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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2560-2564

ความเป็นมา

สสว. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สสว. หรือ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 5 ปี 

ในปี 2550-2554 และ ในปี 2555-2559
1.

2.

3.

วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางของ สสว. ในระยะ 5 ปี และใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร    
โดยปี 2559 เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและ สสว. ได้มีการปรับโครงสร้างในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา 
ทบทวน ปัจจัยที่เป็นประเด็นส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ สสว. ระยะ 5 ปี (2560-2564) ให้มีทิศทางการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2560-2564

การด าเนินงานที่ผ่านมา

1.กระบวนการ

2. กรอบในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ สสว.

ประชุมจ านวน 7 ครั้ง
(ก.พ. – พ.ค. 59) 

ประชุมจ านวน 3 ครั้ง
(มี.ค. – พ.ค. 59) 

ประชุมจ านวน 3 ครั้ง
(ก.พ. – ก.ค. 59) 

1. พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
2. แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 ปี 2560-2564 ( SME 4.0)
3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
4. การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์กร (SWOT Analysis) 
5. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร สสว. ตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป
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คณะท างานยกร่าง     
แผนยุทธศาสตร์ สสว.
โดยมีผู้แทนจากทุกฝ่าย

ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 
สสว. ระดับ ผอ.ฝ่าย เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงและให้
ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ

คณะกรรมการแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อ

ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางองค์กร



ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาประเทศกับแผนยุทธศาสตร์ สสว. (ปี 2560-2564)
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บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ SME
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล (Smart SME)

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME

สู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน”

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่งเสริม SME

ผลักดันงานตามแผน          
การส่งเสริม SME

สร้างการเข้าถึง
บริการเพื่อ SME

เพิ่มศักยภาพองค์กร

1 2 3
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งบประมาณและJoint KPI
สนับสนุนข้อมูล            

ข้อวิเคราะห์ (GAP Analysis)

ติดตามประเมินผล
การส่งเสริม SMEEcosystem 

Pilot Project

เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ

พัฒนาเคร่ืองมือ/ข้อมูล 
องค์ความรู้แก่ SME

พัฒนาการให้บริการ SME
(OSS)

ให้บริการ SME 
ผ่าน ICT

ขึ้นทะเบียน 
SME

กระบวนการและเทคโนโลยี
(Process &Technology)

ออกแบบองค์กรให้มีประสิทธิผล
และเน้นธรรมาภิบาล

(Good Governance)

พัฒนาบุคลากร (HR)
Skill / Talent/ Motivate/ 
Knowledge Management

วัฒนธรรมองค์กร
(Culture)

แผนยุทธศาสตร์ สสว. 
ปี 2560-2564

บูรณาการแผน

วิเคราะห์ข้อมูล
ในมิติต่างๆ

พัฒนาฐานข้อมูล
SME

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน
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เป้าประสงค์และเป้าหมายหลกั

4. เพิ่มศักยภาพองค์กร

เกิดผลสัมฤทธิ์ของการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการ

ส่งเสริม SME (Co-
delivery of Service) 

ร่วมกันด าเนินโครงการใน
การส่งเสริม SME  

เป้าหมาย รายได้ที่มากขึ้น 
/ จ านวนการจ้างงาน / 
จ านวน SME ทีได้รับ

สินเชื่อ (Loan) จ านวน 
SME ที่มีการเติบโตจาก

ขนาด S เป็น M

3. สร้างการเข้าถึงบริการ
เพื่อพัฒนา SME

ยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564
2. ผลักดันงานตาม

แผนการส่งเสริม SME
1. บูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานส่งเสริม SME

บูรณาการงานส่งเสริม SME 
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่เข้มแข็ง (Co-creation 

Of Service)  

เป้าหมาย สร้างโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และ

จ านวนโครงการที่มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง

สร้างการเข้าถึงบริการ
ของ สสว. ให้มากขึ้น 

(Enhancing  
Accessibility & 

Increasing outreach) 

เป้าหมาย จ านวนศูนย์ 
OSS ที่สามารถให้บริการ

แก่ SME ได้ตาม
ศักยภาพที่ก าหนด 

(Information set & 
Business advisor) 

จ านวน SME ที่เข้าถึง
บริการ 
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พัฒนาองค์กรให้มี 
คุณภาพมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ (Building 

Capability & Improving 
Productivity)

เป้าหมาย ผลการประเมิน
กองทุนจาก

กรมบัญชีกลาง 3 ปี มี
มากกว่า 4 คะแนน



Excellence
มุง่ผลสมัฤทธ์ิและ

ความเป็นเลิศ

ในผลงาน

ค่านิยมขององคก์ร 

Ownership
มีความรกัใน

องคก์ร

Service Mind
มีจิตบริการ

Merit Integrity
ท างานโปรง่ใส

มีคุณธรรม

Relationship
มีสมัพนัธภาพท่ีดี

ต่อกนั

Professional
บุคลากร

มีความเป็น

มืออาชีพ
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