
แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑  

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๕. 
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย  

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 

๕.๒.๓ สร้างกลไก
สนับสนุนการ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

(๑) การยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนา
ร ะบ บ ผ ู ้ ใ ห ้บ ร ิ ก า รท างธ ุ รก ิจ  ( Service 
Provider)  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗.๗๐๕๙ ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้าน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพโดยรวม และ
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ๑๕๐ ราย 

๒. ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท างธุ ร ก ิ จ  (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการพัฒนา ๕ ราย 

พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ที่
ต้องการสนับสนุนผ ู้ประกอบการยุคใหม ่ ให้
สามารถพัฒนาตนเอง นวัตกรรม รวมถึงสินค้า
แ ละบ ร ิ ก าร  ให ้ ส าม าร ถแ ข ่ งข ั น ได ้ ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรก ิจ โดยป ัจจุบ ันอยู่
ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญาจ ้างที่
ปร ึกษาเพื่อมาดำเนินการให้ความรู ้  ความ
เ ช ี ่ ย ว ช า ญ  ท ั ้ ง ใ น ด ้ า น ก า ร บ ่ ม เพาะ 

๔.๐๐ มีการปรบัเปลีย่น
วิธีการในการสรร
หาที่ปรึกษา จึง 
จึงส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน 

- ๐.๐๐ นายสุปรีย ์
เถระพัฒน์ 
ฝ่ายนโยบายและ
แผนส่งเสริม 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๐๙๗ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ 
(Coaching) การเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี ้ยง
ทางธ ุ รก ิจ  (Diagnosing /Mentoring) แก่
ผู้ประกอบการ MSME  

 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๕. 
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันของไทย  
๕.๗ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการ
มุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๓ ส่งเสรมิ
การค้าในรูปแบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยทั้งใน
ภาคการผลิต
และบริการใน
การเข้าถึงตลาด 

การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ให้กับผู ้ประกอบการรายย่อย กิจกรรม
เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย 
Digital Marketing  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๑๐ ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๓. ผู ้ประกอบการม ีช ่องทางการตลาด

ออนไลน์เพ่ิมขึ้น ๒,๔๕๐ ราย 
๔. ผ ู ้ประกอบการได ้ ร ับการ เพ ิ ่ ม ขี ด

ความสามารถในการแข ่ งข ันด ้ าน
การตลาดออนไลน์ ๓,๔๐๐ ราย 

๕. ผู้ประกอบการได้รับการเพ่ิมศักยภาพเชิง
ลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ ๒๕๐ ราย 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยนำหลักการ Digital 
Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการและศักยภาพของสินค้า 

๑๒.๕๕ ในบางพ้ืนที่ไม่
สามารถดำเนินการ
จัดอบรมได้ 
เน่ืองจาก  
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ระลอกใหม่ 
หรือในบางจังหวัด 
ต้องกักตัวตาม
มาตรการของ
จังหวัดน้ัน (ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงาน
โครงการให้ล่าช้า)  
 

ลงพ้ืนที่จัดอบรม
ให้กับผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดที่
สามารถลงพ้ืนที่
จัดกิจกรรมได้ 
โดยจัดเป็นกลุ่ม
ย่อมกลุ่มละไม่เกิน 
๒๐ ราย 
 

๔๖.๘๐๐๓ 
 

นางสาววนิดา  
จรูญเพ็ญ 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๒๐๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โดยการให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์  การเปิด
ร้านค้าออนไลน์ (Plat form /Facebook 
/Line@) Logistics Payment Methods 
เป็นต้น ทั้งผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งลง
พ้ืนที่อบรมให้กับผูป้ระกอบการในพ้ืนที่ที่
สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบัน มี
ผู้ประกอบการที่มชี่องทางการตลาด
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น ๖๘๙ ราย ได้รับการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดออนไลน์ ๑,๑๔๒ ราย และได้รบั
การเพ่ิมศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจ
ออนไลน์ ๑๑๗ ราย 

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๕. 
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันของไทย  
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 

๕.๙.๒ เร่งรัด
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งใน
ภาคการผลิต
และบริการให้
สามารถแข่งขัน
ได้ 

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SMEs Regular Level)  
งบประมาณที่ได ้ร ับจัดสรร : ๖๕.๔๖๗๕ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๖. ผู้ประกอบการ SMEs หรือบุคลากรใน
ธุรกิจ ได้รับการยกระดับศักยภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ ๓,๐๐๐ ราย 

๑๘.๒๔ ๑. เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคโควิด 
- ๑๙ ทำให้ต้อง
ปรับเปลีย่นแผนใน
การจัดอบรมเป็น
รูปแบบ Online ซึ่ง
มีผู้ประกอบการ
บางส่วนที่ยังไม่
สามารถปรบัตัวเข้า

๑.ให้เจ้าหน้าที่
ติดตามและ
แนะนำพร้อมทำ
คู่มือการเข้าร่วม
ระบบออนไลน์แก่
ผู้ประกอบการ 
ปรับเน้ือหาให้
น่าสนใจเหมือน
รายการทีวี มีการ

๒๖.๑๓๔๓ นายภูมิภักด์ิ 
แผ่นมณี 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๐๕๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๗. ผ ู ้ประกอบการ  SMEs ได ้ ร ับการ
เ ส ร ิ ม สร ้ า งสมรรถนะ เช ิ งล ึก จาก
ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน ในด้านต่าง ๆ 
๑,๐๐๐ กิจการ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ให้แก่ผู ้ประกอบการ ผ่านการอบรมและ 
Workshop เชิงปฏ ิบ ัต ิการ รวมทั ้งให้
คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาเชิ งล ึก ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพ่ิม
มูลค่าสินค้าให้กับสินค้าและบริการ รวม
ไปถึงยกระดับด้านมาตรฐานให้ไ ด้รับการ
ยอมรับของสากล มีผู ้ประกอบการได้รับ
การยกระดับศักยภาพ ดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะด้าน (Workshop) หรือ
ศึกษาดูงานฯ แล้ว ๑,๑๐๔ ราย และได้รับ
การเสร ิมสร ้างสมรรถนะเช ิ งล ึก จาก
ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน ๆแล้ว จำนวน 
๑๐๒ ราย  

กับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้ จึงทำให้
ต้องใช้เวลาและ
ขั้นตอนเพ่ิมเติมเพ่ือ
อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผูป้ระกอบการ
มากขึ้น  
๒.ผู้ประกอบการยัง
ไม่สะดวกให้ที่
ปรึกษาลงพ้ืนที่ อีก
ทั้งผู้ประกอบการ
บางรายมีพนักงาน
ติดเชื้อโควิด -๑๙ 
บางรายไม่อนุญาติ
ให้คนภายนอกเข้า
พ้ืนที่ 

เล่นเกมส์ ร่วม
ตอบคำถาม เพ่ือ
กระตุ้น
ผู้ประกอบการให้
ติดตามตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
๒.จัดหาที่ปรึกษา
ภายในพ้ืนที่
เดียวกับสถาน
ประกอบการ ลง
พ้ืนที่เบื้องต้น 

  (๒) การส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพ่ือ
การขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP)  
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๙.๑๖๗๖ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : 
๑. ม ีฐานข ้อม ู ลหน ่ วยงานว ิ จ ั ย หรื อ

สถาบ ันการศึกษา หร ือศูนย ์ความ

๑๘.๙๕ ๑.หน่วยงาน
เครือข่ายส่วน
ใหญ่เป็นภาครัฐ 
ในสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ จึงไม่
เปิดให้บริการ 
๒.ในสถานการณ์
โควิด-๑๙ 

๑.ปรับรูปแบบ
การประสานงาน
ผ่านระบบ
ออนไลน์แทน 
 
 
๒.ปรับรูปแบบ
เป็นระบบ

๓.๖๐๖๔ นางสาวจันธิดา 
โลหิตศิริ 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาการวิจัยรวมถึง
ฐานข้อมูลภาคเอกชน ๑ ฐานข้อมูล 

๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการ
พัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม หรือแนวทางการต่อยอด
การพัฒนาต่างๆ เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของ SMEs ๑ เครือข่าย 

๓. มีผู้ประกอบการได้รับการต่อยอดการ
พ ัฒนาโดยการนำงานว ิจ ัย  หรือ
เทคโนโลย ี  หร ือนว ัตกรรม หรือ
แนวทางการพัฒนาต่างๆ ไปใช้ธุรกิจ 
๑๐๐ กิจการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้
ได้ร ับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำ
วิจัย หรือเทคโนโลยี หรือแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับ
ผ ู ้ประกอบการในการแข่งขันในตลาด
สากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ สู ่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการคัดกรองหน่วยงาน เพ่ือนำมา
จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน และประสาน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือเชิญเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้ง รับ

ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ไม่
สะดวกให้คนนอก
พ้ืนที่เข้าไปดำเนิน
กิจกรรม ณ สถาน
ประกอบการ 

ออนไลน์ และให้ที่
ปรึกษาเครือข่าย
ในพ้ืนที่เข้าสถาน
ประกอบการใน
พ้ืนที่เดียวกัน 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สมัครและคัดเลือกผู ้ประกอบการผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ กิจการ มี
ผู้ได้ร ับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำ
งานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ใน
ธุรกิจแล้ว ๑๐ กิจการ 

  (๓) การยกระดับธ ุรก ิจระดับเร ิ ่ม ต้น 
(Boost up New Entrepreneurs) 
งบประมาณที่ได ้ร ับจัดสรร : ๑๙.๑๙๑๖ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการ
ไ ด ้ ร ั บ ก าร พ ัฒนาย กระด ั บความรู้
ความสามารถ ๕๐๐ ราย 
ยกระดับผู้ประกอบการใหม่และพัฒนา
ธุรกิจ SME ในระยะเริ ่มต้น ให้สามารถ
ริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ โดย
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก
จากผู ้ เช ี ่ยวชาญและมีประสบการ ณ์  
เฉพาะทาง โดยปัจจุบ ันอย ู ่ระหว่างที่
ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เทคโนโลย ีด ิจ ิทัลฯ ดำเนินการสำรวจ
ความต้องการและวิเคราะห ์ศักยภาพ 
(Tech Matching) ของผ ู ้ประกอบการ
๕๐๐ ราย 

๒๙.๓๕ การระบาดของ
โรคโควิด -๑๙ ทำ
ให้ผู้ประกอบการ
บางส่วนไม่พร้อม
ที่จะเข้าร่วม
โครงการ และเป็น
อุปสรรคในการลง
พ้ืนที่ให้คำปรึกษา 
แม้ว่าได้มีการ
ปรับการให้
คำปรึกษาเป็น 
Online แต่ยังมี
ผู้ประกอบการ
บางส่วน/บาง
พ้ืนที่ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่
สมบูรณ์ ทำให้
การสื่อสารในการ
ให้คำปรึกษาเชิง
ลึกค่อนข้าง
ลำบาก 

เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
ได้เป้าหมายตามที่
โครงการกำหนดไว้ 
และใช้ที่ปรึกษา ใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าถึง
ผู้ประกอบการที่มี
อุปสรรคด้านการใช้
ออนไลน์ โดยที่หน่วย
ร่วมดำเนินงาน
ควบคุมที่ปรึกษาให้ได้
คุณภาพตามแผนงาน
ที่วางไว้ 
นอกจากน้ี ยังต้องมี
การติดตามผล
หลังจาก
ผู้ประกอบการนำ
เทคโนโลยีไปปรับใช้ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา

๘.๕๗๖๐ นางสาวพิมพ์พิศา 
รังษีธนานนท์ 
ฝ่ายส่งเสริม
ธุรกิจ SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๖๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จนได้ผลตามที่
คาดหวัง 

 ๕.๙.๓ ส่งเสรมิ
เยาวชนและ
บทบาทสตรีใน
การเป็น
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุค
ใหม่ 

(๑) การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - 
Early Stage : All Stars) 
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๑๑๖.๓๙๙๒ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการ
เข ้าร ับการปร ึกษาและพัฒนาเช ิ งลึก 
๒,๘๐๐ ราย 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ให้
สามารถแข่งขันได้ มีความแข็งแรงในการ
จัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว ทั้งน้ี 
ได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาหน่วยร่วม
ดำเนินงาน และลงนามในสัญญาร ่วม
ดำเนินการแล้ว โดยดำเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
๑,๙๙๙ ราย วินิจฉัยธุรกิจแล้ว ๑,๘๗๑ 
ราย และอย ู ่ระหว่างการพัฒนาแ ละ
ยกระดับผู้ประกอบการเชิงลึก (SME All 
Stars)  ๑,๒๓๒ ราย  

๖.๖๗ ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค 
โควิด-๑๙ รุนแรง
ดังน้ัน ในหลายพ้ืนที่
ทั่วประเทศ ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการ
ภาครัฐ เช่น การใช้
ระบบออนไลน์ใน
การพัฒนาธุรกิจ ซึ่ง
ในบางพ้ืนที่
ผู้ประกอบการยังไม่
มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ส่งผล
ใหก้ารสื่อสารในการ
ให้คำปรึกษาเป็นได้
ค่อนข้างลำบาก 

จัดทีมที่ปรึกษาใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถเข้าถึง
ผู้ประกอบการที่
ประสบปัญหาใน
การใช้ระบบ
ออนไลน์ โดยที่
หน่วยร่วมควบคุม
ที่ปรึกษาให้ได้
คุณภาพตาม
แผนงานที่วางไว้ 
หรืออีกวิธีหน่ึงคือ 
การการให้
คำปรึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์  

๕๑.๔๐๑๙ 
 

นางสาวสิริสุข 
เครือนพรัตน์ 
ฝ่ายส่งเสริม
ธุรกิจ SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๙๑ 

 ๕.๙.๔ ดึงดูด
บุคลากรที่มี
ทักษะสูงเข้ามา
บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ

(๑) โครงการ Train the Coach  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐.๔๕๖ ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. ผู้เข้ารับการลงทะเบียนเป็นโค้ช Biz 

Transformer ๑๐ ราย 
๒. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับคำปรึกษา

จากโค้ช ๑,๐๐๐ ราย 

๓๘.๐๐ - - ๔.๑๑๖๕ นางสาว
กมลวรรณ 
เล็กกระจ่าง 
ฝ่ายสนับสนุน
องค์ความรู้และ
ระบบใหบ้ริการ 
SMEs 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ขนาดย่อมยุค
ใหม่ของไทย 

พัฒนาองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะ
ให้กับผู้ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ (โค้ช) ให้
มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจด้วย
แนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการที่
นำไปสู่ Digital Transformation สู่การเป็น
ที่ปรึกษาที่ชำนาญการ สามารถเป็นตัวช่วย
ให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทาง
เศรษฐกิจยุคใหม่ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูลที่ปรึกษาแล้ว  ๕๐๐ ราย และอยู่
ระหว่างกระบวนรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

๐๒๒๙๘๓๑๔๘ 

 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๗. 
การ พ ัฒนาส ร ้ า งความ
เข้มแข็งจากฐานราก 
๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

๗.๑.๑ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมธุรกิจ
ชุมชนผ่าน 
อัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ 

(๑) การเพ่ิมศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการรายย่อย 
กิจกรรมการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี
จังหวัด (SME Provincial Champions)   
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๔๙.๒๓๗๒ 
ล้านบาท 
เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  : 
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๔๖๒ 
ราย/๔๖๒ ผลิตภัณฑ์-บริการ 

๙.๖๐ เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา - 
๒๐๑๙ จึงทำให้
การจัดกิจกรรม
อบรมที่มีการ
รวมกลุม่คน
จำนวนมากไม่
สามารถ

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนิน
กิจกรรมให้
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ โดย
จัดอบรมใน
รูปแบบออนไลน์
แทน 

๒๒.๑๑๒๑ นายทศพล  
ยูปานนท์ 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๐๔๘ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้
สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการ
ดำเนินธ ุรก ิจ ส ่งเสร ิมการท่องเท ี ่ ยว
ภายในประเทศทั้งในส่วนของเมืองหลัก
เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือสร้าง
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ   
ปัจจุบัน ได้จัดอบรมและการประเมินตนเอง 
(Self - Assessment) แก ่ผ ู ้ ประกอบการ 
๓๖๐ ราย เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนินงาน ในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้
ตรงกับความต้องการตามผลการประเมิน 
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบ ันใน
รูปแบบ coaching จากพี่เลี ้ยง(นักธุรกิจ) 
ตลอดจนคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือสำรวจ
ความต้องการของตลาดและนำมาปรับใชใ้ห้
มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง รวม
จำนวน ๒๔๐ ราย      

ดำเนินการได้ใน
บางพ้ืนที่ 

 ๗.๑.๒ สนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจ
ชุมชนผ่าน
เทคโนโลยี 

(๑) กิจกรรมปั้นดาว  
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๒๕.๐๗๓๗ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  

๒.๖๐ เน่ืองจากปัญหา
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา – 
๒๐๑๙ ส่งผลให้

ดำเนินงานผ่าน
ระบบออนไลน์
แทน 

๑๒.๔๓๖๐ นางสาวอำไพ 
พุฒิแก้ว 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ผลิตหรือธุรกิจชุมชนได้รับการฝึกทักษะ
เพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ หรือลดความ
ส ูญเส ีย/ลดค ่ าใช ้จ ่ าย รวมถ ึ งเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิต/การบริการ และ
ได้รับการส่งเสริมช่องทางการขาย ๑๘๐ 
ราย  ป ัจจุบ ันดำเนินการอบรมเ พ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการใน
พื ้นท ี ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้ จำนวน ๑๐๐  

แต่ละพ้ืนที่ออก
มาตรการ กำหนด
ข้อห้ามในการ
เดินทางและมี
ข้อจำกัดไม่ให้จัด
กิจกรรมทีม่ีการ
รวมกล่มุของคน
หมู่มาก 

และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๔๔ 

 ๗.๑.๓ สร้าง
โอกาสและ
ส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่
ทันสมัยและ
บริการทาง
การเงินของ
วิสาหกิจชุมชน 

(๑) การพัฒนา SME PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
งบประมาณท ี ่ ได ้ร ับจ ัดสรร : ๗.๐๔๕  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. มีระบบ SME PORTAL ที่มปีระสทิธิภาพ

เพ่ิมขึ้น 
๒. มีฐานข้อมูลการส่งเสรมิ SME 

แห่งชาติ 

พัฒนาเว ็บไซต์ smeone.info ซึ ่งเป็น 
Single Platform เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
SME สามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลและการ
ให ้บร ิการของภาครัฐ โดยเป ็นแหล่ง
รวบรวมบร ิการของภาคร ัฐจากทุก
หน่วยงานและยังรวบรวมความร ู้และ
เรื ่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากิน

๓.๓๓ - - ๐.๐๐ นางสาวจิราภรณ์ 
วงศ์เชื้อ 
ฝ่ายสนับสนุน
องค์ความรู้และ
ระบบใหบ้ริการ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๗๓ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ของ SME ให้ได้เรียนรู้เพื ่อนำไปพัฒนา
และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนิน
ธุรกิจ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวน
ลงนามในส ัญญาจ ้ างท ี ่ปร ึกษาเพ่ือ
ดำเนินงานร่วมกับ สสว. 

  (๒) การพัฒนา Application : SME 
CONNEXT เพื่อผู้ประกอบการ 
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๑.๙๘๙๙  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานใน
รูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น (Reward and 
Redeem Features) แ ล ะการ ส ร ้ า ง
ฐานข ้อม ูลผ ู ้ประกอบการ ผล ิตภัณฑ์ 
หรือการบริการแบบออนไลน์ (Market 
Place Online) 

พัฒนาแอปพลิเคช ัน SME CONNEXT 
ซ ึ ่ ง เป ็นช ่องทางในการส ื ่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม 
องค์ความร ู ้  รวมถ ึงสนับสนุนการทำ
ธุรกิจออนไลน์ โดยการสร้างระบบการ
ใ ห ้ ค ะ แ น น แ ล ะก า ร แ ล กคะแ นน 
( Reward and Redeem Features) 
เพื ่อสร ้างแรงจูงใจให้มีการใช้งานใน
รูปแบบดิจิทัลให้มากข ึ้น ปัจจุบ ันอยู่
ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

๕๓.๓๓ เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค 
โควิค - ๑๙ ทำให้
มีข้อจำกัดในการ
ทดสอบ UX Test 
Plan  จึงมีข้อ
กำจัดเรื่องพ้ืนที่ใน
การทดสอบและ
การเดินทางเพ่ือ
ไปทำการทดสอบ 

ดำเนินการ
ทดสอบกับกลุม่
ตัวอย่างในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

๑.๑๒๗๖ นายสาโรจน์   
สดแสงสุก 
ฝ่ายสนับสนุน
องค์ความรู้และ
ระบบใหบ้ริการ 
SMEs 
๐๘๖๓๑๕๖๕๖๕ 
๐๒๒๙๘๓๑๔๘ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT บนมือถือ 
(Mobile Application) ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น โดยพัฒนาระบบคะแนนสะสม 
SME Point ข อ ง ส ม า ช ิ ก บ น  SME 
CONNEXT แอปพล ิ เคช ัน (Reward) 
ปรับปรุงข้อมูลการจัดหมวดหมู่สินค้า
ข อ ง  SME Connext ร ู ป แ บ บ ก า ร 
Design UI ของ  Application แ ล ะมี
แผนการทดสอบ UX Test Plan (User 
Experience) กับกลุ่มตัวอย่าง ๒๐ ราย 

 ๗.๑.๔ ส่งเสรมิ
การลงทุนใน
ชุมชนเพ่ือสร้าง
งานในชุมชน 

(๑) การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชดำร ิ
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร : ๔.๙๖๕๔  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : พัฒนาความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๓๐ ราย 

ส่งเสริมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ทาง
วิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ โดยการเพ่ิมทักษะวิชาชีพ
ท ั ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การ

๔.๒๐   ๑.๙๘๖๑ นายจิรพันธ์  
สกุณา 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหารจัดการ การผลิตและการตลาด 
นำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 

 ๗.๑.๕ สร้าง
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชน 

(๑)  โครงการ SME Academy ๓๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙.๙๖๕๔  ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. มี SME ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ 

SME Academy ๓๖๕ จำนวน 
๑๐,๐๐๐ ราย 

๒. คลังข้อมูลองค์ความรู้  SME 
Academy ๓๖๕ ได้รบัการพัฒนา 

เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการให้ปรบัตัวเข้าสู่ยุค 
Digital โดยการพัฒนาองค์ความรู้ผ่าน
หลักสูตรออนไลน์และสร้างเครื่องมือให้
ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์
ผ่าน Platform “SME Academy 
365” ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนลง
นามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพ่ือมา
ดำเนินงานร่วมกับ สสว. 

๔.๐๐ - - ๐.๐๐ นางสาววิมลสิริ 
เป้าชัง 
ฝ่ายสนับสนุน
องค์ความรู้และ
ระบบใหบ้ริการ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๐๓ 

  (๒)  ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
(SME One-stop Service Center : 
OSS)  

๕๘.๖๐ ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา - 
๒๐๑๙ (COVID-

ปรับแผนการ
ดำเนินงานใหม่  
โดยหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรม ๒ 

๒๖.๓๙๔๓ นางสาวกุลธิดา 
ศรีประเสริฐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๗.๒๐๐๓ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และ

มีข้อมูล SME รายจังหวัด  ๗๗ จังหวัด 
๒. ให ้บร ิการคำปรึกษา แนะนำ หรือ
บริการส่งต่อภาครัฐแก่ผู ้ประกอบการ 
๑๘๐,๐๐๐ ราย 
๓. มีหน่วยงานในพื้นที่ที่ประสานความ
ร ่วมม ือในการส ่งต่อผ ู ้ประกอบการ 
๒๐๐ หน่วยงาน 
๔. บร ิการข ึ ้นทะเบ ียนและปร ับปรุง
ข้อมูลผู้ประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ ราย 

บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นใน
การดำเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
บัญชีและการเงิน การตลาด การบริหาร
จัดการ การผลิต กฎหมาย และด้านอื่นๆ 
รวมถึงบรูณาการความร่วมมือในการส่ง
ต่อความช่วยเหลือไปยังโครงการต่างๆ 
ทั้งที่เป็นของ สสว. หรือภาครัฐและ
เอกชนใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
ผู้เข้ารับบริการแล้ว ๑๐๕,๕๘๕ ราย  

๑๙) ส่งผลต่อการ
จัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ เช่น
กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายที่มี
กำหนดจัดขึ้นใน
เดือนเมษายน 
๒๕๖๔ ทั้ง  ๔ 
ภูมิภาค   
 

ช่องทาง คือ การ
จัดกิจกรรมผ่าน
ช่องทาง online 
และ offline  
โดยคาดว่าจะเริ่ม
ดำเนินงานจัด
กิจกรรมในส่วน
ของภาคเหนือได้
ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔  

ฝ่ายศูนย์
ให้บริการ SMEs 
ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 

นโยบายหลักด้านที่ ๗. 
การ พ ัฒนาส ร ้ า งความ
เข้มแข็งจากฐานราก 

๗.๓ ส่งเสริม
บทบาท
ภาคเอกชนใน

(๑)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค ๔.๐  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๓.๐๗๘๕ 
ล้านบาท 

๖.๕๐ ผลกระทบจาก
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 

ปรับแผนการ
ดำเนินงานใหม่
เป็นรูปแบบ

๐.๐๐ นายภาณุพงศ์  
ไสยสมบัติ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 การช่วยพัฒนา
สังคมและ
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. มีวิสาหกิจชมุชน/สหกรณ์ ได้รบัการ

พัฒนา ๑๕๐ แห่ง 
๒. มีพัฒนาผลิตภัณฑ/์บริการของ

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ ผลิตภัณฑ ์

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก 
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาค
การเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ หรือ
กลุ่ม OTOP เป็นต้น รวมไปถึง 
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) 
ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็น
องค์กรสำคัญในการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือให้มีความเขม้แข็งและสามารถขยาย
โอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น ปัจจุบัน ได้เริ่ม
ดำเนินงานแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
เปิดรับสมัครสหกรณ์/วสิาหกิจชุมชน 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

โคโรนา - ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 
ส่งผลให้มีผู้ให้
สนใจเข้าร่วม
โครงการน้อย  

ออนไลน์ เพ่ือให้
เหมาะสมกบั
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

ฝ่ายสนับสนุน
องค์ความรู้และ
ระบบใหบ้ริการ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๗๑ 

  (๒)  การพัฒนาศักยภาพและช่องทาง
การตลาด เชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ 
SME  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๒.๑๔๒๔ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  

๑๑.๒๘ เน่ืองจากประกาศ
งดการจัดกิจกรรม
ที่มีการชมุนุมของ
กลุ่มคนเน่ืองจาก
สถานการณ์โรค 
โควิด - ๑๙ ทำให้

ดำเนินการรับ
สมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง และหาก
ภายหลังจาก มี

๑๖.๕๔๓๕ นายทิพย์วัชร 
ศรัทธาวัฒนกุล  
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ๑,๖๐๐ กิจการ 

๒. เก ิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐ คู่ 

พัฒนาศ ักยภาพและการขยายฐาน
การค้า และสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจ
ในตลาดต่างประเทศโดยใช้กลไกระบบ
การช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ 
SME ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ทาง
การค้า จัดกิจกรรมทดสอบตลาด เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปัจจุบันได้เร ิ ่มดำเนินงาน
แล้ว โดยได้จัดงานแสดงส ินค้ า สสว.
connext สีสันถิ่นไทย วันที่ ๑๖-๑๙ เม.ย. 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการ
เข ้าร ่วมงานแสดงส ินค้ า จำนวน ๙๐ 
กิจการ และเกิดคู่ธุรกิจแล้ว ๙๐ คู่ 

กำหนดการจัด
งานแสดงสินค้า 
ต้องเลื่อนออกไป 
จึงได้ผลน้อยกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ 

มาตรการผ่อน
คลาย และอนุญาต
ให้ดำเนินกิจกรรม
งานแสดงสินค้าได้
แล้ว จะสามารถ
เริ่มงานได้ทันท ี

และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๒๐๕ 

 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลงานเด่น 

นโยบายหลักด้านที่ 
๑๑  

๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐจัด
ให้มีสนามทดลอง

(๑) การสนับสนุนให้ SME เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

๒๗.๗๘ การตรวจสอบ
คุณสมบัติ/อนุมัติ ผู้
ขึ้นทะเบียน SME 

เพ่ิมจำนวน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ตรวจสอบ

๐.๒๖๓๒๙๐ นายสมยศ   
พิกุลเงิน 

- 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๗  

 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลงานเด่น 

การปฏิรปูการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
๑๑.๗ ปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย 
เพ่ือเอื้อต่อการทำ
ธุรกิจและ 
การใช้ชีวิตประจำวัน 

แนวคิดทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมใหมภ่ายใต้
การกำกับดูแลของ
หน่วยงาน 

งบประมาณท ี ่ ได ้ ร ับจ ัดสรร : 
๓๐.๐๐ ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : มีระบบ
ทะเบียนผู้ประกอบการ และสินค้า
หร ือบร ิการของผ ู ้ประกอบการ 
SME 

สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
ดำเนินมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME 
ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มากขึ้น โดยกรมบัญชีกลางได้ออก
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ
จากผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้น
บัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้
กับ สสว.  
ปัจจุบันดำเนินการในส่วนของการ
พัฒนาระบบ SME เพ่ือการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธภิาพ
สามารถรองรบัการใช้งานจาก
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในอนาคต 
รวมทั้งรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
ผู้ใช้บริการระบบที่จะเพ่ิมจำนวน

เพ่ือการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ไม่
สอดคล้องกับจำนวน
ผู้ขึ้นทะเบียน 

คุณสมบัติ/
อนุมัติ ผู้ขึ้น
ทะเบียน SME 
เพ่ือการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ  

ฝ่ายนโยบายและ
แผนส่งเสริม 
SMEs 
๐๒ ๒๙๘๓๐๙๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๘  

 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลงานเด่น 

มากขึ้นในอนาคต และหาแนว
ทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆ กรมสรรพากร 
NECTEC รวมทั้งการสร้างการรบัรู้
ในวงกว้าง โดยแพร่มาตรการฯ 
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง TV หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ 

มีผลการขึ้นทะเบยีน SME เพ่ือการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 
๒๘,๐๔๓ ราย (ข้อมลู ณ วันที่ ๓๑ 
พ.ค. ๒๕๖๔)  

 
 

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายเร่งด่วนเรื ่องที่ ๓  
มาตรการเศรษฐก ิ จเ พ่ือ
รองร ับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 
 

๓.๔ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

(๑) การส่งเสรมิความรู้ให้กับ SMEs ใน
การปอ้งกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามมาตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถและส่งเสรมิความรู้ให้กับ 
SMEs ในการป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๒๕.๐๐ ล้านบาท  
เป้าหมายการดำเนินงาน :  

๖๕.๒๑ จากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ
โควิด-๑๙ ทำให้
ส่งผลต่อการนำเข้า
และส่งออกของ
ผู้ประกอบการที่
ลดลงซึ่งกระทบ
ต่อเน่ืองถึงการ
ป้องกันความเสี่ยง

ประชาสมัพันธ์ผ่าน
หน่วยงานต่างๆ 
ของภาครัฐเพ่ิมเติม 
เช่น หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม เป็น
ต้น เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่ยังพอมี
ความสามารถใน

๑๑๓.๔๖๖๓ นายพริศการ 
จันทโรทัย 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๒๘๓ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๑๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- MSME ที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
๒,๐๐๐ ราย 
- MSME ที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ มีประสบการณ์และสามารถใช้
เครื ่องมือป้องกันความเสี ่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ๒,๐๐๐ ราย 

สร ้างความร ู้ความเข้าใจและช่วยเหลือ 
MSME ด้านการป ้องกันความเส ี ่ยงจาก
อัตราแลกเปลี ่ยน ซ ึ ่งจะช ่วยให้ MSME 
สามารถปร ับตัวและร ับม ือกับสภาวะ
แวดล้อมที่มีความผันผวนสูงขึ้นได้ในระยะ
ยาว  โดยทำให้ MSME ที่ประกอบธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ ม ีความร ู้ความ
เข้าใจในเรื ่องการป้องกันความเสี ่ยงจาก
ความผันผวนของค่าเงินบาท จำนวน 
๑,๒๘๓ ราย และ MSME ที่ประกอบธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ มีประสบการณ์
และสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยน 
จำนวน ๗๓๕ ราย 

จากอัตรา
แลกเปลี่ยนและการ
ใช้ค่าธรรมเนียม
การค้าระหว่าง
ประเทศที่ลดลงไป
ด้วย อีกทั้งเป็นช่วง
ที่ผู้ประกอบการ
ไมไ่ด้ให้ความสนใจ
ในการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู้ 
ถึงแม้ว่าจะ 
มีการปรับเปลีย่น
รูปแบบเป็นการ
อบรมผ่าน online 
เพ่ิมมากขึ้น 

การส่งออก ให้เกิด
ความสนใจเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น 

นโยบายเร่งด่วนเรื ่องที่ ๖ 
ก าร ว า งร ากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 

๖.๔ การพัฒนา
ทักษะของ
ผู้ประกอบการ
อัจฉริยะทั้งใน

(๑) การสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME 
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๕๘.๙๖๘๖ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  

๒๕.๘๘ เน่ืองจาก
สถานการณ์
ระบาดโรคโควิด - 
๑๙ จึงไม่สามารถ

ปรับรูปแบบการ
ฝึกอบรม แผนการ
ดำเนินงาน รวมถึง
ติดตามสถานการณ์

๒๔.๒๐๕๗ นางกฤติญา  
เทพสุทธิ์ 
ฝ่ายส่งเสริมธรุกิจ 
SMEs 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๒๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง 
ขนาดย่อม 
เกษตรกรรวมถึง
ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ 

- มีเครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาและ
เชื ่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ จำนวน ๓๐ 
คลัสเตอร์ 
- มีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ทั้งในระยะสั้น (๑ 
ปี) ระยะกลาง (๓ ปี) และระยะยาว (๕ ปี) 
จำนวน ๓๐ แผน 
- ผู ้ประกอบการ MSME จำนวน ๔,๐๐๐ 
ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการ
ดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ 
- เกิดผู ้นำ และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ 
(CDA) จำนวน ๘๐ ราย 
 

ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในคลัสเตอร์
เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
ม ี ศักยภาพในการแข ่งข ันโดยการนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจ ัยมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และ
บร ิการให ้ม ีม ูลค่ามากข ึ ้น สามารถ
แข ่ งข ันในตลาดได ้  รวมถ ึ งพ ัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาด 
โดยสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดใน
เชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งสร้างนวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือ
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาวะการณ์  
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ MSME จำนวน 
๒,๖๔๗ ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ จาก

ดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
รวมกลุม่และ
เชื่อมโยงใน
รูปแบบคลัสเตอร์
ได้ ตามประกาศ 
พรก. ฉุกเฉิน ใน
การรวมกลุม่ จัด
ประชมุ สัมมนา  

ในพ้ืนที่การจัด
กิจกรรม และกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
และการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าของ
กลุ่มคลัสเตอร์ ทาง 
Application Line 
ทางโทรศัพท์ และ 
Email 

๐๒๒๙๘๓๒๙๓ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๒๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การ เข ้ าร ่ วมก ิจกรรมฝ ึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ในการ
ดำเน ินธ ุ รก ิจ ให ้ก ับ เคร ือข ่ าย จาก
กิจกรรมดังกล่าวเกิดเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 
๒๒ คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ 
ปลากัด คล ัสเตอร ์โกโก ้ คล ัสเตอร์  
Digital Content คล ัสเตอร ์ไม ้ดอกไม้
ป ร ะ ด ั บ  ค ล ั ส เ ต อ ร ์  Health and 
Wellness Economy  
และมีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวแล้ว จำนวน ๑๐ แผน
ประกอบด้วย แผนพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด 
๖ แผน แผนพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ ๔ แผน 

  (๒) การส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนา
เพ่ือการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE 
UP)  
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร : ๙.๑๖๗๖ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : 
๑. ม ีฐานข ้อม ูลหน ่วยงานว ิจ ัยหรือ

สถาบ ันการศึกษา หร ือศูนย ์ความ
เช ี ่ยวชาญ ในแต่ละสาขาการว ิ จัย
รวมถ ึ งฐานข ้อม ูลภาคเอกชน ๑ 
ฐานข้อมูล 

๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการ
พัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม หรือแนวทางการต่อยอด

๑๘.๙๕ ๑.หน่วยงาน
เครือข่ายส่วนใหญ่
เป็นภาครัฐ ใน
สถานการณ์โควิด-
๑๙ จึงไม่เปิด
ให้บริการ 
๒.ในสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ 
ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่สะดวกให้
คนนอกพ้ืนที่เข้าไป
ดำเนินกิจกรรม ณ 
สถานประกอบการ 

๑.ปรับรูปแบบ
การประสานผ่าน
ระบบออนไลน์
แทน 
 
 

๒.ปรับรูปแบบ
เป็นระบบ

ออนไลน์ และให้ที่
ปรึกษาเครือข่าย
ในพ้ืนที่เข้าสถาน
ประกอบการใน
พ้ืนที่เดียวกัน 

๓.๖๐๖๔ นางสาวจันธิดา 
โลหิตศิริ 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๒๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การ พ ั ฒนาต ่ า งๆ  เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง
ความสามารถในการแข ่งข ันของ 
SMEs ๑ เครือข่าย 

๓. มีผู ้ประกอบการได้รับการต ่อยอด
การพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือ
เทคโนโลย ี หร ือนวัตกรรม หรือ
แนวทางการพัฒนาต่างๆ ไปใช้ธุรกิจ 
๑๐๐ กิจการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้
ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำ
วิจัย หรือเทคโนโลยี หรือแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาด
สากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ สู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการคัดกรองหน่วยงาน เพ่ือ
นำมาจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน และ
ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือเชิญเป็นหน่วยงานเครือข่าย
ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พร้อมทั้ง รับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๑๐๐ กิจการ มีผู้ได้รับการต่อ
ยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือ



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ท่ี  ๒๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทาง
การพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ในธุรกิจแล้ว ๑๐ 
กิจการ 

 
 
 
ผู้รายงาน    น.ส.บุษกร  เวชเคน        
หน่วยงาน    ฝ่ายติดตามและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑๕๙  ๐๙๕๔๑๖๙๕๙๔ 
ข้อมูล ณ      วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 


