
๑ 
 

ผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการผลักดันและการส่งเสริม โดยแบ่งออกเป็น ๖ มิติ ดังนี้   

ที ่ แผนงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
๑ การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตาม

มาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน   
319,000 บาท/เดือน 

ตั้งแตเ่ดือน มีนาคม 64 - กันยายน 64 
งบประมาณ 2564 

วงเงิน 2,233,000.- บาท 
 

สถานที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เลขที่ ๕๓๙/๒ 
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๑๒ B ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
Facebook: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม - สวส.  
Website: www.osep.or.th 
E-mail: saraban@osep.mail.go.th / Line @: @osep  

๒ การจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

งบประมาณ 2564  
วงเงิน 500,000 บาท 

 

จัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ฉบับ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

• มีผลบังคับใช้แล้วจำนวน ๒๐ ฉบับ (ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ฉบบั) 

• อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายฯ จำนวน ๑๒ ฉบับ  
๓ การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมและการจดแจ้ง

กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 
-  

ผลการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมและการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม ดังนี้ 

• จดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม จำนวน ๑๖๒ กิจการ เพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๕.๖  โดยแบ่งเป็น 

- วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็น

หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น จำนวน ๑๓๑ กิจการ  

- วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็น

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น จำนวน ๓๑ กิจการ  

• จดแจ้งกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม จำนวน ๒๙ กิจการ  

http://www.osep.or.th/
mailto:saraban@osep.mail.go.th


๒ 
 

ที ่ แผนงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
๔ การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

และกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม  
๑) งบประมาณคงเหลือ วงเงิน 499,000.00 บาท 

 
 
 

 

๒) งบประมาณ 2564 วงเงิน 509,490 บาท 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 

เรื่องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

จำนวน  4,090  บาท 

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
จำนวน  1,800  บาท 

- ค่าวิทยากร ในการจัดอบรมด้านการเงินและ
มาตรฐานสินค้ากลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 
จำนวน  3,600  บาท 

- ค่าจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่องก้าวต่อไป
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
จำนวน  500,000  บาท 

 
 
 

๑) เชื่อมโยงเครือข่ายการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน ๑๘ หน่วยงาน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนวิสาหกิจเพื ่อสังคม และกลุ ่มกิจการเพื ่อสังคม ได้แก่   
๑) ด ้านการตลาด ผล ิตภ ัณฑ์ นว ัตกรรม เทคโนโลย ี และ
ประชาสัมพันธ์ ๒) ด้านทุน ๓) ด้านการระดมทุน ๔) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพกลุ ่มกิจการเพื ่อสังคมสำหรับคนพิการ ๕) ด้านการ
สนับสนุนข้อมูล (Open data) และส่งเสริมกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 

๒) จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู ้การดำเนินงานของวิสาหกิจ 
เพื ่อสังคมและกลุ ่มกิจการเพื ่อสังคมผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
การบรรยาย เรื่องการเงิน-การบัญชี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และสินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งทุน 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓ 
 

ที ่ แผนงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

๓) - 

 
 
 

๔) งบประมาณ 2564 วงเงิน 600,995.50 บาท 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

- จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
รายการวิทยุ จำนวน  450,000  บาท 

- จ้างพิมพ์ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 
2562 จำนวน  54,000  บาท 

- จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Digital 
Marketing จำนวน  96,995.50  บาท 
 
 

๕) งบประมาณคงเหลือ วงเงิน 3,100,000.00 บาท 
 
๖) งบประมาณคงเหลือ วงเงิน 1,125,000.00 บาท 

 
 

๓) การเปิดตลาดและการส่งออกสินค้าในต่างประเทศผ่านกิจกรรม
จับค ู ่ เจรจาธ ุ รก ิจผ ่ านช ่องทางออนไลน์  (Online Business 
Matching – OBM)  ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ครั้ง ผลการซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 
๑๕,๒๔๑,๐๐๐ บาท 

๔) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และกฎหมายลำดับรอง ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
รวมทั ้งองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื ่อสังคมผ่าน
ช ่องทางประชาสัมพันธ์ต ่าง ๆ เช ่น Website Facebook  
หนังสือพิมพ์ และวิทยุ  

 
 
 

 
๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือเป็นศนูย์กลางข้อมูล

เกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
๖) กิจกรรม SE Coaching ภายใต ้โครงการต ิดตามประเมินผล  

และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
จำนวน ๕๐ กิจการ  



๔ 
 

ที ่ แผนงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
๕ การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม  
๑) – 

 

 
 

๒) – 

 
 
 
 

๓) – 
 

 

๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงมาตรการภาษี
เพื ่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื ่อสังคม) เสนอโดยกระทรวงการคลัง 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒) การระดมทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจ 
เพื ่อสังคมที ่เป็นบริษัทจำกัดที ่กระทำเป็นการทั ่วไปหรือต่อ
ประชาชนในวงกว้าง โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓) สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามมติครม. เมื ่อวันที ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี ่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิมหร ือสน ับสนุน 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื ่อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื ้อจัดจ้าง
ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นจากวิสาหกิจ
เพ ื ่อส ังคมที ่ ได ้จดทะเบ ียนว ิสาหก ิจเพ ื ่อส ังคม โดยว ิธี
เฉพาะเจาะจง หรือจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีการ
คัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 
 



๕ 
 

ที ่ แผนงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
๖ การขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  -  แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื ่อส ังคม  

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ฉบับ  

หมายเหตุ 

1) ใช้งบประมาณคงเหลือ ทัง้สิ้น  จำนวน  4,724,000  บาท 

2) ใช้งบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น  จำนวน  3,333,995.5  บาท 
 

ปัญหาด้านการดำเนินงาน  

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานในบางโครงการมีการปรับรูปแบบ และแผนการดำเนินงานใหม่ 

 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน  

2)  เนื่องจาก สวส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่และมีบุคลากรจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน (work load)  

ข้อเสนอแนะ  

1)  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

2) เร่งรัดการสรรหาอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 


