกำร 
SMEs และส่งเสริม
นโยบำยรัฐ 

โทรศัพท์ 
022983174 



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 

 ๗.๑.๕ สร้ำง
สภำพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของวิสำหกิจ
ชุมชน 

(๑) งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS  
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 
26.2388 ล้ำนบำท  
เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. ระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธิภำพ 
จ ำนวน 1 ระบบ 

2. ผู้สนใจควำมรู้และบริกำรแก่วิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำใช้งำน จ ำนวน 
500,000 รำย 

ผลการด าเนินงาน :  
ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี 2565 โดยพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรฯ ของ สสว. เพื่อให้
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ 
SME และผู้ ใ ช้บริ ก ำ ร ได้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง 
ประกอบด้วย 
-ระบบ SME PORTAL (SMEONE) 
- ร ะ บ บ  Coach Online แ ล ะ  ร ะ บ บ 
Business Development Service (BDS)  
-ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับภำครัฐ (THAI 
SME GP) 
-แอปพลิเคชั่น SME CONNEXT  
-ระบบกำรส่งต่อเพื่อรับบริกำรภำครัฐ  
-พัฒนำเนื้อหำเพื่อกำรสร้ำงควำมรับรู้และ
เผยแพร่เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำร MSME  
ทั้งนี้ ณ เดือน ม.ค. 66 มีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำน
ระบบ SME Access แล้ว 41,125 รำย โดย

8.75 - - 0.32 
และมภีำระผูกพัน

รอเบิกจ่ำย 
17.40  

 

นำงสำวธนัฏฐ์ภร 
บุญธรธนำทรัพย ์

ฝ่ำยสนบัสนุนองค์
ควำมรู้และระบบ
ให้บริกำร SMEs 

โทรศัพท์ 
022983289 



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 

เป็นผู้ใช้งำนในระบบ SMEONE 20,199 
UIP / THAI SME GP 17,807 รำย / SME 
CONNEXT 3,119 รำย  

 และในส่วนของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ซึ่ งได้มีกำรปรับปรุ งและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันให้แก่ MSME ใน
กำรเข้ำถึงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ โดย
มีผู้ประกอบกำรขึ้นทะเบียน SME เพื่อกำรจัดซือ้
จัดจ้ำงภำครัฐแล้วกว่ำ ๑46,000 รำย มี
จ ำนวนสินค้ำและบริกำรกว่ำ 1.1 ล้ำนรำยกำร  

  (๒) งานศูนย์ ให้บริการ SME ครบวงจร  
(ศูนย์ OSS) ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 
66.3051 ล้ำนบำท  
เป้าหมายการด าเนินงาน : 
1. ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร (กลุ่มจังหวัด/
กรุงเทพฯ) จ ำนวน 19 กลุ่มจังหวดั 

2. MSME ที่ได้รับบริกำรค ำปรึกษำ แนะน ำ 
หรือบริกำรส่งต่อหน่วยงำนส่งเสริม MSME 
จ ำนวน 200,000 รำย 

3. ขึ้นทะเบียน MSME และปรับปรุงข้อมูล 
จ ำนวน 100,000 รำย 

4. หน่วยงำนในพื้นที่ที่ประสำนควำมร่วมมือในกำร
ส่งต่อผู้ประกอบกำร MSME จ ำนวน 200 หน่วยงำน 

31.55 - - 9.34 
และมภีำระผูกพัน

รอเบิกจ่ำย 
39.53  

 

นำงสำวนุชนำถ 
จำรุสันติกำญจน ์

ฝ่ำยศนูย์ให้บริกำร 
SMEs ครบวงจร 
โทรศัพท์ 
022983118 



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 

5. กำรเช่ือมโยงควำมเชี่ยวชำญจำก GURU /
ผู้ เ ช่ียวชำญ/ปรำชญ์ เพื่อสนับสนุนกำร
ส่งเสริม SME จ ำนวน 750 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริกำรให้ค ำปรึกษำ
เบื้องต้นในกำรด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ แก่
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแล้ว 45, 089 
รำย ใน 19 กลุ่มจังหวัด ทั้งด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต กฎหมำย 
และด้ำนอื่นๆ รวมถึงบูรณำกำรควำมร่วมมือใน
กำรส่งต่อควำมช่วยเหลือไปยังโครงกำรต่ำงๆ 
ทั้งของ สสว. หรือภำครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ นอกจำกนี้ ศูนย์ OSS ได้ประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในพื้นที่ในกำรส่ง
ต่อผู้ประกอบกำรให้กับ 169 หน่วยงำน 
รวมถึงรับขึ้นทะเบียน MSME และปรับปรุง
ข้อมูล 31,964 รำย ตลอดจนเช่ือมโยง
ควำมเช่ียวชำญจำกผู้เช่ียวชำญ/ปรำชญ์เพื่อ
สนับสนุนกำรส่งเสริม SME โดยเบื้องต้น
ด ำเนินกำรแล้ว 12 รำย ในพื้นที่ภำคเหนือ 
จ.เชียงใหม่ ภำคใต้ จ.ยะลำ  

นโยบำยหลักด้ำนที่ ๗. 
กำรพัฒนำสร้ำงควำม
เข้มแข็งจำกฐำนรำก 
 

๗.๓ ส่งเสริม
บทบำทภำคเอกชน
ในกำรช่วยพัฒนำ
สังคมและเศรษฐกิจ
ฐำนรำก 

งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้น
จริงเพ่ือการประกอบการ ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 
5.9177 ล้ำนบำท  
เป้าหมายการด าเนินงาน :  
จ ำนวนผูป้ระกอบกำรไดร้ับประโยชนจ์ำกสิทธิ

14.00 - - 0.07 
และมภีำระผูกพัน

รอเบิกจ่ำย 
0.21  

 

นำงสำววนิดำ 
จรูญเพญ็ 

ฝ่ำยประสำน
เครือข่ำยผู้ให้บริกำร 
SMEs และส่งเสริม
นโยบำยรัฐ 



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 

ประโยชน์ท่ีเกีย่วข้องกับกำรประกอบกำรไม่น้อย
กว่ำ 500 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
ด าเนนิงานพัฒนาสิทธปิระโยชน์ให้กับผูป้ระกอบการ
ที่ข้ึนทะเบียนผูร้ับบริการภาครฐัอยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบการ 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งในการประกอบธุรกิจ 
และพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ มีเอกชนทีไ่ดล้งนำมควำม
ร่วมมือด ำเนินงำนกับ สสว. แล้วประกอบด้วย  
บ.FineServe จ ำกัด บ. Access World 
Corp และ บ. Shopee.co.th 

โทรศัพท์ 
022983202 

ผู้รำยงำน    น.ส.บุษกร เวชเคน        
หน่วยงำน    ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑59  0954169594 
ข้อมูล     ณ  วันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖6 



แบบ กตน. ๒ 

ห น้ า ที่  1 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี     
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี

ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม -  31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

กระทรวง/หน่วยงาน ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

นโยบายรัฐบาล 

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑๑  
การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑ ๑ . ๗  ป รั บ ป รุ ง ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการท า
ธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐจัด
ให้มี สนามทดลอง
แนวคิดทางธุ รกิ จ
ผ ลิ ต ภั ณฑ์  ห รื อ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้
การก ากับดูแลของ
หน่วยงาน 

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 
52.921 ล้านบาท  
เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. พัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั จ านวน 
1,500 ราย 

2. ยกระดบั MSME สู่การเป็นคู่ค้ากับองค์กร
ขนาดใหญ่ จ านวน 100 ราย 

ผลการด าเนินงาน : 
ด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2565 เพื่อพัฒนา
ยกระดับผู้ประกอบการ SME และผลกัดันเข้าสู่
ตลาดภาครัฐมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

0.50 - - 0.05 

และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย 

43.83  
 

นางสาวพิมพ์พิศา 
รังษีธนานนท ์

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs 

โทรศัพท์ 
022983265 

 

ผู้รายงาน    น.ส.บุษกร เวชเคน        
หน่วยงาน    ฝ่ายติดตามและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑59  0954169594 

ข้อมูล     ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕๖๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

กระทรวง/หน่วยงาน ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

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 

โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ 
MSME ด้ วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN 

ECONOMY) ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  
5.9545 ล้ำนบำท 

เป้าหมายการด าเนินงาน : 
1. รำยงำนกำรศึกษำ รวบรวมเครื่องมอืวัด BCG 
และ Criteria ที่ใช้วัดมิติ BCG จ ำนวน 1 รำยงำน 

2. กำรผลักดันให้เกิดเครื่องมือและหน่วยงำน
ให้บริกำรตรวจรับรอง (Certification body) 
จ ำนวน 10 หน่วยงำน 

3. ผู้ประกอบกำรและนักพัฒนำ BCG เกิดกำร
ตระหนักรู้และเข้ำใจเรื่อง BCG ทั้ง 5 ภูมิภำค 
จ ำนวน 1,000 รำย 

ผลการด าเนินงาน : 
ศึกษำและรวบรวมเครื่องมือวัด BCG โดย
บูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ขับเคลื่อน BCG และผลักดันกำรใช้เกณฑ์
ผ่ำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบกำร และยกระดับ
นักพัฒนำ BCG ในพื้นที่ท้ัง 5 ภูมิภำค เพื่อ
สร้ำงหน่วยรับรอง (Certification Body) 
เป็นมำตรฐำนของประเทศไทย ในอนำคต และ

0.00 - - 0.00 นำงสำวทัศนีย์  
ศรีรักษ์ 

ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 

โทรศัพท์ 
022983255 



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 

สร้ำงโอกำสให้กับผู้ประกอบกำรในกำรแข่งขัน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน โดยมี
ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศกึษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
(สอวช.) เป็นหน่วยร่วมด ำเนินงำน 

นโยบำยเร่งด่วนเรื่องที่ 
๖ กำรวำงรำกฐำนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนำคต 

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

โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์
ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 
14.9318 ล้ำนบำท  
เป้าหมายการด าเนินงาน : 
1. รำยงำนกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวกำร
พัฒนำคลัสเตอรร์ูปแบบต่ำงๆ  จ ำนวน 1 เรื่อง 
2. คลัสเตอร์ที่เข้ำรับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ จ ำนวน 3 คลัสเตอร์ 
ผลการด าเนินงาน : 
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในกำรพัฒนำกลุ่ม 

คลัสเตอรผ์ู้ประกอบกำร และยกระดับสู่การ
เป็นคลัสเตอรต์้นแบบ พัฒนาศักยภาพเชิงลึก
ให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ต้นแบบ โดยการ
น าเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์และ
บริการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

0.00 - - 0.00 นำงสำวทัศนีย์  
ศรีรักษ์ 

ฝ่ำยส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 

โทรศัพท์ 
022983255 

 
ผู้รำยงำน    น.ส.บุษกร เวชเคน        
หน่วยงำน    ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑59  0954169594 
ข้อมูล     ณ  วันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖6 


