
แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑  

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๕. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแข่งขันของไทย  

๕.๒ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

 

๕.๒.๓ สร้างกลไก
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร
พ ัฒนาข ีดความ 
ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผ ู ้ ป ระกอบการ
รายใหม่ 

(๑) งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ 
สสว. : ระบบจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘.๗๔๑๐   
ล้านบาท 

เป้าหมายการดำเนินงาน : มีการปรับปรุง
และพัฒนาฐาน ข้อมูล MSME และระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME 
๑ ระบบ 

ส ส ว .  ร ่ ว ม ก ั บ ส ำ น ั ก ง า น พ ั ฒน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาฐานข้อมูล 
MSME และระบบการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง
ภาครัฐสำหรับ MSME ให้ทันสมัยและ 
ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ิ ่ มข ึ ้ น  สามารถ
ว ิ เคราะห ์ ประมวลผล และบร ิหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหร ับใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนด
มาตรกา ร ในกา รส ่ ง เ ส ร ิ ม  MSME  
ในอนาคต รวมท ั ้ ง เพ ื ่อเพ ิ ่มโอกาส 

66.33 - - ๒.๕๕๑๗ 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย 
๕.๙๕๓๙ 

นายวรพจน์  
ประสานพานิช
ฝ่ายสนบัสนุน 
องค์ความรู้และ
ระบบให้บริการ 
SMEs 

๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 

 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒  

 

 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งข ันให้แก่ MSME ในการเข้าถึง
ระบบการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐ โดย
ดำเน ินการปร ับปร ุ งและพ ัฒนาฐาน  
ข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐสำหรับ MSME ในด้านการต่ออายุ 
"หน ั งส ื อร ั บรองการข ึ ้ นทะเบ ี ยน
ผ ู ้ประกอบการ MSME เพ ื ่อการจ ัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ" ปี ๒๕๖๕ หน้าเว็บไซต์ 
https://www.thaismegp.com รวมไปถึง
พัฒนาระบบการรายงานฐานข้อมูลให้ สสว. 
สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ผ่านระบบ 
SuperSet  

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
สามารถเข้าใช้งานการลงทะเบียนระบบฯ 
รวมถึงการส ืบค้นข้อมูลบร ิษ ัท ส ินค้า 
หร ือบร ิ การต ่ างๆได ้  ผ ่ านเว ็บไซต์  
https: / / www. thaismegp. com โ ด ย  
ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซื้อ
จ ั ดจ ้ างภาคร ั ฐสำหร ั บ MSME แล้ ว  
กว่า 609,๐๐๐ ครั้ง  

 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๕. 
การพ ัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแข่งขันของไทย  
๕.๗ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลและ
การมุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

๕.๗.๓ ส่งเสรมิ
การค้าในรูปแบบ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการราย
ย่อยในภาคการ
ผลิตและบริการใน
การเข้าถึงตลาด 

(๑) การพัฒนาระบบตลาดกลางของ 
คล ัสเตอร ์และจัดทำเคร ือข ่ายด้าน
การตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสูค่วามเปน็เลศิ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาและ
ยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เป้าหมายการดำเนินงาน : เพือ่ตอบสนอง
เป้าหมายโครงการพัฒนาและยกระดับ 
คล ัสเตอร ์ต ้นแบบส ู ่ความเป ็นเลิศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สสว.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการ
พัฒนาระบบกลางของคลัสเตอร์ต้นแบบ 
เพื่อให้คลัสเตอร์สามารถใช้ประโยชน์
จากระบบร่วมกัน อาทิ 
 - ระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์และ
จัดทำเครือข่ายด้านการตลาดร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน 
ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมไป
ถึงการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด  
- ระบบ Data Sharing เพื่อใช้เปน็แหล่งข้อมูล
แต่ละคลัสเตอร์ และพัฒนา CDA เพื ่อให้
สามารถด ูแลระบบ Data Sharing ของ 
คลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ระบบอื ่นท ี ่คล ัสเตอร ์สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  

- - - - นางสาวสุนทรีย์  
เจตนานุเคราะห ์
ฝ่ายส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนา
และยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความ
เป็นเลิศ  ทั้ง 2 คลัสเตอร์ ได้แก ่
1. คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป  
2. คลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-  
กัญชง 
ป ัจจ ุบ ัน อย ู ่ ระหว ่างรวบรวมข ้อมูล
ผู้ประกอบการ ทั้ง 2 คลัสเตอร์ เพื่อนำมา
พัฒนาและทำ Website แนะนำผลิตภัณฑ์ 
ข้อมูลข่าวสาร และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับผู ้ประกอบการ ข้อมูลของ
ตลาดทั ้งในประเทศและต ่างประเทศ 
ระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๕. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแข่งขันของไทย  

๕.๙ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม ่

๕.๙.๒ เร่งรัด
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท้ังใน
ภาคการผลติและ
บริการใหส้ามารถ
แข่งขันได้ 

(๑) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เ ข ้ า ส ู ่ ธ ุ ร ก ิ จอนาคต  Next Normal 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐.๒๖๒๒ 
ล้านบาท 

เป้าหมายการดำเนินงาน :  

- ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมการยกระดับ
ความสามารถทางธุรกิจ Technology 
for all จากโค้ชธุรกิจ ๕๐ ราย 

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย ดำเนินการ
สร้างผู ้ประกอบการธุรกิจใหม่ในธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยการให้
โค้ชธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที ่ปรึกษา 
ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์
เฉพาะทาง ในการปรับ วางแผนพัฒนา 
กลยุทธ์(Business Strategy & Execution) 
เพื ่อให้ได้แนวปฏิบัติเพื ่อความสำเร็จ 
ของธ ุรก ิจผ ู ้ประกอบการ ยกระดับ
ความสามารถทางธุรกิจ Technology 
for all จากโค้ชธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กับ Next Normal Trend และเหมาะสม
กับขีดความสามารถ และศักยภาพของ
ผู ้ประกอบการที ่มีอยู ่ ในการพร้อมรับ 
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง  

๑6.๐๐ - - 3.0349 
และมภีาระ

ผูกพันรอเบิกจา่ย 
7.0355 

นางสาวภัทรภร 
ขันธวงศ์  

ฝ่ายส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs  

๐๒๒๙๘๓๒๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงานปัจจุบัน มีผู ้ประกอบการ
จำนวน 162 ราย ได้เพิ ่มพูนองค์ความรู้ 
จากเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่  
1. Value Proposition Canvas และ  
    Workshop จำนวน 54 ราย  
2. Business Model Canvas และ 
    Workshop จำนวน 54 ราย  
3. UX / UI และ Workshop  
    จำนวน 54 ราย 

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมทีมโค้ช
เฉพาะทาง เพื่อวางแผนจับคู่ และการให้
คำปรึกษาในช่วงการพัฒนา Prototype 
และ  ช ี ้ แจงรายละ เอ ี ยด เก ี ่ ย วกั บ
ผ ู ้ประกอบการ และแนวทางการให้
คำปรึกษาแก่ผู ้ประกอบการ ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ 
 

  (๒) โครงการประกวด MSME National 
Awards ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗.๙๗๕๑ 
ล้านบาท 

เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู ้ประกอบการ
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร พ ั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ 
สู ่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ  
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิจการ/๙๐๐ ราย 

31.62 - - 3.0967 
และมภีาระ

ผูกพันรอเบิกจา่ย
4.6451 

นางสาวอารีรตัน์  
พรหมมีศร ี

ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 

๐๒๒๙๘๓๐๗๖ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สสว. ร ่วมกับมูลนิธ ิเพื ่อสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ในการค้นหา MSME  
ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี 
ม ีความโปร ่งใส และม ีธรรมาภิบาล  
เพื่อสร ้างต ้นแบบให ้ เป ็นแบบอย ่าง
สำหรับผู้ประกอบการ MSME และเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้
ผ ู ้ ประกอบการ MSME ต ื ่นต ั วและ
ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศ
และระดับสากล 
ทั ้งนี ้ ได ้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ Website, Facebook, 
Line การประชาสัมพันธ์ผ่านพิธีแถลงข่าว 
และการลงสื่อหนังสือพิมพ์ Online เป็นต้น 
ม ี ผ ู ้ ประกอบการเข ้ าร ่ วมโครงการ  
จำนวน 332 ราย และมีผู้ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ จำนวน 6 ราย  

นอกจากนี ้  ได ้ดำเน ินการจ ัดอบรม
สัมมนา ณ จ.นครปฐม กรุงเทพฯ ชลบุรี
และ ระยอง เพื ่อพัฒนาและยกระดับ 
สู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่
ผ ู ้ประกอบการ จำนวน 127 กิจการ  
346 ราย ในหลักสูตรต่างๆ อาทิ  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ยกระดับผู้ผลิตอาหาร สูม่าตรฐานสากล  
   GHPs, HACCP, ISO 22000  
2. CRM อย่างไร พิชิตใจลูกค้า  
3. การประเมินความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์  
    ตามมาตรฐาน ISO 14971  
    สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์  
    (สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 13485)  
4. เข้าใจกลุม่ลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร  
5. Start  PDPA สิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ  
6. GO Green ด้วยระบบการจดัการ 
   สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO  
   14001  

 ๕.๙.๓ ส่งเสรมิ
เยาวชนและ
บทบาทสตรีใน
การเป็น
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม ่

(๑ )  โครงการนำร ่ อง  “Local SME 
Startup & Scale Up Development : 
วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคม
เข้มแข็ง)” ระยะที่ ๑ ผ่านระบบ SME 
Academy ๓๖๕ ภายใต ้ งานพ ัฒนา
ร ะ บ บ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  SME ACCESS 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

เป้าหมายการดำเนินงาน : 

- - - - นางสาววิลาสินี 
มุ่งดี  

ฝ่ายสนบัสนุนองค์
ความรู้และระบบ
ให้บริการ SMEs 

๐๒๒๙๘๓๒๓๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาหลักส ูตรและองค์ความรู้
เพื ่อให้นักศึกษานำไปเริ ่มดำเนิน
ธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจได้ 

๒. พัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ (กลุ่ม Local SME 
Startup และนักศึกษาที่เป็นทายาท
ธ ุรก ิจในพ ื ้นที่  (กล ุ ่ม Local SME 
Scale Up) 

ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและรวบรวมองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ 
บรรจุไว้ในระบบSME Academy 356 

เพื ่อเตรียมความพร้อมให้กับผู ้ที ่สนใจ 
เข้าเรียนและเพื ่อไม่ให้เกิดอุปสรรค/
ปัญหาสำหรับการเข้าใช้งานของระบบ   

 ๕.๙.๔ ดึงดดู
บุคลากรที่มีทักษะ
สูงเข้ามาบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
ยุคใหม่ของไทย 

(๑) การพัฒนาโครงสร ้างฐานข้อมูล 
ท ี ่ปร ึกษาและระบบ Coach Online 
ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME 
ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื ่อตอบสนอง
เป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ 
SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- - - - นางสาวกมลวรรณ  
เล็กกระจ่าง 

ฝ่ายสนบัสนุนองค์
ความรู้และระบบ
ให้บริการ SMEs 

๐๒๒๙๘๓๑๔๘ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 ยกระด ับระบบการพัฒนาโค้ชและ
ช่วยเหลือผ ู ้ประกอบการ SME ด้วย
ระบบ Online Coaching  
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา
คณาจารย์ที ่มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ 
และมีความสนใจที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือ
พี ่ เล ี ้ยง ในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๗. 
การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 
๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจ
ช ุมชนและผล ิตภัณฑ์
ชุมชน 
 

๗.๑.๑ สร้าง
มูลค่าเพิม่ธุรกิจ
ชุมชนผ่าน 
อัตลักษณ์ของพื้นที ่

(๑) โครงการยกระดับผ ู ้ประกอบการ 
รายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๘๖๖๑ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการ
ได้รับการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
เข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน 
อย. / Nutrition Facts / ระบบบัญชี / 
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ๑,๓๐๐ ราย 
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ
รายย ่อย โดยเฉพาะผู ้ประกอบการ 
OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบ
ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอาทิ การจดทะเบียน
ก า ร ค ้ า / ร ะ บ บ  DBD Registered/ 
มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริม
และยกระดับในด้านต่างๆ โดยมีที่ปรึกษา
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้
และสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการประกอบธ ุรก ิจ การเล ือกใช้
เครื ่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุค
ดิจิทัล /การยกระดับมาตรฐานสินค้า /
การทำบัญชีที ่ถูกต้อง การดำเนินการ
ส่งเสริมและยกระดับการประกอบการ
ดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงมาตรการ และความช่วยเหลือ
ต่างๆ ของภาครัฐ ได้เร็วขึ ้น สะดวกขึ้น 
ส่งผลให้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจ

97.50 - - 14.5890 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย 

16.2556 

นายทิพย์วัชร 
ศรัทธาวัฒนกุล 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๒๐๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ในยุค New Normal และ Next Normal 
ได้อย่างยั่งยืน  
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าสู่ระบบ
ของภาคร ัฐ จำนวนทั ้งส ิ ้น 1,300 ราย 
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียน
ภาคร ัฐ ด ้ านพาน ิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
ทะเบียนการค้าและขอรับมาตรฐาน อย. 
จำนวน 19  ราย และมีกำหนดจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
ผู้ประกอบการ ในพ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดต ่าง  ๆ 
ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย ลพบุรี จันทบุรี 
เลย อุบลราชธานี และ ภูเก็ต 
 

 ๗.๑.๒ สนับสนุน
ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนผ่าน
เทคโนโลย ี

(๑) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS ภายใต้โครงการส่งเสริม
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผ ่ า น ร ะ บ บ  BDS
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐.๐๖๗๙  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. หน ่วยบร ิการทางธ ุ รก ิจ  (SME 

Service Provider)  ไ ด ้ ร ั บ ก า ร
รับรองและขึ้นทะเบียนผ่านระบบ
การให้บริการสนับสนุนด้านการ
พัฒนาธุรกิจ (BDS) ๑๕ หน่วยงาน 

๒. ผู้ประกอบการ SME ที่มาใช้บริการ
บนระบบการให้บริการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาธุรกิจ (BDS) ได้ร ับการ

23.40 - - ๐.๓174 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย  
2.3144 

นางสาวจันธิดา 
โลหิตศิร ิ
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาธุรกิจจากหน่วยบริการทาง
ธุรกิจไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ราย 

๓. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนา SME ระหว ่างหน ่วยงาน 
และการสร้างโอกาสในการส่งต่อ
การให ้บร ิการ SME ระหว่างกัน  
๑ เครือข่าย 

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื ่อง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจ การยกระดับผลิตภาพและ
ศักยภาพทางธุรกิจ มุ่งเน้นการยกระดับ
ธุรกิจ โดยการได้รับมาตรฐานที ่เป็น 
ที ่ยอมร ับ ด ้วยการเพิ ่มปัจจ ัยเสริม 
ในกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผล
การให้บริการ การติดตามผล การดำเนินงาน 
และการพัฒนาระบบรายงานผลและ
วัดผลการพัฒนา SME เพื่อนำข้อมูลการ
รับบร ิการของผ ู ้ประกอบการ SME  
ไปว ิ เคราะห ์และปร ับปร ุงร ูปแบบ 
การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการในอนาคต 

การดำเนินงานปัจจุบัน มีดังนี้ 
-จ ัดประช ุมช ี ้แจงมาตรการ  การให้ 
ความช ่วยเหล ือ อ ุดหน ุน  ว ิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และจัดทำ
หล ักเกณฑ ์การร ับสม ัคร ค ัดเล ือก 
รวมทั้งจัดกลุ่มหน่วยบริการทางธุรกิจ  
-ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ 
SME มาใช้บร ิการหน่วยบร ิการทาง



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ธุรกิจ (SME Service Provider) ที่ได้รับ
การรับรองและขึ้นทะเบียน ผ่านระบบ
การให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ธุรกิจ (BDS)  
ปัจจุบัน มีหน่วยงานได้รับการขึ้นทะเบยีน 
เป ็นผ ู ้ ให ้บร ิการทางธ ุรก ิจก ับ สสว.  
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ที่ได้รับอนุมัติ
จำนวนทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน  
 

 ๗.๑.๓ สร้างโอกาส
และส่งเสรมิการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย
และบริการทาง
การเงินของ
วิสาหกิจชุมชน 

(๑) งานพ ัฒนาระบบให ้บร ิการ SME 
ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙.๔๕๖๓  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : 
๑. มีระบบ SME ACCESS ที่มปีระสิทธิภาพ 

๑ ระบบ 
๒. เกิดองค์ความรู ้ และหลักสูตรบน

ระบบ SME Academy 365 จำนวน 
๑๕๐ เรื่อง 

๓. ผ ู ้ เ ข ้ า ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร  SME Access  
ในมิติต่างๆ ได้รับข้อมูลและสามารถ
ต่อยอดในธุรกิจได้ ๑๐๐,๐๐๐ ราย 

๔. มีผ ู ้ประกอบการ SMEs ที ่ เข ้ารับ
คำปรึกษาจากโค้ช ๑,๐๐๐ ราย 

๕. ม ีท ี ่ปร ึกษาในระบบท ี ่ม ีการให้
คำปร ึกษาแนะนำผู ้ประกอบการ  
๒๕๐ ราย 

บูรณาการส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้บริการ
แก ่ผ ู ้ประกอบการ SME ในร ูปแบบ

33.42 - - 2.9917 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย 

25.2700 

นางสาวพัชรพัชร์ 
พึ่งโพธิ ์
ฝ่ายสนบัสนุนองค์
ความรู้และระบบ
ให้บริการ SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๖๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ดิจิทัลของ สสว. ทั ้งหมด โดยพัฒนา
เช ื ่อมโยงและบูรณาการข ้อม ูลและ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ใช้บริการ 
ทั้ง ๔ Platform ประกอบด้วย  
- ระบบ SME PORTAL 
- ระบบ SME Academy 365 
- ระบบ Coach Online และ 
- Application "SME CONNEXT" 
รวมถึงการพัฒนารูปแบบฐานข้อมูล 
ทีร่วบรวมประวัติการให้บริการแก่ SME  
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้ที ่สนใจ 
เข ้ าร ่ วมโครงการ SME Coach รวมทั้ ง 
จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  
เพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนา
ระบบเพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงกับระบบ
ให้บริการ SME ACCESS ทั ้ง 4 Platform  
( SME ONE / SME Academy 365 / SME 
Coach / SME Connext  )   
 

  ( ๒ )  ก า ร พ ั ฒนา  Application " SME 
CONNEXT" ในรูปแบบ SMART SERVICE  
ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME 
ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- - - - นายสาโรจน์  
สดแสงสุก 
ฝ่ายสนบัสนุนองค์
ความรู้และระบบ
ให้บริการ SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๒๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ 
SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการ
เชื่อมและต่อยอดการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ 
ในรูปแบบออนไลน์ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
การดำเนินงานปัจจุบัน เสร็จสิ้นกระบวนการ
สรรหาที่ปรึกษาในการดำเนินงานเรียบรอ้ยแล้ว 
โดยมี บจก.พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง เป็นที่ปรึกษา
ในการดำเนินงาน 
 

  (๓) การพ ัฒนาและด ูแลระบบ SME 
PORTAL ภายใต้งานพัฒนาระบบใหบ้รกิาร 
SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ 
SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ดำเนินงานพัฒนาอย่างต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการพัฒนาและ
ดูแลระบบ SME PORTAL ให้มีประสิทธิภาพ
ในด้านการเข้าถึงและการพัฒนาข้อมูล 

- - - - นางสาวจิราภรณ์ 
วงศ์เชื้อ 
ฝ่ายสนบัสนุนองค์
ความรู้และระบบ
ให้บริการ SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๗๓ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME 
เพื ่อให ้ผ ู ้ เข ้าใช ้บริการ SME Access  
ในมิติต่าง ๆ ได้รับข้อมูลและสามารถต่อ
ยอดในธุรกิจได้/ 
ปัจจุบัน มียอดผู้เข้าใช้บริการ SME ACCESS 
จำนวนทั้งสิ้น 402,269 ราย 
 

 ๗.๑.๔ ส่งเสรมิการ
ลงทุนในชุมชนเพื่อ
สร้างงานในชุมชน 

(๑) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตาม
แนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๙๖๕๔ ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ๒๓๐ ราย 
สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ส่งเสริมและ
สร ้างความเป ็นผ ู ้ประกอบการให ้กับ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ทางวิชาชีพ
และความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 
เพ ื ่อวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ โดยการเพิ่มทักษะวิชาชีพ
ทั ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างยั ่งยืน รวมทั้ง
การต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด 
นำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
การดำเนินงานปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ
ได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

56.24 - - 1.9861 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย 
2.9792 

นางพราวนภางค์  
ทองสอง 
ฝ่ายประสาน
เครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs 
และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๗๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และภาคปฏิบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ ้น  141 
ราย มีแผนธุรกิจแล้ว 134 แผน โดยเข้าร่วม
การอบรมใน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หล ักส ูตรการปล ูกพ ืชไม ่ ใช ้ดิ น
( Hydroponics) และการเสร ิ มสร ้ าง 
การเป็นผู้ประกอบการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
จำนวน 25 ราย มีแผนธุรกิจที่ได้จากการ
ฝึกอบรมจำนวน 25 แผน 

2) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและ
การเสร ิมสร ้างการเป็นผ ู ้ประกอบการ  
มีผ ู ้ผ ่านการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย  
มีแผนธุรกิจที่ได้จากการฝึกอบรม จำนวน 
45 แผน 

3) หลักสูตรน้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่างๆ  
และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
ม ีผ ู ้ผ ่านการฝึกอบรม จำนวน 33 ราย  
มีแผนธุรกิจที่ได้จากการฝึกอบรม จำนวน 
31 แผน  

4) หลักสูตรร้านกาแฟสดและการเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการ มีผู้ผา่นการฝึกอบรม
จำนวน 33 ราย มีแผนธุรกิจที่ได้จากการ
ฝึกอบรม จำนวน 33 แผน 
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๑๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๑.๕ สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน 

(๑) การพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบ 
SME Academy 365 และพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ SME Academy 365 ภายใต้
งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ 
SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ดำเนินงานพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยพัฒนารูปแบบการใช้งาน
ระบบ SME Academy 365  ที่รองรับ
สื่อสมัยใหม่ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book)  หร ื อพอสแคสต์  เ ป ็ นต้ น  
เพื่อรองรับการส่งผ่านความรู้ที่เหมาะกับ 
Lifestyle และความสะดวกของการใช้
บริการในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ 
ทั้งในศาสตร์ธุรกิจที่เป็นความรู้พื้นฐาน
จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจของ SME 
และองค์ความรู ้ ในการพัฒนาทักษะ 
ที ่สำคัญในเชิงธุรกิจ ผ่านระบบ SME 
Academy 365  

- - - - นางสาววิลาสินี 
มุ่งดี  
ฝ่ายสนบัสนุนองค์
ความรู้และระบบ
ให้บริการ SMEs 
๐๒๒๙๘๓๒๓๕ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงานปัจจุบัน สสว. ร ่วมกับ 
บจก.กิจการค้าร่วมจีที-อัลฟ่า ที่ปรึกษา 
ในการพัฒนาระบบSME Academy 365 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการเข้าถึง
ข้อมูล มีการรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ และพัฒนาข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ประกอบการ SME 

  (๒) งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร 
(ศูนย์ OSS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๘.๐๒๔๒ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และ
มีข้อมูล SME รายจังหวัด  ๗๗ จังหวัด 

๒. ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ หรือ
บริการส่งต่อภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ 
๑๘๐,๐๐๐ ราย 
๓. มีหน่วยงานในพื้นที่ที่ประสานความ
ร่วมมือในการส่งต ่อผ ู ้ประกอบการ 
๒๐๐ หน่วยงาน 
๔. บริการขึ ้นทะเบียนและปรับปรุง
ข้อมูลผู้ประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ ราย 
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริการให้
คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ บัญชีและการเงิน 
การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต 
กฎหมาย และด้านอื่นๆ รวมถึงบูรณาการ

67.44 - - 19.0336 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย  

32.6324 

นางสาวกุลธิดา 
ศรีประเสริฐ  
ฝ่ายศูนย์ให้บริการ 
SMEs ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือ
ไปยังโครงการต่างๆ ทั้งของ สสว. หรือ
ภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ  
ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร  
ทั ้ง ๗๗ จังหวัด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ในด้านต่างๆ แกผู่้ประกอบการแล้ว จำนวน
113,809 ราย ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
แล้ว จำนวน 77,962 ราย 
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๗. 
การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 
 

๗.๓ ส่งเสริม
บทบาท
ภาคเอกชนในการ
ช่วยพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจฐาน
ราก 

(๑) การดำเนินงาน อสสว. ภายใต้งานศูนย์
ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณงานศูนย์ให้บริการ SME 
แบบครบวงจร(ศูนย์OSS) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนอง
เป ้ าหมายงานศ ูนย ์ ให ้บร ิการ SME  
แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
สร้างอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพื ่อดำเนินงานตาม
ภารก ิ จของศ ู นย ์ ให ้ บร ิ ก า ร  SME  
ครบวงจร (ศูนย์ OSS) อาทิ  
- ร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม  
ตามหล ักการพ ื ้นฐานของการเป็น
อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย ่อม (อสสว.) ผ ่านศ ูนย์
ให ้บร ิการ SMEs ครบวงจรในพื ้นที่   
เพื ่อเชื ่อมโยงมาตรการและเครื ่องมือ
สนับสนุนของ สสว. ในการให้คำปรึกษา
หร ื อให้ การสน ั บสน ุ นแก ่ ว ิ สาหกิ จ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
-ให ้คำปร ึกษาแนะนำ เป ็นพ ี ่ เล ี ้ยง
ถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ  
-เช ื ่ อมโยงหน ่ วยงานส ่ งเสร ิ ม SME  
เสนอปัญหา/ความต้องการในพื้นที่  เป็นต้น 

- - - - นางสาวกุลธิดา 
ศรีประเสริฐ  
ฝ่ายศูนย์ให้บริการ 
SMEs ครบวงจร 
๐๒๒๙๘๓๒๒๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

-เสนอแนะแนวทางการส ่งเสร ิมและ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาหรืออุปสรรค
การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในพ้ืนท่ี  
-ปฏิบัต ิหน้าที ่อ ื ่นๆ ตามที ่อาสาสมัคร
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(อสสว.) และ สสว. จะได้พิจารณาเหน็ชอบ
ร่วมกัน 
ปัจจุบันมี อสสว. แล้ว จำนวนทั ้งสิ้น 
1,806 ราย และมีกำหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่และ
การเสวนา อสสว.@อ ุดรธานี  และ 
อสสว.@เชียงใหม่ ในเดือนพ.ค. 65 โดยมี
ผู้แทน 5 เครือข่ายองค์กรเอกชน เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย  
1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2.หอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย  
3.สภาอ ุตสาหกรรมท ่องเท ี ่ยวแห่ ง
ประเทศไทย  
4.สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ 
5.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  

  (๒) งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดัน
ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ 
งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร : ๔.๐๐๐๐ 
ล้านบาท 

27.00 - - ๐.2380 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย 
3.0070 

นายจิรพันธ์  
สกุณา 
ฝ่ายประสาน
เครือข่าย 
ผู้ให้บริการ SMEs 

mailto:อสสว.@อุดรธานี%20และ%20อสสว.@เชียงใหม่
mailto:อสสว.@อุดรธานี%20และ%20อสสว.@เชียงใหม่


แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการ
ได ้ร ับประโยชน์จากสิทธ ิประโยชน์  
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ราย 

พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ 
ที่ขึ้นทะเบียนผู้รับบริการภาครัฐ เพื่อเป็น
การลดต้นทุนในการประกอบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ และ
พัฒนาการให้บริการผู ้ประกอบการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิทธิประโยชน์
เพื ่อการประกอบการจากหน่วยงานต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น เป็นกลไก
หน ึ ่ งในการส ่ งเสร ิ มผ ู ้ ประกอบการ 
ให ้สามารถปรับตัวเข้าสู ่ธ ุรกิจยุคใหม่ 
รวมถึงเมื ่อผู ้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิ
ประโยชน์เพื่อการประกอบการแล้วจะทำให้
ร ับทราบถ ึงข ้อม ูลของผ ู ้ประกอบการ 
ที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมอีกด้วย 
การดำเนินงานปัจจุบัน เสร็จสิ้นกระบวนการ
สรรหาที ่ปร ึกษาเร ียบร ้อยแล ้ว โดยมี   
บจก. ออน อาร์ต ครีเอชั่น เป็นที่ปรึกษา 
ในการดำเนินงาน 

และส่งเสรมิ
นโยบายภาครัฐ 
๐๒๒๙๘๓๑๘๐ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๕  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๑๑  
การปฏิร ูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย เพื ่อเอ ื ้อต่อ
ก า ร ท ำ ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะ 
การใช้ชีวิตประจำวัน 

๑๑.๗.๒ ส่งเสริม
ใ ห ้ ห น ่ ว ย ง า น
ภาคร ั ฐจ ั ด ให ้มี
ส น า ม ท ด ล อ ง
แนวคิดทางธุรกิจ
ผล ิตภ ัณฑ ์  หรือ
นว ั ต ก ร รม ใหม่
ภายใต้การกำกับ
ดูแลของหน่วยงาน 

(๑) โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
(คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. 
๖๔ อนุมตัิให้ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ 
เม.ย.๖๕ และในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕ อนุมตัิให้
ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ ก.ย.๖๕) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๐๐ ล้าน
บาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : มีระบบทะเบียน
ผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ SME 

สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินงาน
มาตรการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐเพ ื ่อให้
ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐมากขึ ้น โดยออกกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างส ินค ้าหร ือบร ิการจาก
ผู ้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพสัดุ
และบัญชีรายชื่อไว้กับ สสว. กฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ให้สิทธิประโยชน์สำหรับ SME ใน 
๒ ล ักษณะ ค ือ การเสนอราคาด้วยว ิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้
แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SME ในการเสนอ 

๑๐๐.๐๐ การรับรู้ในวงกว้างทั้งใน
ส ่วนหน่วยงานของรัฐ
และผู้ประกอบการ SME 

- สสว. ร่วมกับ
กรมบญัชีกลาง 
เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับ
รายละเอียดของ
มาตรการฯ และ
ขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนทั่ว
ประเทศ ทั้ง
แบบออนไลน์
และออฟไลน์ 
โดยในปี ๒๕๖๔ 
ดำเนินการ
ทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง 
๒,๘๕๖ 
หน่วยงาน  
- ดำเนินการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
มาตรการฯ 
อย่างต่อเนื่อง 
และเร่งสรา้ง
การรับรู้ในกว้าง 
ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  อาทิ สื่อ
โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ 
Social Media 

๒๒.๘๗๗๕ 
 

นายสมยศ พิกุลเงิน 
ฝ ่ายนโยบายและ
แผนส่งเสริม SMEs 
๐๒ ๒๙๘๓๐๙๔ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๖  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการ
ที่ไม่ได้เป็น SME และการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)  
ให ้หน ่วยงานของร ัฐจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างกับ
ผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับแรกก่อน 

และเพ ื ่ อเป ็นการสน ับสน ุน SME  
ให ้ เข ้ าถ ึ งการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ างภาครั ฐ  
(SME-GP) สสว. ได ้ดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มาตรการฯ อย่างต่อเนื ่อง 
และเร่งสร้างการรับรู้ในกว้างผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
สื ่อออนไลน์ Social Media และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
กระทรวงการอ ุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่มาตรการฯ 
ให ้ก ับศ ูนย ์ให ้บร ิการ SMEs ครบวงจร  
(OSS -สสว) ช ่วยประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่ าน
หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่  

ทั้งนี ้ ได้ดำเนินการจัดประชุม / สัมมนา / 
อบรมทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง มีผู ้เข้าร่วมงานกว่า 
๘,๓๘๕ ราย เป็นหน่วยงานภาคร ัฐกว่า 
๖,๔๐๖ รายจาก ๒,๘๕๖ หน่วยงาน เป็น
ผู้ประกอบการ ๑,๙๗๙ ราย 

พร้อมกันนี ้ สสว. ได้จัดทำระบบข้ึน
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.thaismegp.com) โดยจำแนกการ
ใช้งานตามกลุ่มเป้าหมายที่กฎกระทรวง

และประสาน
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ  



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๗  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กำหนดค ื อโดยผลการข ึ ้ นทะเบ ี ยน  
SME เพ ื ่ อการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ างภาครั ฐ  
มีผู ้ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 
132,753 ราย แบ่งเป็น 
- นิติบุคคล จำนวน 73,880 ราย 
- บุคคลธรรมดา จำนวน 56,811 ราย 
- วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2,062 ราย  
อนุมัติแล้ว จำนวน 100,534 ราย  
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)  
โดยมี 5 จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด คือ 
1. กรุงเทพมหานคร จำนวน 21,160 ราย 
2. นนทบุรี จำนวน 5,368 ราย 
3. เชียงใหม่ จำนวน 5,195 ราย 
4. ปทุมธานี จำนวน 3,750 ราย และ 
5. นครราชสีมา จำนวน 3,538 ราย 
จำนวนสินค้าและบริการ 1,063,194 
รายการ โดยสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียน
มากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่  
1. เครื่องใช้และอุปกรณส์ำนักงาน จำนวน
196,615 รายการ 
2. วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ 
เครื่องดนตรี เกม ของเล่น  
งานศิลปะ งานฝีมือและการศึกษา จำนวน 
96,848 รายการ 
3. บริการด้านการก่อสรา้งและบำรุงรกัษา
อาคาร  จำนวน 88,441 รายการ 
4. ส่วนประกอบและวัสดสุิ้นเปลืองของ
โครงสร้าง อาคาร สิ่งก่อสร้างและการผลิต 
จำนวน 81,324 รายการ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๘  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและ
โทรคมนาคม จำนวน 53,639 รายการ 
และมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ 
SME ที่ขึ ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ระหว่าง
เดือน ม.ค. – ธ.ค. ๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น 
๕๕๑,๓๖๕.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๓๒ ของมูลค่าการจัดซื ้อจัดจ ้าง
ภาครัฐรวม  

นอกจากนี ้ เมื ่อวันที ่ ๒๓ ส.ค.๖๔ 
สสว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงไทย 
ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.) ธ.ออมสิน ธ.กรุงเทพ 
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย 
และธ.ทหารไทยธนชาต  
โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อพัฒนาส ินเช่ือ 
ของสถาบ ันการเง ินให ้สอดคล ้องกับ 
ความต ้ องการของผ ู ้ ประกอบการ 
ที่ข้ึนทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างไว้
ก ับ สสว. ภาคร ัฐ (THAI SME-GP) เช่น 
สินเชื่อเพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ สินเช่ือ 
Factoring ฯลฯ ครอบคลุมการรับงานภาครัฐ
ตั้งแต่ช่วงก่อนรับงาน (Pre Finance) ช่วงหลัง
ทำสัญญา (Post Finance) รวมถึงร ูปแบบ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๒๙  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  (๒) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๘.๐๐๐๒  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ

เข้าสู ่ระบบทะเบียน SME เพื ่อการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐแก ่  MSME 
๒,๕๐๐ ราย 

๒. ผ ู ้ประกอบการได ้ร ับการพ ัฒนา
ยกระดับศักยภาพ ๕๐๐ ราย 

ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๔  
 
โดยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการใน  
3 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
ยกระดับศักยภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและ
สะท้อนเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจได ้ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบการใน 3 กลุม่อุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย  
1. อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกจิ 
    ที่เกี่ยวเนื่อง 
2. อุตสาหกรรมดิจิทลัและธรุกิจ 
    ที่เกี่ยวเนื่อง 
3. อุตสาหกรรมการบินและธรุกิจ 
    ที่เกี่ยวเนื่อง 

ปัจจ ุบ ัน อ ุตสาหกรรมการแพทย์และ 
ธุรก ิจท ี ่ เก ี ่ยวเนื ่อง และอ ุตสาหกรรม 
ดิจ ิท ัลและธุรก ิจที ่ เก ี ่ยวเนื ่อง ได ้เริ่ม

6.๐๐ - - มีภาระผูกพันรอ
เบิกจ่าย  
๒๗.๙๐๓๓ 

น.ส.สิริสุข  
เครือนพรัตน์  
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๒๙๑ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๐  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกำหนดเกณฑ์
การคัดเลือกและจัดทำแผนการอบรม   
สำหรับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ 
ที ่เกี ่ยวเนื ่อง อยู่ในระหว่างการสรรหา 
ที่ปรึกษา 
 

  (๓) โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการเพื่อ
การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐ - ก ิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ (SME-Restart) – จัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร : ๕๒.๗๐ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน :  
๑. สร้างการรับรู้ในการเข้าสู่ระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๐๐,๐๐๐ ราย 
๒. มีผู้ประกอบการลงทะเบียนในระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๕,๐๐๐ ราย 
๓. ผ ู ้ประกอบการได ้ร ับการพ ัฒนา

ยกระดับศักยภาพ เข้าสู่ระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ๑,๐๐๐ ราย  

ดำเนินงานต่อเนื ่องจากปี ๒๕๖๔ โดย
ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้าง
ความร ู ้  ความเข้าใจแก่ ผ ู ้ประกอบการ 
MSME ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐ และเพื่อสร้างการรับรู้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐในการส่งเสริมผู ้ประกอบการเพื่อ 
เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้ง

17.00 เน ื ่องจากสถานการณ์
การแพร ่ ร ะบาดของ 
COVID 19 ผู้ประกอบการ 
มีความประสงค์เข้าร่วม
การอบรมผ่านทางระบบ 
Zoom มากกว่าเข้ามา
ร ่ วม งาน  ณ  สถานที่  
จัดงาน 

- 0.3376 
มีภาระผูกพนัรอ
เบิกจ่าย 
48.5284 

นางสาวเพชรมณี  
ดาวเวียง 
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๐๘๗ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๑  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
เขา้สู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การดำเนินงานปัจจุบัน ได้มีการจัดประชุม
เพื ่อเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME 
เข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในหลายพื้นที่ 
ทั่วประเทศ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 
เชียงราย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู 
นครปฐม ขอนแก่น และ เพชรบุรี 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๒  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 
๓  มาตรการเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 
 

๓.๔ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

(๑) โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA 
World ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณที ่ได้รับจัดสรร : ๑๘.๗๐๙๖  
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู ้ประกอบการ
ได้รับการยกระดับความสามารถการ
แข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA 
PROACTIVE ๗๐ กิจการ 
สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME 
ภาคบริการ ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศในระดับสูง โดยการ
ดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ ให้สามารถ
สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบ
ในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสร้างนวัตกรรมการบริการ อาทิ เช่น 
การบริการแนวคิดใหม่ (New Service 
Concept)  การพ ัฒนากระบวนการ
ให้บริการใหม่ (New Service Process) 
การให้บร ิการที ่ เหนือความคาดหวัง 
(Beyond Expectation Service) 
การพัฒนาบริการเพื ่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะ (New Market Segment) 
การใช้ข ้อม ูลล ูกค้าเพื ่อก ําหนดและ
ปรับแต่งบริการ (Data Analytics) และ
การสร ้ างโมเดลธ ุ รก ิ จบร ิ การใหม่   
(New Service Business Model) เหล่านี้ 
ให้สอดคล้องกับกระแสนิยมของโลก และ 

54.00 - - 8.3384 

มีภาระผูกพัน 
รอเบิกจ่าย 
10.2269 

นางสาวภัทรภร  
ขันธวงศ ์
ฝ่ายส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs  
๐๒๒๙๘๓๒๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๓  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ในกลุ่มธุรกิจ
โรงแรม ร ้ านอาหาร การท ่องเท ี ่ ยว 
การแพทย์ว ิถ ี ใหม่  การดูแลผ ู ้ส ูงอายุ   
ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบริการจะเป็น
ทัพหน้าของเศรษฐกิจสำคัญในอันที่จะนำ
ประเทศไทยแข่งขันกับเวทีการค้าโลก 

การดำเน ินงานป ัจจ ุบ ัน ม.ศ ิลปากร  
และ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับโค้ชที่ปรึกษา
และผู ้เชี ่ยวชาญ ลงพื ้นที่ ให้คำปรึกษา 
เชิงลึก ณ สถานประกอบการ ครั้ งที่ 1  
มีผ ู ้ประกอบการเข้าร ่วมรับคำปร ึกษา 
จำนวน 47 ราย และจัดกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงาน 
จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่  
1. หลักสูตร SMEs Operation Expert  
2. หลักสูตร SMEs Service Expert   
3. หลักสูตร SMEs Data Expert และ 
4. หลักสูตร SMEs Financial Expert 
 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 
๖ การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 

๖.๔ การพัฒนา
ทักษะของ
ผู้ประกอบการ
อัจฉริยะทั้งในส่วน
ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลาง  
ขนาดย่อม 
เกษตรกร รวมถึง
ผู้ประกอบการ 
ยุคใหม ่

(๑) โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์
ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖.๒๐๕๖ 
ล้านบาท 
เป้าหมายการดำเนินงาน : 
๑. มีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์

แนวการพัฒนาคลัสเตอร์ร ูปแบบ
ต่างๆ ๑ เรื่อง 

37.00 - - 6.3764 
และมภีาระ
ผูกพันรอ
เบิกจ่าย
9.5729 

นางสาวสุนทรีย์  
เจตนานุเคราะห ์
ฝ่ายส่งเสรมิธุรกิจ 
SMEs 
๐๒๒๙๘๓๑๘๒ 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๔  

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. มีคลัสเตอร์ที่เข้ารับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ๒ เรื่อง 

ดำเนินงานต่อเนื ่องจากปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดย สสว. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
เฉพาะกล ุ ่ม ซ ึ ่ งม ีความต ้องการความ
ช่วยเหลือที่แตกต่างกัน และจำเป็นต้องมี
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะ
สำหรับ SME แต่ละกลุ่ม สร้างความเช่ือมโยง
ก ันระหว ่ างผ ู ้ประกอบการตลอดจน
กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาเป็นแนวทางหลัก รวมถึงการบริหาร
จัดการข้อมูล และการวางแผนทรัพยากร
ทา งธ ุ ร ก ิ จ ขอ งคล ั ส ตอร ์ ( Cluster 
Resource Planning) เพื ่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากร 
พัฒนาและยกระดับไปสู่การเป็นคลัสเตอร์
ต ้นแบบ และสามารถขยายผลไปยั ง
กลุ่มคลัสเตอร์ SMEs อื่นๆ ได้ สอดรับกับ
นโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ 
ส ู ่อนาคตในการพัฒนาศ ักยภาพของ
ผ ู ้ ประกอบการย ุ คใหม ่ ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั ่งยืน
ของประเทศต่อไป 
ป ัจจ ุบ ัน สสว.ร ่วมก ับมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๕  

 

 
ผู้รายงาน    น.ส.พรวดี ณ สงขลา        
หน่วยงาน    ฝ่ายติดตามและประเมินผล    
เบอร์ติดต่อ  ๐๒๒๙๘๓๑86  ๐629924298 
ข้อมูล     ณ  วันท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕๖5

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ลาดกระบัง จ ัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปร
รูป ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ มีผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมจำนวน 75 ราย  
 



แบบ กตน. ๒ 

 ห น้ า ที่  ๓๖  

 

 


