
 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 
รายไตรมาส (เดอืนตลุาคม 2565 - ธันวาคม 2565) 

จัดทําโดย 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ"ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

สามารถดาวน%โหลด 

ไฟล%รายงานไตรมาสได(ที่ QR Code:  

Vision : วิสยัทศัน# 

เป2นผู(ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพิ่มศกัยภาพ MSME                  
สู�ความมั่งคั่งอย�างย่ังยืน 
 

Mission : พนัธกิจ 
บูรณาการและผลักดันการส�งเสริม MSME    
ของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให( MSME  
สามารถเติบโตและแข�งขันได(ในระดับสากล 
 

Core Value : ค.านยิมองค#กร 
 
Professional  
บุคลากรมีความเป2นมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพทีด่ีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค%กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคุณธรรม 
 

Excellence 
มุ�งผลสัมฤทธิ์และความเป2นเลิศในผลงาน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ

บทที่ 1 

2 บทที่ 

การส�งเสรมิ MSME ประจําป� 2566 

ผลการดาํเนินงาน/โครงการที่สาํคญั 

หนา 

หนา 12 
ถึง 

46 

1 
ถึง  

11 
แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับทบทวน) 
และแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจาํป� 2566 

 ความเป�นมาของแผนปฏิบตัิการของ สสว. 
 ความเช่ือมโยงแผนระดับต&างๆ  
 ความเช่ือมโยงกับแผนการส&งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป5 (พ.ศ.2566-2570) 
 เป6าหมายสําคัญของแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2566-2570) 
 แผนปฏิบัตกิารของ สสว. ประจําป5 2566 ประกอบดวย เป6าหมาย / งบประมาณ / ตัวช้ีวัด / ภาพรวม 

System Integrator & SME Ecosystem และงาน/โครงการตามบทบาทภารกิจของ สสว.  
แบ&งออกเป�น 4 ยุทธศาสตรO 

- ยุทธศาสตรOที่ 1 เป�นผูช้ีนําและขับเคล่ือนนโยบายดาน MSME (Thought Leader) 

- ยุทธศาสตรOที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการขอมูล MSME (Data Intelligence) 

- ยุทธศาสตรOที่ 3 พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกในการส&งเสริม MSME (Ecosystem Integrator) 

- ยุทธศาสตรOที่ 4 ยกระดับศักยภาพองคOกร (Digital Organization) 

 การดําเนินงานโครงการป5 2563 ที่อยู&ระหว&างดําเนินการ  
- โครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3  

(Doing Business Phase 3) 

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารของ สสว. ประจาํป� 2566  
รายไตรมาส (เดอืนตลุาคม 2565 – ธนัวาคม 2565) 

 ความเป�นมา 
 ผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัแผนปฏิบตัิการของ สสว. ประจําป5 2566  

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

 ผลการดําเนินงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป5 2566  
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)  

ผลการดําเนนิงานโครงการป� 2563 ท่ีอยู�ระหว�างดาํเนนิการ  
 โครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3  

(Doing Business Phase 3) 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การส�งเสรมิ MSME ประจําป� 2566 
บทที ่

1 
แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับทบทวน) 

และแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 
 ความเป�นมาของแผนปฏิบัติการของ สสว. 
 ความเช่ือมโยงแผนระดับต�างๆ  
 ความเช่ือมโยงกับแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป1 (พ.ศ.2566-2570) 
 เป2าหมายสําคัญของแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป1 (พ.ศ. 2566-2570) 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป1 2566 ประกอบด5วย เป2าหมาย / งบประมาณ / ตัวช้ีวัด / ภาพรวม System 

Integrator & SME Ecosystem และงาน/โครงการตามบทบาทภารกิจของ สสว. แบ�งออกเป�น 4 ยุทธศาสตรM 
- ยุทธศาสตรMท่ี 1 เป�นผู5ช้ีนําและขับเคลื่อนนโยบายด5าน MSME (Thought Leader) 

- ยุทธศาสตรMท่ี 2 พัฒนาและบริหารจัดการข5อมูล MSME (Data Intelligence) 

- ยุทธศาสตรMท่ี 3 พัฒนาเครื่องมือ กลไกในการส�งเสริม MSME (Ecosystem Integrator) 

- ยุทธศาสตรMท่ี 4 ยกระดับศักยภาพองคMกร (Digital Organization) 

 การดําเนินงานโครงการป1 2563 ท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ  

- โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3  
(Doing Business Phase 3) 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 2 
 

บทที ่1 การส�งเสริม MSME ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 

 

  ความเป)นมาของแผนปฏิบัติการของ สสว. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสว. ได5จัดทําแผนปฏิบัติการ สสว. ระยะ 5 ป1 ต้ังแต�ป1 2550 โดยฉบับท่ี 1 ป1 2550-2554 ฉบับท่ี 2  
ป1 2555-2559 และฉบับท่ี 3 ป1 2560-2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได5มีมติเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ให5ขยายระยะเวลา
ส้ินสุดของแผนปฏิบัติการฉบับท่ี 3 ออกไปอีก 1 ป1 (ส้ินสุดป1 2565) ดังน้ันแผนฉบับท่ี 3 จึงเป�นป1 2560-2565 
เพื่อให5สอดรับกับยุทธศาสตรMชาติ 20 ป1 ซ่ึงมีการทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. เป�นประจําทุกป1 สําหรับ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป1 2565 ได5รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวประชุม คร้ังท่ี 
8/2564 เมื่อวันท่ี 27กรกฎาคม 2564 และได5รับอนุมัติจาก ผอ.สสว. ให5ประกาศใช5พร5อมท้ังเผยแพร�แผนฯ เพ่ือสร5าง
การรับรู5ให5แก�พนักงานของ สสว. แล5วน้ัน 

ปiจจุบัน สสว. ได5จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับท่ี 4 (ป1 2566-2570) ซ่ึงเป�นแผนปฏิบัติการของ สสว.  
ระยะ 5 ป1 (พ.ศ. 2566 2570) เพื่อให5 สสว. มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน สอดคล5องกับแผนงาน แนวนโยบาย
ต�างๆ ของประเทศ นโยบายยุทธศาสตรMชาติ 20ป1 และแผนแม�บทภายใต5ยุทธศาสตรMชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) หมุดหมายท่ี 7 SME วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโต 
อย�างต�อเน่ืองย่ังยืน และแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) ตลอดจน
เป�นไปตามนโยบายรัฐบาลท่ีให5ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศด5วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังตอบสนองต�อความคาดหวังของผู5มีส�วนได5ส�วนเสีย (Stakeholder) 

 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 

ที่มา : ฝmายกลยุทธMองคMกร  
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 3 
 

  ความเช่ือมโยงของแผนในระดับต0างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว.ระยะ 5 ป1 (พ.ศ.2566-2570) สอดคล5องกับแผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตรMชาติ 20 ป1 (พ.ศ.2561-2580) และแผนระดับท่ี 2 แผนแม�บทภายใต5ยุทธศาสตรMชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) และแผนระดับท่ี 3 แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการส�งเสริม SME และแผนงานยุทธศาสตรMพัฒนา
ผู5ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม เพื่อใช5เป�นกรอบในการดําเนินงานขององคMกรให5มีทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนสอดคล5องกับนโยบายรัฐบาลท่ีให5ความสําคัญกับการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศ 
ด5วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม� ให5เกิดการก5าวกระโดดของการพัฒนาแบบต�อยอด สร5างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ กระจายรายได5 โอกาส และความมั่งคั่งแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) และย่ังยืนตามหลักการ 
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และเป2าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ด5วยการนําโมเดลเศรษฐกิจใหม� 
ท่ีเรียกว�า “BCG Model ซ่ึงเป�นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อให5เกิดการขับเคล่ือนประเทศไทย
อย�างเป�นรูปธรรม รวมท้ังเพื่อให5การจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป1 (พ.ศ.2566-2570) สอดคล5องกับ
แผนงาน แนวนโยบายต�างๆ ของประเทศ ตลอดจนเป�นไปตามนโยบายรัฐบาลท่ีให5ความสําคัญกับการพัฒนา 
และขับเคล่ือนประเทศด5วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

ท่ีมา : ฝmายกลยุทธMองคMกร  
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 4 
 

  ความเช่ือมโยงแผนการส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการส�งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) ได5กําหนดแนวทางการดําเนินงานไว5 3 ประเด็น 
การส�งเสริม ดังน้ี 

 ประเด็นการส�งเสริมท่ี 1 สร5างการเติบโตท่ีครอบคลุมทุกกลุ�ม 

 ประเด็นการส�งเสริมท่ี 2 สร5างการเติบโตแบบมุ�งเป2า 

 ประเด็นการส�งเสริมท่ี 3 พัฒนาสภาพแวดล5อมให5สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ 

และการเพ่ิมประสิทธิภาพงานส�งเสริม SME ซ่ึงเป�นกลไกท่ีช�วยให5การส�งเสริม SME มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน สสว. จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและขับเคล่ือนเพ่ิมศักยภาพ SME ให5เข5มแข็งเติบโต 
ได5อย�างย่ังยืนต�อไปในอนาคต ประกอบกับ SME ถือเป�นฐานรากท่ีสําคัญของประเทศ เน่ืองจากประเทศไทย 
มี SME เป�นสัดส�วนมากถึงร5อยละ 99.54 ของวิสาหกิจท้ังประเทศ หรือมีจํานวนมากกว�า 3.1 ล5านราย มีการจ5าง
งานกว�า 12.7 ล5านคน หรือคิดเป�นร5อยละ 71.70 ของการจ5างงานท้ังหมดของประเทศ มีมูลค�าผลิตภัณฑMมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ท่ีเกิดจาก SME ประมาณร5อยละ 34.2 ของ GDP ท้ังประเทศ ภายใต5งานการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานส�งเสริม SME สสว. จึงได5จัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป1 (พ.ศ. 2566-2570) โดยกําหนดยุทธศาสตรM
และกลยุทธMให5มีสอดรับกับแนวของแผนการส�งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2566-2570) ผ�านกลไกสําคัญในการ
ขับเคล่ือนและเพิ่มศักยภาพ SME สู�ความมั่งคั่งอย�างย่ังยืน 

ท่ีมา : ฝmายกลยุทธMองคMกร  
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 5 
 

  แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป4าหมายสําคัญของแผนปฏิบติัการของ สสว. ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566-2570)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :  ฝmายกลยุทธMองคMกร  

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธนัวาคม 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสว. ได5รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 810,000,000 บาท  

เป�นเงินงบประมาณ จํานวน 570,000,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ จํานวน 240,000,000 บาท  

(ใช5เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) ตามมาตรา 34 แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

พ.ศ.2543 โดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ในคราวประชุมครั้งท่ี 

10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 ได5มีมติอนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ  

รวมท้ังจัดสรรเงินกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ป1 2566 ซ่ึงได5รวมเงินนอกงบประมาณของ

โครงการส�งเสริมผู5ประกอบการผ�านระบบ BDS ป1 2565 ท่ีได5รับการขยายระยะเวลา จํานวน 372,990,000 บาท 

ให5บรรจุภายใต5แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป1 2566 รวมเป�นงบประมาณท้ังสิ้น 1,182,990,000 บาท 

แบ�งเป�น ค�าใช5จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 339,898,700 บาท และงบประมาณส�งเสริมและ

สนับสนุน MSME จํานวน 843,091,300 บาท เพ่ือการดําเนินงานใน 32 งาน/โครงการ ภายใต5แผนปฏิบัติการของ 

สสว. ประจําป1 2566  



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 7 
 

ที่มา :  ฝmายกลยุทธMองคMกร  
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธนัวาคม 2565) 

บทท่ี 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :  ฝmายกลยุทธMองคMกร  

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :  ฝmายกลยุทธMองคMกร  

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธนัวาคม 2565) 

บทที่ 1 การส*งเสริม MSME ประจําป� 2566 - หน0า 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการดําเนินงานโครงการป1 2563 ท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ ได5แก� โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) งบประมาณ 40,000,000 บาท สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2566 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคญั ภายใต.แผนปฏบิัตกิารของ สสว. ประจําป� 2566 - หน.า 12 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการดาํเนนิงาน/โครงการที่สาํคญั 
บทที ่

2 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566  
รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

 ความเป�นมา 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป  2566  

ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

 ผลการดําเนินงาน/โครงการ ภายใต3แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป  2566  
ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)  

ผลการดําเนินงานโครงการป� 2563 ท่ีอยู.ระหว.างดําเนินการ  
 โครงการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3  

(Doing Business Phase 3) 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคญั ภายใต.แผนปฏบิัตกิารของ สสว. ประจําป� 2566 - หน.า 13 

  

บทที ่2 ผลการดาํเนนิงาน/โครงการทีส่ําคญั 

 

 

 ความเป0นมา  

1. สสว. ได3รับจัดสรรงบประมาณรายจFายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน  810,000,000 บาท 

เป�นเ งินงบประมาณ จํานวน 570,000,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ จํานวน 240,000,000 บาท  

(ใช3เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) ตามมาตรา 34 แหFงพระราชบัญญัติสFงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม  

พ.ศ.2543 โดยคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 ได3มีมติอนุมัติ

แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ รวมท้ังจัดสรรเงินกองทุนฯ ป  2566 ซ่ึงได3รวมเงินนอก

งบประมาณของโครงการสFงเสริมผู3ประกอบการผFานระบบ BDS ป  2565 ท่ีได3รับการขยายระยะเวลา จํานวน 

372,990,000 บาท ให3บรรจุภายใต3แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป  2566 รวมเป�นงบประมาณท้ังสิ้น 

1,182,990,000 บาท แบFงเป�น คFาใช3จFายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 339,898,700 บาท และ

งบประมาณสFงเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 843,091,300 บาท เพ่ือการดําเนินงานใน 32 งาน/โครงการ 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานสFงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม ครั้งท่ี 

9/2565 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการสFงเสริมผู3ประกอบการผFาน

ระบบ BDS ในสFวนของกิจกรรมชFวยเหลือผู3ประกอบการให3สามารถดําเนินธุรกิจตFอไปได3 (SME Restart) 

ป งบประมาณ 2565 จากเดิม สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 เป�น สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 และอนุมัติให3

ขยายระยะเวลาการใช3วงเงินงบประมาณจํานวน 372,990,000 บาท โดยมีระยะเวลาการใช3เงินงบประมาณ 

ในการขอรับความชFวยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอมภายในวันท่ี 30 กันยายน 2566 พร3อมกับ

อนุมัติให3กันเงินไว3จFายเหลื่อมป ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ วFาด3วยการรับและเบิกจFายเงินกองทุนสFงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม พ.ศ.2544 ข3อ 28 เพ่ือดําเนินงานโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  

3. ใ น ค ร า ว ประชุ มคณะกรรมการแผนปฏิ บั ติ ก ารของ  สสว .  ครั้ ง ท่ี  4 /2565  เ ม่ื อ วั น ท่ี   

30 สิงหาคม 2565 และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565  

ได3อนุมัติปรับปรุงเปYาหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป  2565 ตามท่ีได3ขยายระยะเวลาของโครงการสFงเสริม

ผู3ประกอบการผFานระบบ BDS ป  2565 ให3นําเปYาหมายจํานวน 5,524 ราย มูลคFาทางเศรษฐกิจ จํานวน 1,285.00258 

ล3านบาท ไปบรรจุรวมในแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป  2566 

        ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 



รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักงานฯ ประจําป� 2566 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2565 – ธนัวาคม 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต.แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 - หน.า 14 

  

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566  

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป  2566 มีเปYาหมายท่ีสําคัญ คือ ร3อยละ MSME เข3าสูF ระบบ 

(Formalization) ไมFน3อยกวFาร3อยละ 5 ด3วยมาตรการของหนFวยงานสFงเสริม SME และมาตรการของ สสว.  

ซึ่งจะกFอให3เกิดมูลคFาทางเศรษฐกิจ ไมFน3อยกวFา 7,285.0028 ล3านบาท ผFานการบูรณาการและผลักดัน 

การสFงเสริม SME ประกอบด3วย 4 ยุทธศาสตร_ มี 11 ตัวช้ีวัด ซ่ึงอยูFระหวFางดําเนินการให3บรรลุเปYาหมาย  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ความคืบหน3าการดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) สสว. ในฐานะ

ผู3นําในการขับเคล่ือนและบูรณาการและงบประมาณในการสFงเสริม SME ของประเทศ (Thought Leader)  

เรFงขับเคล่ือนผลักดันนโยบายการสFงเสริม SME ท่ีมีผลกระทบสูงตFอระบบเศรษฐกิจ รFวมกับหนFวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในการจัดทํามาตรการ กลไกท่ีเอ้ือตFอการดําเนินธุรกิจ (Policy Networking) ป6จจุบันอยู.ระหว.างการ

เสนอมาตรการและโครงการภายใต3มาตรการกระตุ3นเศรษฐกิจเพ่ือช.วยเหลือ SME และการลดภาระค.าใช3จ.าย

ของ SME เชFน การขยายผลมาตรการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ (Government Procurement) มาตรการภาษี 

เพื่อสFงเสริมการซ้ือสินค3าและบริการจากผู3ประกอบการ SME โครงการสFงเสริมผู3ประกอบการเข3าสูF E-Commerce 

Platform มาตรการสิทธิประโยชน_สFงเสริมให3ผู3ได3รับการสFงเสริมการลงทุนมีกิจกรรมสนับสนุน SME โครงการ 

ด3านการเงินเพื่อสนับสนุนการฟnoนตัวของธุรกิจทFองเท่ียว โครงการสFงเสริมการบริหารความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน การชะลอการชําระคFาไฟฟYา การสFงเสริมการใช3พลังงานทดแทน และการกําหนดนโยบายการจัดเก็บ

และเช่ือมโยงข3อมูลผู3ประกอบการด3วยหน่ึงรหัส หน่ึงผู3ประกอบการสําหรับทุกหนFวยงาน เป�นต3น ตลอดจน 

บูรณาการการทํางานร.วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการส.งเสริม SME ป� 2567  

ตามกรอบทิศทางการส.งเสริม SME ของประเทศอยFางตFอเน่ือง  

สสว. ให3ความสําคัญตFอการพัฒนาและบริหารจัดการข3อมูล SME (Data Intelligence) ท่ีนFาเช่ือถือ 

ถูกต3อง ครบถ3วน ทันสมัย และองค_ความรู3ท่ีเป�นประโยชน_ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ กลไกในการสFงเสริม SME 

(Ecosystem Integrator) ในการสร3างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการทําธุรกิจของผู3ประกอบการและใช3ได3จริง โดยมี

ผู3ประกอบการได3รับข3อมูล SME Big Data/ข3อมูล Analytic เพ่ือเตือนภัย ให3 SME/องคMความรู3ในการประกอบ

ธุรกิจ และการเข3าถึงบริการเคร่ืองมือและกลไกการส.งเสริม SME แล3ว จํานวน 194,607 ราย คิดเป0นร3อยละ 

24.47 จากเปTาหมาย 795,309 ราย ซ่ึงจากการดําเนินงานข3างต3น สสว. มีผลการใช3จ.ายรวมผูกพันสะสมต้ังแต.

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 จํานวน 897,761,439.98 บาท คิดเป0นร3อยละ 75.89 

***************************************************** 
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 ผลการดําเนินงาน/โครงการ ภายใต3แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2566 ไตรมาสท่ี 1  
(เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) ซ่ึงเป�นไปตามบทบาทภารกิจของ สสว. และสอดคล3องตามวัตถุประสงค_
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• ยุทธศาสตรMท่ี 1 เป0นผู3 ช้ีนําและขับเคล่ือนนโยบายด3าน MSME (Thought Leader)        
เป�นหนFวยงานบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการท่ีมีผลกระทบสูงตFอระบบเศรษฐกิจและได3รับการยอมรับในฐานะ             
ผู3ชี้นําในการสFงเสริม MSME  

(1) กําหนดนโยบายส.งเสริม MSME ท่ีมีผลกระทบสูงต.อระบบเศรษฐกิจ / พัฒนาระบบ
การส.งเสริม MSME (System Integrator) 

(1.1) การศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการส.งเสริม SME ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการสFงเสริม SME โดยบูรณาการความรFวมมือกับทุกภาคสFวน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให3บรรลุวัตถุประสงค_และเปYาหมายตามท่ีแผนกําหนด ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห_ข3อมูลตFางๆ รวมท้ังศึกษากลไก 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหนFวยงานต3นแบบท่ีดี 2 หนFวยงาน ได3แกF สํานักงานทรัพยากรน้ําแหFงชาติ (สนทช.) 
และสํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมวิทยาศาสตร_ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พบวFา การขับเคลื่อนแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพหนFวยงานควรต3องมีเครื่องมือและกลไก 4 องค_ประกอบท่ีสําคัญ ได3แกF (1) กฎหมาย/บทบาทภารกิจ  
ท่ีชัดเจน (2) เครื่องมือการกลั่นกรองและบริหารจัดการโครงการ (คณะอนุกรรมการ, หนFวยบริหารและจัดการทุน) 
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(3) ระบบสารสนเทศท่ีครบวงจร และ (4) งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงจากผลการศึกษาได3นํามาวิเคราะห_ 
ประยุกต_ใช3เป�นกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสFงเสริม SME ท่ีเหมาะสมใน 4 กลไกหลัก ได3แกF 

- กลไกท่ี 1 Single Gateway โดยหนFวยงานรวบรวมโครงการและงบประมาณ
ภาพรวมของท้ังประเทศเพียงชFองทางเดียว และครอบคลุมทุกแหลFงงบประมาณ มีคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ 
ท่ีประกอบด3วย ผู3ทรงคุณวุฒิ/ผู3เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีทําหน3าท่ีในการพิจารณา วิเคราะห_โครงการท่ีเหมาะสม ตลอดจน
พัฒนาระบบรองรับการจัดทําข3อเสนอโครงการให3เป�นระบบ พร3อมท้ังชี้แจงและทําความเข3าใจรFวมกับหนFวยงาน 
ท่ีเก่ียวข3องเพ่ือความโปรFงใสและสร3างการยอมรับ 

- กลไกท่ี 2 High Impact Program (HIP) หนFวยงานเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณผFานคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินโครงการหรือโปรแกรมท่ีสร3างผลกระทบสูงและมีความสําคัญจําเป�น
เรFงดFวน ท่ีไมFสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณประจําป ท่ีเพียงพอ และทันตFอสถานการณ_ 

- กลไกท่ี 3 บริหารจัดการระดับพ้ืนท่ี กําหนดให3 มีหนFวยงานรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาค เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัดท่ีมีความสอดคล3องกับความต3องการ
ในระดับพ้ืนท่ี ในการพิจารณารวบรวมข3อเสนอโครงการระดับพ้ืนท่ีและนําเสนอตFอคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
ในสFวนกลาง ซ่ึงจะเป�นการลดความเหลื่อมล้ําและกระจายอํานาจโอกาสการพัฒนาไปสูFระดับภูมิภาค 

- กลไกท่ี 4 บริหารจัดการแผนงานโครงการแบบครบวงจร หนFวยงานกําหนด
กรอบวงเงินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เสนอคณะรัฐมนตรี พร3อมท้ังดําเนินการสรรหาโครงการ 
โดยจัดต้ังหนFวยบริหารจัดการแผนงานโครงการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด3านเพ่ือทําหน3าท่ีในการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการตามแนวทางท่ีแผนได3กําหนดไว3 ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดจะดําเนินการผFานระบบสารสนเทศ
ต้ังแตFการสร3างแผนงาน/รับข3อเสนอโครงการ/บริหารจัดการโครงการ/ติดตามความก3าวหน3า/ติดตามการใช3เงิน/
ประเมินโครงการ ซ่ึงจะเป�นการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

ท้ังนี้ สสว. ได3พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให3มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยได3รFวมกับ สศช. สํานักงบประมาณในการเป�น Single Gateway ท่ีมีบทบาทในการกลั่นกรองโครงการ
ด3านการสFงเสริม SME ในภาพรวม พร3อมท้ังจัดต้ังคณะทํางานกลั่นกรองโครงการท่ีมีผู3ทรงคุณวุฒิชFวยให3คําแนะนํา 
รวมท้ังอยูFระหวFางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด3านการสFงเสริม SME 

(1.2) แผนการส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการสFงเสริม SME เพ่ือเป�นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการสFงเสริม SME  

ของประเทศ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2565 มีเปYาหมายเพ่ือให3ประเทศไทยมี SME ท่ีเข3มแข็ง มีศักยภาพ และ

สามารถแขFงขันได3 โดยมุFงเน3น (1) การสร3างการเติบโตท่ีครอบคลุม SME ในแตFละกลุFมเปYาหมาย (2) สร3าง 

การเติบโตแบบมุFงเปYาเพ่ือสร3างโอกาสทางการตลาดให3กับ SME ท้ังในและตFางประเทศ รวมไปถึง (3) การพัฒนา
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สภาพแวดล3อมให3สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดย สสว. ได3ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบแนวทางของ

แผนการสFงเสริมฯ ดังนี้ 

 กําหนดแนวทางการวัดผลตามตัวชี้วัดของแผนการสFงเสริมฯ ท้ังในสFวน

ตัวชี้วัดภาพรวม และตัวชี้วัดท่ีสะท3อนผลการพัฒนาในมิติตFางๆ รวม 22 ตัวชี้วัด โดยกําหนดคําจํากัดความ  

คFาเปYาหมาย รูปแบบวิธีการวัดผล แหลFงท่ีมาของข3อมูล รวมถึงได3วิเคราะห_ความพอเพียง ความสอดคล3อง และ

ความตFอเนื่องของข3อมูลจากแหลFงข3อมูลตFางๆ สําหรับการกําหนดคFาเปYาหมายพ้ืนฐาน (Baseline Data) และ 

การนํามาใช3วัดผลสัมฤทธิ์ ณ สิ้นแผนในป  2570 โดยข3อมูลเชิงสถิติสFวนใหญFนํามาจากหนFวยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจ

โดยตรงและมีการจัดเก็บตFอเนื่องทุกป  และเป�นข3อมูลท่ีมีความนFาเชื่อถือ ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 สสว. 

ได3ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรFวมกับผู3แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ (สศช.) 

หนFวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเป�นเจ3าของข3อมูลท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือทําความเข3าใจและรับฟ|งความเห็นตFอ 

แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให3มีข3อมูลท่ีครบถ3วนและสามารถสะท3อนภาพรวมของการพัฒนา SME ได3อยFาง 

มีประสิทธิภาพ 

 บูรณาการรFวมกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข3อง ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

สFงเสริม SME ในภาพรวม โดยในป งบประมาณ 2566 มีโครงการสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปYาหมาย 

ตามยุทธศาสตร_ชาติ (Flagship) ประเด็นท่ี 8 ผู3ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอมยุคใหมF รวม 21 

โครงการ โดยสFวนใหญFเป�นการยกระดับธุรกิจท่ีมุFงเติบโตให3มีศักยภาพในการแขFงขัน การสFงเสริมการเข3าสูFตลาดสากล 

รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศด3านการปรับปรุงกฎ ระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

การเชื่อมโยงระบบการให3บริการภาครัฐ และพัฒนาระบบฐานข3อมูล SME  

 การวิเคราะห_ภาพรวมการสFงเสริม SME ในระยะท่ีผFานมา (ป งบประมาณ 

2564-2565) โดยมีการดําเนินงานสําคัญท่ีสอดคล3องกับแผนการสFงเสริมฯ สFวนใหญFมุFงเน3นการชFวยเหลือฟnoนฟูธุรกิจ

ท่ีประสบป|ญหาและการสร3างขีดความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจจากสถานการณ_ COVID-19 รวมถึงการริเริ่ม

โครงการสFงเสริมกลุFมเปYาหมายใหมF ได3แกF กลุFมธุรกิจท่ีเก่ียวข3องกับผู3สูงอายุและกลุFมธุรกิจเกษตรยุคใหมF สําหรับ 

ด3านการตลาดมุFงเน3นการสร3างโอกาสทางการตลาด เชFน การสFงเสริมให3 SME เข3าสูFการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ  

การสFงเสริมเพ่ือทดแทนการนําเข3าจากตFางประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย_ รวมถึงการผลักดันธุรกิจให3ได3รับ

การรับรองมาตรฐานท่ีสําคัญ และในสFวนการพัฒนาสภาพแวดล3อมในการดําเนินธุรกิจ มีการดําเนินการพัฒนาทักษะ

แรงงาน การสร3างมูลคFาเพ่ิมในสินค3าบริการ ด3วยนวัตกรรมและดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานและ

ศูนย_กลางข3อมูลท้ังในด3านวิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี เป�นต3น อยFางไรก็ตาม การดําเนินการท่ีผFานมาเป�นการ

วางรากฐานสําคัญในการให3ความชFวยเหลือและสนับสนุนธุรกิจท่ีครอบคลุมในทุกภาคสFวน และกFอให3เกิดความ
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เช่ือมโยงท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล3อม ท่ีนําไปสูFการสร3างความเข3มแข็งและความสามารถในการปรับตัว

ให3เทFาทันกับสถานการณ_โลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยFางรวดเร็ว  

 สสว. รFวมกับ 30 หนFวยงาน จาก 6 กระทรวง บูรณาการการดําเนินงานรFวมกัน

ภายใต3แผนปฏิบัติการสFงเสริม SME ประจําป  2566 โดยได3รับการจัดสรรงบประมาณภายใต3แผนงานยุทธศาสตร_ 

การสFงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอมท่ีมีศักยภาพแขFงขันได3 จํานวนท้ังส้ิน 2,708.0584 ล3านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.3) การจัดทําตัวช้ีวัด SME ในมิติสาขาธุรกิจและมิติเชิงพ้ืนท่ี การกระจายตัวของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม (SME) ท่ีครอบคลุมในหลายสาขาธุรกิจและในหลายพื้นท่ี ทําให3ทราบถึง
สถานการณ_หรือการเปล่ียนแปลงของ SME ในมิติสาขาธุรกิจและมิติเชิงพื้นท่ี เพื่อนํามาใช3เป�นข3อมูลแสดงให3เห็นถึง
การพัฒนาของ SME ตลอดจนใช3ประกอบการจัดทํานโยบายหรือมาตรการสFงเสริม SME โดยได3จัดทําตัวช้ีวัด SME 
ใน 2 มิติ ได3แกF 

(1.3.1) ตัวช้ีวัด SME ในมิติสาขาธุรกิจ เพ่ือแสดงให3เห็นความสําคัญและศักยภาพ
ของ SME ในอุตสาหกรรมเปYาหมาย S-Curve  

(1.3.2) ตัวช้ีวัด SME ในมิติเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือแสดงให3 เห็นถึงบทบาทของ SME  
ตFอเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี จําแนกตามกลุFมจังหวัด  
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(1.4) สร3างเครือข.ายเพ่ือการพัฒนานโยบาย (Policy Network) ดําเนินการศึกษา
ระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาทางการเงินของ SME แบบบูรณาการ และออกแบบมาตรการ กลไก หรือโครงการด3านการ
พัฒนาพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาทางการเงินของ SME ท่ีสามารถปฏิบัติได3จริง รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหาร
ระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงเป�นแนวทางท่ีจะชFวยแก3ไขป|ญหาและเพ่ิมโอกาสให3ผู3ประกอบการ SME 
สามารถเข3าถึงแหลFงเงินทุนได3มากข้ึน โดยมี มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป�นท่ีปรึกษาฯ 
ป|จจุบันอยูFระหวFางจัดทํากรอบการศึกษา ท่ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห_และประมวลผล
ตามหลักวิชาการ รวมท้ังศึกษารวบรวมข3อมูลนโยบาย มาตรการ กลไก และการดําเนินงานของหนFวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข3อง 

(1.5) ศึกษาข3อมูลเพ่ือแก3ไขป6ญหาเฉพาะด3านให3กับ SME (SME War Room) 
ดําเนินการศึกษาข3อมูล ป|ญหา อุปสรรค และความต3องการรับความชFวยเหลือของผู3ประกอบการ SME พร3อมท้ัง
จัดทํามาตรการสFงเสริม SME ท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง โดยเน3นเรื่องการสร3างโอกาสทางการตลาดท้ังในตลาด
ภาครัฐและตลาดภาคเอกชน  

(1.6) การจัดทํามาตรการ กลไก ท่ีเอ้ือต.อการดําเนินธุรกิจ (Policy Networking) 
เป�นการสร3างเวทีระดมความคิดเห็นผู3ประกอบการ SME ในการสะท3อนป|ญหาและความต3องการรับความชFวยเหลือ 
รวมท้ังสร3างเครือขFายความรFวมมือหนFวยงานภาครัฐและภาคสFวนท่ีเก่ียวข3อง ได3แกF กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร 
สํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการลงทุน การไฟฟYานครหลวง การไฟฟYาสFวนภูมิภาค สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือ
สFงเสริมการอนุรักษ_พลังงาน สถาบันการเงิน สํานักงานประกันสังคม และหนFวยงานท่ีเก่ียวข3องกับการสFงเสริมและ
พัฒนา SME เป�นต3น ซ่ึงมุFงเน3นการจัดทํามาตรการท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง ท้ังนี้ สสว. ได3รวบรวมข3อเสนอจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2565 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และครั้งท่ี 
14/2565 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมีมาตรการท่ี สสว. จัดทําข้ึน โดยสรุปมาตรการตFางๆ ดังนี้ 

การสร3างโอกาสในการขยายตลาด/สร3างรายได3ให3กับ SME 
(1) การขยายผลมาตรการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ (Government Procurement) 

เรื่องการกําหนดสัดสFวนให3หนFวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ3างจากผู3ประกอบการ SME ไมFน3อยกวFาร3อยละ 50 ของ
งบประมาณจัดซ้ือจัดจ3างของหนFวยงาน / การสนับสนุนให3 SME เข3าถึงแหลFงสินเชื่อในรูปแบบ Supply Chain 
Financing ด3วยการตFอยอดความรFวมมือของ สสว. กับสถาบันการเงินท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 8 แหFง ท่ีรFวม
สนับสนุนเงินทุนให3กับผู3ประกอบการ SME ท่ีเป�นคูFค3าภาครัฐ ให3เชื่อมโยงเข3ากับบริการด3านสินเชื่อหรือ Digital 
Supply chain Finance เพ่ือชFวยให3 SME ท่ีข้ึนทะเบียนเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐไว3กับ สสว. มีโอกาสเข3าถึงแหลFง
เงินทุนมากยิ่งข้ึนผFานบริการดังกลFาว 

(2) มาตรการทางภาษีเพ่ือสFงเสริมการซ้ือสินค3าและบริการจาก SME เป�น 
การให3สิทธิประโยชน_ทางภาษีกับประชาชนท่ีมีการซ้ือสินค3าหรือบริการจาก SME โดยให3นําคFาใช3จFายท่ีเกิดข้ึนมาใช3
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เป�นคFาลดหยFอนในการยื่นชําระภาษีบุคคลธรรมดาได3วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ซ่ึงจะเป�นการสร3างการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจกับกลุFม SME โดยตรง ครอบคลุมท้ัง 1) SME ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคFาเพ่ิม 2) SME ท่ีจําหนFายสินค3า
ในห3างสรรพสินค3าขนาดใหญF และ 3) SME รายยFอยท่ัวไป  

(3) มาตรการสิทธิประโยชน_สFงเสริมให3ผู3ได3รับการสFงเสริมการลงทุนมีกิจกรรม
สนับสนุน SME ให3มีการให3สิทธิประโยชน_เพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ3นให3ทํากิจกรรมท่ีจะชFวยเสริมสร3างขีดความสามารถ 
แกF SME โดยตรง 

การส.งเสริมการเข3าถึงแหล.งเงินทุนเพ่ือการฟmnนตัวทางธุรกิจ 
(1) โครงการด3านการเงินเพ่ือสนับสนุนการฟnoนตัวของธุรกิจทFองเท่ียว เป�นการ

สนับสนุนด3านการเงินเพ่ือให3ความชFวยเหลือแกFธุรกิจ SME ในภาคการทFองเท่ียวท่ีกําลังอยูFในระยะฟnoนตัว  
(2) โครงการสFงเสริมการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป�นการอุดหนุน

คFาใช3จFายให3กับผู3ประกอบการ SME ในด3านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมไมFเกิน 100,000 บาท
ตFอราย แบFงเป�น (1) คFาธรรมเนียม FX Option จํานวน 80,000 บาท และ (2) คFาธรรมเนียมการค3าระหวFาง
ประเทศ (Trade Related Fees) จํานวน 20,000 บาท  

การลดภาระค.าใช3จ.ายในการทําธุรกิจ ได3แกF การชะลอการชําระคFาไฟฟYาและการ
สFงเสริมการใช3พลังงานทดแทน / การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป�นต3น 

การส.งเสริมทุกโอกาสการเติบโตด3วยหนึ่งรหัส หนึ่งผู3ประกอบการ (SME One ID) 
กําหนดนโยบายการจัดเก็บและเชื่อมโยงข3อมูลผู3ประกอบการด3วยหนึ่งรหัส หนึ่งผู3ประกอบการสําหรับทุกหนFวยงาน 
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(1.7) การทําแผนปฏิบัติการส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม ประจําป�  
2567 สสว. รFวมกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข3องกับการสFงเสริม SME ประกอบด3วย หนFวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงิน บูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ผFานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
โดยมีผู3เข3ารFวมประชุมจํานวน 187 คน จาก 73 หนFวยงาน ซ่ึงได3รับเกียรติจาก ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล ประธาน
กรรมการบริหารฯ เป�นประธานเป�ดงานและมอบนโยบาย ทิศทางการสFงเสริม SME โดยการประชุมแบFงออกเป�น  
2 ชFวง ชFวงแรก เป�นการรับฟ|งทิศทางแนวทางการสFงเสริม SME ภายใต3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ 
ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 7 รวมท้ังกรอบแผนปฏิบัติการฯ ประจําป  2567 และชFวงท่ีสองเป�นการประชุมระดม 
ความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประจําป  2567 แบFงออกเป�น 4 กลุFม คือ กลุFมท่ี 1 ด3านแรงงาน/คน/ 
ฐานราก กลุFมท่ี 2 ด3านการเงิน สิทธิประโยชน_ กฎหมาย ข3อมูล กลุFมท่ี 3 ด3านตลาด/มาตรฐาน/ESG และกลุFมท่ี 4 
เทคโนโลยีนวัตกรรม/ดิจิทัล/Startup ซ่ึงในภาพรวมทุกหนFวยงานเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ประจําป  2567 และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ_ ป|ญหา อุปสรรค และแนวทางการสFงเสริม SME รวมถึงแนวทางการจัดทําข3อเสนอ
โครงการเพ่ือบรรจุไว3ในแผนปฏิบัติการฯ ประจําป  2567 ซ่ึงการดําเนินงานในระยะตFอไป สสว. ได3ประสาน 
ให3หนFวยงานท่ีเก่ียวข3องจัดทําข3อเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว3ภายใต3แผนปฏิบัติการฯ ประจําป  2567 และ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเสร็จสิ้นแล3ว เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.8) การดําเนินการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) สสว. รFวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการจัดทําแนวทาง 
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การปฏิรูปตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของธนาคารโลก 
หรือ Business Enabling Environment (BEE) เพ่ือวิเคราะห_ป|ญหาและชFองวFางในการปรับปรุง และจัดทํารายงาน
ความก3าวหน3า (Progress Report) ผลการจัดทําข3อเสนอแนะในการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจด3านการชําระภาษี ด3านการค3าระหวFางประเทศ และด3านการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ รวมท้ังจัดทํารายงาน 
ผลการศึกษาและจัดทําข3อเสนอแนะในการฝ�กอบรมผู3ตรวจสอบบัญชี ของกรมสรรพากร และรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมการฝ�กอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของตFางประเทศในการออกแบบใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_ให3แกF SME 

(2) การเสนอแนะและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบท่ีเอ้ือต.อการดําเนินธุรกิจ ดําเนิน
การศึกษากฎหมายในธุรกิจกลุFมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cirular Economy) เพ่ือใช3เป�นข3อมูลในการพิจารณาจัดทํา
ประเด็นข3อเสนอแนะ ป|จจุบันได3ประชุมหารือเบื้องต3นกับองค_การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก เพ่ือรับทราบ
ประเด็นป|ญหา ซ่ึงจะใช3เป�นข3อมูลและแนวทางในการผลักดันให3มีการจัดทํากฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับธุรกิจ 
กลุFมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cirular Economy) โดย สสว. จะผลักดันให3มีการปรับปรุงหรือแก3ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ อันจะนํามาซ่ึงการลดกฎเกณฑ_และข้ันตอนท่ียุFงยากกับการประกอบธุรกิจของ MSME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) การสร3างเครือข.ายความร.วมมือและเสนอแนะนโยบายส.งเสริม MSME ระดับ
นานาชาติ ในการอํานวยความสะดวกให3 SME เข3าสู. GVC (Global Value Chain) สสว. ในฐานะตัวแทน
ประเทศไทยดําเนินงานใน 3 กรอบความรFวมมือหลัก ประกอบด3วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี 
(Multi-Lateral) กรอบอาเซียน (ASEAN)  
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 (3.1) เครือข.ายความร.วมมือระหว.างประเทศ เป�นการสร3างเครือขFายความรFวมมือกับ
หนFวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตFางประเทศ ให3เอ้ือตFอการดําเนินกิจกรรมการสFงเสริมผู3ประกอบการ SME 
ผFานการประชุมความรFวมมือทวิภาคีและพหุภาคี โดยเกิดเครือขFายความรFวมมือแล3วจํานวน 10 เครือขFาย เชFน 
สสว. รFวมกับ UNESCAP รFวมดําเนินการโครงการ Promoting Inclusive business in Agriculture and Food 
Systems in Thailand โดยมีวัตถุประสงค_เพ่ือสFงเสริมการเปลี่ยนผFานภาคการเกษตรในประเทศไทยให3มีความ
ยั่งยืน โดยการสร3างสภาพแวดล3อมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการสร3างธุรกิจการเกษตรแบบเก้ือกูล (Inclusive 
Agribusiness) และการทําให3ธุรกิจการเกษตรท่ีมีอยูFแล3วเกิดความยั่งยืนมากข้ึน โดยการทําให3 MSME มีสFวนรFวม
ในหFวงโซFมูลคFา ซ่ึงการดําเนินการความรFวมมือภายใต3โครงการฯ มีความสอดคล3องกับโครงการป  2566 ยุทธศาสตร_
ท่ี 1 เป�นผู3ชี้นําและขับเคลื่อนนโยบายด3าน MSME (Though Leader) กลยุทธ_ท่ี 1.2 พัฒนาระบบการสFงเสริม 
MSME (System Integrator)  งานสร3 าง เครือขF ายความรFวมมือและเสนอแนะนโยบายสFง เสริม  MSME  
ระดับนานาชาติ เพ่ือสร3างเครือขFายความรFวมมือกับหนFวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตFางประเทศ 
เพ่ือเอ้ือตFอการดําเนินกิจกรรมในการสFงเสริมผู3ประกอบการ MSME ตFาง ๆ 

 (3.2) กิจกรรมตามกรอบความร.วมมือทวิภาคีและพหุภาคี สสว. ในฐานะตัวแทน
ประเทศไทยเข3ารFวมการประชุมท่ีเก่ียวข3องกับการสFงเสริม SME  
  -  การประช ุม  The 6th Meeting of the Task Force on ASEAN Access  
ซึ่งเป�นการประชุมคณะทํางานเว็บไซต_ ASEAN Access โดยมี 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เครือขFาย และ
พันธมิตรเข3ารFวมรายงานผลความคืบหน3าการทํางานของคณะฯ ในรอบป ท่ีผFานมา ซ่ึงสามารถดําเนินการได3บรรลุ
เปYาหมายที่กําหนดไว3 และได3หารือแนวทางในการขับเคลื ่อนเว็บไซต_ ASEAN Access ให3เป�นประตูสู Fตลาด
อาเซ ียนที ่มั ่นคงและยั ่งย ืน โดยที ่ประช ุมได 3เห ็นชอบให 3แต Fละประเทศสมาช ิกแต Fง ตั ้ง  ASEAN Access 
Ambassador เพ่ือทําหน3าท่ีเป�นผู3ประชาสัมพันธ_เว็บไซต_ 
  - การประชุมคณะทํางาน Task Force on ASEAN Access ครั้งท่ี 6 ตFอท่ีประชุม
คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด3านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยFอม และรายยFอย (ASEAN Coordinating 
Committee on MSME-ACCMSME) ครั้งท่ี 14 ท่ีประชุมได3รับรองการปรับตัวชี้วัดการดําเนินงานของคณะทํางาน 
เพ่ือให3เกิดความคลFองตัวในการดําเนินโครงการตFางๆ และมีการขยายความรFวมมือกับองค_กรนานาชาติเพ่ิมข้ึน เชFน 
EU Project Innovation Center (EUPIC) เป�นต3น 
  - การประชุม Committee on SME and Entrepreneurship ครั้งท่ี 3 ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เป�นการประชุมหารือประเด็นเชิงนโยบายในการสFงเสริม SME ในเรื่องการเข3าถึงแหลFงเงินทุน 
แนวทางการสFง เสริมธุร กิจ ท่ีเป�นมิตรกับสิ่ งแวดล3อม (Green SMEs and Entrepreneurship) การสร3าง 
Ecosystem แกFผู3ประกอบการ Start-up และแนวทางการสFงเสริมการขยายธุรกิจ (Scale-up) 
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  - การประชุม Roundtable of the Digital for SMEs (D4SME) Global 
Initiative ครั้งท่ี 4 ซ่ึงเป�นการประชุมหารือแนวทางการใช3เครื่องมือดิจิทัลในการรับมือกับป|ญหาตFางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ในภาคธุรกิจ พร3อมแบFงป|นประสบการณ_ แนวทาง และเครื่องมือดิจิทัลตFางๆ ท่ีจัดทําโดยท้ังภาครัฐและท่ีมีบริการ
อยูFแล3วจากภาคเอกชน 
  - พิธีลงนามข3อตกลงความรFวมมือวFาด3วยการสFงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยFอม ระหวFาง สสว. กับสํานักงาน SME Corporation Malaysia at the Kuala Lumpur Convention 
Centre, Malaysia 

    - การประชุม Inclusive Business Models in Agriculture and Food 
System Regional Forum ระหวFางวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2565 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

  - รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ_ พันธมีเชาว_ รFวมกลFาวปาฐกถาพิเศษ 
ภายในงาน APEC SME Business Forum 2022 ผFานการบันทึกเทป โดยงานดังกลFาวจัดข้ึนในรูปแบบผสมผสาน 
ระหวFางวันท่ี 21 - 23 ธันวาคม 2565 ณ นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต3กรอบเอเปคในหัวข3อ Capacity Building to 
Formulate Policy Response to Stimulate MSMEs' demand in the wake of the COVID-19 Pandemic  
ระหวFางวันท่ี 18 - 20 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  - ASEAN-Korea Startup Week เป�นโครงการประจําป ท่ีจัดโดยศูนย_อาเซียน -
เกาหลี เพ่ือเป�นเวทีในการเชื่อมโยงชFองวFางระหวFางระบบนิเวศของสตาร_ทอัพอาเซียนและเกาหลี ASEAN-Korea 
Startup Week ซ่ึงเป�ดตัวในป  2561 คัดเลือกสตาร_ทอัพในอาเซียนท่ีมีแนวโน3มจะสร3างเครือขFายและมีสFวนรFวม 
ในการเสริมสร3างศักยภาพกับคูFค3าในเกาหลี โปรแกรมเรือธงของ ASEAN-Korea Startup Week คือการประกวด 
Pitching ซ่ึงผู3เข3ารFวมสตาร_ทอัพอาเซียนจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 27 ราย แขFงขันกันเพ่ือชิงรางวัล
เงินสดและการเดินทางไปเกาหลีโดยมีผู3สนับสนุนเพ่ือเข3ารFวม NextRise เทศกาลสตาร_ทอัพท่ีใหญFท่ีสุด 
ในเอเชีย ในการนี้ สสว. ได3รับความรFวมมือจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร_และเทคโนโลยีแหFงชาติ (สวทช.) 
คัดเลือกผู3แทนสตาร_ทอัพไทยจํานวน 1 ราย ได3แกF HealthTag ซ่ึงเป�นแพลตฟอร_มข3อมูลการดูแลสุขภาพบน 
บล็อคเชนเข3ารFวมการ Pitching ดังกลFาวทางออนไลน_ 

  - การประชุม the Fifth ASEAN Inclusive Business Summit and ASEAN 
Inclusive Business Awards 2022 ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ตามคําเชิญของ กระทรวงอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตร_ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศกัมพูชา รFวมกับผู3แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนจากอีก  
9 ประเทศ รFวมด3วยผู3แทนจากองค_กรระหวFางประเทศ อาทิ UNESCAP ADB OXFAM มีวัตถุประสงค_เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานตามแนวทางการสFงเสริมธุรกิจแบบมีสFวนรFวมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเครื่องมือด3านนโยบาย
และสิทธิประโยชน_ด3านการลงทุน อีกท้ังยังเป�ดโอกาสให3มีการหารือและแลกเปลี่ยนข3อมูลในประเด็นตFางๆ  
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ท่ีจะชFวยสนับสนุนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกลFาวระหวFางภาครัฐและเอกชน อาทิ มุมมองในการดําเนินงาน
และความท3าทายตFอนโยบายของธุรกิจแบบมีสFวนรFวม นวัตกรรมในหลายๆ ภาคสFวน และความเป�นไปได3 
ในการริเริ่มความรFวมมือเพ่ือสFงเสริมสภาพแวดล3อมในการดําเนินธุรกิจแบบมีสFวนรFวมในอาเซียน ในการประชุม
ครั้งนี้ สสว. มีภารกิจเข3ารFวมการประชุมและรFวมเป�นวิทยากรในหัวข3อ High-level Policy Panel: Addressing 
Challenges Together และ South-South Exchange on Promoting IB เพ่ือรFวมให3แนวทางในการสFงเสริม
ธุรกิจแบบมีสFวนรFวมและการผลักดันการสร3างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินธุรกิจแบบมีสFวนรFวม 
ในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ยุทธศาสตรMท่ี 2 พัฒนาและบริหารจัดการข3อมูล MSME (Data Intelligence) เพ่ือให3 
มีข3อมูล MSME ท่ีนFาเชื่อถือ ถูกต3อง ครบถ3วน ทันสมัย และองค_ความรู3ท่ีเป�นประโยชน_ โดยมี MSME ได3รับ 
การพัฒนาแล3ว จํานวน 108,393 ราย (เปYาหมาย 80,500 ราย) 

(1) พัฒนาฐานข3อมูล MSME Big Data  
สสว. ได3พัฒนาระบบฐานข3อมูล MSME Big Data และบูรณาการข3อมูลผู3ประกอบการ 

จากหนFวยงานตFางๆ ได3แกF กรมพัฒนาธุรกิจการค3า สํานักงานสถิติแหFงชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมสFงเสริม
การเกษตร กรมศุลกากร เป�นต3น โดยได3นําข3อมูลมาวิเคราะห_ในมิติตFางๆ พร3อมกับนําเสนอในรูปแบบ Data 
Visualization หรือ Dashboard บนเว็บไซต_ของ สสว.  
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การจัดทํา MSME Big Data ได3ดําเนินการจัดการข3อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข3อมูล 
มีการกําหนดมาตรฐานและความปลอดภัยของข3อมูล และในป  2564 สสว. ได3บูรณาการความรFวมมือรFวมกับ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค_การมหาชน) หรือ สพร. ในการจัดทํา Open Data เก่ียวกับข3อมูลท่ีผFานการ
ประมวลหรือวิเคราะห_ผลแล3ว นํามาเผยแพรFบน Open Data Platform ภายใต3 www.data.go.th ท้ังในรูปแบบ
ของ Data Visualization ท่ีผู3ใช3สามารถเลือกมิติท่ีต3องการดูหรือค3นหาได3ตามความต3องการ และเพ่ิมเติมในสFวน
ชุดตารางข3อมูลแบบ Machine Readable ท้ังในรูปแบบ excel และ csv โดยเริ่มวางชุดข3อมูล ต้ังแตFเดือน
สิงหาคม 2564 จนถึงป|จจุบัน เพ่ือให3เกิดประโยชน_และเป�นการเพ่ิมชFองทางการเข3าถึงข3อมูล การนําไปตFอยอด 
การวิเคราะห_ในมิติตFางๆ ท่ีเป�นประโยชน_แกF MSME ตFอไป โดยชุดข3อมูลประกอบด3วย (1) จํานวนวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยFอม ป  2563-2564 (2) มูลคFาการสFงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม ป  2556-
2565 (เดือนมกราคม 2556 – กันยายน 2565) ท้ังนี้ สพร. ได3นําสFงสถิติข3อมูลการ Download ชุดข3อมูลเป�ด
ภาครัฐของ สสว. ต้ังแตFเดือนสิงหาคม 2564 – 12 ตุลาคม 2565 พบวFา มีจํานวน Download รวมท้ังสิ้น 7,057 
ครั้ง และจํานวนการเข3าชมข3อมูล 22,928 ครั้ง 

สพร. ได3จัดงานมอบรางวัล “ข3อมูลเปvดภาครัฐ” ประจําป� 2565 หรือ DIGI Data 
Awards 2020 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ให3แกFหนFวยงานท่ีเป�ดเผยชุดข3อมูลเป�ดภาครัฐผFานเว็บไซต_ data.go.th 
เพ่ือสFงเสริม สนับสนุน การสร3างเครือขFาย และแบFงป|นประสบการณ_การใช3ประโยชน_จากข3อมูลเป�ดระหวFางหนFวยงานรัฐ 
ให3ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเป�ดเผยข3อมูล ซ่ึง สสว. ได3รับรางวัลประกาศนียบัตรชุดข3อมูลเปvด
ทรงคุณค.า โดยผ.านเกณฑM คือ เป0นหน.วยงานท่ีมีชุดข3อมูลท่ีมียอด Download สูงติดอันดับ 1 ใน 50 จากจํานวน
ชุดข3อมูลเปvดภาครัฐกว.า 7,800 ชุด รวมท้ังเป0นชุดข3อมูลท่ีเป0นไปตามเกณฑMมาตรฐานและมีคุณภาพตามท่ี สพร. 
กําหนด (ระดับ 3 ดาวข้ึนไป) และเป0นตัวอย.างท่ีดี  
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ผลความคืบหน3าการพัฒนาฐานข3อมูล MSME Big Data  

(1) ข3อมูลในฐานข3อมูล MSME Big Data มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ได3แกF นําเข3าข3อมูลนิติบุคคล (จัดต้ัง/
ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง) ต้ังแตFเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565, นําเข3าข3อมูลงบการเงินป  2564 นําเข3า
ข3อมูลการจ3างงานจากสํานักงานประกันสังคม ลFาสุดเดือนพฤศจิกายน 2565, นําเข3าข3อมูลสFงออก -
นําเข3า ลFาสุดเดือนตุลาคม 2565 และนําเข3าข3อมูลสFวนบุคคลและอ่ืนๆ จากการสํามะโนธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม ป  2565 

(2) การเผยแพร.ชุดข3อมูล MSME ต.อสาธารณะบน Dashboard SME Big Data (www.sme.go.th) 
ประกอบด3วย โครงสร3างธุรกิจ SME, โครงสร3างการกระจายรายได3 MSME ภาพรวม MSME แยกราย
จังหวัด หรืออุตสาหกรรม, โครงสร3างการสFงออกและนําเข3าของ MSME โดยมียอดรวม Page View  
บนหน3า Dashboard SME Big Data ต้ังแตFเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 รวม 16,785 ราย  
การเผยแพรFข3อมูลบน Open Data Platform สถิติการ Download ชุดข3อมูล MSME ของ สสว. 
(ระหวFางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 11 พฤศจิกายน 2565) จํานวนครั้งท่ี Download รวม 7,728 ครั้ง 
และจํานวนครั้งท่ีเข3าชมข3อมูลรวม 24,987 ครั้ง 

(3) การเผยแพร.ข3อมูลบทวิเคราะหM/รายงานสถานการณM MSME เป�นการวิเคราะห_สถานการณ_และเตือน
ภัยทางเศรษฐกิจแบบรายเดือน/รายไตรมาส/รายป  

(4) การใช3ประโยชนMจากฐานข3อมูล MSME Big Data ท้ังหนFวยงานภายในและภายนอก เชFน การนํา
ข3อมูลไปใช3ประกอบการจัดทํารายงานผลการศึกษา การเติบโตของวิสาหกิจขนาดยFอมไปสูFวิสาหกิจ
ขนาดกลาง การนําข3อมูลไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME ใน 5 จังหวัด ได3แกF จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดเชียงใหมF จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการนําข3อมูล
ไปประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ_ MSME ประจําเดือน/ไตรมาส เป�นต3น 

(5) การจัดทํา Website เพ่ือการ Download ข3อมูลบนหน3า Dashboard MSME Big Data ภายใต3ชื่อ 
http://www.smebigdata.com โดยได3กําหนดสิทธิ์การเข3าใช3งาน แบFงเป�น ผู3ดูแลระบบ เจ3าหน3าท่ี สสว. 
และบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ สามารถ Download ข3อมูลออกมาได3เป�นชุดข3อมูลเป�นนามสกุลไฟล_ .xlsx  

สรุปผลข3อมูลผู3ประกอบการจากฐานข3อมูล MSME Big Data ป� 2565 (เดือนมกราคม - สิงหาคม) 

- จํานวนผู3ประกอบการ MSME ในป  2565 (เดือนมกราคม – สิงหาคม) มีท้ังสิ้น 3,198,484 ราย 
จากผู3ประกอบการรวมท้ังหมด 3,213,061 ราย แบFงตามประเภทการจัดต้ังเป�นนิติบุคคล จํานวน 835,037 ราย 
และสFวนบุคคลและอ่ืนๆ จํานวน 2,268,483 ราย และวิสาหกิจชุมชน จํานวน 94,964 ราย 

- จํานวนการจ3างงานผู3ประกอบการ MSME ในป  2565 (เดือนมกราคม – สิงหาคม) มีท้ังสิ้น 
12,633,585 ราย จากจํานวนการจ3างงานรวมท้ังหมด 17,607,335 ราย แบFงตามประเภทการจัดต้ังเป�นนิติบุคคล 
จํานวน 7,746,515 ราย และสFวนบุคคลและอ่ืนๆ จํานวน 4,887,070 ราย 
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ประมวลผลโดย : ฝ�ายข3อมูลและสารสนเทศ (สสว.) / ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ :  1. ข3อมูลนิติบุคคล ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2565 
2. ข3อมูลสFวนบุคคลและอื่นๆ (จากสํามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม ป  2565) 
3. ข3อมูลวิสาหกิจชุมชน ป  2564 

ประมวลผลโดย : ฝ�ายข3อมูลและสารสนเทศ (สสว.) / ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ :  1. ข3อมูลนิติบุคคล ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2565 
2. ข3อมูลสFวนบุคคลและอื่นๆ (จากสํามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม ป  2565) 
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- เปรียบเทียบการจัดต้ังและยกเลิก/ร3างของนิติบุคคล ป  2564 และป  2565 (เดือนมกราคม – 
สิงหาคม) การจัดต้ังใหมFต้ังแตFเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 จํานวนรวม 53,577 ราย โดยเป�น MSME จํานวน 
53,481 ราย เพ่ิมข้ึนร3อยละ 2.60 เม่ือเทียบกับป  2564 ในชFวงเวลาเดียวกัน 

- การจัดต้ังใหมFในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 จํานวนรวม 29,171 ราย เป�น MSME 
จํานวน 29,110 ราย เพ่ิมข้ึน ร3อยละ 14.54 เม่ือเทียบกับป  2564 ในชFวงเดียวกัน โดยมีการจัดต้ังสูงสุดในภาค
บริการ 

- ผู3ประกอบการ MSME ท่ีมีการยกเลิก/ร3าง ต้ังแตFเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 จํานวนรวม 
12,922 ราย จากจํานวน 14,241 ราย คิดเป�นร3อยละ 90.74 โดยลดลงสูงสุดในธุรกิจขนาดยFอย (Micro) คิดเป�น
ร3อยละ 76.51 จากจํานวน MSME ท่ีมีการยกเลิก/ร3างท้ังหมด 

- ข3อมูลสFวนบุคคลและอ่ืนๆ จํานวนผู3ประกอบการ MSME ในป  2565 จํานวนรวม 2,268,483 ราย 
คิดเป�นร3อยละ 99.99 จากจํานวนผู3ประกอบการรวม 2,268,585 ราย ในประเภทข3อมูลเดียวกัน ลดลงร3อยละ 
0.78 เม่ือเทียบกับข3อมูลสFวนบุคคลและอ่ืนๆ จากสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ป  2560 จํานวนการจ3างงาน
ผู3ประกอบการ MSME ในป  2565 จํานวนรวม 4,887,070 ราย คิดเป�นร3อยละ 99.53 จากจํานวนการจ3างงานรวม 
4,910,278 ราย ในประเภทข3อมูลเดียวกัน ลดลงร3อยละ 3.09 เม่ือเทียบกับข3อมูลสFวนบุคคลและอ่ืนๆ จากสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ป  2560 ลดลงสูงสุดในภาคการผลิต ร3อยละ 6.12 

(2) พัฒนาระบบวิเคราะหMข3อมูล / Analytic เพ่ือเตือนภัยให3 MSME 
  สสว .  ได3 ศึกษา วิ เคราะห_ข3อ มูลและจัด ทําสรุปรายงานสถานการณ_  MSME  

ซ่ึงประกอบด3วยข3อมูล GDP MSME การค3าระหวFางประเทศ ดัชนีความเชื่อม่ันผู3ประกอบการ SME ข3อมูลการจ3างงาน
ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม โดยท่ีผFานมาได3จัดทํารายงานสถานการณ_ MSME ณ ไตรมาสท่ี 3 และชFวง 
10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของป  2565 รวมท้ังแนวโน3มสถานการณ_ MSME ในป  2566  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานการณM MSME ณ ไตรมาสท่ี 3 และช.วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของป� 2565 

 GDP MSME ไตรมาสที่ 3 ของป  2565 มีมูลคFา 1,542,710 ล3านบาท ขยายตัวได3 
ร3อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป กFอน คิดเป�นสัดสFวนร3อยละ 35.6 ตFอ GDP รวม โดยที่ GDP  
ของวิสาหกิจรายยFอย หรือ Micro ขยายตัวได3สูงที่สุดเทFากับร3อยละ 17.6 จากการบริโภคและการจ3างงาน 
ที่กลับมาฟnoนตัวอยFางตFอเนื่อง รวมทั้งภาคการทFองเที่ยวที่เติบโตได3มากกวFาที่คาดไว3 โดยเฉพาะ GDP MSME  
ในสาขาธุรกิจที่พักแรก ร3านอาหาร การขนสFง และการค3าปลีกค3าสFง สามารถขยายตัวได3ในอัตราที่สูง ขณะที่
ในชFวง 9 เดือนแรกของป  GDP MSME ขยายตัวได3ร3อยละ 51 ท้ังนี้ สสว. ได3ปรับประมาณการอัตราการขยายตัว
ของ GDP MSME ป  2565 เพิ่มขึ ้นจากร3อยละ 4.7 ณ เดือนสิงหาคม 2565 เป�นร3อยละ 4.9 โดยมีป|จจัย
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สนับสนุนจากสถานการณ_ทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน3มดีขึ้น ได3แกF การบริโภคภาคเอกชน การจ3างงาน การสFงออก
สินค3า และการสFงออกบริการหรือภาคการทFองเท่ียว 

 การสFงออกของ MSME ไตรมาสท่ี 3 ของป  2565 มีมูลคFา 345,132.3 ล3านบาท หรือ
เทFากับ 9,662.6 ล3านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร3อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป กFอน ชะลอตัวลง
คFอนข3างมากเม่ือเทียบกับการขยายตัวร3อยละ 32 และร3อยละ 25.3 ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของป  และ
มีสัดสFวนตFอมูลคFาการสFงออกรวมเทFากับร3อยละ 13.4 ขณะที่การสFงออกของ MSME ในชFวง 10 เดือนแรก  
(เดือนมกราคม – ตุลาคม) มีมูลคFา 31,869.3 ล3านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร3อยละ 20.3 โดยในเดือนตุลาคมมูลคFา
การสFงออกของ MSME ขยายตัวได3เพียงร3อยละ 1.7 สอดคล3องกับมูลคFาการสFงออกรวมของประเทศที่ลดลง 
ร3อยละ 4.4 ซึ่งเกิดจากกําลังซื้อของประเทศคูFค3าที่เริ ่มลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ดังนั้น สสว.  
จึงคาดวFามูลคFาการสFงออกของ MSME ทั้งป จะขยายตัวจากป  2564 ประมาณร3อยละ 15 และในป  2566  
มูลคFาสFงออกของ MSME จะชะลอตัวลงโดยขยายตัวได3เพียงร3อยละ 5-8 สําหรับมูลคFานําเข3าในชFวง 10 เดือนแรก
เทFากับ 33,312.7 ล3านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเทFากับร3อยละ 14.2 โดย MSME มีสัดสFวนมูลคFาตFอการนําเข3ารFวม
เทFากับร3อยละ 12.9 โดยเมื่อพิจารณาตามแหลFงนําเข3า 3 ลําดับแรก ได3แกF จีน อาเซียน และญี่ปุ �น พบวFา  
มีการชะลอตัวตFอเนื่องตามราคาสินค3านําเข3าท่ีเริ่มปรับตัวลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบวิเคราะหMข3อมูล / Analytic เพ่ือเตือนภัยให3 MSME 
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 ดัชนีความเชื่อมั่นผู3ประกอบการ MSME (SMESI) เฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ป  2565 อยูFท่ี
ระดับ 50.9 เพิ่มขึ้นจากคFาเฉลี่ยในไตรมาสกFอนที่ระดับ 50.0 ขณะที่ดัชนี SMESI เดือนพฤศจิกายน 2565 อยูFท่ี
ระดับ 53.8 โดยมีคFาสูงท่ีสุดในรอบ 11 เดือน เป�นผลมาจากราคาพลังงานและวัตถุดิบท่ีปรับตัวลดลง ทําให3อัตรา
เงินเฟYอเริ ่มชะลอตัวความเชื ่อมั่นและกําลังซื้อของผู 3บริโภคที่ฟn oนตัวตFอเนื ่องโดยเฉพาะกําลังซื้อในภาคการ
ทFองเที่ยวและภาคการค3า รวมทั้งการจ3างงานที่ยังขยายตัวตFอเนื่อง สําหรับดัชนี SMESI คาดการณ_ 3 เดือน
ข3างหน3า ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูFที่ระดับ 54.6 จากระดับ 53.7 ในเดือนกFอน ซึ่งแสดง
ความเชื่อม่ันของ MSME ตFอการดําเนินธุรกิจตนเองในชFวงไตรมาสแรกของป  2566 มีแนวโน3วท่ีดีข้ึนตFอเนื่อง 
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 การจ3างงานของ MSME ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ในชFวงไตรมาสที่ 3 ของ 
ป  2565 พบวFามีจํานวนการจ3างงานเฉลี่ย 3,984,754 คน ขยายตัวร3อยละ 4.3 จากไตรมาสเดียวกันของป กFอน 
เรFงขึ้นจากอัตราการขยายตัวร3อยละ 2.9 ในไตรมาสที่แล3ว ขณะที่ ณ เดือนตุลาคม 2565 มีสถานประกอบการ 
ท่ีเป�น MSME ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จํานวน 403,122 แหFง และมีจํานวนการจ3างงานรวม 4,038,875 คน 
ขยายตัวร3อยละ 1.19 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกFอน และขยายตัวร3อยละ 3.55 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป กFอน จากแนวโน3มดังกลFาว สสว. จึงคาดวFาจํานวนการจ3างงานของ MSME ในป  2566 จะสามารถฟnoนตัว
กลับมาอยูFในระดับเดียวกันในชFวงกFอนการแพรFระบาดของโควิด-19 ต้ังแตFชFวงครึ่งหลังของป เป�นต3นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช3ประโยชนMจากรายงานสถานการณM MSME ป� 2565 

 จากการท่ี สสว. จัดทํารายงานสถานการณ_ MSME ป  2565 โดยได3เผยแพรFผFานเว็บไซต_ และ
นําสFงรายงานสถานการณ_ฯ ให3กับหนFวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข3อง จํานวน 586 แหFง โดย 
มีหนFวยงานที่นําไปใช3ประโยชน_ ได3แกF สศช. ธนาคารแหFงประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป�นต3น และ
ได3ดําเนินการประมวลผลการใช3ประโยชน_และความพึงพอใจของผู 3ใช3รายงานสถานการณ_ฯ จากหนFวยงาน 
ที่ตอบแบบสํารวจ พบวFา ภาพรวมของการใช3ประโยชน_จากรายงานสถานการณ_ฯ มีการนําไปใช3ประโยชน_เฉลี่ย 
ร3อยละ 95.4 โดยนําไปใช3ประโยชน_ในการจัดทํานโยบาย/หรือยุทธศาสตร_ด3านการสFงเสริม SME มากที่สุด 
รองลงมาคือการศึกษาหรือวิเคราะห_สถานการณ_ทางเศรษฐกิจ และการกําหนดมาตรการ หรือแผนงาน/โครงการ 
ตามลําดับ ขณะท่ีในด3านความพึงพอใจตFอรายงานสถานการณ_ฯ พบวFา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร3อยละ 84 
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(3) พัฒนาระบบกลางในการเช่ือมโยงข3อมูลผู3ประกอบการ MSME จากหน.วยงานต.างๆ 
(SME One ID) ดําเนินการเชื่อมโยงข3อมูลจากฐานข3อมูลโครงการตFางๆ ของภาครัฐ เชFน โครงการเสริมสร3าง
ผู3ประกอบการใหมF โครงการคนละครึ่ง หรือข3อมูลร3านธงฟYา เป�นต3น ตลอดจนพัฒนาให3มีแพลตฟอร_มกลางเพ่ือ
รวบรวมและบริหารจัดการข3อมูลของผู3ประกอบการ SME ให3เป�นฐานข3อมูลท่ีเป�นแหลFงอ3างอิงท่ีนFาเชื่อถือ 
(Authoritative Source) ท่ีหนFวยงานอ่ืนๆ สามารถมาตรวจสอบข3อมูลความเป�นผู3ประกอบการได3 และขยายเป�น
ชFองทางการให3บริการออนไลน_ทุกการให3บริการ ของ สสว. ป|จจุบันได3พัฒนาสิทธิประโยชน_ เผยแพรFและสร3างการ
รับรู3ให3กับผู3ประกอบการและหนFวยงานตFางๆ เพ่ือจูงใจให3ผู3ประกอบการมาข้ึนทะเบียน โดยมีผู3ประกอบการ 
MSME ท่ีเข3าสูFระบบข3อมูลกลางจํานวน 108,324 ราย (ข3อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

(4) ยกระดับองคMความรู3ในการประกอบธุรกิจ สสว. ดําเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู3
สาธารณะ รวมถึงสร3างสรรค_องค_ความรู3 หลักสูตร หรือเนื้อหาท่ีเหมาะสมตFอการพัฒนายกระดับการดําเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอมด3วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด3วยการสรรค_สร3างองค_ความรู3และพัฒนาระบบ 
การเรียนรู3ดิจิทัลแพลตฟอร_มเพ่ือผู3ประกอบการ MSME (Knowledge management) พร3อมกับศึกษาการใช3งาน
ของ E-Learning Platform อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบข3อดี-ข3อเสีย/จุดอFอน-จุดแข็งของแตFละแพลตฟอร_ม โดย
ทําการศึกษาเปรียบเทียบในมิติของผู3ให3บริการ-ผู3ใช3บริการ การออกแบบการใช3งานระบบ (User Interface) และ
สFวนเนื้อหา (Contents) และนํามาใช3เป�นข3อมูล ข3อเสนอแนะประกอบการพัฒนาระบบ SME Academy 365 
ตลอดจนจัดประชุมรับฟ|งความคิดเห็นจากผู3ใช3งาน (User) และผู3ประกอบการ MSME ท่ีสนใจหรือผู3เก่ียวข3องกับ
การใช3งานระบบ SME Academy 365 เพ่ือให3ข3อเสนอแนะการใช3งานและเป�นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบ SME Academy 365 ท้ังในประเด็น User Interface และ Contents ป|จจุบันมีผู3สนใจเข3าใช3บริการผFาน
ระบบ SME Academy 365 แล3ว จํานวน 69 ราย 
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• ยุทธศาสตรMท่ี 3 พัฒนาเครื่องมือ กลไกการส.งเสริม MSME (Ecosystem Integrator) 
มุFงเน3นการสร3างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการทําธุรกิจของผู3ประกอบการและใช3ได3จริง มี MSME ได3รับการพัฒนาผFาน
กลไกการให3บริการบนแพลตฟอร_มตFางๆ ของ สสว. แล3ว จํานวน 86,214 ราย (เปYาหมาย 714,809 ราย)  

 การดําเนินงานโครงการภายใต3แผนปฏิบัติการสFงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม 
ประจําป  2566 ในยุทธศาสตร_ท่ี 3 เป�นการดําเนินการตามมาตรา 34(2) แหFง พ.ร.บ.สFงเสริมฯ พ.ศ.2543 อาศัย
อํานาจตามมาตรา 27 แหFง พ.ร.บ.สFงเสริมฯ พ.ศ.2543 ข3อ 4 และข3อ 5 ของระเบียบสํานักงานฯ วFาด3วยหลักเกณฑ_
และวิธีการคัดเลือกหนFวยรFวมเพ่ือดําเนินงานโครงการภายใต3แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2543 ผอ.สสว. จึงได3ประกาศ
เชิญชวนให3สFวนราชการ หนFวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค_การเอกชน ท่ีประสงค_จะให3พัฒนา SME  
จากเงินกองทุนฯ เพ่ือนําไปใช3ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป  2566 โดยประกาศเชิญชวน เม่ือวันท่ี  
22 พฤศจิกายน 2565 พร3อมกับให3ยื่นคําขอข3อเสนอโครงการจนถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 ซ่ึง สสว. ได3ดําเนินการ
คัดเลือกหนFวยรFวมดําเนินการได3ตามแผนท่ีกําหนดโดยพร3อมเริ่มดําเนินการได3ภายในเดือนมกราคม 2566 ท้ังนี้  
มีผลความคืบหน3าการดําเนินงานอ่ืนๆ ดังนี้ 

(1) พัฒนากลไกการให3บริการ MSME 
(1.1) การให3บริการของศูนยMให3บริการ SME ครบวงจร (OSS)  

- การให3 คําปรึกษาเบื้องต3นในการดําเนินธุรกิจผFานศูนย_ ให3บริการ SME  
ครบวงจร 77 จังหวัดท่ัวประเทศ มี MSME เข3ารับคําปรึกษาจํานวน 45,089 ราย โดยเรื่องท่ีเข3ารับบริการสูงสุด  
3 อันดับแรก ได3แกF ด3านการบริหารจัดการ ด3านการตลาด และด3านบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ ศูนย_ OSS  
ได3ประสานความรFวมมือกับหนFวยงานในพ้ืนท่ีในการสFงตFอผู3ประกอบการให3กับ 169 หนFวยงาน โดยจัดประชุมรFวมกับ
อาสาสมัครสFงเสริมวิสาหกิขนาดกลางและขนาดยFอม 5 ภาคีเครือขFายในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา จังหวัดแพรF จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเชียงใหมF และจังหวัดนราธิวาส เป�นต3น เพ่ือหารือแนวทางการสFงเสริม MSME ภายใต3แผนปฏิบัติ
การของ สสว. ประจําป  2566 รวมถึงมาตรการสFงเสริม MSME ตFางๆ ท่ี สสว. ให3การสFงเสริมและสนับสนุน เชFน 
มาตรการ BDS, SME One ID, THAI SME-GP เป�นต3น 

(1.2) การพัฒนาระบบให3บริการ SME Access ดําเนินการพัฒนาเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข3อมูลและอํานวยความสะดวกให3แกFผู3ใช3บริการในทุก Platform รวมถึงการพัฒนารูปแบบฐานข3อมูลท่ีรวบรวมประวัติ
การให3บริการแกF MSME ป|จจุบัน สสว. ได3บริหารจัดการการข้ึนทะเบียน การตFออายุ และข3อมูลการใช3บริการ 
เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห_ ประมวลข3อมูลในมิติตFางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให3แกFผู3ประกอบการ หนFวยงานจัดซ้ือ 
จัดจ3าง รวมถึงผู3บริหารของรัฐบาลในการใช3เป�นเครื่องมือติดตามผลและออกมาตรการท่ีตรงตFอความต3องการของ
ผู3ประกอบการ MSME ได3ในอนาคต โดยผู3ประกอบการ MSME เข3าใช3บริการระบบ SME Access แล3ว จํานวน 41,125 
ราย (ผFาน Platform ของ สสว. ได3แกF SME Portal จํานวน 20,199 UIP, THAI SME-GP จํานวน 17,807 ราย และ 
SME Connext จํานวน 3,119 ราย) 
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(2) ผลักดันการส.งเสริม MSME ให3เข3าสู.ระบบ Formalization 

(2.1) การส.งเสริมผู3ประกอบการผ.านระบบ BDS (Business Development 
Service) มีกลุFมเปYาหมายทางตรงเป�นผู3ประกอบการ MSME ท่ีเป�นนิติบุคคล หรือผู3ประกอบการ MSME  
ท่ีจดทะเบียนกับหนFวยงานภาครัฐ เน3นสาขาธุกิจท่ีมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีความสําคัญ
เรFงดFวนในการสFงเสริมและสนับสนุน และกลุFมเปYาหมายทางอ3อมเป�นหนFวยงานบริการทางธุรกิจ (SME Service 
Provider) ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีความคืบหน3า ดังนี้ 

 (2.1.1) รายงานผลการลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช.วยเหลือ อุดหนุนของ
ผู3ประกอบการ MSME ผ.านระบบ BDS ข3อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกบนระบบ BDS จํานวน 3,140 
ราย (User) ซ่ึงในจํานวนนี้เป�นผู3ประกอบการ MSME ท่ีข้ึนทะเบียนและสFงเอกสารยืนยันตัวตนแล3ว จํานวน 1,590 
ราย เป�นกลุFมท่ีมีคุณสมบัติยังไมFเข3าหลักเกณฑ_ จํานวน 645 ราย และเป�นกลุFมท่ีมีคุณสมบัติผFานหลักเกณฑ_ จํานวน 
945 ราย ซ่ึงในกลุFมผู3ประกอบการท่ีผFานหลักเกณฑ_นั้น ได3มีการเลือกบริการจากผู3ให3บริการทางธุรกิจและได3รับการ
พิจารณาอนุมัติให3ความชFวยเหลืออุดหนุนไปแล3ว รวมท้ังสิ้น 250 ราย มีจํานวนเงินท่ีได3รับความเห็นชอบให3ความ
ชFวยเหลืออุดหนุน รวมท้ังสิ้น 13,791,044.60 บาท  
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  (2.1.2) การเข3าร.วมประชุม/จัดกิจกรรมสัญจร และเผยแพร.ประชาสัมพันธM 
ในช.วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ท่ีผ.านมา 

-  สสว. เข3ารFวมประชุมกับ Enterprise Singapore หนFวยงานด3านการ
สFงเสริมผู3ประกอบการของประเทศสิงคโปร_ เพ่ือหารือนโยบาย แลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนผู3ประกอบการ 
และรับฟ|ง Best Practices การพัฒนา SME โดยมีเปYาหมายเพ่ือพัฒนาการอุดหนุนผู3ประกอบการผFานระบบ BDS 
ของ  สสว .  ให3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ะครอบคลุ ม ถึ ง คว ามต3 อ ง ก า ร ขอ ง  SME มากยิ่ ง ข้ึ น  พร3 อ ม กับ 
ได3 เยี่ ยมชมงาน Switch Innovation Singapore ซ่ึ ง เป�นงานด3 าน เทคโนโลยีนวัตกรรมของ SME และ 
งาน Franchising and licensing Fair Asia 2022 ซ่ึ ง เป�นธุ ร กิจหลักของ  SME ไทย รF วม กับคณะผู3 แทน 
จากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร_ วิจัยและนวัตกรรมแหFงชาติ (สวอช.) และสถาบันอาหาร  

-  สสว. เข3ารFวมเป�นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SME 
Tourism Recovery Workshop เพ่ือประชาสัมพันธ_โครงการสFงเสริมผู3ประกอบการผFานระบบ BDS ป  2565 -2566 
ณ จังหวัดภูเก็ต 

- จัดกิจกรรม SME ป|งตังได3คืน สัญจร พร3อมกับเผยแพรFประชาสัมพันธ_ 
เพ่ือเชิญชวนผู3ประกอบการ MSME เข3ารFวมโครงการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหมF 
และจังหวัดยะลา 

- จัดกิจกรรมเผยแพรFประชาสัมพันธ_โครงการ BDS ในงานมหกรรม
รFวมใจแก3หนี้ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแกFน และจังหวัดนครราชสีมา   
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 (3) การพัฒนาความร.วมมือภาครัฐเพ่ือสร3างสิทธิประโยชนMให3แก. MSME ดําเนินการ 
ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ มุFงเน3นกลุFมเปYาหมายเป�นผู3ประกอบการ MSME (ผู3ประกอบการรายยFอย และผู3ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยFอม) โดย สสว. ได3ประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการสร3างเครือขFายข3อมูล 
ด3านเศรษฐกิจสําคัญ ประจําป  2565 รFวมกับ ธนาคารแหFงประเทศไทย เพ่ือประสานความรFวมมือและสร3างโอกาส 
ในการเข3าสูFการพัฒนาความรFวมมือระหวFางภาครัฐ ในการสร3างสิทธิประโยชน_ให3แกFผู3ประกอบการ MSME  

  ในสFวนการพัฒนาสิทธิประโยชน_และผลักดันให3เกิดข้ึนจริงเพ่ือการประกอบการ ซ่ึง สสว. 
ได3ลงนามบันทึกข3อตกลงความรFวมมือ (MOU) ด3านการพัฒนาสิทธิประโยชน_กับ 2 หนFวยงานภาคเอกชนเพ่ิมเติม 
ได3แกF บริษัท Fineserve จํากัด และบริษัท Access world corp และยังได3ขยายความรFวมมือในการพัฒนา 
สิทธิประโยชน_อยFางตFอเนื่อง โดยมีแผนการลงนาม MOU รFวมกับ บริษัท ช3อปป o (ประเทศไทย) จํากัด และหนFวยงาน
ภาคเอกชนอ่ืนๆ  
 

 

• ยุทธศาสตรMท่ี 4 ยกระดับศักยภาพองคMกร (Digital Organization) พัฒนาองค_กรให3มี
สมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององค_กร ด3วย Digital 

(1) พัฒนาองคMกรให3มีสมรรถนะสูง 
(1.1) การสนับสนุนและวางแผนองคMกร  
  สสว. ดําเนินการบริหารความพร3อมขององค_กรตFอสภาวะวิกฤต ด3วยการจัดทํา

แผนดําเนินธุรกิจอยFางตFอเนื่อง (BCP) เพ่ือให3องค_กรสามารถปฏิบัติงานได3อยFางตFอเนื่อง และบรรลุเปYาหมาย 
การดําเนินงานตามทิศทางขององค_กรด3วย Digital โดยได3ศึกษารายละเอียดการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจ (BCP)  
ตามหลักเกณฑ_ของ กพร. สําหรับการบริหารความพร3อมตFอสภาวะวิกฤต ของหนFวยงานตัวอยFาง ได3แกF 
กรมสรรพากร และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสFงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ่ือใช3เป�น
แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยFางตFอเนื่อง (BCP) ของ สสว. ประจําป  2566 

(1.2) การพัฒนาองคMกรตามแนวทาง PMQA 4.0 สืบเนื่องจากป  2565 สสว. รFวมกับ
สถาบันสFงเสริมกิจการบ3านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินงานพัฒนาองค_กรตามแนวทาง PMQA 4.0 โดยผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค_กร ประจําป  2565 (9 แผนงาน) สามารถดําเนินการได3บรรลุเปYาหมายท่ีต้ังไว3 
ร3อยละ 100 และจากผลการดําเนินงานดังกลFาว สํานักงาน ก.พ.ร. ได3วิเคราะห_โอกาสในการพัฒนา (Opportunity 
for Improvement : OFIs) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) จึงได3เสนอและจัดทํารFางแผนพัฒนาองค_กร 
ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 6  ซ่ึ ง บ า ง แ ผ น ง า น มี ค ว า ม ตF อ เ นื่ อ ง จ า ก แ ผ น พั ฒ น า อ ง ค_ ก ร  ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 5  
โดยได3นํามาบรรจุในป  2566 ตFอเนื่อง  

  การจัดทํารFางแผนพัฒนาองค_กร ประจําป  2566 เป�นแผนงานยกระดับองค_กร 
ท่ีบางแผนงานไมFจําเป�นต3องใช3งบประมาณ แตFมุFงเน3นการทํา Quick Win ท่ีสามารถดําเนินการได3ทันที ซ่ึงจะเป�น
การยกระดับองค_กรโดยการใช3ทรัพยากรท่ีมีอยูFอยFางคุ3มคFา ท้ังนี้ จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาองค_กร 
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ประจําป  2566 ประกอบด3วย 17 โครงการ/กิจกรรม ภายใต3 7 หมวด ได3แกF หมวด 1 การนําองค_การ จํานวน  
3 โครงการ/กิจกรรม หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร_ จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม หมวด 3 การให3
ความสําคัญกับผู3รับบริการและผู3มีสFวนได3สFวนเสีย จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม หมวด 4 การวัด วิเคราะห_ และ
จัดการความรู3 จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม หมวด 5 การมุFงเน3นบุคลากร จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม และหมวด 6 
การมุFงเน3นระบบการปฏิบัติงาน จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม  

(1.3) การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล  
  การดําเนินการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2566-2570) 

เป�นแผนงานท่ีกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ 5 ป ข3างหน3า และนํามาใช3เป�นกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการด3านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป  2566 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให3มีความ
สอดคล3องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ สสว. ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2566-2570) ซ่ึงคณะกรรมการบริหารฯ ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 ได3มีมติเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 - 2570 
(ฉบับทบทวนป  2566) และแผนปฏิบัติการด3านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป  2566 
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 โครงการศึกษาเ พ่ือขับเค ล่ือนการ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุร กิจ ระยะ ท่ี  3  
(Doing Business Phase 3) ดําเนินการรFวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
โดยดําเนินการจัดทําแนวทางการปฏิรูปตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและ
การลงทุนของธนาคารโลก หรือ Business Enabling Environment (BEE) ซ่ึงเป�นการประเมินสภาพแวดล3อมทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีประเมินท่ีใช3ข3อมูลจากผู3เชี่ยวชาญ และแบบสํารวจระดับองค_กร แบFงออกเป�น 3 ระยะของวงจร
การประกอบธุรกิจ ได3แกF (1) ระยะการเป�ดกิจการ (Opening a Business) ได3แกF การเข3าสูFธุรกิจ (Business Entry) 
และท่ีต้ังธุรกิจ (Business Location) (2) ระยะการดําเนินกิจการ (Operating a Business) ได3แกF การเชื่อมตFอ
สาธารณูปโภค (Utility Connections) แรงงาน (Labor) บริการด3านการเงิน (Financial Services) การค3าระหวFาง
ประเทศ (International Trade) การจัดเก็บภาษี (Taxation) การระงับข3อพิพาท (Dispute Resolution) และการ
แขFงขันทางการตลาด (Market Competition) และ (3) ระยะการป�ดกิจการ (Closing a Business) ได3แกF การ
ล3มละลายทางธุรกิจ (Business Insolvency)  

แนวทางการเตรียมความพร3อมสําหรับการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและการลงทุน 

1) การปรับปรุงกระบวนการและกฎระเบียบให3ลดภาระท่ีเกิดจากการออกกฎหมาย รวมถึงควร
สอดคล3องกับแนวปฏิบัติสากลและเอ้ือตFอการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ/เทคโนโลยีใหมFๆ ธุรกิจ           
อีคอมเมิร_ซ รวมท้ังการค3าและการลงทุนระหวFางประเทศ ท่ีเก่ียวข3องกับกลุFม SME และภาคธุรกิจอ่ืนๆ โดยเน3นเรื่อง
ของนิตินัยและพฤตินัย กลFาวคือต3องสามารถพิสูจน_ได3วFากระบวนการท่ีเก่ียวข3องสามารถอํานวยความสะดวกได3มาก
กวFาเดิม 

2) การอํานวยความสะดวกในด3านธุรกิจสีเขียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนในการลงทุน และผลกระทบกับ
สิ่งแวดล3อม เชFน การออก Green Finance ท่ีจะคํานวณถึงผลกระทบตFอสิ่งแวดล3อม หากโครงการนั้นกระทบตFอ
สิ่งแวดล3อมน3อยจะเป�นผลให3การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนั้นน3อยตามไปด3วย รวมถึงการออกใบอนุญาตท่ีจะอํานวย
ความสะดวกเป�นพิเศษให3กับธุรกิจสีเขียว เพ่ือจูงใจให3เกิดธุรกิจสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

3) การปรับปรุงงานบริการให3เป�นดิจิทัล โดยพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลให3มีมาตรฐานกลางและปลอดภัย 
ทุกหนFวยงานต3องพัฒนางานบริการให3เป�นดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใต3มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให3สามารถเชื่อมโยงข3อมูล
ระหวFางหนFวยงานได3 อํานวยความสะดวกให3แกFผู3ใช3บริการและสร3างความโปรFงใส  
 
 
 

        ผลการดําเนินงานโครงการป� 2563 ที่อยู7ระหว7างดําเนินการ  
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 แผนการขับเคลื่อนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนของธนาคารโลก  
 Business Enabling Environment (BEE) 

ด3าน ประเด็น หน.วยงานที่เก่ียวข3อง 

Business Entry ขับเคล่ือนบริการดิจิทัล และเพิ่มการให3ข3อมูล
ประกอบการเร่ิมต3นธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกจิการค3า สํานักงานประกนัสังคม กรมสรรพากร 
สํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการลงทุน 

Business 
Location 

การจดทะเบียนทรัพย_สิน และการขออนุญาต
กFอสร3าง โดยเพิ่มประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล3อม และใช3
กับอาคารทุกประเภท 

กรมท่ีดิน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล3อม  

Utility 
Connection 

การขอใช3ไฟฟYา ประปา อินเทอร_เน็ต โดยคํานึงถึง
ผลกระทบด3านสิงแวดล3อม และการเช่ือมโยง
ข3อมูลระหวFางหนFวยงาน 

การไฟฟYานครหลวง สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
การประปานครหลวง และผู3ให3บริการอนิเทอร_เน็ต  

Labor คุณภาพของระเบียบท่ีเกีย่วข3อง ความงFายในการ
เข3าถึงแรงงาน และการจัดการข3อพิพาท 

สํานักงานประกบัสังคม กรมสวัสดิการและคุ3มครองแรงงาน สํานักงาน
ศาลยุติธรรม 

Financial Service การได3รับสินเช่ือ e-Payment และการเงินสีเขียว 
(Green Finance) 

กรมพัฒนาธุรกจิการค3า สํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการลงทุน
ธนาคารแหFงประเทศไทย บริษัท ข3อมูลเครดิตแหFงชาติ จํากัด  

International 
Trade 

การค3าระหวFางประเทศ และ e-Commerce และ
ส่ิงแวดล3อม 

กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการลงทุน        
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส_ กระทรวงพาณิชย_  

Taxation การชําระภาษ ี กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม 

Dispute 
Resolution 

การบังคับให3เป�นไปตามข3อตกลงในคดีพาณิชย_ สํานักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี  

Market 
Competition 

การสFงเสริมให3เกิดการแขFงขันด3านการค3า และการ
จัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการลงทุน  
กระทรวงพาณิชย_   

Business 
Insolvency 

การแก3ป|ญหาการล3มละลาย กรมบังคับคดี และหนFวยงานท่ีเกี่ยวข3อง 

ผลการจัดทําข3อเสนอแนะในการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด3านการชําระภาษี 
(Progress Report of Efficient Tax Administration on Furthering Business Environment Reforms) 

(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงระหว�างระบบบัญชีภาษีและการย่ืนแบบขอคืนภาษีออนไลน&  
โดยดําเนินการวิเคราะห_บทบัญญัติและผลกระทบตFอการปรับปรุงการแปลงข3อมูลทางบัญชีให3เป�นเอกสารแบบ
แสดงรายการภาษีออนไลน_โดยมุFงเน3นท่ีการปรับปรุงระบบให3เป�นอัตโนมัติสําหรับผู3ใช3ซอฟต_แวร_ภาษี และการระบุ
แนวปฏิบัติในการปฏิรูปท่ีทําให3งFายข้ึน หรือยกเลิกกฎระเบียบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการยื่นภาษีและใช3งานระบบ
อัตโนมัติ จากการหารือกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข3องเพ่ือให3ข3อเสนอแนะเก่ียวกับการตีความกฎหมายภาษี การแก3ไข
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รหัสภาษี และความสอดคล3องของกฎหมายกับนโยบายทางภาษีและผลกระทบทางรายได3 ผFานกิจกรรมการประชุม
แบบตัวตFอตัวกับผู3เชี่ยวชาญด3านภาษีท้ังในกรมสรรพากรและหนFวยงานภาคเอกชน รวมท้ังผู3ให3บริการซอฟต_แวร_
บัญชี การประชุมเสมือนจริงและตลอดจนการประชุมผFานทางออนไลน_ตามความเหมาะสม 

(2) การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภาษีในประเทศไทย โดยดําเนินการทบทวนกระบวนการตรวจสอบ
ภาษีในป|จจุบันตามแนวปฏิบัติของผู3ตรวจสอบบัญชีและระบบการจัดการประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ_แบบ       
ตัวตFอตัวกับผู3ตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสบการณ_และหัวหน3าผู3ตรวจสอบบัญชีเพ่ือวิเคราะห_กระบวนการตรวจสอบ
ในทางปฏิบัติทีละข้ันตอน และการจัดทําข3อสรุปเก่ียวกับผลการดําเนินการเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงรFวมกับ
หนFวยงานท่ีเก่ียวข3อง การจัดทําข3อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให3ทันสมัยและวางกลยุทธ_การ
บริหารความเสี่ยงด3านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการ และการกํากับดูแลการตรวจสอบให3สอดคล3องกับ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีของตFางประเทศ ผFานกิจกรรมการประชุมแบบตัวตFอตัวและออนไลน_ และการศึกษาข3อมูลโดย
การประชุมแบบตัวตFอตัวกับผู3ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากรท่ีเก่ียวข3องกับ SMEs และผู3เสียภาษีรายใหญF 
ประชุมกับหนFวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการเก่ียวข3องกับการตรวจสอบภาษีและรายได3 รวมไปถึงการประชุมกับ
หนFวยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข3องกับการตรวจสอบ 

(3) การปรับปรุงการฝ/กอบรมผู2ตรวจสอบบัญชีภาษี โดยศึกษารวบรวมแนวทางการฝ�กอบรมและการ
พัฒนาโดยการสัมภาษณ_ผู3ตรวจสอบบัญชีและผู3เชี่ยวชาญด3านภาษี และเจ3าหน3าท่ีท่ีเก่ียวข3องในกรมสรรพากรเพ่ือ
ศึกษารวบรวมแนวทางการฝ�กอบรมผู3ตรวจสอบบัญชีและผลลัพธ_ท่ีได3 และการอธิบายความต3องการการฝ�กอบรม
ในป|จจุบันของผู3ตรวจสอบบัญชีในกรมสรรพากรและให3คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพและโครงสร3างอาชีพ 
ผFานกิจกรรมการประชุมแบบตัวตFอตัวและออนไลน_และการศึกษาข3อมูล 

(4) การขยายระบบการออกใบแจ2งหนี้อิเล็กทรอนิกส&ไปยัง SME โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอ
ประสบการณ_จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการใช3การออกใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_สําหรับ SME การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_ในป|จจุบัน ได3แกF ผลกระทบตFอการจัดการให3เป�นไปตาม
กฎระเบียบ การทํางานของกระบวนการทางธุรกิจ ความเพียงพอของโครงสร3างพ้ืนฐานด3านไอที ข3อเสนอแนะของ 
ผู3เสียภาษี การปฏิบัติตามข3อกําหนดและคFาใช3จFายในการบริหาร ฯลฯ การทบทวนการกํากับดูแลและสถานะ 
การดําเนินงานในป|จจุบันท่ีสนับสนุนระบบใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_ ได3แกF โครงสร3างสถาบัน ความสามารถด3าน 
ไอที และการจัดเก็บข3อมูลและการประมวลผล การกําหนดขอบเขตของการดําเนินงานในการขยายไปสูFธุรกิจ SME 
ระบุคําจํากัดความและตัวแปรท่ีสําคัญตFอการดําเนินงาน ข3อกําหนดท่ีจําเป�น การจัดรูปแบบไอทีและคFาใช3จFาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนแกFผู3เสียภาษี/คFาใช3จFายในการให3บริการของผู3ท่ีให3บริการ ความเป�นเจ3าของโครงการของภาครัฐ 
(กระทรวงการคลัง หนFวยงานท่ีให3บริหารด3านและหนFวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง) และการให3คําแนะนําในการออกแบบ
แผนการดําเนินงานเพ่ือขยายการออกใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_ไปยัง SME ผFานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน_และการประชุมกับผู3มีสFวนได3สFวนเสีย การศึกษาข3อมูล และการให3คําปรึกษา 
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ผลการจัดทําข3อเสนอแนะในการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ด3านการค3าระหว.างประเทศ (Progress Report of Trade Facilitation on Furthering Business) 

(1) การดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยความสะดวกทางการค2าแห�งชาติ (NTFC) โดยจัดกิจกรรม
ให3คําแนะนําเพ่ือเสริมสร3างความเข3มแข็งให3กับ NTFC และสํานักเลขาธิการ เพ่ือให3คณะกรรมการฯ มีบทบาท
สําคัญมากข้ึนในการเป�นผู3ประสานงานเพ่ือลดเวลาและคFาใช3จFายท่ีเก่ียวข3อง 

(2) สําหรับภาคเอกชน และเพ่ือให3การปรับปรุงประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค3า 
ประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ NTFC ควรทําหน3าท่ีสFงเสริมให3เกิดการทํางานรFวมกันหนFวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
อํานวยความสะดวกทางการค3า อาทิ การกําหนดยุทธศาสตร_การดําเนินงานระดับชาติและกลยุทธ_ในการดําเนินงาน 
รวมท้ังติดตามความก3าวหน3า ซ่ึงท่ีปรึกษาจากธนาคารโลกจะแบFงป|นประสบการณ_เก่ียวกับรูปแบบการบริหารและ
การกํากับดูแลท่ีสนับสนุนบทบาทและหน3าท่ีความรับผิดชอบของเลขาธิการคณะกรรมการฯ ให3เข3มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพสําหรับผู3มีสFวนได3เสียท่ีเข3ารFวมท้ังหมดรวมถึงภาคเอกชน ซ่ึงจะชFวยในการตัดสินใจของหนFวยงาน 
ท่ีเก่ียวข3องของคณะกรรมการฯ พัฒนา TOR สําหรับ NTFC และพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ National 
Trade Facilitation Agreement (TFA) ผFานกิจกรรมการประชุมแบบตัวตFอตัวและออนไลน_ และการศึกษาข3อมูล 

(3) การวิเคราะห&ช�องว�างเก่ียวกับการจัดทําระบบอัตโนมัติเพ่ือพัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW) เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ โดยการให3คําแนะนําทางเทคนิคเก่ียวกับการดําเนินการสภาพแวดล3อม
ของ NSW ซ่ึงจะหมายรวมถึง (ก) การประชุมเชิงปฏิบัติเก่ียวกับสภาพแวดล3อมของ NSW ท่ีจะแนะนําผู3เข3ารFวม
ประชุมให3รู3จักกับแนวคิดของ Single Window การเชื่อมข3อมูล (ท่ีสามารถเป�ดเผยตFอสาธารณะได3) ข3อมูลและ
กฎหมาย และการประสานงานรFวกันของกระบวนการการค3าผFานแดนท่ีจะเอ้ือตFอการพัฒนา NSW และ (ข) การ
จัดทํารายงานเก่ียวกับการเตรียมความพร3อมของ NSW เพ่ือมอบให3 NTFC นอกจากนี้ ยังดําเนินการวิเคราะห_
กระบวนการทางธุรกิจและรื้อระบบท่ีเก่ียวข3องกับระบบอัตโนมัติเพ่ือรองรับการนําเข3าและสFงออก โดยจะรวบรวม
สถานะของการดําเนินงานในป|จจุบัน (“as is” Model) ซ่ึงประกอบด3วย Data Catalogue เพ่ือชFวยพิจารณาวFา 
มีการบันทึกข้ันตอนภายในแตFละหนFวยงานไว3ในคูFมือการทํางานหรือไมF รวมถึงการสร3างความรFวมมือของหนFวยงาน 
ท่ีเก่ียวข3องกับระบบอัตโนมัติ การบริหารความเสี่ยงสําหรับระบบ NSW โดยจะวิเคราะห_วFาการบริหารความเสี่ยง
รูปแบบใดท่ีนํามาใช3ในแตFละหนFวยงานท่ีเก่ียวข3อง และกรอบกฎหมายป|จจุบันสําหรับสภาพแวดล3อมของรัฐ 
นิวเซาท_เวลส_ อันเป�นรายงานวิเคราะห_กรอบกฎหมายป|จจุบันและระบุการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใดๆ ท่ีจําเป�นเพ่ือ
สนับสนุนคุณสมบัติเฉพาะของรูปแบบการทํางานใหมFสําหรับสภาพแวดล3อมของ NSW 
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ผลการจัดทําข3อเสนอแนะในการปฏิรูปเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด3านการจัดซ้ือ 
จัดจ3างภาครัฐ (Progress Report of Public Procurement Efficiency on Furthering Business Environment Reforms) 

(1) การทบทวนข2อมูลและข2อจํากัดท่ีค2นพบในการจัดซ้ือจัดจ2างภาครัฐในประเทศไทย โดยจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ และการจัดประชุมแบบออนไลน_เพ่ือนําเสนอประสบการณ_ 
จากนานาชาติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐ และรับฟ|งความคิดเห็นและข3อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 
จากผู3ท่ีเก่ียวข3อง 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริงและการประชุมร�วมกับผู2ท่ีเก่ียวข2องเพ่ือรวบรวมข2อมูลเพ่ือทํา
ความเข2าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ2างภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจากมุมมองของภาครัฐ เพ่ือสรุป
ข3อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ3างของประเทศไทย โดยจะนําเสนอผลการศึกษาจากข3อมูลท่ีมีอยูFเก่ียวกับระบบการ
จัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐในประเทศไทย รวมถึงจัดการประชุมเชิงลึกกับหนFวยงานท่ีเก่ียวข3องกับข้ันตอนการเสนอราคา 
ข้ันตอนการจัดทําสัญญา ระบบการจัดซ้ือจัดจ3างอิเล็กทรอนิกส_ และกรอบกฎหมาย 

(3) การจัดทํารายงานและข2อเสนอแนะสําหรับระบบการจัดซ้ือจัดจ2างภาครัฐของไทย โดยทบทวนระบบ
การจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐของไทย ซ่ึงจะครอบคลุมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข3องกับการจัดซ้ือจัดจ3างภาครัฐในป|จจุบัน
และเครื่องมือทางกฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับการจัดซ้ือจัดจ3างของธนาคารโลกท่ีผFานมา ผนวกกับการทบทวน
วรรณกรรม ตลอดจนข3อคิดเห็นท่ีได3จากการประชุมเชิงปฏิบัติการและข3อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาและจัดทําข3อเสนอแนะในการฝ�กอบรมผู3ตรวจสอบบัญชี ของกรมสรรพากร 

โดยเป�นผลการศึกษาวิเคราะห_รูปแบบและแนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยในด3าน
การจัดการฝ�กอบรมและพัฒนาผู3ตรวจสอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานให3กับกรมสรรพากรในป|จจุบันและอุปสรรคในการ
แปลงผลกําไรทางบัญชีของธุรกิจแบบอัตโนมัติให3เป�นรายได3ท่ีต3องยื่นแบบเสียภาษี ซ่ึงมีข3อค3นพบเบื้องต3นจากการ
หารือกับเจ3าหน3าท่ีระดับอาวุโสของกรมสรรพากร การสัมภาษณ_ผู3มีสFวนได3สFวนเสียจากภายนอก ผู3แทนธุรกิจขนาด
ใหญFและขนาดเล็ก ผู3ให3บริการซอฟท_แวร_ทางบัญชี และผู3ให3คําปรึกษาแกFบริษัทตFางๆ และสัมภาษณ_ผู3ตรวจสอบ
บัญชีท่ีมีท้ังประสบการณ_และวัยวุฒิของกรมสรรพากร พร3อมทบทวนข3อมูลการตรวจสอบท่ีมีอยูF ระหวFางเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม 2565  

ด3านการฝ�กอบรมผู3ตรวจสอบบัญชี พบวFาหลักสูตรการฝ�กอบรมในข้ันแรกมีเนื้อหาคFอนข3างจํากัดและ 
ให3คําแนะนําเบื้องต3นสาหรับการขยายหลักสูตรการฝ�กอบรมในข้ันแรกให3ครอบคลุมหัวข3อการฝ�กอบรมท่ีสําคัญ 
เชFน พ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติทางการค3าในป|จจุบัน การสื่อสารและการเจรจาตFอรอง และความ
ซ่ือสัตย_สุจริต ท้ังนี้ จึงเสนอแนะให3กรมสรรพากรพัฒนาเส3นทางอาชีพท่ีชัดเจนสาหรับผู3ตรวจสอบบัญชี เพ่ือชFวยให3
สามารถรักษาเจ3าหน3าท่ีท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพท่ีจะก3าวไปสูFตําแหนFงท่ีสูงข้ึนตFอไปได3 รวมถึงสFงเสริม 
การคํานวณภาษีแบบอัตโนมัติ โดยการนําระบบท่ีเรียบงFายเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กมาใช3 โดยระบบดังกลFาว
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จะต3องมีการปรับเปลี่ยนผลกําไรทางบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค_ทางภาษีน3อยท่ีสุดและอยูFภายใต3เง่ือนไขการใช3ระบบ
บัญชีท่ีเชื่อถือได3 

ผลการดําเนินกิจกรรมการฝ�กอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของต.างประเทศในการออกแบบใบแจ3งหนี้ 
อิเล็กทรอนิกสM 

การฝ�กอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของตFางประเทศในการออกแบบใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_ให3แกF 
SMEs มีวัตถุประสงค_เพ่ือนําเสนอประสบการณ_จากประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการด3านใบแจ3งหนี้
อิเล็กทรอนิกส_สาหรับ SMEs และการแสวงหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบใบแจ3งหนี้อิเล็กทรอนิกส_
ในป|จจุบัน โดยมีผู3แทนจากหนFวยงานเข3ารFวม ประกอบด3วย กรมสรรพากร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส_ ธนาคารแหFงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะผู3เชี่ยวชาญ 
จากธนาคารโลก 

หลักการเหตุผลและท่ีมาในการฝ�กอบรมครั้งนี้ เป�นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส_
ชFวยให3การปฏิบัติตามข3อกําหนดของผู3เสียภาษีมีความงFายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุFม SMEs เม่ือเตรียมการขอคืน
ภาษีมูลคFาเพ่ิม เนื่องจากข3อมูลจากใบแจ3งหนี้จะถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส_ ซ่ึงผู3เสียภาษีไมFจําเป�นต3องจัดทํา
รายงานภาษีมูลคFาเพ่ิมอีกตFอไป ซ่ึงกรมสรรพากรสามารถจัดทํารายงานเหลFานี้ได3โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใบกํากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส_จะชFวยในการตรวจสอบภาษีมูลคFาเพ่ิมของเจ3าหน3าท่ีภาษี โดยการจับคูFใบแจ3งเล็กทรอนิกส_
ระหวFางผู3ขายและผู3ซ้ือจะเป�นไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงประหยัดคFาใช3จFายในการดําเนินงานของท้ังผู3เสียภาษีและ
หนFวยงานภาครัฐและชFวยให3ข3อมูลมีความถูกต3อง โดยเม่ือระบบอนุญาตให3มีการดึงข3อมูลใบแจ3งหนี้ได3โดยตรงจาก
ระบบบัญชีแล3วนั้น จะสามารถชFวยให3ข3อมูลระหวFางผู3ซื้อและผู3ขายมีความใกล3เคียงกันมากข้ึน 
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