
 

 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 
รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565) 

จัดทําโดย 
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

ฝ$ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 

สามารถดาวน'โหลด 

ไฟล'รายงานไตรมาสได*ท่ี QR Code: 

Vision: 

เป4นผู*ชี้นําในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME                  
สู�ความมั่งค่ังอย�างยั่งยืน 
 

Mission: 
บูรณาการ และผลักดันการส�งเสริม MSME    
ของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให* MSME  
สามารถเติบโตและแข�งขันได*ในระดับสากล 

 

Core Value: 
 
Professional  
บุคลากรมีความเป4นมืออาชีพ 
 

Relationship 
มีสัมพันธภาพที่ดีต�อกัน 
 

Ownership 
มีความรักในองค'กร 
 

Service Mind 
มีจิตบริการ 
 

Merit Integrity  
ทํางานโปร�งใสมีคณุธรรม 
 

Excellence 
มุ�งผลสัมฤทธิ์และความเป4นเลิศในผลงาน 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

สารบัญ

บทที่ 01 

02 
บทที่ 

บทที่ 03 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 

ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ 
ภายใต'แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

หน'า 

หน'า 

8 

หน'า 

51 

1 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

บทท่ี 1 การส+งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน1า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 
บทท่ี 

1 
01 งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565  

02 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
 ความเป�นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 
 ความเช่ือมโยงแผนระดับต"างๆ 
 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565  

รายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ตามบทบาทและภารกิจของ สสว. แบ"งการดําเนินงานออกเป�น 4 ยุทธศาสตร0 
- ยุทธศาสตร0ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด8วย BIG DATA 

- ยุทธศาสตร0ที่ 2 พัฒนากลไกการส"งเสริมให8เข8าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

- ยุทธศาสตร0ที่ 3 สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโตและก8าวสู"สากล 

- ยุทธศาสตร0ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค0กรให8มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 

การดําเนินโครงการงบกลาง ป$ 2562 และป$ 2563 - 2564  
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บทที ่1 การส�งเสริม MSME ประจําป� 2565 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01   งบประมาณรายจ+ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565    

สสว. ได8รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 799,190,100 
บาท เป�นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมท้ังได8รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช8เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมทั้งส้ิน 1,224,880,100 บาท สําหรับเป�นค"าใช8จ"ายในการดําเนินงาน
และบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส"งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต8
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

28,902,300
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณรวม

ค+าใช1จ+ายในการดําเนินงาน    
และบริหารกองทุน 

 

02   แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

ค+าใช1จ+ายในการดําเนินงาน 
และบริหารกองทุน  

336,965,300 บาท  (27.51%)  (27.51%) 

(11.31%) 

งบประมาณส+งเสริมและสนับสนุน  MSME
ภายใต1แผนปฏิบัติการฯ  

887,914,800 บาท ( 72.49%)   

ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ด1วย BIG DATA 

1 

(10.96%) 2 
พัฒนากลไกการส+งเสริม
ให1เข1าถึง MSME และ
เศรษฐกิจชุมชน 

(45.94%) 3 

(  4.27%) 
เพ่ิมศักยภาพองคHกร 
ให1มีสมรรถนะสูง 4 

สร1างสังคมผู1ประกอบการ
ให1เติบโตและก1าวสู+สากล 

ความเป*นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการของ สสว. 
สสว. จัดทําแผนยุทธศาสตร0 สสว. ระยะ 5 ป$ มาแล8ว 3 ช"วงระยะเวลา ดังนี้ ช"วงที่ 1 ป$ 2550-

2554 ช"วงที่ 2 ป$ 2555-2559 และปaจจุบัน สสว. ได8จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป$ 2565 ซ่ึงอยู"
ในช"วงที่ 3 ป$ 2560-2565 และได8ขยายระยะเวลาของแผนฯ ให8สอดคล8องกับระยะเวลาของแผน

แม"บทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร0ชาติ อันเป�นผลมาจากสถานการณ0โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 

แผนแม"บทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร0ชาติ อันเป�นผลมาจากสถานการณ0โควิด-19 พ.ศ.
2564-2565 และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศให8 “พร-อมรับ” (Cope) “ปรับตัว” 

(Adapt) “เปลี่ยนแปลงเพื่อพร-อมเติบโต” (Transform) แผนปฏิรูปประเทศด8านเศรษฐกิจ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการส"งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย"อม พ.ศ.2564-2565 โดยมุ"งเน8นให8การช"วยเหลือและพัฒนาให8

ผู8ประกอบการ MSME “อยู�รอด” โดยการบรรเทาปaญหาและฟefนฟูธุรกิจที่ได8รับผลกระทบจาก
สถานการณ0 COVID-19 การปรับเปล่ียนรูปแบบ การลดขนาดธุรกิจ ลดการจ8างงาน เป�นต8น     

“อยู�เป*น” โดยการสร8างความพร8อมให8 SME ในการเข8าสู"การแข"งขันในบริบทใหม"ทางเศรษฐกิจ 
การค8าขายออนไลน0 และ “อยู�ยาว” โดยการสร8างความพร8อมให8กับ SME ในการเข8าสู"การแข"งขัน

ในบริบทใหม"ทางเศรษฐกิจ การแก8ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข8อบังคับ ให8เอื้อต"อการดําเนินธุรกิจ 

อยู+รอด 

อยู+เปJน 

อยู+ยาว 

การบรรเทาปKญหาและฟNOนฟูธุรกิจท่ีได1รับ
ผลกระทบจากสถานการณH COVID-19 
>> ตอบรับสถานการณH 

การสร1างความพร1อมให1 SME ในการเข1าสู+
การแข+งขันในบริบทใหม+ทางเศรษฐกิจ 
>> พร1อมแข+งขันเม่ือฟNOนตัว 

การปรับสภาพแวดล1อมทางธุรกิจให1เกิด
ความสะดวกแก+ SME 
>> สร1างบริการรัฐท่ีครอบคลุม 

Cope 

Adapt 

Transform 

รวมท้ังส้ิน 1,224,880,100 บาท 
 579,190,100 บาท                                      645,690,000 บาท                          1,224,800,100 บาท 
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ท่ีมา: ฝmายกลยุทธ0องค0กร สํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม  

ที่มา: ฝmายกลยุทธ0องค0กร สํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม  
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วิสัยทัศนE: “เป*นผู-ช้ีนําในการขับเคล่ือนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู�ความมั่งค่ังอย�างย่ังยืน” 

พันธกิจ:   บูรณาการ และผลักดันการส�งเสริม MSME ของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให- MSME สามารถเติบโตและแข�งขันได-ในระดับสากล 

ผลสัมฤทธ์ิ: มูลค�าทางเศรษฐกิจ ไม�น-อยกว�า 8,596.0028 ล-านบาท 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

ผู-ประกอบการได-รับการพัฒนา จํานวน 301,884 ราย ผลลัพธE : ร-อยละของผู-ประกอบการได-รับความช�วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70-80 

ผ"านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 27 ก.ค.2564 
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ยุทธศาสตร0ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด8วย BIG DATA HIP 

กลุ"มเปoาหมาย:  
หน"วยงานภาครัฐ เอกชน 
ทั้งในและต"างประเทศ 

เปoาประสงค0:  
เป�นที่ยอมรับในฐานะของผู8ช้ีนําในการขับเคล่ือนและ
เพ่ิมศักยภาพ MSME และมีข8อมูลที่น"าเช่ือถือ ถูกต8อง 
ครบถ8วน ทันสมัยและเป�นประโยชน0 

ตัวช้ีวัด: 
1. จํานวนมาตรการ/แผนงานที่มีผลกระทบสูงต"อ GDP  

(High Impact) ที่ถูกดําเนินการ จํานวน 1 เร่ือง 
2. พัฒนาฐานข8อมูล MSME 1 ฐานข8อมูล  

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
6,000 ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป`าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEท่ี 1 138,550,800 

(ร-อยละ 11.31) 
- 6,000 

1.1  บูรณาการแผนและสร8างความร"วมมือ
ในการส"งเสริม MSME ของประเทศ 
(HIP) 

1. งานบูรณาการเครือข"ายด8านการส"งเสริม SME 
 

7,370,100 2 เร่ือง 6,000 

2. งานจัดทําแผนการส"งเสริม SME 
 

7,057,000 3 เร่ือง - 

3. งานติดตามประเมินผลการส"งเสริม MSME 10,031,900 4 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

4. งานสร8างเครือข"ายความร"วมมือและเสนอแนะ
นโยบายส"งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 

70,032,800 10 
1 

เร่ือง 
งาน 

- 

1.2  พัฒนา เช่ือมโยงฐานข8อมูลและ
วิเคราะห0ผลกระทบทางเศรษฐกิจด8าน 
MSME (Data Center) 

5. งานพัฒนาฐานข8อมูล MSME (Big Data / Master 
Data) 

9,989,100 1 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

6. งานศึกษาข8อมูลเชิงลึกรายพ้ืนที่และพัฒนากลไกการ
เช่ือมโยงระบบส"งเสริม MSME 

18,039,500 2 
1 

เร่ือง 
ระบบ 

- 

7. งาน Data Exchange / Open Data 
 

16,030,400 5 เร่ือง - 

 

ยุทธศาสตร0ที่ 2 พัฒนากลไกการส"งเสริมให8เข8าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน SMART SERVICE 

กลุ"มเปoาหมาย:  
หน"วยงานภาครัฐ เอกชน 
ในพ้ืนที่และผู8ประกอบการ 
MSME 

เปoาประสงค0:  
ผู8ประกอบการเข8าถึงการบริการและสร8างระบบนิเวศ 
ที่สนับสนุนการทําธุรกิจของผู8ประกอบการและใช8งาน 
ได8จริง 

ตัวช้ีวัด: 
3. จํานวน MSME ที่เข8าถึงบริการ Online และ Offline  

ไม"น8อยกว"า 283,450 ราย 
4. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบ

นิเวศเพ่ือการประกอบธุรกิจ 4 ระบบ 

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
265 ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป`าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEท่ี 2 134,280,400 

(ร-อยละ 10.96) 
- 265 

2.1   พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการ
ประกอบการ (Ecosystem) 

8. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและ
ผลักดันให8เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจของ 
MSME 

7,555,700 2 เร่ือง - 

9. งานพัฒนาสิทธิประโยชน0และผลักดันให8เกิดข้ึนจริง
เพ่ือการประกอบการ 
 

4,000,000 2,000 ราย 15 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 ได8ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของ สสว. ซ่ึงแบ"งการดําเนินงานออกเป�น 4 
ยุทธศาสตร0 โดยได8รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 
799,190,100 บาท เป�นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท รวมท้ังได8รับอนุมัติจัดสรร
เงินนอกงบประมาณเพิ่มเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช8เงินคงเหลือกองทุน สมทบ) รวมทั้งส้ิน 1,224,880,100 บาท สําหรับเป�น
ค"าใช8จ"ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส"งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 
887,914,800 บาท ภายใต8แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป$ 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

บทท่ี 1 การส+งเสริม MSME ประจําป� 2565 - หน1า 6 
 

กลยุทธE/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป`าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
2.2   ยกระดับการให8บริการของศูนย0 OSS 

และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ            
(Smart Service) ให8ตอบสนองต"อ
ความต8องการของ SME และ
ผู8ใช8บริการได8จริง 

10. งานศูนย0ให8บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย0 OSS) 68,024,200 180,200 ราย 180 
11. งานพัฒนาระบบให8บริการ SME Access 29,456,300 1 

101,250 
ระบบ 
ราย 

70 

12. งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ 8,474,800 1 ระบบ - 
13. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบ

จัดซ้ือจัดจ8างภาครัฐ 
8,741,000 1 ระบบ - 

 

ยุทธศาสตร0ที่ 3 สร8างสังคมผู8ประกอบการให8เติบโตและก8าวสู"สากล SMART SME 

กลุ"มเปoาหมาย:  
ผู8ประกอบการ MSME  
รายประเด็นและเฉพาะกลุ"ม 

เปoาประสงค0:  
สร8างสังคมผู8ประกอบการที่เข8มแข็ง 

ตัวช้ีวัด: 
5. จํานวนผู8ประกอบการใหม"และผู8ประกอบการ MSME  

ได8รับการพัฒนาศักยภาพ ไม"น8อยกว"า 18,434 ราย 

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
2,331.0028 ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป`าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEท่ี 3 562,742,100 

(ร-อยละ 45.94) 
- 2,331.0028 

3.1  ส"งเสริมการเร่ิมต8นธุรกิจ  
      (Early Stage/Startup) 

15. โครงการพัฒนาผู8ประกอบการใหม"เข8าสู"ธุรกิจอนาคต  
     Next Normal 

10,262,200 50 ราย 150 

3.2  พัฒนาผู8ประกอบการรายย"อยให8
ประกอบธุรกิจอย"างมืออาชีพ (Micro) 
(Formalization) 

16.  โครงการยกระดับผู8ประกอบการรายย"อย  
      (MSME Step up) 

30,866,100 1,300 ราย 100 

17.  โครงการพัฒนาผู8ประกอบการเพ่ือสร8างความ
เข8มแข็งแก"ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

4,965,400 230 ราย 6 

3.3  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย"อมให8ก8าวสู"ธุรกิจใหม" (Small & 
Medium) 

18. โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 18,709,600 70 ราย 70 

3.4  พัฒนาและยกระดับผู8ประกอบการ
ต8นแบบ (Strong / Idol) 

19. โครงการประกวด MSME National Awards 7,975,100 2,060 ราย 40 

20. โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร0ต8นแบบ 
     สู"ความเป�นเลิศ 

16,205,600 1 
2 

เร่ือง 
คลัสเตอร0 

200 

3.5  ส"งเสริมและมุ"งเปoาผู8ประกอบการ
(Focused Target) 

21. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ8าง 
     ภาครัฐ 

28,000,200 3,000 ราย 120 

22. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ8าง 
     ภาครัฐ (SME Restart) 

52,700,000 6,000 ราย 240 

23. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS 20,067,900 200 ราย 120 
24. โครงการส"งเสริมผู8ประกอบการผ"านระบบ BDS  
     กิจกรรมช"วยเหลือผู8ประกอบการให8สามารถดําเนิน 
     ธุรกิจต"อไปได8 (SME Restart)-BDS 

372,990,000 5,524 ราย 1,285.0028 
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ยุทธศาสตร0ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค0กรให8มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) SMART Organization 

กลุ"มเปoาหมาย:  
บุคลากร สสว. 

เปoาประสงค0:  
พัฒนาองค0กรให8มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานและทิศทางขององค0กร 

ตัวช้ีวัด: 
6. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ไม"น8อยกว"า 4.1500 คะแนน 
7. ปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ จํานวน 10 กระบวนการ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช8ในการปฏิบัติการ ไม"น8อยกว"า 

2 ระบบ 

มูลค"าทางเศรษฐกิจ: 
- ล8านบาท 

 

กลยุทธE/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) เป`าหมาย 
   งาน/โครงการ มูลค�าทางเศรษฐกิจ  

(ล-านบาท) 
 รวมยุทธศาสตรEท่ี 4 389,306,800 

(ร-อยละ 31.78) 
- - 

4.1  ปรับโครงสร8างองค0กรให8สอดคล8อง 
      กับบทบาทภารกิจองค0กร 

25. งานทรัพยากรมนุษย0 
 

10,108,500 245 ราย - 

4.2   ยกระดับการบริหารจัดการสู" Smart 
Office 

26. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงาน 
       จัดการสํานักงาน Smart Office 

16,960,700 2 ระบบ - 

      
4.3   ผลักดันองค0กรให8เน8นประสิทธิผลและ

มีธรรมาภิบาล 
27. งานสนับสนุนและวางแผนองค0กร 
 

3,000,000 2 เร่ือง - 

28. งานพัฒนาองค0กรตามแนวทาง PMQA 4.0 2,000,000 1 เร่ือง - 
29. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
       และนโยบายรัฐ 

12,332,100 1 เร่ือง - 

30. งานบริหารจัดการด8านการเงิน 7,940,200 2 เร่ือง - 
ค"าใช8จ"ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน 336,965,300 - - - 

 

งบประมาณรวม (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 579,190,100 บาท เงินนอกงบประมาณ 220,000,000 
บาท และขอใช-เงินคงเหลือกองทุน เพ่ิมเติม 425,690,000 บาท) 

1,224,880,100   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการดําเนินโครงการงบกลาง ป$ 2562 และป$ 2563 - 2564 ท่ีได8รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม และอยู"ระหว"างดําเนินการ 
ประกอบด8วย  

(1) ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได-แก�  

(1.1) โครงการสนับสนุนให8 SME เข8าถึงการจัดซ้ือจัดจ8างภาครัฐ งบประมาณ 30,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565   

(2) ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป*นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได-แก� 

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)  
 งบประมาณ 20,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  
(2.2) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3  
  (Doing Business Phase 3) งบประมาณ 40,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2566  

(3) ป� 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได-แก� โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย งบประมาณ 10,000,000,000 บาท 

(3.1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย ดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อมแห"งประเทศไทย (ธพว.) 
ได8รับวงเงินจัดสรร 5,000,000,000 บาท ส้ินสุดแล8วเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

(3.2) โครงการ บสย. SMEs สร8างไทย ดําเนินการโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม (บสย.) ได8รับวงเงินจัดสรร 
5,000,000,000 บาท ส้ินสุดวันท่ี 19 กุมภาพันธ0 2573 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

บทท่ี 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการที่สําคัญ ภายใต/แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 - หน/า 8 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน/โครงการท่ีสาํคัญ 
ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป& 2565 

บทท่ี 
2 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  

 ความเป�นมา 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565  
 ผลการดําเนินงานช"วงเดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 

ผลการดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563-2564 ท่ีได-รับ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม และอยู"ระหว"างดําเนินการ ประกอบด-วย  

 ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได-แก" 
(1) โครงการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ  

 ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป�นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และ
โครงการอ่ืนๆ ได-แก" 
(1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) 
(2) โครงการศึกษาเพื่อขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะท่ี 3 

(Doing Business Phase 3) 

 ป� 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได-แก" โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย 
(1) โครงการสนับสนุน SMEs รายย"อย ดําเนินการโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย"อมแห"งประเทศไทย (ธพว.) 

(2) โครงการ บสย. SMEs สร-างไทย ดําเนินการโดย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย"อม (บสย.) 
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บทที ่2 ผลการดําเนนิงาน/โครงการท่ีสําคญั ภายใต�แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจาํป& 2565 

 
 

 

 ความเป&นมา  
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 

ผลการดําเนินงานถึงไตรมาสท่ี 3 (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) ของแผนปฏิบัติการของ สสว. 
ประจําป� 2565 พบว"า มีผู-ประกอบการใหม"และผู-ประกอบการ MSME ได-รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถ
เข-าถึงการบริการของภาครัฐผ"านรูปแบบ Online และ Offline รวมท้ังส้ิน 767,489 ราย (เป̂าหมาย 301,884 
ราย) และก"อให-เกิดมูลค"าทางเศรษฐกิจโดยรวมแล-ว 5,006 ล-านบาท (เป̂าหมาย 8,596.0028 ล-านบาท)

        ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 
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 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ผ"านการดําเนินงาน/โครงการ 4 ยุทธศาสตร_  
 

• ยุทธศาสตร/ท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด6วย BIG DATA บูรณาการ 
เพื่อให-เกิดประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการทํางานขององค_กร สร-างความร"วมมือระหว"างหน"วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  

 สสว. บูรณาการผลักดันการขับเคล่ือนการคืนภาษีมูลค"าเพ่ิม (VAT) ให-กับผู-ประกอบการ 
SME ต"อเน่ืองมาต้ังแต"ป� 2564 จนถึงปcจจุบัน โดยผลจากการผลักดันของ สสว. ร"วมกับกรมสรรพากรในการจัดทํา
และปรับปรุงข-อมูล SME ส"งออกท่ีขอคืน VAT ให-เป�นปcจจุบัน เพื่อให-สถาบันการเงินใช-เป�นข-อมูลหลักในการ
พิจารณาความเส่ียงของผู-ประกอบการ SME สําหรับการกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม
เพื่อช"วยเหลือและจูงใจผู-ประกอบการ SME ท่ีอยู"ระหว"างการรอขอคืนภาษี VAT ส"งผลให-เกิด "การคืน
ภาษีมูลค"าเพ่ิม (VAT) ให-กับผู-ประกอบการ SME (รายท่ีมีคุณสมบัติครบถ-วน)" คิดเป�นเงินภาษีมูลค"าเพิ่มท่ีคืนกว"า 
5,000 ล-านบาท ท้ังน้ี เพ่ือให-เกิดประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการดําเนินงานส"งเสริม สสว. จึงได-บูรณาการความ
ร"วมมือกับหน"วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ"านกลไกต"างๆ ดังน้ี 

(1) บูรณาการขับเคล่ือนการส>งเสริม SME  
(1.1) แผนการส>งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570)   

ผ"านความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ (สศช.) เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ_ 2565 ซ่ึง สศช. 
มีความเห็นและขอให-หน"วยงานทบทวนความเก่ียวข-องของหน"วยงานกับเป̂าหมายแผนแม"บทย"อยของแผนแม"บท
ภายใต-ยุทธศาสตร_ชาติ ตามองค_ประกอบและปcจจัยของห"วงโซ"คุณค"าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand 
: FVCT) และในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานส"งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ครั้งท่ี 
5/2565 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2565 รับทราบประเด็นสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา SME ท่ีให-เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ในช"วงระยะของแผนการส"งเสริมฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) จํานวน 10 เรื่อง ดังน้ี 

- ด-านปcจจัยแวดล-อมในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด-วย เรื่องท่ี 1 ศูนย_กลาง 
บริการข-อมูลสําหรับธุรกิจ (SME Portal) เรื่องท่ี 2 การขยายผล BDS ให-เป�นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา SME เรื่อง
ท่ี 3 การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุน SME และเรื่องท่ี 4 การส"งเสริม SME เข-าสู"ระบบ (Formalization) 

- ด-านการเข-าถึงแหล"งเงินทุน ประกอบด-วย เรื่องท่ี 5 การสร-างความรู-พื้นฐานทาง
การเงิน (Financial Literacy) และเร่ืองท่ี 6 การขยายบทบาทการคํ้าประกันสินเช่ือ  

- ด-านการพัฒนาศักยภาพผู-ประกอบการ ประกอบด-วย เรื่องท่ี 7 การปรับสู"การทํา
ธุรกิจบนฐานดิจิทัล และเรื่องท่ี 8 การยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรม  

- ด-านโอกาสทางการตลาด ประกอบด-วย เรื่องท่ี 9 การเข-าถึงตลาดภาครัฐของ
สินค-ามูลค"าสูง และเรื่องท่ี 10 การเช่ือม SME เข-าสู"ห"วงโซ"อุปทาน (Global Value Chain) 
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(1.2) ร>างโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเปDาหมายตามยุทธศาสตร/ชาติ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2567 ผ"านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 6/2565 เม่ือ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีความคืบหน-า ดังน้ี 

(1.2.1) สสว. ดําเนินการทบทวนความเก่ียวข-องของหน"วยงานกับเป̂าหมาย
แผนแม"บทย"อยฯ ตามองค_ประกอบและปcจจัยของห"วงโซ"คุณค"าของประเทศไทย รวมท้ังได-นําประเด็นสําคัญในการ
ขับเคล่ือนแผนการส"งเสริมฯ ฉบับท่ี 5 จํานวน 10 เรื่อง และตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ_ตามท่ีได-รับแจ-งจัดสรรตาม
ร"างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 เบ้ืองต-น รวมท้ังนําผลการดําเนินงาน
โครงการ Flagship ของ สสว. ป� 2565-2566 มาทบทวนเป̂าหมายตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ป� 
(พ.ศ.2566-2570) และในส"วนร"างแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2567 เพ่ือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทําโครงการเพ่ือขับเคล่ือนฯ ประจําป�งบประมาณ 2567-2570 และร"างข-อเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนฯ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2567 ร"วมกับ สศช.  

(1.2.2) รวบรวมข-อมูลความต-องการของผู-ประกอบการ SME เพื่อใช-ในการ
กําหนดเป^าหมายของร"างโครงการเพื ่อขับเคลื่อนการบรรลุเป^าหมายตามแผนยุทธศาสตร_ชาติ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2567 โดย 3 ลําดับแรกที่ผู-ประกอบการมีความต-องการให-ภาครัฐช"วยเหลือมากที่สุด คือ ด-าน
การตลาด เป�นลําดับแรก รองลงมาคือ ด-านการเงิน และด-านเทคโนโลยี  
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(1.2.3)  สศช. ผ"านร"างแผนการส"งเสริมฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2566-2570) และให- 

สสว. ทําหน-าท่ีเป�น System Integrator มีบทบาทและอํานาจหน-าท่ีท่ีชัดเจนในการกํากับดูแลการส"งเสริมอย"างเป�น
ระบบ และเพ่ือให-การดําเนินงานส"งเสริม SME ในป� 2567 ตอบสนองต"อความต-องการของผู-ประกอบการ และบทบาท
ของ สสว. จึงได-นําข-อมูลความต-องการของผู-ประกอบการ SME มาใช-เป�นแนวทางในการดําเนินงานในป� 2567 ดังน้ี 

ภา
รก

ิจ 

Ease of Doing Business ข6อมูล/ความรู6 ส>งเสริมแบบมุ>งเปDา 

คว
าม

ต6อ
งก

าร
 S

M
E - สิทธิประโยชน_ (8) 

- กฎหมาย (9) 
- ตลาด (1) 
- การเข-าถึงแหล"งเงินทุน (2) 
- ความรู-ในการประกอบธุรกิจ (4) 
- พัฒนาทักษะแรงงาน (6) 
- ข-อมูล (7) 

- ตลาด (1) 
- เทคโนโลยี (3) 
- มาตรฐาน (5) 

(1.2.4) จัดทําร"างโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป̂าหมายตามยุทธศาสตร_ชาติ 
(Flagship) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2567 คือ โครงการ “MSME Open Data Gateway Phase II” มีเป̂าหมาย
ส"งเสริมผู-ประกอบการเข-าสู"ระบบ 317,550 ราย คาดว"ามีมูลค"าทางเศรษฐกิจ 2,207 ล-านบาท งบประมาณ 758.5000 
ล-านบาท ประกอบด-วย 3 กิจกรรมหลัก ได-แก" (1) การผลักดันกฎหมายให-เอ้ือต"อการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) (2) การนําข-อมูลไปใช-ประโยชน_ (Open Data Gateway) และ (3) การส"งเสริมผู-ประกอบการแบบมุ"งเป̂า 
(SME-GP/BDS) 
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(1.2.5) กรอบการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร-อมการดําเนินงานส"งเสริม 
SME ในป� 2566-2567  

- กรอบการพิจารณาแผนปฏิบัติการและจัดสรรเงินกองทุนส"งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ประจําป� 2566 ของกองทุนฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในเดือน
สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการส"งเสริมฯ ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565  

- กรอบการพิจารณากรอบแผนปฏิบัติการและข-อเสนอคําของบประมาณ
รายจ"ายประจําป� 2567 เบ้ืองต-นของกองทุนฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในเดือนกันยายน 2565 
พิจารณากรอบแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2567 และในเดือนตุลาคม 2565 พิจารณาข-อเสนอคําขอ
งบประมาณรายจ"ายประจําป� 2567 เบ้ืองต-น 

(1.3) การส>งเสริม SME แบบมุ>งเปDา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการส"งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย"อมในอุตสาหกรรมเป̂าหมาย และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง  

(1.3.1) กลุ"มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง : สสว. ดําเนินการศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห_ข-อมูล และสัมภาษณ_เชิงลึกกับหน"วยงานทุกภาคส"วน ได-แก" สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน"วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู-ประกอบการ SME เพ่ือจัดทําร"างแผนปฏิบัติการส"งเสริมฯ กลุ"มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

(1.3.2) กลุ"มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย_ : สสว. ประสานความร"วมมือกับ
หน"วยงานท่ีเก่ียวข-องท้ังหน"วยงานท่ีเป�นผู-ซ้ือสินค-า ได-แก" โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลกลาง และหน"วยงานส"งเสริมหรือสนับสนุน ได-แก" สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี
แห"งชาติ (สวทช.) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย_ (THAIMED) ศูนย_ความเป�นเลิศด-านชีววิทยา
ศาสตร_ (TCELS) สํานักงานนวัตกรรมแห"งชาติ (NIA) และสภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย เพ่ือส"งเสริม
ผู-ประกอบการท่ีผลิต/ผู-จําหน"ายสินค-าในกลุ"มอุตสาหกรรมให-มีคุณภาพ มาตรฐาน เป�นการสร-างความเช่ือม่ันให-เกิด
การยอมรับและใช-เครื่องมือแพทย_ท่ีผลิตในประเทศไทย และสนับสนุนให-ผู-ประกอบการมีโอกาสเข-าถึงผู-ซื้อผ"านการ
จับคู"ธุรกิจ (Business Matching) หรืองานแสดงสินค-า 

(1.3.3) กลุ"มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน Soft Power : สสว. ดําเนินการศึกษา 
รวบรวม และวิเคราะห_ข-อมูลเกี่ยวกับ Supply Chain ของธุรกิจภาพยนตร_และวีดิทัศน_ (ซีรี่ย_) รวมถึงธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งได-ดําเนินการสัมภาษณ_เชิงลึกกับหน"วยที่เกี่ยวข-อง ได-แก" สํานักงานส"งเสริมเศรษฐกิจสร-างสรรค_ 
สมาพันธ_สมาคมภาพยนตร_แห"งชาติ บริษัท เดอะ ฟ�ฟท_ เอลลิเมนท_ ฟ�ล_ม จํากัด (ผู-สร-างภาพยนตร_) และบริษัท 
คัลเลอร_ บิ๊กแบร_ จํากัด (ผู-ประสานงานกองภาพยนตร_ต"างประเทศที่ถ"ายทําในประเทศไทย) เพื่อรวบรวมข-อมูล
ภาพรวมของอุตสาหกรรมดังกล"าว ตลอดจนโอกาสและข-อจํากัดทางธุรกิจ ความต-องการของภาคธุรกิจในการ
ได-รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงนโยบาย มาตรการ สิทธิประโยชน_ สําหรับประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การส"งเสริมฯ ในกลุ"มธุรกิจภาพยนตร_และวีดิทัศน_ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองต"อไป 
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(1.4) การจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐและแนวทางสนับสนุนให6ผู6ประกอบการเข6าถึงการ
จัดซื้อจัดจ6างภาครัฐ สสว. ร"วมมือกับหน"วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ"มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย_ 

 (1.4.1) ร"วมกับ โรงพยาบาลขนาดใหญ" ได-แก" โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง เพ่ือรับทราบข-อมูลเก่ียวกับความต-องการด-านเครื่องมือและอุปกรณ_
การแพทย_ และหาแนวทางการส"งเสริมผู-ประกอบการ SME ท่ีข้ึนทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เช"น การจัดทํา 
Catalog สินค-า นําเสนอสินค-าในระบบ THAI SME-GP ให-กับโรงพยาบาล เพื่อช"วยเพ่ิมโอกาสให-ผู-ประกอบการเข-า
สู"การจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐมากข้ึน 

 (1.4.2) ร"วมกับ สวทช. ในสินค-ากลุ"มเคร่ืองมือแพทย_จากบัญชีนวัตกรรม โดย
การเช่ือมโยงข-อมูลผู-ประกอบการกลุ"มเครื่องมือแพทย_ในระบบ THAI SME-GP เพ่ือนํามาจัดทําข-อมูล
ผู-ประกอบการ SME กลุ"มเคร่ืองมือแพทย_ 
 (1.5) แนวทางการสนับสนุนให6ผู6ประกอบการเข6าถึงการจัดซื้อภาคเอกชน ด-วยการ
ส"งเสริมการเข-าสู"ห"วงโซ"อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ" (Corporate Procurement/GVC) เพื่อเป�นข-อมูลในการ
จัดทํามาตรการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการจัดซ้ือจัดจ-างภาคเอกชน ผ"านการประสานความร"วมมือกับภาคเอกชน 
ร"วมกันสร-างและขยายโอกาสทางการตลาดให-กับผู-ประกอบการ SME ท่ัวประเทศ พร-อมกับเตรียมขยายผลไปสู"
การจัดทําสิทธิประโยชน_ เพื่อกระตุ-นการซื้อสินค-าหรือบริการจากผู-ประกอบการ SME 
  (1.5.1) ประสานความร"วมมือกับ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค-าปลีก จํากัด 
(มหาชน) หรือ OR ดําเนินการส"งเสริมหรือสนับสนุนผู-ประกอบการ SME ผ"านกลไกการตลาด ภายใต-ตรา
สัญลักษณ_สําหรับผู-ประกอบการ SME (SME Sure) ซ่ึง สสว. จัดทําตราสัญลักษณ_สําหรับผู-ประกอบการ SME 
(SME Sure) และ OR เป�นส่ือกลางแสดงตราสัญลักษณ_ดังกล"าวบริเวณสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. (PTT 
Station) และร-านกาแฟ Café Amazon ท่ัวประเทศ 
  (1.5.2) ประสานความร"วมมือกับ ธนาคารแห"งประเทศไทย สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรม (สมอ.) และ OR เก่ียวกับนโยบายสนับสนุนให-ทําธุรกรรมการค-าผ"านระบบออนไลน_ เพ่ือขยาย
ผลสู"การทํา Digital Supply Chain Finance หรือ Factoring การพัฒนามาตรฐานสําหรับสินค-าและบริการของ SME 
รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให- SME เข-าร"วม Supply Chain ของธุรกิจขนาดใหญ" สําหรับเป�นข-อมูลในการจัดทํา
มาตรการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการจัดซื้อจัดจ-างภาคเอกชน 
  (1.5.3) ประสานความร"วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการลงทุน 
(BOI) เพ่ือหาแนวทางการสนับสนุนให-  SME เข-าถึงการจัดซื้อ จัดจ-างหรือร"วมเป�น Supply Chain ของ
ผู-ประกอบการท่ีได-รับสิทธิประโยชน_จากการส"งเสริมการลงทุน ร"วมกันพิจารณารายละเอียดสิทธิประโยชน_ส"วนท่ี
เป�น Merit Based รวมท้ังแนวทางการเช่ือมโยงผู-ประกอบการระหว"างผู- ซ้ือ ผู-ผลิต และผู-ร"วมทุนท้ังในและ
ต"างประเทศกับกลุ"มอุตสาหกรรมเป̂าหมาย เช"น อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย_ อุตสาหกรรมการบิน เป�นต-น เพ่ือ
สร-างโอกาสให-ผู-ประกอบการ SME เพ่ิมมากข้ึน 
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  (1.5.4) ประสานความร"วมมือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับ
นโยบาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ-างของบริษัทฯ เพื่อเป�นข-อมูลในการจัดทํามาตรการสนับสนุนให- SME เข-า
เป�น Supply Chain ของกิจการขนาดใหญ" 

(2) บูรณาการความร>วมมือระหว>างประเทศ  สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย
ดําเนินงานใน 3 กรอบความร"วมมือหลัก ประกอบด-วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi-  Lateral) 
กรอบอาเซียน (ASEAN)  

 (2.1) เครือข>ายความร>วมมือระหว>างประเทศ เป�นการสร-างเครือข"ายความร"วมมือกับ
หน"วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต"างประเทศ ให-เอ้ือต"อการดําเนินกิจกรรมการส"งเสริมผู-ประกอบการ SME 
ผ"านการประชุมความร"วมมือทวิภาคีและพหุภาคี โดยเกิดเครือข"ายความร"วมมือแล-วจํานวน 21 เครือข"าย เช"น 
คณะ Philippine Trade and Industry Ministry โดย รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการค-าและอุตสาหกรรมของ
สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส_เข-าหารือและแลกเปล่ียนนโยบายการส"งเสริม SME กับ สสว., การประชุมร"วมกับ Taipei 
Economic and Cultural Office in Thailand Economic Division (TECO) ไต-หวัน หารือเก่ียวกับการดําเนิน
กิจกรรมความร"วมมือระหว"างไทยกับไต-หวัน, การประชุมร"วมกับ SMRJ เพ่ือหารือแนวทางความร"วมมือระหว"าง
ไทยและญ่ีปุ�น เก่ียวกับกิจกรรมส"งเสริมการดําเนินธุรกิจระหว"างผู-ประกอบการท้ัง 2 ประเทศ และการดําเนินงาน
กิจกรรม J-Good Tech, เครือข"าย ABAC โดยสมาคมธนาคารไทย จัดกิจกรรมภายใต-กรอบเอเปค, เครือข"าย
หน"วยงานส"งเสริมผู-ประกอบการสตรี, เครือข"ายแฟรนไชส_อาเซียน เป�นต-น 

 (2.2) การเป&นเจ6าภาพการประชุม APEC SME Working Group และ APEC SME 
Ministerial Meeting มีความคืบหน-าการประชุมท่ีเก่ียวเน่ือง ดังน้ี 

(2.2.1) การประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนผลลัพธ_ท่ีเป�นรูปธรรมสําหรับการ
เป�นเจ-าภาพการจัดประชุมเอเปคของไทยในป� 2565 โดย สสว. นําเสนอเรื่อง APEC Self-funded workshop, 
APEC funded workshop, Competition Law & regulations for Startup, APEC Guidebook, Thailand 
Consensus Framework และ APEC SME Ministerial Statement 

(2.2.2) การสัมมนา “Pathway towards Economic Data Governance   
in APEC” เพื่อแลกเปล่ียนความรู-และประสบการณ_และระดมความคิดเห็น รวมทั้งข-อเสนอแนะในการจัดทํา  
กรอบความร"วมมือและมาตรฐานด-านการจัดการข-อมูลเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู"การใช-ประโยชน_จาก Big Data   
รวมถึงการพัฒนาความร"วมมือด-านการแบ"งปcนและแลกเปลี่ยนข-อมูลที่ต-องดําเนินการด-านระบบรักษาความ  
ปลอดภัย เพ่ือสร-างเครือข"ายด-านข-อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค ซึ่งท่ีประชุมมีการหารือเก่ียวกับความจําเป�น  
ที่ต-องยกระดับทักษะแรงงานด-านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ"านเครือข"ายโครงการความร"วมมือเสริมสร-าง   
สมรรถนะในรูปแบบกิจกรรมการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปล่ียนบุคลากรและช"างเทคนิค รวมถึงการ    
สนับสนุนโครงสร-างพ้ืนฐานท่ีจําเป�น โดยเฉพาะการเปล่ียนผ"านสู"ระบบดิจิทัลและการบริหารจัดการ     
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(2.2.3) การประ ชุม BCG Symposium 2022 :  APEC Best Practices for     
Green and Innovative MSMEs by using the BCG Economy Model เพ่ือแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดีระหว"าง    
ภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ และจัดทําข-อเสนอแนะในการส"งเสริม Micro SMEs กับ BCG เพื่อการพัฒนาอย"างย่ังยืน     
ร"วมกับผู-แทนเขตเศรษฐกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว"าการกระทรวงพาณิชย_เป�นประธาน ซึ่งมี  
สาระสําคัญเก่ียวกับ BCG Model ใน 3 ส"วนสําคัญ ได-แก" (1) Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ การนําความ 
หลากหลายทางชีวภาพของกลุ"มเขตเศรษฐกิจเอเปค และไทยมาใช-ประโยชนในทางเศรษฐกิจ (2) Circular  
Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน การใช-ทรัพยากรท่ีมีอยู"ของประเทศให-เกิดความคุ-มค"า เกิดของเสียท่ีทําลาย 
ส่ิงแวดล-อมให-น-อยท่ีสุด และ (3) Green Economy การนําไปสู"การพัฒนาเศรษฐกิจท้ังภาคการผลิตและบริการท่ี 
คํานึงถึงส่ิงแวดล-อมเป�นหลัก เพ่ือให-ภาคการผลิตและภาคบริการเป�นมิตรกับส่ิงแวดล-อมให-มากท่ีสุด 

(2.2.4) การประชุม Thailand Consensus Framework เป�นการประชุมเพ่ือ
พิจารณายกร"างด-านจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ_ท่ีมิใช"ยา ซึ่งเป�นส"วนหนึ่งของโครงการ APEC 
Business Ethics for SMEs Initiative ภายใต- APEC SME Working Group 

(2.2.5) การประชุมหารือในประเด็น APEC SME Week เป�นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของออสเตรเลีย “Fostering Greater SME Participation in Global Value Chains” 

 (2.3) การดําเนินกิจกรรมตามกรอบความร>วมมือ  
 (2.3.1) สร-างผู-ประกอบการสู"ความเป�น Born Global สสว. ดําเนินการอบรม

เตรียมความพร-อมผู-ประกอบการ SME จํานวน 200 กิจการ ผ"านการ Coaching และพบกับนักธุรกิจส"งออก 
Trader/Buyer เพ่ือเตรียมความพร-อมออกสู"ตลาดต"างประเทศ โดยมีผู-ประกอบการท่ีผ"านการ Pitching Market 
Test จํานวน 30 ราย ไปทดสอบตลาดยังประเทศเป̂าหมาย ได-แก" จีน มาเลเซีย และออสเตรเลีย 

 (2.3.2) Upskill SME Exporter เป�นความร"วมมือระหว"าง สสว. ธนาคารเพ่ือ
การส"งออกและนําเข-าแห"งประเทศไทย (Exim Bank) และสมาพันธ_เอสเอ็มอีไทย เพ่ือเสริมสร-างศักยภาพให-
ผู-ประกอบการ SME ไทยก-าวสู"การส"งออก ผ"านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให-ความรู-ด-านการส"งออก
แก" ผู-ประกอบการ SME จํานวน 6 คร้ัง ใน 4 ภูมิภาค ซ่ึงดําเนินการเสร็จเรียบร-อยแล-ว โดยคร้ัง ท่ี 1 
(กรุงเทพมหานคร) เมื่อวันท่ี 26-27 มกราคม 2565 ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม") เมื่อวันท่ี 3-4 กุมภาพันธ_ 2565 ครั้งท่ี 3 
(นครศรีธรรมราช) เม่ือวันท่ี 24-25 กุมภาพันธ_ 2565 ครั้งท่ี 4 (ขอนแก"น) เมื่อวันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 ครั้งท่ี 5 
(ชลบุรี) เม่ือวันท่ี 5-6 พฤษภาคม 2565 และครั้งท่ี 6 (พระนครศรีอยุธยา) เม่ือวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565 

   (2.3.3) เว็บไซต_ ASEAN Access ซึ่งในป� 2565 ได-เป�ดตัว ASEAN Access 
MATCH หรือช่ือย"อ MATCH ซ่ึงเป�นฟ�เจอร_สําคัญของเว็บไซต_ ASEAN Access ในการจับคู"เจรจาธุรกิจแบบเสมือน
จริงโดยไม"มีค"าบริการ เม่ือเดือนมกราคม 2565 ท่ีผ"านมา โดยมีความคืบหน-า ดังน้ี 

- ผอ.สสว. เป�นประธานการประชุม The ASEAN Task Force on 
SME Service Centre Web Portal ครั้ ง ท่ี 5 ซึ่ ง เป�นส"วนหน่ึงของการประชุม The ASEAN Coordinating 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต/แผนปฏบิัติการของ สสว. ประจําป� 2565 - หน/า 18 
 

Committee on Micro, Small and Medium Enterprises and Related ครั้งท่ี 13 การประชุมในคร้ังน้ี ได-มี
การรายงานผลการดําเนินงานของ ASEAN Access ท่ีผ"านมา ซ่ึงเป�นไปตามเป̂าท่ีต้ังไว- ปcจจุบันมีสมาชิกมากกว"า 
2,000 ราย และมีผู-เข-าใช-เว็บไซต_มากกว"า 35,000 ราย ผลการดําเนินงานโดยรวมอยู"ในระดับท่ีดี ในส"วนของ
อุปสรรคท่ีบางประเทศเผชิญ ได-แก" ปcญหาด-านภาษาอังกฤษ และการส่ือสารในการดําเนินงาน ท่ีประชุมได-มีมติ
เป�นเอกฉันท_ในการเปล่ียนช่ือคณะทํางาน Task Force on SME Service Centre Web Portal เป�น The Task 
Force on ASEAN Access การประชุมระดับนานาชาติในครั้งน้ีมีผู-เข-าร"วมประชุมมากกว"า 50 คน จาก 10 
ประเทศสมาชิก ท้ังน้ี ประเทศไทยจะเป�นเจ-าภาพในการจัดประชุม The ASEAN Coordinating Committee on 
Micro, Small and Medium Enterprises and Related ครั้งท่ี 15 ท่ีกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2566 

- กา ร สั มม นา  ASEAN+3 market & opportunity for Food & 
Beverage Products เป�นกิจกรรมท่ีจัดบนแพลตฟอร_ม ASEAN Access MATCH เพื่อประชาสัมพันธ_เว็บไซต_ 
ASEAN Access สําหรับผู-ประกอบการไทย มีผู-เข-าร"วมสัมมนากว"า 30 ราย ในรูปแบบออนไลน_ โดยมีหัวข-อการ
บรรยายเก่ียวกับโอกาส-ความเส่ียงของตลาด ASEAN+3, พ้ืนฐานสินค-า มาตรฐานสินค-า แพ็คเก็จ กําลังการผลิต, 
การคํานวณต-นทุน-กําไร, เอกสารรับรองสินค-า/เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต/เอกสารเพื่อการนําเข-า-ส"งออก 
และตัวช"วยท่ีจะทําให-ธุรกิจประสบความสําเร็จ เป�นต-น   

- การอบรมการใช-งานเว็บไซต_ ASEAN Access training with The 
Federation of Thai SMEs เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน/กิจกรรมท่ีเก่ียวข-อง 

- กา รประ ชุม  ASEAN Access MATCH :  Info Session เป� นก า ร
ประชุมเพื่อแนะนําการดําเนินกิจกรรมการจับคู"ธุรกิจบนแพลตฟอร_ม ASEAN Access MATCH โดยผู-เข-าร"วมเป�น
หน"วยงานภาครัฐของแต"ละประเทศท่ีดูแลด-าน SME และหน"วยงานร"วมภาคเอกชน 

   (2.3.4) การประชุมท่ีเก่ียวข-องภายใต-กิจรรมตามกรอบความร"วมมือ 
- การประชุมร"วมกับองค_การแรงงานระหว"างประเทศ (International 

Labour Organization : ILO) ถึงแนวทางความร"วมมือภายใต-กรอบอาเซียน ด-านการส"งเสริมผู-ประกอบการสตรีไทย
ในอาเซียน ด-วยการใช-ประโยชน_จากดิจิทัลแพลตฟอร_มต"างๆ ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นร"วมกันในการใช-เว็บไซต_ ASEAN 
Access เป�นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางธุรกิจเข-าสู"ตลาดอาเซียน โดย ILO แสดงเจตนารมณ_ในการเข-าร"วมเป�น
หน"วยงานพันธมิตรของเว็บไซต_ ASEAN Access 

- การประชุมคณะผู-เช่ียวชาญเฉพาะกิจด-านวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย"อม และรายย"อย ครั้งท่ี 1 (The 1st Meeting on Ad-Hoc Group on MSME in the AANZFTA upgrade 
negotiations) ซึ่ง สสว. เข-าร"วมการประชุมฯ ภายใต-ความตกลงเขตการค-าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด_ 
(ASEAN-Australia-New Zealand FTA Join Committee : FJC) ร"วมกับผู-แทนจากกรมเจรจาการค-าระหว"าง
ประเทศ เพื่อพิจารณาข-อเสนอของประเทศฟ�ลิปป�นส_ในการเพ่ิมบทบาทวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย"อม และ      
รายย"อย (MSME) ในความตกลง AANZFTA รวมท้ังพิจารณาโครงสร-างรูปแบบและรายละเอียดท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี 
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การจัดทําเรื่องการส"งเสริม MSME ในความตกลง AANZFTA ในรูปแบบแยกต"างหาก (Standalone Chapter) 
เป�นแนวทางท่ีสมาชิกส"วนใหญ"ให-ความสนใจ เน่ืองจากมีความสอดคล-องกับแนวทางการจัดทําความตกลง FTA 
ของไทยและสากล เช"น ความตกลง RCEP CPTPP และ USMCA อีกท้ังยังทําให-เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติ
ตามความตกลงต"อไปในอนาคต ซ่ึง สสว. และกรมเจรจาการค-าระหว"างประเทศ จะดําเนินการร"วมกันพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยจะแสดงข-อดีและข-อเสียของแต"ละรูปแบบท่ีสํานักเลขาธิการอาเซียนจัดทําข้ึนมาใช-
ประกอบการกําหนดท"าทีไทยในประเด็นดังกล"าวต"อไป 

- การประชุมคณะกรรมการร"วมกํากับการดําเนินงานภายใต-ความตกลง
การค-าเสรีอาเซียน-จีน (สมัยพิเศษ) โดย สสว. ร"วมให-ความเห็นต"อร"างเอกสารศึกษาความเป�นไปได-ร"วมกันในการ
ส"งเสริมการใช-ความตกลงการค-าเสรีอาเซียน-จีน (Draft Joint Feasibility Study Report to Further Enhance the 
ASEAN-China Free Trade Area) และเอกสารแนวคิด (Concept Note) สําหรับการจัดทําการศึกษาความเป�นไปได-
ร"วมกันในสาขาท่ีมีศักยภาพสําหรับการส"งเสริมการใช-ความตกลงการค-าเสรีอาเซียน-จีน (The Joint Feasibility 
Study on Potential Areas in Further Enhancing the ACFTA (ACFTA 3.0)) ในส"วนท่ีเก่ียวข-องกับการส"งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย"อม และรายย"อย เพ่ือส"งเสริมการใช-ประโยชน_จากความตกลงการค-าเสรีอาเซียน-จีน 
สําหรับ MSME    

- การจัดกิจกรรม WE Hour : Ep.1 Meet your Buyers โดย สสว. 
ร"วมกับ ILO ในการให-ความรู-แก"ผู-ประกอบการสตรี เพื่อส"งเสริมองค_ความรู-และช"องทางในการทําธุรกิจ รวมถึงการ
ฟ��นฟูธุรกิจท่ีได-รับผลกระทบจากการแพร"ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน"า 2019 ซ่ึงทําให-ผู-ประกอบการสตรีมี
โอกาสเรียนรู-ช"องทางการเข-าถึงคู"ค-าในองค_กรและภาคส"วนต"างๆ เช"น บริษัทช้ันนําขนาดใหญ" รวมถึงการเป�นคู"ค-ากับ
ภาครัฐ ตามมาตรการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ 

(3) บูรณาการฐานข6อมูล Big Data ป� 2565 พัฒนาการเช่ือมโยงข-อมูลเพ่ิมเติม ตลอดจน
พัฒนา Dashboard ข-อมูลเชิงลึกเพ่ือการส"งเสริม SME พัฒนา Predictive Model และศึกษาการเช่ือมโยงข-อมูลด-วย
เทคโนโลยี Blockchain เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข-อมูลด-านการเงิน หรือรองรับการเช่ือมโยงกับหน"วยงานภายนอก 

(3.1) การบูรณาการและจัดหาข6อมูลผู6ประกอบการ MSME เชิงโครงสร6าง จาก 
หน"วยงานภายนอก ได-แก" ข-อมูลวิสาหกิจชุมชน ประมวลผลข-อมูลนิติบุคคล ขนาดธุรกิจ (Size) และการจ-างงาน 
ข-อมูลทะเบียนพาณิชย_ รวมท้ังได-ขอความอนุเคราะห_ไปยังสํานักงานสถิติแห"งชาติเพื่อขอข-อมูลสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมป� 2565 รวมถึงจัดทําข-อมูลการส"งออก-นําเข-า พร-อมกับประมวลผลประจําเดือนเพ่ือปรับปรุงข-อมูล
ให-ทันสมัยบนเว็บไซต_ สสว. และ Dashboard SME Big Data ให-ผู-ท่ีสนใจสามารถนําข-อมูลไปใช-ประโยชน_ต"อไป 

(3.2) การปรับปรุงข6อมูลโครงสร6างการวิเคราะห/ข6อมูลผู6เข6ารับบริการภาครัฐ  
ปcจจุบันมี SME ท่ัวประเทศ 3,178,124 ราย แบ"งเป�น นิติบุคคล 796,834 ราย ส"วนบุคคล 2,286,326 ราย และ
วิสาหกิจชุมชน 94,964 ราย รวมถึงมีการจัดเก็บข-อมูล Micro และ SME เข-าสู"ฐานข-อมูลการลงทะเบียน SME เพ่ือ
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เข-ารับบริการแล-ว 678,142 ราย แบ"งเป�นสถานประกอบการ 569,840 ราย และบุคคลท่ีสนใจประกอบธุรกิจ 
108,302 ราย   

 

• ยุทธศาสตร/ท่ี 2 พัฒนากลไกการส>งเสริมให6เข6าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน มี MSME   
เข-าถึงบริการของภาครัฐผ"านรูปแบบ Online และ Offline จํานวน 755,029 ราย (เป̂าหมาย 283,450 ราย) เกิด
มูลค"าทางเศรษฐโดยรวม 6 ล-านบาท 

(1) การพัฒนาสภาวะแวดล6อมท่ีเอ้ือต>อการเติบโตของ MSME  
(1.1) ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเ พ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุร กิจ 

อุตสาหกรรมท>องเท่ียวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย/ครบวงจร ดําเนินการสํารวจข-อมูลเชิงลึกกับผู-มี 
ส"วนเก่ียวข-อง เช"น บุคลากรของส"วนราชการ หน"วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค_การเอกชน และผู-ประกอบการ  
เก่ียวกับปcญหาข-อเท็จจริงและข-อกฎหมายในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และลงพื้นท่ีสํารวจข-อมูลภาคสนาม
ทุกภูมิภาค จํานวน 12 ครั้ง ได-แก" ส"วนกลาง (กรุงเทพฯ) ภาคกลาง (นครปฐม,เพชรบุรี,กาญจนบุรี) ภาคเหนือ 
(เชียงราย,เชียงใหม") ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก"น,นครราชสีมา) ภาคตะวันออก (ชลบุรี,ระยอง) ภาคใต-  
(กระบ่ี,ภูเก็ต) เพ่ือนําข-อมูลมาวิเคราะห_สรุป ปcญหาจากการประกอบธุรกิจท้ังด-านกฎหมาย และด-านนโยบายเพ่ือ 
จัดทําข-อเสนอแนะและเผยแพร"ผลการศึกษาต"อไป   

(1.2) ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบเ พ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุร กิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus 
Group) ในส"วนภูมิภาคกับกลุ"มผู-มีส"วนเก่ียวข-อง เช"น ส"วนราชการ หน"วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค_การเอกชน 
และผู-ประกอบการ เก่ียวกับปcญหาข-อเท็จจริงและข-อกฎหมายในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และลงพ้ืนท่ี
สํารวจข-อมูลภูมิภาคละ 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ได-แก" ส"วนกลาง (กรุงเทพฯ) ภาคกลาง (นนทบุรี,สมุทรปราการ
,สุพรรณบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม") ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก"น) ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ภาคใต- (สงขลา) 
โดยนําข-อมูลมาวิเคราะห_สรุปปcญหาจากการประกอบธุรกิจท้ังด-านกฎหมาย และด-านนโยบายเพื่อจัดทํา
ข-อเสนอแนะและเผยแพร"ผลการศึกษาต"อไป   

 (1.3) ศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิและแก6ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว>าด6วยการส>งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม พ.ศ.2543 สสว. ดําเนินการรับฟcงความคิดเห็นสัมภาษณ_ผู-มีส"วนได-ส"วนเสีย
ท้ังภายในและภายนอก ประกอบด-วย ผู-บริหาร สสว. ผู-แทนจากคณะกรรมการส"งเสริมฯ คณะกรรมการบริหารฯ 
รวมท้ังสัมภาษณ_หน"วยงานภายนอก ได-แก" หน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังผู-ประกอบการ โดยการรับฟcง
ความเห็นผ"านทางเว็บไซต_ของ สสว. และระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ซึ่ง สสว. ได-สรุปผลการรับฟcง
ความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ พ.ร.บ.ส"งเสริมฯ พ.ศ.2543 รวมท้ังการเสนอความเห็นในการแก-ไข
กฎหมายไว-ท่ีเว็บไซต_ สสว. https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20220617103047.pdf 
โดยได-ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย รายงานผลการศึกษาและข-อเสนอแนะ รวมท้ัง



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีสําคัญ ภายใต/แผนปฏบิัติการของ สสว. ประจําป� 2565 - หน/า 21 
 

ร"างแก-ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ส"งเสริมฯ พ.ศ.2543 ในประเด็นท่ีรับฟcงความคิดเห็นเบ้ืองต-นเรียบร-อยแล-ว และเตรียม
เผยแพร"ผลการศึกษาต"อไป 

(1.4) การแก6ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการส>งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย>อม ใน 4 กลุ"มธุรกิจบริการ ประกอบด-วย กลุ"มธุรกิจบริการโรงแรม รีสอร_ท และห-องชุด กลุ"ม
ธุรกิจบริการร-านอาหาร กลุ"มธุรกิจบริการพาณิชย_อิเล็กทรอนิกส_ และกลุ"มธุรกิจบริการรับส"งเอกสารและพัสดุภัณฑ_ 
โดย สสว. ได-ดําเนินการมาต้ังแต"เดือนพฤศจิกายน 2564 –มิถุนายน 2565 ซ่ึงได-รวบรวมและสรุปแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายจากการประสานและหารือกับหน"วยงานท่ีเก่ียวข-อง มีรายละเอียดดังน้ี   

ประเด็นข6อเสนอปรับปรุงกฎหมาย สรุปผลการดําเนินงาน 
1. กลุ>มธุรกิจบริการโรงแรม 

- ประเภทโรงแรมไม"ครอบคลุมสถานท่ีพักในปcจจุบัน รวมท้ังท่ี
พักขนาดเล็ก เช"น โฮสเทล เกสต_เฮาส_ ห-องเช"ารายวัน Home 
sharing เป�นต-น 

- โรงแรมขนาดเล็กไม"สามารถจ-างผู-จัดการท่ีมีใบรับรองคุณวุฒิ
ด-านโรงแรมหรือจบปริญญาตรีหรือมีประสบการณ_ทํางานใน
โรงแรมตั้งแต" 10 ป�ข้ึนไป 

- การขอใบอนุญาตโรงแรมล"าช-า ต-องรอผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกล่ันกรองการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 

 
กระทรวงมหาดไทย รับทราบประเด็นการเสนอแนะการแก-ไขกฎหมาย
เรียบร-อยแล-ว และมอบหมายให-กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการ
ปกครอง และกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ินพิจารณาดําเนินการใน
ส"วนท่ีเก่ียวข-อง ในประเด็นข-อเสนอปรับปรุงกฎหมาย 

2. กลุ>มธุรกิจบริการร6านอาหาร 
- กฎหมายยังไม"รองรับการประกอบธุรกิจร-านอาหารรูปแบบ

ใหม"ๆ เช"น Food Truck, Home Kitchen, Food Delivery 
เป�นต-น 

- ให- มีกลไกทางกฎหมายมาดูแลเรื่ องข-อสัญญาระหว"าง 
Platform และผู-ประกอบการท่ีทําให-เสียเปรียบ หรือไม"เป�น
ธรรม 

กรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน เห็นว"ารูปแบบการประกอบกิจการ
ร-านอาหาร การจําหน"ายอาหารในลักษณะบนรถเคล่ือนท่ียังไม"มี
แนวทางในการควบคุม กํากับการประกอบกิจการจําหน"ายอาหารและ
วัตถุดิบในลักษณะดังกล"าวท่ีชัดเจน ดังนั้นประเด็นข-อเสนอแนะ
กฎหมาย กรณีร-านฟู̂ดทรัคหรือร-านอาหารบนรถเคล่ือนท่ีเป�น
ประโยชน_ต"อ SME รวมท้ังจะเป�นการคุ-มครองดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยท่ัวไป จึงเห็นพ-องด-วยในหลักการดังกล"าว ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมได-รับประเด็นเสนอแนะตามพระราชบัญญัติว"าด-วยข-อสัญญา
ท่ีไม"เป�นธรรม พ.ศ.2540 ไว-เพ่ือศึกษาทบทวนตามข้ันตอนต"อไป 

3. กลุ>มธุรกิจบริการรับส>งเอกสารและพัสดุภัณฑ/ 
- กฎหมายไม"รองรับทําให-มีการใช-รถผิดประเภท การนํารถ

ส"วนตัวโดยเฉพาะรถกระบะท่ีเป�นรถยนต_ประเภทส"วนบุคคล
มาใช-ประกอบธุรกิจ  

- ยังไม"มีกฎหมายรองรับเรื่องโดรนท่ีจะนํามาใช-ในธุรกิจขนส"ง 
- การวางแผนด-านผังเมืองยังไม"รองรับเรื่องการจัดทําศูนย_

รวบรวมและกระจายสินค-าร"วมกัน เพื่อลดความแออัด 

กรมการขนส"งทางบก กระทรวคมนาคม เห็นว"าปcจจุบันกฎหมายมีการ
แบ"งชัดเจนและมีข้ันตอนรองรับการนํารถไปใช-ในการขนส"งสินค-า โดย
ผู-ประกอบการ SME อาจมีความเข-าใจคลาดเคล่ือน ซึ่งกรมการขนส"ง
ทางบกยินดีให-ความร"วมมือในการประชาสัมพันธ_เพื่อสร-างความเข-าใจ
ให-กับผู-ประกอบการ โดยมีข-อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องการให-รถบรรทุก
ขนาดเล็ก (pick up) ท่ีใช-รับจ-างขนส"ง เดินรถในเขตกรุงเทพฯ ในเวลา
เร"งด"วนได- 
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ประเด็นข6อเสนอปรับปรุงกฎหมาย สรุปผลการดําเนินงาน 
กลุ>มธุรกิจบริการรับส>งเอกสารและพัสดุภัณฑ/ (ต>อ) 
 

สํานักงานการบินพลเรือนแห"งประเทศไทย แจ-งว"า อยู"ระหว"างการ
ทบทวนกฎระเบียบเก่ียวกับโดรน โดยมีการแต"งตั้งคณะทํางานทบทวน
กฎระเบียบเก่ียวกับอากาศยานซึ่งไม"มีนักบิน โดยคาดว"าจะมีการ
พิจารณาใช-โดรนเพื่อวัตถุประสงค_ในการขนส"งสินค-า 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว"า 
ปcจจุบันการวางผังเมืองเพื่อรองรับการจัดทําศูนย_รวบรวมและกระจาย
สินค-าหรือการวางและจัดทําผังเมืองเพ่ือกําหนดให-มีท่ีดินประเภท
คลังสินค-า สามารถดําเนินการได-ภายใต-พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.
2562 

4. กลุ>มธุรกิจบริการพาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/ 
- ข-อจํากัดทุนจดทะเบียนชําระแล-ว ในการประกอบธุรกิจ         

e-Wallet / Payment Gateway ท่ีกําหนดไว-สูง 
- กฎระเบียบรองรับเก่ียวกับ Digital Finance 

ธนาคารแห"งประเทศไทย จะดําเนินการทบทวนหลักเกณฑ_และ
กฎหมายอย"างสมํ่าเสมอ หากสภาพการณ_ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย"างมี
นัยสําคัญ โดยรวบรวมข-อมูลท่ีเก่ียวข-องมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ_ต"อไป 

(2) การให6บริการของศูนย/ให6บริการ SME ครบวงจร (OSS) 
(2.1) การให6คําปรึกษาเบ้ืองต6นในการดําเนินธุรกิจผ>านศูนย/ให6บริการ SME ครบ 

วงจร 77 จังหวัดท่ัวประเทศ มี MSME เข-ารับคําปรึกษาแล-ว 146,459 ราย โดยเรื่องท่ีรับบริการสูงสุด 3 อันดับ 
แรก ได-แก" ด-านการบริหารจัดการ (ร-อยละ 35.92) ด-านการตลาด (ร-อยละ 25.10) และด-านบัญชีและการเงิน  
(ร-อยละ 16.12) ตามลําดับ และประสานความร"วมมือกับหน"วยงานในพ้ืนท่ีในการส"งต"อผู-ประกอบการให-กับ 251  
หน"วยงาน   

(2.2) อาสาสมัครส>งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม หรือ อสสว. เป�นการ 
รวมผู-เช่ียวชาญหรือผู-ทรงคุณวุฒิท่ีมีจิตอาสา เพ่ือการนําองค_ความรู-มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย_ให-บริการ  
SME ครบวงจร รวมถึงการสร-างและเช่ือมโยงเครือข"ายหน"วยงานในแต"ละพ้ืนท่ี เพื่อเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของศูนย_ให-บริการ SME ครบวงจร โดย อสสว. ทําหน-าท่ีให-คําปรึกษา/เป�นพี่เล้ียง และถ"ายทอดองค_ความรู-  
ประสบการณ_ ความเช่ียวชาญให-แก" SME รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมต"างๆ ในการส"งเสริมและพัฒนา SME เช"น การ 
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการส"งเสริมและสนับสนุน รวมถึงแนวทาง
การแก-ปcญหาหรืออุปสรรคการดําเนินธุรกิจของ SME ในพ้ืนท่ี ซึ่งปcจจุบันมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การจัดทําเว็บไซต_เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน อสสว. (www.อสสว.net) 
ที่รวบรวมและจัดทําฐานข-อมูล อสสว. และใช-เป�นสื่อประชาสัมพันธ_สร-างการรับรู -ด-านความเชี่ยวชาญของ 
อสสว. ในแต"ละพื้นที่ โดยปhจจุบันมี จํานวน อสสว. ในฐานข6อมูลแล6วทั้งสิ้น 1,818 ราย ได-รับการแต"งตั้ง
อย"างเป�นทางการแล-ว 448 ราย ท้ังน้ี มีการเผยแพร"ประกาศการแต"งต้ังผ"านเว็บไซต_ อสสว. เป�นท่ีเรียบร-อย 
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2) ดําเนินการเผยแพร"และประชาสัมพันธ_เว็บไซต_ อสสว. ให-แก"ผู-ประกอบการ 
SME ในพื้นท่ีผ"านศูนย_ OSS ทุกจังหวัด เพื่อสร-างการรับรู-และแนะนําช"องทางการติดต"อขอรับคําปรึกษาจาก 
อสสว. ตลอดจนจัดทําองค_ความรู- อสสว. ในรูปแบบบทความ/วิดีทัศน_ เพื่อเพ่ิมช"องทางการรับรู- 

3) จ ัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ใน 5 จังหวัดนําร"อง ได-แก"  
เชียงใหม" อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และภูเก็ต โดยมีข-อสรุปจากท่ีประชุมเบ้ืองต-น คือ เห็นด-วยกับการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ รวมถึงการต้ังคณะทํางานท่ีมีส"วนราชการ ภาคเอกชน และหน"วยงานท่ีมีบทบาทการ
ส"งเสริม SME ได-เข-ามาร"วมกันจัดทําแผนเพื่อให-มีความสมบูรณ_และครอบคลุมลักษณะ SME ในมิติต"างๆ ซ่ึงจะเป�น
ส"วนสําคัญท่ีช"วยกําหนดแนวทางการส"งเสริม SME ท่ีชัดเจน ครอบคลุม รอบด-าน ลดความซํ้าซ-อน และขอให-มี
ความต"อเน่ืองในการขับเคล่ือน SME และมีโครงการท่ีตรงกับความต-องการของ SME ในพ้ืนท่ี พร-อมกับเสนอให-
ภาคเอกชนสามารถของบประมาณสนับสนุนจากทาง สสว. ได-โดยตรงไม"ต-องผ"านหน"วยงานภาครัฐ และให-มีการ
พิจารณาการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให- SME มีสภาพคล"องในอัตราดอกเบ้ียตํ่า   

  (3) การพัฒนาสิทธิประโยชน/และผลักดันให6เกิดข้ึนจริงเพ่ือการประกอบการ สสว. 
ร"วมกับ 21 หน"วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ได-แก" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) Bank of 
China (Thai) Public Company Limited บริษัท เทลสกอร_ จํากัด ธนาคารเพ่ือการส"งออกและนําเข-าแห"ง
ประเทศไทย (EXIM Bank) บริษัท ซีพี ออลล_ จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และสถาบัน
มูลนิธิส่ิงแวดล-อมไทย ในการให-สิทธิประโยชน_แก"ผู-ประกอบการในด-านสินเช่ือ บริการและผลิตภัณฑ_ทางการเงิน 
จัดกิจกรรมเช่ือมโยงด-านการตลาด พิจารณาลดหย"อนค"าธรรมเนียมการขอรับรองฉลากเขียว โดยปcจจุบันมี
ผู-ประกอบการได-รับประโยชน_จากสิทธิประโยชน_ท่ีเก่ียวข-องกับการประกอบการ รวมท้ังส้ิน 1,669 ราย ผ"าน
กิจกรรมต"างๆ ได-แก" ความร"วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย_และตลาดหลักทรัพย_ (ก.ล.ต.) 
เป�ดตัวแคมเปญ "ชวนช-อป ชวนใช- สร-างโอกาสให-กับผู-ประกอบการไทย" บนแพลตฟอร_ม Shopee ภายใต-
โครงการ “Online Marketplace ในโอกาสครบรอบ 30 ป� ก.ล.ต.” ในการสนับสนุนและส"งเสริมให- SME เพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให-เท"าทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในยุค New Normal 
และเข-าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต"อไป ซึ่งทําให-เกิดมูลค"าเศรษฐกิจ จํานวน 6 ล-านบาท 
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 (4) การเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ (Smart Service) ให-ตอบสนองต"อความต-องการของ   
SME และผู-ใช-บริการได-จริง   

(4.1) การพัฒนาระบบการให6บริการผู6ประกอบการ SME ด6วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(SME Access) เช่ือมต"อระบบการให-บริการฯ ของ สสว. ท้ัง 4 ระบบ ผ"านการบูรณาการข-อมูลกับหน"วยงานท่ี
เก่ียวข-องกับการส"งเสริม SME จํานวน 59 หน"วยงาน และปcจจุบันมีผู-เข-าใช-บริการผ"านระบบ SME Access และ
เข-ารับคําปรึกษาจาก SME Coach จํานวน 606,650 ราย 

 
 

 
 
 
 
  

1) SME ONE : เป�น Web Portal ศูนย_รวมข-อมูลข"าวสารและช"องทางการ
เข-าถึงข-อมูล ท่ีเก่ียวกับผู-ประกอบการ SME ในมิติต"างๆ รวมถึงเป�นแหล"งรวบรวมบริการจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนมากกว"า 50 หน"วยงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับรู-ข"าวสารเพื่อพี่น-อง SME ไว-ในท่ีเดียว และยัง
รวบรวมเรื่องราวท่ีเก่ียวข-อง เคล็ดลับในการประกอบธุรกิจของ SME อาทิ บทสัมภาษณ_ผู-ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงมีประสบการณ_ในการผ"านปcญหาและอุปสรรครวมถึงวิธีการพัฒนาธุรกิจของตนจนมาถึงวันน้ี 
รวมถึงข-อมูลแนะนําหน"วยให-บริการ SME ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู"ในทุกภูมิภาค ท้ังน้ี ผู-ประกอบการ SME 
สามารถเข-าใช-งานได-ท่ีเว็บไซต_ www.smeone.info 

2) SME Academy 365 : ระบบการเรียนรู-ออนไลน_ (e-Learning Platform) 
ท่ีรวบรวมหลักสูตรและความรู-ท่ีจําเป�นต"อการพัฒนาธุรกิจของผู-ประกอบการ SME ไทยในทุกระดับของการเติบโต 
ไม"ว"าจะเป�นผู-ท่ีสนใจเริ่มต-นธุรกิจท่ีต-องการแรงจูงใจหรือไอเดียเริ่มต-น (Inspiration) ท่ีต-องการสนับสนุนแนวคิด 
หรือเน้ือหาความรู-ข้ันพ้ืนฐาน (Ideation) ท่ีเหมาะกับกลุ"มผู-ประกอบการรายย"อยเพ่ือใช-ในการประกอบธุรกิจให-
เติบโตข้ึน ไปจนถึงองค_ความรู-เพื่อการเตรียมตัวยกระดับศักยภาพให-เพิ่มข้ึนกับการเติบโตของธุรกิจ (Preparation) 
รวมถึงองค_ความรู-ท่ีเหมาะกับกลุ"มผู-ประกอบการขนาดกลางเพ่ือศักยภาพในการเติบโตและพร-อมแข"งขันได-ใน
ระดับสากล (Transformation) นอกจากน้ี ยังมีความรู-ในกลุ"มวิชาชีพ สําหรับผู-ประกอบการท่ีต-องการพัฒนา
ตนเอง หรือบุคคลท่ัวไปท่ีกําลังมองหาอาชีพ โดยสามารถนําองค_ความรู-ไปต"อยอดเพ่ือประกอบวิชาชีพได- โดย
สามารถใช-งานได-ท่ีเว็บไซต_ www.smeacademy365.com 

3) SME Coach : เป�นระบบฐานข-อมูลท่ีรวบรวมผู-เช่ียวชาญหรือท่ีสามารถให-
คําแนะนําผู-ประกอบการ SME เพื่อเตรียมความพร-อมด-านต"างๆ ท้ังการพัฒนาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถใน
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การแข"งขันทางธุรกิจ รวมถึงการแก-ไขปcญหาทางธุรกิจท่ีมีอยู"ในปcจจุบันได- โดยผู-ประกอบการสามารถเข-ามาค-นหา
และเลือกใช-บริการจากผู-เช่ียวชาญท่ีตรงต"อความต-องการของตนได-ผ"านเว็บไซต_ www.thesmecoach.com ซ่ึงใน
ปcจจุบันมีจํานวนผู-เช่ียวชาญในระบบโค-ชมากกว"า 5,000 ราย ซึ่งทาง สสว.มีกระบวนการในการพัฒนาโค-ชอย"าง
ต"อเน่ืองเพ่ือเพิ่มทักษะและความชํานาญให-แก"โค-ชในการเสริมสร-างศักยภาพเสมือนติดป�ก เพื่อให-โค-ชมีความพร-อม
ให-คําแนะนําแก"ผู-ประกอบการได-ตรงประเด็นความต-องการมากย่ิงข้ึน และต้ังแต"ป� 2563 ท่ีผ"าน สสว.เริ่มปรับ
กระบวนการให-คําปรึกษาแก"ผู-ประกอบการเป�นแบบออนไลน_ เพ่ืออํานวยความสะดวกให-แก"ผู-ประกอบการท่ี 
ต-องการความช"วยเหลือจากผู-เช่ียวชาญเข-าไปแก-ปcญหาในการดําเนินธุรกิจ ส"งผลให-มีการขยายการให-บริการไปยัง 
กลุ"มผู-ประกอบการในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

4) SME Connext : แอปพลิเคชันสําหรับผู-ประกอบการ SME ซึ่งเป�นแหล"งรวม
ของข"าวสารและบริการต"างๆ เช"น การเข-าถึงสิทธิประโยชน_ของ สสว. และหน"วยงานภาครัฐ, กิจกรรมอบรม 
สัมมนา องค_ความรู-, Market Place, ข-อมูลข"าวสารท่ีน"าสนใจ และสําคัญท่ีสุดคือ สามารถเข-าถึง Platform ต"างๆ  
ได-ง"าย ไม"ว"าจะเป�น SME ONE, SME Academy 365 และ SME Coach โดยสามารถดาวน_โหลดแอปพลิเคชัน 
SME CONNEXT ได-ท้ัง iOS และ Android “SME Connext ง"าย ครบทุกเรื่อง จบในท่ีเดียว” 

ในป�น้ี สสว. ได-ทําการปรับแอปพลิเคชัน SME Connext ให-เป�น Super 
App เพื่อเป�นช"องทางหลักในการเข-าถึงบริการของ สสว. และหน"วยงานภาคีเครือข"ายการส"งเสริม SME ท้ังภาครัฐ  
และเอกชน โดยได-มีการศึกษาวิเคราะห_ความคาดหวังรูปแบบการใช-งาน (User Expectation) เพ่ือนํามาออกแบบ   
ฟcงก_ชันการใช-งาน (User Interface) ท่ีตรงต"อความต-องการของผู-ใช-งานจริง และพัฒนาฟcงก_ชันด-านการเป�นแหล"ง 
ทดสอบตลาด (Market Place) ออนไลน_ของผู-ประกอบการท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงแพลตฟอร_ม e-Commerce    
ระดับโลกได- รวมถึงการทําระบบเพ่ือจัดทําสิทธิประโยชน_สําหรับผู-เข-าใช-งาน   
   ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 3 สสว. เร"งเดินหน-าพัฒนาการให-บริการใน  
รูปแบบ e-Service ผ"านระบบ SME Access เพ่ือพัฒนาการให-บริการผู-ประกอบการ SME อย"างมีประสิทธิภาพ  
ผ"านการประชาสัมพันธ_ และสร-างการรับรู- ความเข-าใจเก่ียวกับดิจิทัลแพลตฟอร_มของ สสว. ท้ัง 4 ระบบ รวมถึง 
ระบบจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ โดยลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม" ขอนแก"น กาฬสินธุ_ นครราชสีมา และกรุงเทพฯ เพื่อรับฟcง 
ความคิดเห็น ข-อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู-ประกอบการ  
ตลอดจนจัดกิจกรรมต"างๆ เช"น 

- จัดงานสัมมนา “SME ONE เพื่อ SME ไทย พัฒนาก-าวไกลอย"างย่ังยืน”  
ภายใต-งานพัฒนาระบบ SME PORTAL ให-มีประสิทธิภาพในด-านการเข-าถึงและการพัฒนาข-อมูลท่ีเป�นประโยชน_ 
ต"อผู-ประกอบการ SME วัตถุประสงค_เพื่อแนะนําและประชาสัมพันธ_เว็บไซต_ www.smeone.info และ Platform 
SME ONE เพ่ือบูรณาการความร"วมมือแก"หน"วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน พร-อมเป�นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ_
เผยแพร"ข"าวสารและกิจกรรมดีๆ สู"ผู-ประกอบการ SME และในงานดังกล"าวได-เชิญ ผู-แทนจาก สพร. ร"วมบรรยาย
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ในหัวข-อ Data Governance เพื่อให-ความรู-แก"ผู-เข-าร"วมงาน ณ โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok โดยมี
ผู-เข-าร"วมกิจกรรม จํานวน 59 หน"วยงาน รวม 83 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 

- ผอ.สสว. ให-เกียรติเป�นประธานเป�ดงาน "World SME DAY 2022" ซึ่ง
องค _การสหประชาชาติได-ยกให-ว ันที ่ 27 มิถ ุนายนของทุกป� เป�นวัน MSME DAY (Micro  Small and 
Medium-sized Enterprises Day) โดยภายในงาน มีการเสวนาหัวข-อ “SME ACCESS TO THE FUTURE” 
ซึ่ง SME ACCESS เป�นดิจิทัลแพลตฟอร_ม ซึ่งประกอบด-วยเว็บไซต_ SME ONE (Web Portal) SME Academy 
365 (ระบบการเรียนรู-ออนไลน_) SME Coach (ระบบฐานข-อมูลที่รวบรวมผู-เชี่ยวชาญที่สามารถให-คําแนะนํา
ผู-ประกอบการ MSME) และแอปพลิเคชัน SME Connext โดยงานดังกล"าวได-เชิญกูรูในวงการด-านอาหาร 
ผู-ประกอบการร-านเจริญพุงโภชนา ร"วมเสวนาแชร_ประสบการณ_การทําธุรกิจให-ประสบความสําเร็จ โดยงาน
ดังกล"าว จัดข้ึน ณ CREATIVE ZONE ตึกสาทรธานี โดยมีผู-เข-าร"วมกิจกรรมมากกว"า 50 ราย 
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- กิจกรรมการอบรมเชิงลึก (SME Coach) โดยมีวัตถุประสงค_เพ่ือให-มีความรู- 
ความเช่ียวชาญในการเป�นท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียง เพ่ือถ"ายทอดองค_ความรู-ให-กับผู-ประกอบการในพ้ืนท่ีต"างๆ ซึ่งเป�น
โครงการนําร"อง “Local SME Startup & Scale up Development : วิศวกรสังคม (ซ"อมและสร-างให-สังคม
เข-มแข็ง)” ภายใต-กิจกรรมพัฒนาโครงสร-างฐานข-อมูลท่ีปรึกษาและระบบ Coach Online ระยะท่ี 1 กลุ"มเป̂าหมาย
เป�นอาจารย_มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด-วย กลุ"มภาคเหนือและภาคใต- กลุ"มรัตนโกสินทร_ ภาคกลาง และภาค
ตะวันตก  

 

 

 

  
 (4.2) การพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ สสว. ร"วมกับสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค_การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาระบบ “หน่ึงรหัส หน่ึงผู-ประกอบการ SME” ซึ่งเป�นงานพัฒนา
ระบบให-บริการแก"ผู-ประกอบการผ"านหมายเลข ID เพียงตัวเดียว เพื่อให-ผู-ประกอบการได-รับความสะดวกในการ
เข-าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งท่ีผ"านมา สสว. และ สพร. ได-ดําเนินการโครงการนําร"อง SME One ID และพัฒนา
ระบบ Single Sign On ฐานข-อมูลสมาชิก สสว. โดยได-พัฒนาระบบทะเบียนและการยืนยันตัวตนสําหรับ
ผู-ประกอบการท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงได-มีการประสานกับหน"วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจให-บริการแก"
ผู-ประกอบการ SME เพื่อเช่ือมโยงข-อมูลผู-ประกอบการจากระบบฐานข-อมูล SME One ID ในการช"วยให-
ผู-ประกอบการสามารถเข-ารับบริการกับหน"วยงานโดยไม"จําเป�นต-องลงทะเบียนใหม" 

 ป� 2565 ต"อยอดการพัฒนาโครงสร-างฐานข-อมูลและช"องทางการข้ึนทะเบียน 
SME One ID สําหรับผู-ประกอบการ SME ผ"านช"องทางหลักคือระบบ Biz Portal ท่ีเป�นแพลตฟอร_มกลางท่ี
รวบรวมข-อมูลและงานบริการต"างๆ เพื่อภาคธุรกิจท่ีมีอยู"แล-ว ซึ่งพัฒนาข้ึนโดย สพร. ร"วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได-บูรณาการข-อมูลระหว"างหน"วยงานต"างๆ ไว-ด-วยกัน ภายใต-
เว็บไซต_ www.bizportal.go.th และปรับใช-ระบบ Digital ID ของ สพร. เพ่ือการพิสูจน_และยืนยันตัวตนท่ีมี
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสําหรับเข-าใช-บริการของส"วนราชการ รวมถึงการประสานงานเช่ือมโยงข-อมูล
กับหน"วยงานของรัฐเพ่ือทดสอบระบบการใช- SME One ID ของผู-ประกอบการ SME ท่ีเข-ารับการบริการกับ
หน"วยงานภาครัฐต"างๆ ซ่ึงผู-ประกอบการ SME ท่ีเข-าระบบ SME One ID สามารถใช-บริการได-ด-วยรหัส SME One 
ID จากฐานข-อมูล โดยปcจจุบันได-ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานส"งเสริม
เศรษฐกิจสร-างสรรค_ (องค_การมหาชน) กรมบัญชีกลาง และหน"วยงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ 
สํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส"งเสริมอุตสาหกรรม และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรม  
(สมอ.) ในการเช่ือมโยงฐานข-อมูลผู-ประกอบการท่ีเข-ารับบริการท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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    ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ ป� 2565  

1) สสว. เร"งดําเนินการพัฒนาระบบเพื่อขยายผลและอํานวยความสะดวกในการ
ใช-งานเพื่อผู-ประกอบการ และเชื่อมโยงข-อมูลกับหน"วยงานหลักที่ให-บริการ SME เช"น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย_ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร_ วิจัยและนวัตกรรม เป�นต-น  
ซึ่งตั้งเป^าหมายจํานวนผู-ประกอบการ SME ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมาขึ้นทะเบียนระบบ SME One ID 
(ทําการพิสูจน_และยืนยันตัวตน) ไม"น-อยกว"า 1 ล-านราย ภายในส้ินป� 2565   

และเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 สสว. จัดงานแถลงข"าวประชาสัมพันธ_และ
นิทรรศการ “SME One ID” ท่ีทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเข-าเย่ียมชมนิทรรศการ ซึ่งการจัดงานในครั้งน้ี 
เพื่อสร-างการรับรู-ให-กับผู-ประกอบการ SME รวมถึงหน"วยงานภาครัฐท่ีจะเข-าร"วมเช่ือมโยงข-อมูลกับระบบ SME 
One ID ดําเนินการประสานความร"วมมือกับร-านค-าปลีกใหญ"ๆ เช"น Central / TOP Market / Lotus’s เป�นต-น 
เพื่อให-ผู-ประกอบการท่ีเป�น Supplier มาลงทะเบียนในระบบ SME One ID  
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2) เกิดความร"วมมือระหว"างหน"วยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 16 หน"วยงาน 
ร"วมกันพัฒนาสิทธิประโยชน_ให-กับผู-ประกอบการท่ีลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการกับ สสว. ใน 3 ด-าน ได-แก" ด-านการ
เพิ่มผลิตภาพ/ลดต-นทุน ด-านการขยายช"องทางการตลาด และด-านการเช่ือมโยงแหล"งเงินทุน ซึ่งดําเนินการมา
ต้ังแต"ป� 2564 และยังคงมีผลผูกพันใช-อยู"จํานวน 8 หน"วยงาน ในป� 2565 ลงนามความร"วมมือเพิ่มเติม 8 หน"วยงาน 
ได-แก" บริษัท สยาม แม็คโคร จํากัด (มหาชน), บริษัท อินเด็กซ_ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน), สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย_และตลาดหลักทรัพย_ (ก.ล.ต.), บริษัท เจนโทเซีย จํากัด, บริษัท เฟเวอรี่ จํากัด, 
บริษัท ทรู คอร_ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร_วิส จํากัด และธนาคารออมสิน ท้ังน้ี 
มีผู-ประกอบการ SME ได-รับสิทธิประโยชน_ด-านต"างๆ จากหน"วยงานรวมแล-ว 2,045 ราย ซึ่งปcจจุบันได-ขยาย
ช"องทางการตลาดร"วมกับ Shopee โดยจัดทํา Microsite เพื่อให-ผู-ประกอบการได-มีโอกาสขายสินค-าในช"องทาง
ออนไลน_ มีเป̂าหมายจํานวน 1,800 ราย ระยะเวลาดําเนินการระหว"างวันท่ี 16 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565 
และยังช"วยส"งเสริมให-มีการซื้อสินค-าเอสเอ็มอีของไทย (SME Sure) ท่ีผ"านการรับรองและข้ึนทะเบียนกับ สสว. โดย
นําใบเสร็จไปหักลดหย"อนภาษีผู-มีเงินได- 

3) การเข-าร"วมโครงการช"วยให-ผู-ประกอบการ SME ได-รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการเข-าถึงการให-บริการของภาครัฐ ลดการกรอกข-อมูลหรือการเตรียมเอกสารต"างๆ โดยผู-ประกอบการ
สามารถใช- QR Code จากโทรศัพท_หรือบัตรในการเข-ารับบริการ หรือเข-าถึงสิทธิประโยชน_จากมาตรการต"างๆ 
ของภาครัฐได-สะดวกยิ่งขึ้น และในส"วนหน"วยงานภาครัฐที่ใช-งานระบบ SME One ID จะได-รับเอกสารที่ถูกต-อง
น"าเชื่อถือ ลดระยะเวลาการตรวจสอบผู-ประกอบการ และสะท-อนถึงภาครัฐจะได-ฐานข-อมูล SME ที่มีข-อมูลที่
ทันสมัยและใช-งานร"วมกันได-ระหว"างหน"วยงานภาครัฐ 

(4.3) การพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อจัดจ6างภาครัฐ สสว. 
ร"วมกับ สวทช. โดยศูนย_อิเล็กทรอนิกส_และคอมพิวเตอร_แห"งชาติ (NECTEC) พัฒนาต"อยอดระบบจัดซื้อจัดจ-าง
ภาครัฐให-ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถวิเคราะห_ ประมวลผล และบริหารจัดการข-อมูลสารสนเทศ  
เพื่อใช-ในการวางแผนและกําหนดมาตรการส"งเสริม MSME ในอนาคต ตลอดจนการโอนย-ายฐานข-อมูลจากระบบ 
เดิมท่ีพัฒนาโดยบริษัท กลุ"มแอดวานซ_ รีเสิร_ช จํากัด (AR Group) มาเป�นระบบใหม" THAI SME-GP โดย 
ผู-ประกอบการและเจ-าหน-าท่ีภาครัฐ สามารถเข-าใช-งานการลงทะเบียนระบบฯ สืบค-นข-อมูลบริษัท สินค-าหรือ 
บริการต"างๆ ผ"านเว็บไซต_ https://www.thaismegp.com รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรายงานฐานข-อมูลให- 
สสว. สามารถใช-วิเคราะห_ข-อมูลได- ปcจจุบันมีผู-เข-าใช-บริการสะสมต้ังแต"เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 รวมท้ังส้ิน  
934,000 ครั้ง 
   สสว. ได-ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข-อมูลผู-รับบริการภาครัฐ และระบบ
การจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐสําหรับ SME ในด-านการต"ออายุ “หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู-ประกอบการ SME เพ่ือ
การจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ ป� 2565” โดยผู-ประกอบการสามารถดําเนินการแจ-งขอต"ออายุหนังสือรับรองฯ ผ"านหน-า
เว็บไซต_ https://www.thaismegp.com ได-ต้ังแต"วันท่ี 18 เมษายน 2565 
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   ท้ังน้ี ในส"วนการเช่ือมต"อข-อมูลกับหน"วยงานท่ีเก่ียวข-อง มีท้ังท่ีดําเนินการเสร็จ
ส้ินแล-ว จํานวน 2 หน"วยงาน และอยู"ระหว"างดําเนินการ 4 หน"วยงาน ดังน้ี 

ดําเนินการเสร็จส้ินแล-ว 2 หน"วยงาน อยู"ระหว"างดําเนินการ 4 หน"วยงาน 
(1) สพร. ดําเนินการเชื่อมต"อข-อมูลระบบศูนย_กลาง

แลก เปลี่ ยนข- อ มูลภาครั ฐ  (Government Data 
Exchange Center :  DGX) ของกรมพัฒนาธุร กิจ
ก า ร ค- า  ( DBD)  โ ดย ส าม า ร ถ แ ส ด ง ผล ร า ย ไ ด-
ผู-ประกอบการนิติบุคคล ป�ล"าสุด 2564 เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติผู-ประกอบการและการแบ"งขนาดธุรกิจ 

(2) กรมสรรพากร ได-ทดสอบระบบนําข-อมูลงบการเงิน 
จากข-อมูลรายได-ผู- เสียภาษีบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล ในรูปแบบ Batch file เพ่ือวิเคราะห_คุณสมบัติ
ผู- ป ร ะก อ บก า ร  แ ล ะ ใช- แ บ" ง ข น าด ธุ ร กิ จ ข อ ง
ผู-ประกอบการ 

 

(1) กรมบัญชีกลาง เป�นการทดสอบการเช่ือมต"อ API ข-อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐในระบบ e-GP และ THAI SME-GP นํา
ข-อมูลไปวิเคราะห_เพ่ือสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ-างของ SME ตาม
มาตรการสนับสนุน SME ให-เข-าถึงการจัดซ้ือจัดจ-างกับ
หน"วยงานภาครัฐ 

(2) สภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) ในการเช่ือมต"อ API ข-อมูลสินค-า 
Made in Thailand (MiT)  แ ล ะก า ร ติ ด  Flag MiT เ พ่ื อ
ตรวจสอบสิทธิประโยชน_ท่ีผู-ประกอบการจะได-รับแต-มต"อกับ 
SME ท่ีได-รับการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมร-อยละ 
15 

(3) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร_และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
(สวทช.) เชื่อมโยงข-อมูลผู-ประกอบการเป�นข-อมูลต้ังต-นท่ีจะ
สมัครเข-าร"วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระบบ iTAP (โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) กับระบบ THAI SME-GP สําหรับ
ธุรกิจภาคเกษตร สหกรณ_ วิสาหกิจชุมชน เช"น ข-อมูลนิติ
บุคคล บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน เป�นต-น 

(4) บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ_ไทย สวทช. และสํานัก
งบประมาณ การติดสัญลักษณ_บนสินค-าเพ่ือแสดงว"าเป�น
สินค-าตามบัญชีนวัตกรรมไทยกับระบบ Thai SME-GP ใน 
รูปแบบ Batch file มุ"งเน-นสาขาเครื่องมือแพทย_ ทํารหัส 
UNSPSC 

   การสนับสนุน SME ให-เข-าถึงการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ ผลการข้ึนทะเบียน
ผู-ประกอบการมีจํานวนท้ังส้ิน 136,346 ราย แบ"งเป�นนิติบุคคล จํานวน 75,793 ราย บุคคลธรรมดา จํานวน 
58,378 ราย และวิสาหกิจชุมชน จํานวน 2,175 ราย มีสินค-าและบริการ จํานวน 1,070,891 รายการ  

   ในป�งบประมาณ 2565 มีมูลค"าการจัดซื้อจัดจ-างท้ังหมด จํานวน 316,643 ล-าน
บาท โดยหน"วยงานภาครัฐท่ีมีการซื้อขายสูงท่ีสุด คือ กรมชลประทาน จํานวน 36,790 ล-านบาท และ
ผู-ประกอบการในจังหวัดท่ีได-รับการจัดซื้อจัดจ-างมากท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ จํานวน 77,186 ล-านบาท 
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• ยุทธศาสตร/ที่ 3 สร6างสังคมผู6ประกอบการให6เติบโตและก6าวสู>สากล มี MSME ได-รับการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจบ"มเพาะ/ปรึกษาเชิงลึก/ทดสอบตลาด/ส"งเสริมการทําธุรกิจออนไลน_/นํา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช-แล-ว จํานวน 12,460 ราย (เป̂าหมาย 18,434 ราย) 

  (1) ส>งเสริมการเร่ิมต6นธุรกิจ (Early Stage / Startup) ดําเนินการพัฒนาผู-ประกอบการ 
ใหม"เข-าสู"ธุรกิจอนาคต Next Normal ท่ีสอดคล-องกับวิถีชีวิตยุคใหม" โดยการให-โค-ช นักวิเคราะห_ธุรกิจ ท่ีปรึกษาท่ี 
มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ_เฉพาะทางในการปรับวางแผนพัฒนากลยุทธ_ให-ได-แนวปฏิบัติเพื่อ 
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให-กับผู-ประกอบการ ยกระดับความสามารถทางธุรกิจ Technology for all จาก
โค-ชธุรกิจเพื่อให-สอดคล-องกับ Next Normal Trend เช"น Software Hardware Digital Marketing Digital   
Health care Digital Technology เป�นต-น 

  สสว. ร"วมกับหอการค-าไทย ผลักดัน สนับสนุนและส"งเสริมผู-ประกอบการในการ
ยกระดับศักยภาพให-รอดพ-นจากวิกฤตและสามารถปรับตัวให-ดําเนินธุรกิจ จากกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยี หรือ Digital Disruption ด-วยเป�นการเปล่ียนการขายสินค-าจากหน-าร-านเป�นการขายสินค-าบน
แพลตฟอร_มออนไลน_ นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข-ามาใช-ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการนําเสนอรูปแบบสินค-า 
Business Model รูปแบบใหม" โดยมีกลุ"มเป̂าหมาย ได-แก" กลุ"มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ"มอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย_ครบวงจร กลุ"มอุตสาหกรรมเกษตร Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย 
กลุ"มอุตสาหกรรมท"องเท่ียวเชิงสร-างสรรค_ Creative tourism และกลุ"มธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness) 
  ปcจจุบันมีผู-ประกอบการ จํานวน 321 ราย ได-รับการเพ่ิมพูนองค_ความรู-จากการเข-าร"วม
อบรมในหลักสูตรต"างๆ เช"น หลักสูตร Value Proposition Canvas หลักสูตร Business Model Canvas 
หลักสูตร UX / UI หลักสูตร Design project, MVP, Test และหลักสูตร Technology Enablement เป�นต-น 
และอยู"ระหว"างการลงให-คําปรึกษาเชิงลึกแก"ผู-ประกอบการ จํานวน 53 ราย และการนําสินค-าออกสู"ตลาดต"อไป 
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(2) พัฒนาผู6ประกอบการรายย>อยให6ประกอบธุรกิจอย>างมืออาชีพ (Micro)     
(2.1)  ยกระดับผู-ประกอบการรายย"อย (MSME Step up) ดําเนินการร"วมกับ 5 

หน"วยงาน ได-แก" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร_ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และสมาคมสมาพันธ_เอสเอ็มอีไทย ส"งเสริมผู-ประกอบการ 
OTOP ในกลุ"ม A และ B ให-เข-าสู"ระบบของภาครัฐ เช"น มาตรฐาน อย., Nutrition facts, ระบบบัญชี, เทคโนโลยี
ดิจิทัล เป�นต-น ปcจจุบันมีผู-ประกอบการได-รับการยกระดับ SME ในด-านมาตรฐานสินค-า และด-าน Digital 
Technology รวมท้ังส้ิน 1,606 ราย โดยท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีให-คําปรึกษาเชิงลึกแก"ผู-ประกอบการ จํานวน 47 ราย 
และจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายแบบ O2O การสร-างประสบการณ_การใช-เครื่องมือด-านการตลาด ด-านการบริหาร
จัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ท้ังน้ี มีผู-ประกอบการจํานวน 20 ราย ท่ีผ"านเข-ารับคําปรึกษาเพ่ือเตรียมย่ืน
ขอมาตรฐาน อย. ประกอบด-วย การเตรียมสถานท่ีผลิต เอกสารท่ีเก่ียวข-อง รวมท้ังตรวจวิเคราะห_ข-อมูลด-าน
โภชนาการ พร-อมกับได-ผลักดันให-ผู-ประกอบการเข-าสู"ข้ันตอนการจดทะเบียนเข-าสู"ระบบของภาครัฐ “การจด
ทะเบียนภาครัฐด-านพาณิชย_อิเล็กทรอนิกส_และทะเบียนการค-า” ผ"านระบบ https://www.trustmarkthai.com 
เป�นท่ีเรียบร-อย 
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(2.2)  การพัฒนาผู-ประกอบการเพ่ือสร-างความเข-มแข็งแก"ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชดําริ ส"งเสริมให-ผู-ประกอบการได-รับความรู-ในการประกอบธุรกิจ เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาให-เป�น
ผู-ประกอบการให-มีศักยภาพในการก-าวไปสู"การเป�นผู-ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และสามารถ
ประกอบอาชีพได-อย"างย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ ปcจจุบันมีผู-ประกอบการได-รับการพัฒนาผ"านกิจกรรมฝ�กอบรม
วิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเก่ียวข-องกับการประกอบธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจแล-วจํานวนท้ังส้ิน 254 
ราย ใน 5 หลักสูตร ได-แก" 1) หลักสูตรการปลูกพืชไม"ใช-ดิน (Hydroponics) รุ"นท่ี 1-2 จํานวน 55 ราย 50 แผน
ธุรกิจ 2) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ"นท่ี 1-2 จํานวน 50 ราย 45 แผนธุรกิจ 3) หลักสูตรนํ้าพริก 4 
ภาค นํ้าจ้ิมต"างๆ รุ"นท่ี 1-2 จํานวน 58 ราย 56 แผนธุรกิจ 4) หลักสูตรร-านกาแฟสด รุ"นท่ี 1-2 จํานวน 65 ราย 65 
แผนธุรกิจ และ 5) หลักสูตรช"างไม-เคร่ืองเรือนประกอบโครงไม-จริง รุ"นท่ี 1 จํานวน 26 ราย 22 แผนธุรกิจ 

(3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อมให6ก6าวสู>ธุรกิจใหม> (Small &  Medium) 
ส"งเสริมและพัฒนาผู-ประกอบการให-สามารถปรับตัวรับมือต"อสถานการณ_โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป อย"างรวดเร็วในยุค 
VUCA World โดย สสว. ร"วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร_ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการส"งเสริม
ผู-ประกอบการ SME ภาคบริการ Traditional Service และ Modern Service เช"น กลุ"มธุรกิจโรงแรม ร-านอาหาร 
การท"องเท่ียว การแพทย_วิถีใหม" การดูแลผู-สูงอายุ นวดสปา และธุรกิจขนส"ง เป�นต-น ปcจจุบันมีผู-ประกอบการผ"าน
เกณฑ_เบ้ืองต-นเข-าสู"กิจกรรม จํานวน 76 กิจการ และเข-ารับการฝ�กอบรมและถ"ายทอดองค_ความรู-ตามโปรแกรม 
VUCA PROACTIVE ด-วยการปรับมุมมอง (Vision) รู-และเข-าใจ (Understanding) สร-างความชัดเจน (Clarity) 
และฉลาดว"องไว (Agility)   โดยอยู"ระหว"างการลงพื้นท่ีให-คําปรึกษาเชิงลึกท่ีสถานประกอบการก"อนเข-าสู"
กระบวนการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือช"วยเหลือผู-ประกอบการ อาทิ ด-านเทคโนโลยี และด-านการให-บริการ เป�นต-น 
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(4) พัฒนาและยกระดับผู6ประกอบการต6นแบบ (Strong/Idol)   

(4.1)  การจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห"งชาติ “SME National Awards”   
คร้ังท่ี 14 สสว. ร"วมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห"งชาติ นํานโยบายของภาครัฐท่ีต-องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให-ประสบความสําเร็จด-วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข-องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) จึงได-มีการปรับเกณฑ_การพิจารณาคัดเลือกรางวัล SME National Awards ให-
สอดคล-องกับแนวคิดของ BCG ปcจจุบันมีผู-ประกอบการในภาคธุรกิจเป̂าหมายได-รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบ้ืองต-นแล-ว จํานวนท้ังส้ิน 1,002 ราย พร-อมกับได-รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสู"มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 
จํานวน 937 ราย / 440 กิจการ ในหลักสูตรต"างๆ เช"น การพัฒนาองค_กรเพ่ือยกระดับเข-าสู" Primary GMP และ 
GMP อย. ฉบับ 420 เตรียมพร-อมพัฒนาองค_กรสู"สากล การสร-างทีมผู-ตรวจประเมินภายในสําหรับมาตรฐานผู-ผลิต
ช้ินส"วนยานยนต_ IATF 16949 การยกระดับผู-ผลิตอาหารสู"มาตรฐานสากล GHPs / HACCP / ISO 22000 และ
การสร-างทีมผู-ตรวจประเมินภายในสําหรับมาตรฐานผู-ผลิตช้ินส"วนยานยนต_ IATF 16949 เป�นต-น 

(4.2)  การพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร_ให-กับผู-ประกอบการเฉพาะกลุ"มต้ังแต"ต-นนํ้า   
กลางนํ้า ปลายนํ้า นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช-เป�นแนวทางหลัก รวมถึงการบริหารจัดการข-อมูล และวางแผน  
ทรัพยากรทางธุรกิจของคลัสเตอร_ (Cluster Resource Planning) ให-เกิดการใช-ประโยชน_สูงสุด พัฒนาและ  
ยกระดับไปสู"การเป�นคลัสเตอร_ต-นแบบ และขยายผลไปยังกลุ"มคลัสเตอร_อ่ืนได- 

 ในป� 2565 สสว. ร"วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-าเจ-าคุณทหาร
ลาดกระบัง ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู-ประกอบการใน 2 กลุ"มคลัสเตอร_ ได-แก" 1) คลัสเตอร_แปรรูปอาหาร 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร" น"าน ลําปาง กลุ"มเป̂าหมาย คือ กลุ"มวิสาหกิจ/ กลุ"มเกษตรกร กลุ"มโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุ"มร-านอาหาร คาเฟ� และโรงแรม 2) คลัสเตอร_ สมุนไพรเพ่ือสุขภาพกัญชง-
กัญชา ดําเนินการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ พิษณุโลก เชียงใหม" และนครราชสีมา กลุ"มเป̂าหมาย คือ กลุ"มวิสาหกิจ/กลุ"ม
เพาะปลูก กลุ"มธุรกิจเพ่ือสุขภาพ เครื่องสําอาง อาหารเสริม ยา และกลุ"มคลินิก การแพทย_แผนปcจจุบันและแผน
ไทย ซึ่งมีผู-ประกอบการคลัสเตอร_ละ 75 ราย ได-รับการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร_ต-นแบบสู"ความเป�นเลิศ และ
เข-าร"วมกิจกรรมพัฒนาระบบตลาดกลางของคลัสเตอร_และเครือข"ายด-านการตลาดผู-ประกอบการ และขยาย
ช"องทางและโอกาสทางการตลาดให-กับผู-ประกอบการด-วยการผลักดันให-ใช-แพลตฟอร_มออนไลน_ เช"น Shopee, 
Lazada เป�นต-น 
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 (5) ส>งเสริมและมุ>งเปDาผู6ประกอบการ (Focused Target) 
(5.1)  การส>งเสริมผู6ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ6างภาครัฐ  

1) ช"วยเหลือผู-ประกอบการให-สามารถดําเนินธุรกิจต"อไปได- ด-วยการสร-างความ
เข-าใจให-แก"ผู-ประกอบการในการเข-าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ ตลอดจนสร-างการรับรู-ให-แก"หน"วยงาน
ภาครัฐในการส"งเสริมผู-ประกอบการเพื่อเข-าสู"ระบบการจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ และพัฒนายกระดับศักยภาพ
ผู-ประกอบการเข-าสู"ระบบจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ ผ"านกิจกรรมประชุมเผยแพร"มาตรการสนับสนุนให- SME เข-าถึงการ
จัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ THAI SME-GP ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ได-แก" จังหวัดสุราษฏร_ธานี ภูเก็ต เชียงราย อุดรธานี 
สกลนคร หนองบัวลําภู นครปฐม ขอนแก"น เพชรบุรี และลพบุรี เป�นต-น รวมท้ังเผยแพร"ผ"านส่ือประชาสัมพันธ_ใน
ช"องทางต"างๆ เช"น เพจ Facebook ช้ีช"องรวย Smart SME, สปอตวิทยุ และสารคดีทางวิทยุผ"านเครือข"าย MCOT 
Radio Network ท่ัวประเทศ, โฆษณาผ"านส่ือหนังสือพิมพ_ฐานเศรษฐกิจ มติชน และส่ือโทรทัศน_ ส"งผลให-มี
ผู-ประกอบการสนใจลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ จํานวน 6,679 ราย    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพประกอบ: ช"องทางเผยแพร"ผ"านส่ือประชาสัมพันธ_ผ"าน Facebook ช้ีช"องรวย Smart SME 
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สสว. ร"วมออกบูธในงาน FTI Expo 2022 นําเสนอบริการและสิทธิประโยชน_
สําหรับผู-ประกอบการ รวมท้ังให-คําแนะนําปรึกษาและสมัครสมาชิก สสว. ระหว"างวันท่ี 29 มิถุนายน – 3 
กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย_ประชุมและแสดงสินค-านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2) ยกระดับศักยภาพผู-ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ ดําเนินการ
ร"วมกับสภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย ส"งเสริมใน 3 กลุ"มอุตสาหกรรม ได-แก" อุตสาหกรรมการแพทย_และธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ปcจจุบันมี
ผู-ประกอบการ จํานวน 1,826 ราย ได-รับความรู- ความเข-าใจในการเข-าถึงระบบการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ รับทราบ
โอกาสและความต-องการของตลาดจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐและพร-อมเข-าสู"ระบบ รวมท้ังการพัฒนายกระดับ
ผู-ประกอบการ SME ให-เข-าสู"ตลาดจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐและก"อให-เกิดมูลค"าเชิงพาณิชย_ โดยกําหนดแต-มต"อสําหรับ
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ผู-ประกอบการ SME ในการเสนอราคาสูงกว"าผู-ประกอบการท่ัวไปได-ไม"เกินร-อยละ 10 ของราคาตํ่าสุด และการ
จัดซื้อจัดจ-างวงเงินไม"เกิน 500,000 บาท โดยให-เลือกจากผู-ประกอบการ SME เป�นลําดับแรก อีกท้ังยังให-สิทธิ
พิเศษสําหรับผู-ประกอบการ SME ท่ีมีสินค-าได-รับการรับรอง Made in Thailand (MIT) สามารถเสนอราคาสูงกว"า
ราคาตํ่าสุดได-ร-อยละ 15 

สําหรับผู-ประกอบการกลุ"มอุตสาหกรรมการแพทย_และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง จํานวน 
18 ราย ท่ีได-รับการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกแบบ Hybrid Coaching เป�นการพัฒนา 1 ใน 4 หัวข-อหลัก คือ (1) การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ_ (2) การผลิต (3) มาตรฐานผลิตภัณฑ_และการทดสอบ และ (4) การต"อยอดงานวิจัยสู"
กระบวนการผลิตจริง 

ท้ังน้ี สสว. ร"วมกับกรมบัญชีกลาง จัดงาน “THAI SME-GP รัฐพร-อมซื้อ SME 
พร-อมขาย” ซึ่งเป�นมาตรการสําคัญในการส"งเสริมสนับสนุนให- SME เข-าถึงการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐได-ง"าย โดย
กําหนดแต-มต"อสําหรับเอสเอ็มอีในการเสนอราคาสูงกว"าผู-ประกอบการท่ัวไปได-ไม"เกินร-อยละ 10 ของราคาตํ่าสุด 
และการจัดซ้ือจัดจ-างวงเงินไม"เกิน 500,000 บาท โดยให-เลือกจากผู-ประกอบการ SME เป�นลําดับแรก และให-สิทธิ
พิเศษสําหรับ SME ท่ีมีสินค-าได-รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) สามารถเสนอราคาสูงกว"าราคาตํ่าสุดได-
ร-อยละ 15 โดย SME ท่ีได-รับสิทธิจะต-องข้ึนทะเบียนในระบบ THAI SME-GP และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ_ คือ 
ภาคการผลิตรายได-รวมต"อป�ไม"เกิน 500 ล-านบาท ส"วนภาคการค-าและบริการ รายได-รวมต"อป�ไม"เกิน 300 ล-าน
บาท และผ"านการรับรองความเป�นผู-ประกอบการเพื่อรับสิทธิประโยชน_ตามข-อกําหนด ผู-ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียน
ในระบบ THAI SME-GP นอกจากจะได-รับแต-มต"อในการจัดซ้ือจัดจ-างภาครัฐ ซ่ึงเป�นตลาดใหญ" มีมูลค"าการซ้ือ
สินค-าและบริการไม"น-อยกว"า 1.3 ล-านล-านบาทต"อป�แล-ว ยังสามารถเข-าถึงแหล"งเงินทุน โดย สสว. ได-ร"วมกับ 8 
สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชนให-การสนับสนุนสินเช่ือสําหรับ SME เพื่อการเป�นคู"ค-ากับภาครัฐ นอกจากน้ี
ยังได-รับโอกาสในการได-รับองค_ความรู-เพ่ือต"อยอดธุรกิจให-เติบโต 
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 (5.2) การส>งเสริมผู6ประกอบการผ>านระบบ BDS เพ่ือส"งเสริมและสนับสนุน  
ผู-ประกอบการ SME ให-ได-โอกาสในการเข-าถึงการรับบริการด-านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม"ท่ีผู-ประกอบการ   
SME จะสามารถเลือกรับบริการ หรือรับการพัฒนากับผู-ให-บริการทางธุรกิจ (Business Development Service   
Provider : BDSP) ใน 6 ด-านท่ีตรงกับความต-องการของธุรกิจตน ประกอบด-วย 1) การเพ่ิมผลิตภาพและ  
ประสิทธิภาพธุรกิจ 2) การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค-าและบริการ   
4) การพัฒนาช"องทางการจําหน"ายและการตลาด 5) การพัฒนาตลาดต"างประเทศ และ 6) การพัฒนานวัตกรรม 
อ่ืนๆ ท่ีเป�นประโยชน_และจําเป�นต"อการพัฒนาและการยกระดับทางธุรกิจ โดย สสว.จะอุดหนุนค"าใช-จ"ายในการ   
พัฒนาให-แก"ผู-ประกอบการ SME แบบร"วมจ"าย (co-payment) ในสัดส"วนร-อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ  
วงเงินสูงสุดรวมไม"เกิน 200,000 บาท ซ่ึงผู-ประกอบการ SME สามารถย่ืนข-อเสนอเพื่อขอรับบริการและการพัฒนา 
ในด-านต"างๆ ผ"านแพลตฟอร_มระบบ BDS (https://bds.sme.go.th) 

  ความคืบหน-าการดําเนินงาน BDS ท่ีผ"านมา ได-เป�ดให-ผู-ให-บริการทาง
ธุรกิจข้ึนทะเบียนในเดือนมกราคม 2565 และ เป�ดให-ผู-ประกอบการ SME ลงทะเบียนเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565 
ท่ีผ"านมา พร-อมกับลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ_ประชุมช้ีแจงมาตรการการให-ความช"วยเหลือ อุดหนุน ผ"านระบบ BDS 
จํานวน 4 ครั้ง ได-แก" จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม" ขอนแก"น และกรุงเทพฯ โดยมีผู-เข-าร"วมประชุมทางระบบ Zoom 
Meeting รวมท้ังส้ิน 1,000 ราย 

  จากข-อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีหน"วยงานให-บริการข้ึนทะเบียน
บนระบบ BDS จํานวนท้ังส้ิน 85 หน"วยงาน เป�นการย่ืนเสนอขอนําบริการต"างๆ เข-าสู"มาตรการการให-ความ
ช"วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ผ"านโครงการ BDS ซ่ึง สสว. ได-พิจารณาอนุมัติบริการเพื่อเข-า
สู"ระบบ BDS แล-ว จํานวน 112 บริการ จําแนกได-ตามประเภทหน"วยงาน ประกอบด-วย ส"วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน"วยงานของรัฐ (16 บริการ) มหาวิทยาลัย (9 บริการ) องค_การเอกชน (85 บริการ) และบริษัทเอกชน (2 บริการ) 
ซึ่งบริการท้ังหมดเป�นบริการในหมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน แยกประเภทบริการตามกิจกรรมดําเนินงาน
ออกเป�นการรับรองเครื่องหมายคุณภาพ การตรวจประเมิน (เครื่องหมายคุณภาพส่ิงทอไทย/ฉลากลดโลกร-อน 
CoolMode/มาตรฐาน ISO/มาตรฐานแรงงานไทย/Smart Fabric GMP/การตรวจประเมิน Pre Audit) ทดสอบ 
สอบเทียบ ทวนสอบ เพ่ือประกอบในการขอการรับรองมาตรฐาน (ทดสอบเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน มผช./มอก./
มอก.เอส/การประเมินคาร_บอนฟุตพริ้นท_ของผลิตภัณฑ_/สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration/ฯลฯ) และการเตรียม
ความพร-อมเข-าสู"มาตรฐานต"างๆ (การบริการให-คําปรึกษาการจัดทําระบบมาตรฐาน หรือการให-คําปรึกษาในการขอ
คําแนะนําในการย่ืนขอใบรับรองมาตรฐานต"างๆ เป�นต-น) 

  ในส"วนข-อมูลผู-ประกอบการ SME ท่ีลงทะเบียนบนระบบ BDS ต-อง
ดําเนินการใน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การยืนยันตัวตนการเป�น SME โดย สสว. ตรวจสอบความเป�น SME และ
แบ"งสัดส"วนงบประมาณการอุดหนุนฯ ตามประกาศการขอรับการช"วยเหลือ อุดหนุนจากเงินกองทุนส"งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย"อม ผ"านผู-ให-บริการทางธุรกิจ ป� 2565 และกดยืนยันอนุมัติบนระบบ และข้ันตอนท่ี 2 การ 
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ย่ืนข-อเสนอการพัฒนาเพ่ือขอรับการช"วยเหลือ อุดหนุนฯ สสว. จะตรวจสอบข-อเสนอการพัฒนา ระยะเวลา และ 
เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เสนอคณะทํางานกล่ันกรองผู-ประกอบการ SME และนําเสนอ ผอ.สสว. พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงมี
ผู-ประกอบการ SME ท่ีลงทะเบียนบนระบบ BDS ข้ันตอนท่ี 1 จํานวนท้ังส้ิน 714 ราย โดยมีผู-ประกอบการท่ีย่ืน
เอกสารครบถ-วน และอยู"ในข้ันตอนเตรียมย่ืนข-อเสนอการพัฒนาในข้ันตอนท่ี 2 จํานวน 177 ราย ท้ังน้ี 
ผู-ประกอบการ SME ท่ีย่ืนขอรับบริการจากผู-ให-บริการทางธุรกิจ รวมท้ังส้ิน 31 ราย คิดเป�นวงเงินท่ี สสว. จะให-
ความช"วยเหลือ อุดหนุนฯ รวมท้ังส้ิน 1,693,173 บาท จากยอดค"าใช-บริการท้ังส้ิน 2,406,216 บาท 

  กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-องกับการส"งเสริมผู-ประกอบการผ"านระบบ BDS 
ซึ่งได-มีการจัดงานแถลงข"าวมาตรการ “SME ปcง...ตังได-คืน” เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซนทารา 
แกรนด_ เซ็นทรัลลาดพร-าว กรุงเทพฯ โดยมีผู-ส่ือข"าว ผู-ให-บริการทางธุรกิจ และ SME เข-าร"วมงานจํานวน 150 ราย 
รวมถึงยังได-ดําเนินการประชาสัมพันธ_โครงการผ"านส่ือช"องทางต"างๆ เช"น การสัมภาษณ_สด ผอ.สสว. ในรายการ 
“วันใหม"วาไรต้ี” ทางช"องไทยพีบีเอส เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565, ประชุมช้ีแจงมาตรการ BDS ให-กับเจ-าหน-าท่ี
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท่ัวประเทศผ"านระบบ Zoom เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2565, ออกรายการ “เรื่องเล"า
เช-าน้ี” ทางช"อง 3 พิธีกรช"วยประชาสัมพันธ_ระบบ BDS ประมาณ 1-2 นาที (Tie in) ออกอากาศสดเม่ือวันท่ี 28 
มิถุนายน 2565 ท้ังน้ี สถิติการเข-าใช-งานผ"านระบบ BDS พบว"า หลังจากมีการประชาสัมพันธ_ผ"านรายการ “เร่ือง
เล"าเช-าน้ี” ยอดกลุ"มผู-ใช-งานท่ัวไปมีแนวโน-มให-ความสนใจเพิ่มข้ึน โดยยอดดังกล"าวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับช"วงก"อน
ประชาสัมพันธ_เฉล่ียประมาณร-อยละ 50 และดําเนินการจัดทําคลิปวีดิโอมาตรการ SME ปcง...ตังได-คืน นําลงใน
ช"องทางส่ือออนไลน_ต"างๆ 
 
 
 

      
   

 
 
  

 
 
 

 
 

รูปภาพการประชาสัมพันธ_มาตรการ “SME ปcง...ตังได-คืน” 
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• ยุทธศาสตร/ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค/กรให6มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
พัฒนาองค_กรให-มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานและทิศทางขององค_กร  

(1) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร Smart People 
(1.1) ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางานของ สสว. ป� 2565 ดําเนินการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อทบทวน วิเคราะห_ และปรับปรุงกระบวนการที่เกี ่ยวข-องกับการให-บริการแก"
ผู -ประกอบการ  (Customer/SME Journey)  ร "วมก ับฝ �า ย ที ่เ กี ่ย วข -อง ในก ลุ "มกระบวนการสนับสน ุน 
(Supporting Process) โดยร"วมกันวิเคราะห_กระบวนการทํางานท่ีสําคัญของ สสว. จํานวน 21 กระบวนการ
ย"อย เพื่อปรับปรุงให-มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่ตอบสนองต"อเส-นทางการใช-
บริการของผู-ประกอบการ และจึงนําไปจัดทําคู"มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสําคัญไม"น-อยกว"า 
10 กระบวนการย"อย โดยมากําหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ (To Be Process) ท่ี
สามารถลดข้ันตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได-จริง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(1.2) การเพ่ิมศักยภาพตามตําแหน"งงานแต"ละบุคคล (Hard skills) เป�นการเสริม
ทักษะองค_ความรู-และพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ซึ่งมุ"งเน-นและพัฒนาบุคลากรเป�นสําคัญ โดยเน้ือหาท่ีทําการจัด
อบรมจะเน-นเน้ือหาให-สอดคล-องกับงานท่ีบุคลากรรับผิดชอบท่ีทํางานอยู"ให-ตรงจุดและนํามาปรับใช- กับ
กระบวนการทํางานได- โดยมีหลักสูตร ดังน้ี หลักสูตรผู-บริหารระดับสูงด-านนวัตกรรมการบริการ (TOPCATS) แนว
ทางการป̂องกันการจัดซื้อจัดจ-างไม"ให-ผิดระเบียบและศึกษาข-อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปcญหา
การจัดซื้อจัดจ-างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การดําเนินการให-สอดคล-องกับพระราชบัญญัติคุ-มครองข-อมูลส"วน
บุคคล (PDPA) การบริหารโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน เทคนิคการจัดทํา Spec/TOR การพิจารณาผลการ 
ตรวจรับ การบริหารสัญญา ภายใต-กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ-างท่ีรัฐต-องการส"งเสริมหรือ
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สนับสนุนและตามแนวทางใหม"รองรับการยกเลิก ว.845 รวมท้ังการพิจารณาอุทธรณ_ การจัดซ้ือจัดจ-างพัสดุภาครัฐ
และการบริหารสัญญา และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสําหรับความมั่นคงโลกยุคใหม" 

(1.3) การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล เป�นการปรับกระบวนการ
ทํางานของ HR โดยมุ"งเน-นในรูปแบบระบบออนไลน_ และมีการใช-ระบบในการวิเคราะห_ค"าเฉล่ียในแต"ละด-านของ
บุคลากรในองค_กร ร"วมถึงการสร-างความรัก ความผูกพันอันดีท่ีมีต"อองค_กร โดยในป� 2565 สสว. เร"งพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบ D Performance) การพัฒนาและยกระดับความผูกพันของพนักงาน การจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหน"ง (Succession Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารผู- มีศักยภาพสูง (Talent 
Management System) 

(2) ยกระดับการบริหารจัดการสู> Smart Office พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช-ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค_กร ได-แก" ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส_ Secure Drive โดย สสว. ร"วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส_ (สพรอ. หรือ ETDA) 
ดําเนินการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส_ ให-สามารถใช-งานในรูปแบบ e-Signature หรือลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส_ ช"วยลดการใช-กระดาษ ร"นระยะเวลาในการเดินเอกสาร ท้ังยังช"วยในการสืบค-น ติดตามเอกสารได-
อย"างรวดเร็วและสามารถทํางานเอกสารนอกสถานท่ีได- ซ่ึงเป�นการตอบโจทย_การทํางานในรูปแบบ Smart Office 
ในยุคดิจิทัล ท้ังน้ี มีแผนการจัดอบรมให-กับผู-ใช-งานระบบภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
 

***************************************************** 
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ผลการดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 - 2564 ท่ีได-รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม และ 
อยู"ระหว"างดําเนินการ ประกอบด-วย   

(1) ป� 2564 จํานวน 1 โครงการ ได6แก>  

(1.1) โครงการสนับสนุนให6 SME เข6าถึงการจัดซ้ือจัดจ6างภาครัฐ ได-รับอนุมัติขยายระยะเวลาในส"วนท่ี
ดําเนินการร"วมกับกรมบัญชีกลาง จากเดิมส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 เป�นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 ตาม
มติคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565 มีผลความคืบหน-า 

 ดําเนินการปรับปรุงระบบ e-GP เพ่ือรองรับ SME และเช่ือมโยงข-อมูลท่ีเก่ียวข-องกับการจัดซื้อจัดจ-าง
ภาครัฐ  ระหว"าง สสว. และกรมบัญชีกลาง ซึ่งดําเนินการศึกษาโครงสร-างพจนานุกรมข-อมูล ท่ีแสดงรายละเอียด  
ตารางข-อมูลต"างๆ ในฐานข-อมูล (Data Dictionary) พร-อมกับจัดเก็บความต-องการ (Requirement) ของ  
หน"วยงานท่ีเก่ียวข-องกับการข้ึนทะเบียนพัสดุท่ีรัฐต-องการส"งเสริมหรือสนับสนุน ได-แก" สสว. ดําเนินการมาตรการ   
THAI SME-GP สภาอุตสาหกรรมแห"งประเทศไทย (สอท.) ดําเนินการมาตรการ Made in Thailand หรือ MiT    
และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร_และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ดําเนินการเรื่องบัญชีนวัตกรรม โดยเบ้ืองต-น  
สสว. และ สอท. มีระบบท่ีพร-อมพัฒนาต"อยอดสําหรับการเช่ือมโยงข-อมูลท่ีเก่ียวข-อง สําหรับ สวทช. ปcจจุบันยังไม"   
มีระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการบัญชีนวัตกรรมเป�นการเฉพาะ ดังน้ัน กรมบัญชีกลาง จึงยังไม"ได-ดําเนินการ  
เช่ือมโยงข-อมูลในส"วนน้ี ซ่ึงจากการประชุมหารือกับหน"วยงานต"างๆ อย"างต"อเน่ือง ได-เตรียมความพร-อมในการ  
ออกแบบระบบเพื่อรองรับการใช-งานในอนาคต    

สสว. และกรมบัญชีกลาง ได-ร"วมกันออกแบบ API Prototype สําหรับให-ผู-พัฒนาระบบ (Developer)  
เพื่อใช-เช่ือมโยงข-อมูลระหว"างระบบ e-GP กับระบบของหน"วยงานท่ีกํากับดูแลพัสดุท่ีรัฐต-องการส"งเสริมหรือ 
สนับสนุน โดยข-อมูลประกอบด-วย ข-อมูลผู-ประกอบการ SME และผู-ค-ากับภาครัฐ (e-GP) หนังสือรับรองการข้ึน
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ ข-อมูลสินค-าและบริการ (UNSPSC) ผลการจัดซื้อจัดจ-างของหน"วยงาน 
รัฐจากผู-ประกอบการ SME และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง รวมท้ังส้ิน 12 API ซ่ึงกรมบัญชีกลางได-จัดทํารายละเอียดของ 
API Spec แล-วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2565 ท่ีผ"านมา และในส"วนท่ีร"วมกับศูนย_เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส_และ
คอมพิวเตอร_แห"งชาติ (เนคเทค) ได-ดําเนินการพัฒนา API พร-อมกับเตรียมข-อมูลคู"ขนานไปกับกรมบัญชีกลาง โดย
กรมบัญชีกลางได-พัฒนา API แล-วเสร็จจํานวน 11 API และอยู"ระหว"างการพัฒนาและทดสอบ จํานวน 1 API ซึ่ง
คาดว"าจะเป�ดใช-งานในส"วนของระบบ e-GP Version ปรับปรุงรองรับ SME และการเช่ือมโยงข-อมูลระหว"าง 2 
หน"วยงานบนระบบ THAI SME-GP ได-ในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งภาพรวมการดําเนินงานอ่ืนๆ คาดว"าแล-วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2565    

        การดําเนินโครงการงบกลาง ป� 2562 และป� 2563 – 2564 ท่ีได/รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม  
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ท่ีมา: ฝ�ายนโยบายและแผนส"งเสริม SMEs    

(2) ป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป&นการดําเนินการตามมาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได6แก>  

(2.1)  โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA) ได-รับอนุมัติขยาย 
ระยะเวลาและปรับแผนการดําเนินโครงการจากเดิมส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป�นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2565 ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ_ 2565 มีผลความ
คืบหน-า  

 สสว. ดําเนินการร"วมกับ สวทช. เพื่อให-มีเครื่องมือในการประเมินระดับศักยภาพของ SME แต"ละราย
ในมิติการพัฒนาด-านต"างๆ เพื่อทราบถึงจุดอ"อน/จุดแข็งของซ่ึงจะช"วยให- SME สามารถพัฒนาตนเองและเป�น
เครื่องมือในการคัดเลือก SME เข-าร"วมโครงการภาครัฐ หรือเป�นเครื่องมือช"วยสถาบันการเงินในการพิจารณาให-
สินเช่ือแก" SME โดยแบ"งเป�น 3 ส"วนหลัก คือ (1) การจัดทําแบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME (2) การพัฒนา
ระบบการประเมินศักยภาพ SME และ (3) การพัฒนาระบบสิทธิประโยชน_ หรือ Reward System  
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 (1) การจัดทําแบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME 
 1.1 การรวบรวมและคัดเลือกปcจจัยท่ีสําคัญจาก (1) ข-อมูลทุติยภูมิ เช"น บทความทางวิชาการ/

หลักเกณฑ_การประเมินคุณภาพ/หลักเกณฑ_การให-รางวัลผู-ประกอบการในด-านต"างๆ ท้ังในประเทศและ
ต"างประเทศ/เครื่องมือการประเมินศักยภาพด-านต"างๆ และ (2) ข-อมูลปฐมภูมิ ด-วยการสัมภาษณ_ผู-เช่ียวชาญ 
พร-อมจัดทําตาราง mapping เพ่ือหาข-อสรุปเก่ียวกับปcจจัยท่ีสําคัญต"อการเติบโตของผู-ประกอบการ 

  ซ่ึงจากการรวบรวมปcจจัยดังกล"าวข-างต-นท่ีมีค"อนข-างมาก สวทช. หารือกับ สสว. เพ่ือ              
คัดกรองปcจจัยหลักให-ตรงกับวัตถุประสงค_ของโครงการ ดังน้ี (1) ความสามารถในการบริหารจัดการองค_กร (2) 
ความสามารถด-านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) ความสามารถด-านการตลาด และ (4) ความสามารถในการบริหาร
การเงิน ซึ่งในแต"ละปcจจัยหลักจะมีปcจจัยย"อยต"างๆ ประกอบอยู"ภายใน 

 1.2 การกําหนดค"านํ้าหนักของแต"ละปcจจัยหลักและปcจจัยย"อย ใช-วิธีการให-ผู-เช่ียวชาญเป�น                       
ผู-กําหนดนํ้าหนัก (Expert Judgement) โดยศึกษางานวิจัยท่ีมีการกําหนดค"านํ้าหนักท่ีแบบจําลองการประเมิน
ต"างๆ ใช-อยู" และใช-กระบวนการคิดวิเคราะห_ตามลําดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP Weighting)  

  นอกจากน้ัน แบบสอบถามท่ีใช-ในการสอบถามความเห็นจากผู-เช่ียวชาญได-ออกแบบใน
รูปแบบการเปรียบเทียบเชิงคู" (Pairwise Comparison) เพื่อให-ผู-เช่ียวชาญจํานวน 15 คน จาก 3 กลุ"ม คือ (1) 
หน"วยงานส"งเสริม SME ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (2) สถาบันการเงิน และ (3) ผู-ประกอบการ SME พิจารณา
เปรียบเทียบความสําคัญในแต"ละคู"ของปcจจัยหลัก รวมถึงแต"ละคู"ของปcจจัยย"อยก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 

1.3 ข-อมูลท่ีได-จากผู-เช่ียวชาญนํามาประมวลเพื่อเปรียบเทียบระหว"างปcจจัยต"างๆ โดยมีการจัดทํา
เป�นตารางเมตริกซ_เปรียบเทียบปcจจัยท่ีใช-ตัดสินใจเป�นคู" และมีการปรับค"าในตารางเมตริกซ_ให-เป�นมาตรฐาน
เดียวกัน (Normalized) เพ่ือให-ออกมาเป�นตารางนํ้าหนักของแต"ละปcจจัย  
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1.4 การวิเคราะห_ความสอดคล-องกันของค"านํ้าหนักของผู-เช่ียวชาญ ด-วยการวิเคราะห_ค"าดัชนี
ความสอดคล-อง (Consistency Index : C.I.) และค"าอัตราส"วนความสอดคล-อง (Consistency Ration : C.R.) 
โดยความไม"สอดคล-องต-องไม"เกิน 10% จึงจะยอมรับได- ซึ่งจากการทดสอบพบว"า นํ้าหนักท่ีผู-เช่ียวชาญท้ัง 15 คน
ให-มามีความไม"สอดคล-องกันไม"เกินเกณฑ_ท่ีกําหนดไว- 

1.5 จากการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกล"าวมาข-างต-น ได-ค"านํ้าหนักของปcจจัยหลักจากผู-เช่ียวชาญ
ท้ัง 15 คน ดังน้ี 

ปhจจัยหลัก ค>านํ้าหนัก 
ความสามารถด-านการตลาด 0.31 
ความสามารถในการบริหารการเงิน 0.26 
ความสามารถในการบริหารจัดการองค_กร 0.25 
ความสามารถด-านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0.18 

นอกจากน้ัน ปcจจัยย"อยในแต"ละปcจจัยหลักตามค"านํ้าหนักจากมากไปน-อย ดังน้ี 

ปhจจัยหลัก ปhจจัยย>อย  
เรียงลําดับตามค>านํ้าหนักจากมากไปน6อย 

ความสามารถด-านการตลาด 1. ความสามารถในการแข"งขัน 
2. ความสามารถในการเข-าถึงกลุ"มลูกค-าเป̂าหมาย 
3. ความสามารถในการสร-างแบรนด_ 
4. ความสามารถในการวิเคราะห_ภาพรวมการตลาด 

ความสามารถในการบริหารการเงิน 1. ความสามารถในการทํากําไร 
2. ความสามารถในการสร-างรายได- 
3. ความสามารถในการบริหารสภาพคล"อง 
4. ความสามารถในการเข-าถึงแหล"งเงินทุน 
5. ความสามารถในการชําระหน้ี 

ความสามารถในการบริหารจัดการองค_กร 1. ขีดความสามารถและทักษะของผู-บริหาร 
2. การปฏิบัติตามข-อกําหนดของกฎหมาย/ข-อบังคับท่ีเก่ียวข-อง 
3. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข-ามาปรับใช- 
4. การบริหารจัดการความเส่ียงทางธุรกิจ 
5. การจัดการองค_กร 

ความสามารถด-านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. ความสามารถในการพัฒนาสินค-า/บริการใหม" 
2. ความสามารถในการใช-เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. ความสามารถในการจัดการทรัพย_สินทางปcญญา 
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1.6 อย"างไรก็ตาม จากข-อกังวลของคณะทํางานกํากับการดําเนินโครงการฯ เก่ียวกับความน"าเช่ือถือ
ของการใช-ความคิดเห็นของผู-เช่ียวชาญในการกําหนดนํ้าหนักของปcจจัยหลักและปcจจัยย"อยน้ัน สวทช. จึงพัฒนา
แบบจําลองท่ีใช-ข-อมูลสถิติข้ึนมาอีกแบบหน่ึง ซึ่งจะดําเนินการคู"ขนานไปกับวิธีแรก โดยใช-ข-อมูลจาก SME ตัวอย"าง 
จํานวน 200 ราย มาประมวลผลด-วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร_/สถิติ เพ่ือกําหนดค"านํ้าหนักในแต"ละปcจจัย ท้ังน้ี ข-อมูล
ท่ีได-มาจะมีส"วนช"วยให-แบบจําลองแรกมีความถูกต-องมากข้ึนได-ด-วย  

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะทํางานฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 มี
มติเห็นชอบให-ใช-แบบจําลองตามวิธีท่ี 1 ซึ่งเป�นการให-คะแนนโดยผู-เช่ียวชาญ (Expert judge) ในการพัฒนาระบบการ
ประเมินศักยภาพ SME และให-ดําเนินการแบบจําลองตามวิธีท่ี 2 (ข-อมูลสถิติ) ควบคู"ไป และเมื่อได-ข-อมูลท่ีมีคุณภาพ
และมีความเพียงพอของข-อมูล ให-นํามาปรับใช-หรือปรับปรุงแบบจําลองตามวิธีท่ี 1 

1.7 ส"วนการกําหนดระดับคะแนน (Scoring range) เป�นการนําผลของแต"ละปcจจัยท่ีถ"วงนํ้าหนัก
ตามท่ีกําหนดไว- แปลงให-อยู"ในช"วง 0–100 คะแนน และแปลผลออกมาเป�นระดับศักยภาพของ SME โดยการ                
แปลผลของวิสาหกิจรายย"อย (Micro) จะมีความแตกต"างกับ SME ดังน้ี 

Score Band Score Range Score Grade 
Micro SME 

1 91-100 91-100 AAA 
2 81-90 86-90 AA 
3 76-80 81-85 A 
4 66-75 76-80 BBB 
5 56-65 71-75 BB 
6 51-55 61-70 B 
7 46-50 51-60 CCC 
8 36-45 41-50 CC 
9 ≤35 ≤40 C 

ท้ัง น้ี การดําเนินงานในปcจจุบันอยู"ระหว"างคํานวณผลลัพธ_จากการประเมินข-อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยปcจจุบันมีผู-ตอบแบบสอบถามแล-วท้ังส้ิน 166 ราย จากท้ังหมด 200 ราย ส"วนการดําเนินงานข้ัน
ต"อไปน้ัน จะดําเนินการเก็บข-อมูลในการประเมินศักยภาพจาก SME ให-ครบ 200 ราย แล-วทดสอบแบบจําลอง 
(Test & Validate) และสรุปผลแบบจําลองและประโยชน_ของการประเมินศักยภาพให-ผู-ประกอบการท่ีเข-ารับการ
ประเมินทราบ 
 (2) การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ SME 

  เป�นการพัฒนาระบบให-บริการ SME ในการเข-าถึงกระบวนการประเมินศักยภาพ และการรับ
สิทธิประโยชน_ ในรูปแบบ Web-based Application - เว็บไซต_ (www.) โดยพัฒนาระบบการประเมินตามแนวคิด
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แบบจําลองการประเมินศักยภาพ SME Scoring และการพัฒนาระบบสิทธิประโยชน_ โดย Module หลักของระบบ
การประเมินประกอบด-วย 

1. Module การสร-างแบบจําลอง 
2. Module การแสดงผลคะแนน และการให-คําแนะนําแก" SME ท่ีเข-ารับการประเมิน 

 3. Module การนําเสนอข-อมูลโดยสรุปในรูปแบบแผนภาพต"างๆ (Data Visualization &  
 Business Intelligence) 

4. Module การกําหนดเง่ือนไขการได-รับสิทธิประโยชน_ และการสร-างสิทธิประโยชน_ 
5. Module การเช่ือมโยงข-อมูล SME ท่ีมีอยู"แล-ว 
ซึ่งได-มีการดําเนินงานออกแบบระบบประเมินศักยภาพผ"านการศึกษาระบบท่ีเทียบเคียงได-จาก

หน"วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข-องกับกระบวนการวินิจฉัยองค_กร และศักยภาพธุรกิจ โดยในปcจจุบันการ
พัฒนาระบบพื้นฐานเสร็จส้ินแล-วไม"ว"าจะเป�นหน-าเว็บ (Web Page/Home Page) ระบบลงทะเบียน และระบบ
เช่ือมต"อข-อมูลกับฐานข-อมูลสมาชิก สสว.  

ท้ังน้ี การดําเนินงานในปcจจุบันอยู"ระหว"างกระบวนการประยุกต_นําแบบจําลองการประเมิน
ศักยภาพ SME Scoring เข-าติดต้ังในระบบ พร-อมท้ังระบบการแสดงรายละเอียดเบ้ืองต-นของผู-ประกอบการ และ
ข-อมูลแบบประเมินศักยภาพ และข้ันตอนการทดสอบก"อนการใช-งานจริง 

(3) การพัฒนาระบบสิทธิประโยชน/ หรือ Reward System 
 เป�นการพัฒนาระบบการกําหนดสิทธิประโยชน_ท่ีเหมาะสมต"อศักยภาพ SME ในแต"ละรายท่ี

เข-าโครงการของ สสว. และได-รับการประเมินผลผ"านระบบ SME Scoring โดยระบบจะรองรับการจัดระดับช้ันตาม
ศักยภาพของ SME และกําหนดแต-มให-แก" SME ในการเข-าถึงสิทธิประโยชน_ท่ีมีอย"างจํากัด โดยแนวคิดในการ
กําหนดสิทธิประโยชน_ให-แก" SME น้ันมีหลายมิติ ประกอบด-วย 

1.  การกําหนดระดับช้ัน SME ผ"านระบบประเมินศักยภาพ SME Scoring 
2.  การกําหนดแต-มท่ี SME จะได-รับ โดยกําหนดจากประวัติการเข-าร"วมโครงการภาครัฐ/

ประวัติการได-รับรางวัลด-านธุรกิจ/มาตรฐานสินค-า/บริการ/การดําเนินงานท่ีได-รับ/อ่ืนๆ 
เช"น ประวัติการชําระภาษี การลงทะเบียน SME GP เป�นต-น 

3.  การกําหนดสิทธิประโยชน_ท่ีเหมาะสมแก" SME แต"ละราย โดยกําหนดจากขนาดของธุรกิจ/
ประเภทกิจการ/รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ/ประเภทตามหมวดอุตสาหกรรม (TSIC) 

โดยการพัฒนาระบบสิทธิประโยชน_ Reward System ได-ดําเนินการการทบทวนวรรณกรรม
ของการให-สิทธิประโยชน_ของต"างประเทศ และระบบส"งเสริม SME ท่ีเก่ียวข-อง แล-วนําผลการศึกษาเบ้ืองต-นท่ีได-ไป
รับฟcงความคิดเห็นผ"านการจัดประชุม Focus Group ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู-เข-าร"วมจากภาครัฐและ
เอกชน ท่ีเก่ียวข-องกับการส"งเสริม SME  
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ท้ังน้ี การดําเนินงานในปcจจุบันอยู"ในข้ันตอนการสรุปแนวคิดและเง่ือนไขในการได-รับสิทธิ
ประโยชน_ของ SME แต"ละระดับ และเม่ือสรุปแนวคิดเสร็จก็จะดําเนินการประยุกต_ระบบสิทธิประโยชน_ Reward 
System เข-าติดต้ังในระบบประเมินศักยภาพ และทดสอบการใช-งานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2.2) โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 (Doing 
Business Phase 3) ดําเนินการร"วมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งอยู"
ระหว"างการจัดทําแนวทางการปฏิรูปตามกรอบแผนการขับเคล่ือนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและ
การลงทุนของธนาคารโลก (Business Enabling Environment : BEE) ซ่ึงเป�นการประเมินสภาพแวดล-อมทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีประเมินท่ีใช-ข-อมูลจากผู-เช่ียวชาญ และแบบสํารวจระดับองค_กร แบ"งออกเป�น 3 ระยะของวงจร
การประกอบธุรกิจ ได-แก" (1) ระยะการเป�ดกิจการ (Opening a Business) ได-แก" การเข-าสู"ธุรกิจ (Business Entry) 
และท่ีต้ังธุรกิจ (Business Location) (2) ระยะการดําเนินกิจการ (Operating a Business) ได-แก" การเช่ือมต"อ
สาธารณูปโภค (Utility Connections) แรงงาน (Labor) บริการด-านการเงิน (Financial Services) การค-าระหว"าง
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ประเทศ (International Trade) การจัดเก็บภาษี (Taxation) การระงับข-อพิพาท (Dispute Resolution) และการ
แข"งขันทางการตลาด (Market Competition) และ (3) ระยะการป�ดกิจการ (Closing a Business) ได-แก" การ
ล-มละลายทางธุรกิจ (Business Insolvency)  

แนวทางการเตรียมความพร6อมสําหรับการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและการลงทุน 

1) การปรับปรุงกระบวนการและกฎระเบียบให-ลดภาระท่ีเกิดจากการออกกฎหมาย รวมถึงควร
สอดคล-องกับแนวปฏิบัติสากลและเอ้ือต"อการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม"ๆ ธุรกิจ      
อีคอมเมิร_ซ รวมท้ังการค-าและการลงทุนระหว"างประเทศ ท่ีเก่ียวข-องกับกลุ"ม SME และภาคธุรกิจอ่ืนๆ โดยเน-น
เรื่องของนิตินัยและพฤตินัย กล"าวคือต-องสามารถพิสูจน_ได-ว"ากระบวนการท่ีเก่ียวข-องสามารถอํานวยความสะดวก
ได-มากกว"าเดิม 

2) การอํานวยความสะดวกในด-านธุรกิจสีเขียวท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนในการลงทุน และผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล-อม เช"น การออก Green Finance ท่ีจะคํานวณถึงผลกระทบต"อส่ิงแวดล-อม หากโครงการน้ันกระทบต"อ
ส่ิงแวดล-อมน-อยจะเป�นผลให-การพิจารณาอัตราดอกเบ้ียน้ันน-อยตามไปด-วย รวมถึงการออกใบอนุญาตท่ีจะอํานวย
ความสะดวกเป�นพิเศษให-กับธุรกิจสีเขียว เพ่ือจูงใจให-เกิดธุรกิจสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

3) การปรับปรุงงานบริการให-เป�นดิจิทัล โดยพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลให-มีมาตรฐานกลางและ
ปลอดภัย ทุกหน"วยงานต-องพัฒนางานบริการให-เป�นดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใต-มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให-สามารถ
เช่ือมโยงข-อมูลระหว"างหน"วยงานได- อํานวยความสะดวกให-แก"ผู-ใช-บริการและสร-างความโปร"งใส  

แผนการขับเคล่ือนการประเมินบรรยากาศของการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนของธนาคารโลก  
Business Enabling Environment (BEE) 

ด6าน ประเด็น หน>วยงานที่เกี่ยวข6อง 

Business Entry ขับเคล่ือนบริการดิจิทัล และเพิ่มการให-ข-อมูลประกอบการ
เริ่มต-นธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค-า สํานักงานประกันสังคม 
กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการ
ลงทุน 

Business 
Location 

การจดทะเบียนทรัพย_สิน และการขออนุญาตก"อสร-าง โดย
เพิ่มประเด็นเรื่องส่ิงแวดล-อม และใช-กับอาคารทุกประเภท 

กรมท่ีดิน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อม  

Utility 
Connection 

การขอใช-ไฟฟ^า ประปา อินเทอร_เน็ต โดยคํานึงถึง
ผลกระทบด-านสิงแวดล-อม และการเช่ือมโยงข-อมูลระหว"าง
หน"วยงาน 

การไฟฟ̂านครหลวง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน การประปานครหลวง และผู-ให-บริการ
อินเทอร_เน็ต  

Labor คุณภาพของระเบียบท่ีเก่ียวข-อง ความง"ายในการเข-าถึง
แรงงาน และการจัดการข-อพิพาท 

สํานักงานประกับสังคม กรมสวัสดิการและคุ-มครอง
แรงงาน สํานักงานศาลยุติธรรม 
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ด6าน ประเด็น หน>วยงานที่เกี่ยวข6อง 

Financial 
Service 

การได-รับสินเช่ือ e-Payment และ การเงินสีเขียว (Green 
Finance) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค-า สํานักงานคณะกรรมการ
ส"งเสริมการลงทุนธนาคารแห"งประเทศไทย บริษัท 
ข-อมูลเครดิตแห"งชาติ จํากัด  

International 
Trade 

การค-าระหว"างประเทศ และ e-Commerce และ
ส่ิงแวดล-อม 

กรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการ
ลงทุนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส_ 
กระทรวงพาณิชย_  

Taxation การชําระภาษี กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม 

Dispute 
Resolution 

การบังคับให-เป�นไปตามข-อตกลงในคดีพาณิชย_ สํานักงานศาลยุติธรรม กรมบังคบัคดี  

Market 
Competition 

การส"งเสริมให-เกิดการแข"งขันด-านการค-า และการจัดซ้ือจดั
จ-างภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการ 
ลงทุน กระทรวงพาณิชย_   

Business 
Insolvency 

การแก-ปcญหาการล-มละลาย กรมบังคับคดี และหน"วยงานท่ีเก่ียวข-อง 

(3) ป� 2562 (งบกลาง) จํานวน 1 โครงการ ได6แก> โครงการสนับสนุน SMEs รายย>อย  

(3.1)  โครงการการสนับสนุน SMEs รายย>อย โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม
แห"งประเทศไทย (ธพว.) เริ่มดําเนินการวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 มีจํานวนผู-ย่ืนคําขอ
กู-วงเงินท่ีได-รับอนุมัติ และมีผลเบิกจ"ายเงินกู-ให-แก"ผู-ประกอบการ ดังน้ี  

ผู6ยื่นคําขอกู6 ได6รับอนุมัติเงินกู6 เบิกจ>ายเงินกู6แล6ว  หน>วย 
ระยะท่ี 1 7,142 2,285 2,260 ราย 
ระยะท่ี 2 2,623 960 937 ราย 
รวม 9,765 3,245 3,197 ราย 

 วงเงินที่ขอกู6  วงเงินอนุมัติ วงเงินเบิกจ>าย หน>วย 
ระยะท่ี 1 8,107.00 3,676.30 3,632.72 ล-านบาท 
ระยะท่ี 2 857.83 317.16 311.83 ล-านบาท 
 รวม 8,964.83 3,993.46 3,944.55 ล6านบาท 

(3.2) โครงการ บสย. SMEs สร6างไทย โดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม (บสย.)         
มีผู-ประกอบการได-รับสินเช่ือเพิ่มจากสถาบันการเงินจากการค้ําประกัน จํานวน 21,051 ราย วงเงินสินเช่ือรวม 
50,000 ล-านบาท  
  

***************************************************** 
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การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

บทท่ี 

3 
ผลการเบิกจ
ายงบประมาณ 

(1) งบประมาณป� 2565 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ�ายประจําป� และท่ีได�รับการ
จัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

(2) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ�ายประจําป� และท่ีได�รับการ
จัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

(3) งบประมาณป� 2563 ท่ีได�รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

(4) งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพื่อดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย 
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บทที ่3 การเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2562-2565 

สสว. ได�รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 
จํานวน 799,190,100 บาท เป9นเงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 220,000,000 บาท 
รวมท้ังได�รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพิ่มเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช�เงินคงเหลือกองทุนฯ สมทบ) 
รวมท้ังส้ิน 1,224,880,100 บาท สําหรับเป9นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ จํานวน 
336,965,300 บาท และงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต�แผนปฏิบัติ
การของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ  

นอกจากน้ี การดําเนินงานภายใต�งบประมาณป� 2564 ยังได�รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม และอยู�
ระหว�างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ได�แก� โครงการสนับสนุนให� SME เข�าถึงการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
30,000,000 บาท และการดําเนินงานภายใต�งบประมาณป� 2563 จํานวน 2 โครงการ เป9นการดําเนินการตาม
มาตรการ MSME 2020 และโครงการอ่ืนๆ ได�แก� โครงการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME (SME 
Scoring/Big DATA) 20,000,000 บาท และโครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ระยะท่ี 3 (Doing Business Phase 3) 40,000,000 บาท และงบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนิน
โครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย 10,000,000,000 บาท และมีผลการเบิกจ�ายงบประมาณ ดังน้ี 

  

(1) งบประมาณป� 2565 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ
ายประจําป� และท่ีได#รับการจัดสรรเงินนอก
งบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณท้ังหมด 1,224,880,100 บาท แบ�งเป9นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ 
จํานวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 887,914,800 บาท ภายใต�
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป� 2565 จํานวน 30 งาน/โครงการ มีผลการเบิกจ�ายรวมผูกพันสะสม ณ ไตรมาสท่ี 3 
จํานวน 753,166,764.99 บาท คิดเป9นร�อยละ 61.49 

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 
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รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ  1,224,880,100 357,346,557.75 395,820,207.24 753,166,764.99 471,713,335.01 
 ร#อยละ 100 ร#อยละ 29.17 ร#อยละ 32.32 ร#อยละ 61.49 ร#อยละ 38.51 

ค
าใช#จ
ายในการดําเนินงาน
และบริหารกองทุนฯ 

336,965,300 
ร#อยละ 100 

210,690,709.72 
ร#อยละ 62.53 

110,061,896.03 
ร#อยละ 32.66 

320,752,605.75 
ร#อยละ 95.19 

16,212,694.25 
ร#อยละ 4.81 

งบประมาณส
งเสริมและ
สนับสนุน MSME 

887,914,800 
ร#อยละ 100 

146,655,848.03 
ร#อยละ 16.52 

285,758,311.21 
ร#อยละ 32.18 

432,414,159.24 
ร#อยละ 48.70 

455,500,640.76 
ร#อยละ 51.30 

- ยุทธศาสตร]ที่ 1 ยกระดับการ 
บูรณาการ MSME ของ
ประเทศ  ด�วย BIG DATA 

138,550,800 32,930,750.43 57,816,770.09 90,747,520.52 47,803,279.48 

- ยุทธศาสตร]ที่ 2 พัฒนากลไก
การส�งเสริมให�เข�าถึง MSME 
และเศรษฐกิจชุมชน 

134,280,400 41,327,045.13 73,622,708.90 114,949,754.03 19,330,645.97 

- ยุทธศาสตร]ที่ 3 สร�างสังคม
ผู�ประกอบการให�เติบโตและ
ก�าวสู�สากล* 

562,742,100 55,943,362.41 126,952,049.34 182,895,411.75 379,846,688.25 

- ยุทธศาสตร]ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพ
องค]กรให�มีสมรรถนะสูง  

52,341,500 16,454,690.06 27,366,782.88 43,821,472.94 8,520,027.06 

หมายเหตุ :  *การอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณ 425,690,000 บาท อยู�ภายใต�ยุทธศาสตร]ที่ 3 สร�างสังคมผู�ประกอบการให�เติบโตและก�าวสู�
สากล จํานวน 2 โครงการ ได�แก� โครงการส�งเสริมผู�ประกอบการผ�านระบบ BDS กิจกรรมช�วยเหลือผู�ประกอบการให�สามารถดําเนินธุรกิจต�อไปได� (SME Restart)-
BDS วงเงิน 372,990,000 บาท และโครงการส�งเสริมผู�ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ-(SME Restart) วงเงิน 52,700,000 บาท 

(2) งบประมาณป� 2564 ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ
ายประจําป� และท่ีได#รับการจัดสรรเงินนอก
งบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณท้ังหมด 1,143,094,400 บาท แบ�งเป9นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุนฯ 
จํานวน 315,789,900 บาท และงบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME จํานวน 827,304,500 บาท ภายใต�
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจําป�  2565 จํานวน 41 งาน/โครงการ มีผลการเบิกจ�าย รวมท้ัง ส้ิน 
1,017,794,442.65 บาท คิดเป9นร�อยละ 89.04 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2565 
เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนให� SME เข�าถึงการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
ภายใต�แผนปฏิบัติการฯ จากเดิมส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 เป9นวันท่ี 30 กันยายน 2565 ซึ่งปdจจุบัน สสว. และ
กรมบัญชีกลาง ได�ร�วมกันออกแบบ API Prototype สําหรับให�ผู�พัฒนาระบบ (Developer) เพ่ือใช�เช่ือมโยงข�อมูล
ระหว�างระบบ e-GP กับระบบของหน�วยงานท่ีกํากับดูแลพัสดุท่ีรัฐต�องการส�งเสริมหรือสนับสนุน และได�จัดทํา
รายละเอียดของ API Spec แล�วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2565   

 สําหรับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพิ่มเติม จํานวน 2,500,000 บาท เพื่อดําเนิน
โครงการนําร�อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข�อมูลสมาชิก สสว. เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ 
ป� 2564 (Phase I) ส้ินสุดเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2565 ปdจจุบันได�รับอนุมัติปlดโครงการและคืนเงินคงเหลือเข�า
กองทุนฯ แล�ว โดยไม�มีการใช�จ�ายงบประมาณ เน่ืองจากเป9นการดําเนินโครงการภายใต�ความร�วมมือของหน�วยงาน

หน�วย : บาท 
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ภาครัฐระหว�าง สสว. กับ สพร. ซึ่งได�ดําเนินการเช่ือมโยงฐานข�อมูลสมาชิก สสว. และฐานข�อมูลการข้ึนทะเบียน
เป9นผู�ค�ากับภาครัฐ (SME-GP) กับระบบ SME One ID รวมถึงได�จัดทําช�องทางการเช่ือมต�อ (API) สําหรับเช่ือมโยง
ข�อมูลจากฐานข�อมูล SME One ID กับหน�วยงานนําร�อง คือ อย. โดยหน�วยงานสามารถรับข�อมูลจากฐานข�อมูล 
SME One ID ด�วยเลขรหัส 13 หลักของผู�ประกอบการ SME ท่ีมาใช�บริการได�  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 
รวมงบประมาณ 1,143,094,400 1,017,794,442.62 0.00 1,017,794,442.62 125,299,957.35 

 ร#อยละ 100 ร#อยละ 89.04 ร#อยละ 0.00 ร#อยละ 89.04 ร#อยละ 10.96 
ค�าใช�จ�ายบริหารกองทุนฯ 315,789,900 

ร�อยละ 100 
277,444,206.29 

ร�อยละ 87.86 
0.00 

ร�อยละ 0.00 
277,444,206.29 

ร�อยละ 87.86 
38,345,693.71 

ร�อยละ 12.14 
งบประมาณส�งเสริมและสนับสนุน MSME 

 
827,304,500 

ร�อยละ 100 
740,350,236.36 

ร�อยละ 89.49 
0.00 

ร�อยละ 0.00 
740,350,236.36 

ร�อยละ 89.49 
86,954,263.64 

ร�อยละ 10.51 

 (3)  งบประมาณป� 2563 ท่ีได#รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมเติม 

งบประมาณท้ังหมด 470,000,000 บาท มีผลการเบิกจ�ายรวมผูกพันสะสม ณ เดือนมิถุนายน 2565 
จํานวน 221,897,415.05 บาท คิดเป9นร�อยละ 47.21  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ  470,000,000 
ร#อยละ 100 

191,097,415.05 
ร#อยละ 40.66 

30,800,000 
ร#อยละ 6.55 

221,897,415.05 
ร#อยละ 47.21 

248,102,584.95 
ร#อยละ 52.79 

มาตรการ MSME 2020 (6 โครงการ) 205,000,000 
ร#อยละ 100 

117,655,766.62 
ร#อยละ 57.39 

10,800,000 
ร#อยละ 5.27 

128,455,766.62 
ร#อยละ 62.66 

76,544,233.38 
ร#อยละ 37.34 

5 งาน/โครงการ (ส้ินสุดโครงการแล�ว) 185,000,000 110,440,358.62 0.00 110,440,358.62 74,559,641.38 

โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
ศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big 
DATA) (ขยายถึง 30 ก.ย.65) 

20,000,000 7,215,408.00  10,800,000 18,015,408 1,984,592 

โครงการอ่ืน  ๆ(2 โครงการ) 265,000,000 
ร#อยละ 100  

73,441,648.43 
ร#อยละ 27.71  

20,000,000 
ร#อยละ 7.55  

93,441,648.43 
ร#อยละ 35.26  

171,558,351.57  
ร#อยละ 64.74 

โครงการส�งเสริมความรู�ด�านบริหารความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและสนับสนุน 
SME ที่ทําการค�าระหว�างประเทศ  
(ส้ินสุดโครงการแล�ว) 

225,000,000 53,441,648.43  0.00   53,441,648.43  171,558,351.57  

โครงการศึกษาเพ่ือขับเคล่ือนการอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
ระยะที่ 3 (Doing Business Phase 3)  
(ขยายถึง 31 มี.ค.66) 

40,000,000 20,000,000  20,000,000  40,000,000  0.00   

 

 

 

หน�วย : บาท 

หน�วย : บาท 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําป�งบประมาณ 2565 รายไตรมาส (เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

บทท่ี 3 การเบิกจ+ายงบประมาณรายจ+ายประจําป�งบประมาณ 2562-2565 - หน.า 55 
 

(4)  งบประมาณป� 2562 งบกลาง เพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย
อย 

งบประมาณ 10,000,000,000 บาท สําหรับโครงการสนับสนุน SMEs รายย�อย แบ�งการ
ดําเนินงานเป9น 2 ส�วน ส�วนละ 5,000,000,000 บาท ดําเนินงานโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมแห�งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.) มีผลการเบิกจ�าย
รวมผูกพันสะสมต้ังแต�เดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2565  คิดเป9นร�อยละ 99.77  

รายการ งบประมาณ เบิกจ
าย ผูกพัน ยอดรวม คงเหลือ 

รวมงบประมาณ (บาท) 
 

10,000,000,000 
ร#อยละ 100 

3,400,995,217.59
ร#อยละ 35.35 

6,576,116,987.40
ร#อยละ 65.76 

9,977,112,204.99 
ร#อยละ 99.77 

22,887,795.01 
ร#อยละ 0.23 

ธพว. รวม 5,000,000,000 3,400,995,217.59 1,576,116,987.40 4,977,112,204.99 22,887,795.01 
  ร�อยละ 100 ร�อยละ 68.02 ร�อยละ 31.52 ร�อยละ 99.54 ร�อยละ 0.46 

บสย. รวม 5,000,000,000 0.00 5,000,000,000 5,000,000,000 0.00 
  ร�อยละ 100 ร�อยละ 0.00 ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 ร�อยละ 0.00 

หมายเหตุ:  ผลการเบิกจ�ายและผูกพันตามตารางนี้ เป9นข�อมูลจากการรายงานการใช�จ�ายงบประมาณประจําเดือนของฝoายบริหารกลาง ซ่ึงหักรายการ
รับชําระคืนเงินกู�กลับเข�ามาในโครงการ และรวมรายการที่ ธพว. ขอยกเลิกการเบิกจ�ายเงินจํานวน 2 ราย จํานวนเงิน 1.1 ล�านบาท  

 

***************************************************** 

 

 

หน�วย : บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 
   คณะผู�จัดทํา: 

ฝ�ายติดตามและประเมินผล 
ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสํานักงาน 
โทรศัพท# 02-298-3120 
โทรสาร 02-298-3122 

 
   สรุปและเรียบเรียงโดย: 

นางสาวตุลยา กลิ่นอวล 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 

     สนับสนุนข�อมูลโดย: 

ส�วนติดตามและประเมินผลการส�งเสริม SMEs 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร# ช้ัน G, 17, 18, 23 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

www.sme.go.th 1301 facebook.com/osmep 


