
พันธกิจ   บรูณาการ และผลักดนัการส่งเสรมิ SME ของหน่วยงานภาครฐั และเอกชน เพ่ือให้ SMEสามารถเตบิโตและแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

แผนปฏบิตักิารของ สสว. ประจ าป ี2561

วิสัยทัศน์        "เปน็ผู้น าในการขบัเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ SME สู่ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน"

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานส่งเสริม SME

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันงาน
ตามแผนการส่งเสริม SME

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างการเข้าถึง
บริการเพื่อ SME

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค์กร

บูรณาการงานส่งเสริม SME ทุกภาคส่วน 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ข้มแข็ง 

(Co-creation Of Service)  

เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการ

ส่งเสริม SME 
(Co-delivery of Service)

สร้างการเข้าถึงบริการของ สสว. ให้
มากขึ้น (Enhancing  

Accessibility & Increasing 
outreach) 

พัฒนาองค์กรให้มี คุณภาพ
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
(Building Capability & 

Improving Productivity)วัต
ถุป
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E แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการประกอบการธุรกิจ
เพื่อการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

แนวทางที่ 1 สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน้และผูป้ระกอบการ
รายใหม่ (Startup)

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมาก
ขึ้นและให้ความช่วยเหลือ  SME ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ (Turn Around) 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันได้มากข้ึน

แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจ
เพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular)
ให้มีศักยภาพมากขึ้นและให้ความ
ช่วยเหลือ SME ทีประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ (Turn Around) 

แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ประกอบการธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการประกอบการ
ธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

1.1 บูรณาการการจัดท าแผนการส่งเสริม SME
1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม SME ท้ัง

ในและต่างประเทศ
1.3 พัฒนาฐานข้อมูล SME
1.4 พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและ

เตือนภัย SME

2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม 
SME

2.2 สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์และประเด็นที่
ส าคัญ

2.3 สร้างและพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ SME
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการ

ส่งเสริม SME

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ OSS
3.2 พัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและ

ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อให้บริการ SME
3.3 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน 

SME
3.4 เชื่อมโยงข้อมูลด้วย ICT เพื่อให้บริการ SME

4.1 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4.2 พัฒนาบุคลากร
4.3 ยกระดับกระบวนการ เทคโนโลยี

และสื่อสารท่ีทันสมัย
4.4 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผล

และมีธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 บูรณาการความรว่มมอื กับหน่วยงานส่งเสรมิ SME

ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

1.งานจัดท าแผนปฏบิติัการส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมรายประจ าปี

1 แผน หนว่ยงานที่เกีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการ

ด าเนนิงานส่งเสริมSME

35 หนว่ยงาน 2,250,000         แนวทางที่ 4 

Ecosystem

1. ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที/่ราย

ประเด็น

1 แผน 35 หนว่ยงาน 6,875,000         

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที/่ราย

ประเด็น

3 เร่ือง

3.งานด าเนนิการตามกรอบความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

1.การด าเนนิการเปน็ผู้แทนไทยในเวทีการประชุม

ระหว่างประเทศตามพันธกรณี และเวทีหารือ

หนว่ยงานในประเทศที่เกีย่วข้องกบัเครือข่ายการ

ส่งเสริม SMEs ระดับพหภุาคีทั้งในกรอบการเจรจา

หลัก และกรอบการเจรจาร่วมกบัรัฐบาลไทย

13 เครือข่าย 1.องค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

มาตรฐาน กฎระเบยีบและสิทธิประโยชน์

 ตลอดจนแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ

 SMEsภายใต้แผนปฏบิติัการและความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

10 เร่ือง 5,000,000         

2.ด าเนนิการที่เกีย่วเนือ่งจากกรอบความร่วมมอื

พหภุาคีด้านการส่งเสริม SMEs เช่น การเปน็

เจ้าภาพร่วม หรือการส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา/

ประชุมเชิงปฏบิติัการ/งานการศึกษา/งานวิจัย ที่

เปน็ผลต่อเนือ่งจากกรอบความร่วมมอื

4 เร่ือง 2.หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกีย่วข้องด้านการส่งเสริมวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม รับรู้ แผนปฏบิติัการ

 รายงานข้อเสนอ แนะการประเมนิ/

ปญัหา/อปุสรรค เพื่อใช้เปน็แนวทางใน

การปฏบิติัอย่างบรูณาการ

10 หนว่ยงาน

3. การใหบ้ริการข้อมลูด้านองค์ความรู้ว่าด้วยการ

ส่งเสริม SMEs และสถานการณ์ SMEs ไทยและ

ต่างประเทศ 

10 คร้ัง 3.หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ

ข้อมลูและองค์ความรู้ด้าน SMEs ไทย

และต่างประเทศ

50 หนว่ยงาน

 แผนปฏบิัตกิาร สสว. ประจ าปี 2561

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

1.1 แผนงานบรูณาการ

การจัดท าแผนการ

ส่งเสริม SME

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์ และ

แผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมรายสาขา ราย

พื้นที่

หนว่ยงานที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริมและ

พัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมน าแผนฯ ไปใช้เปน็กรอบแนวทางใน

การด าเนนิงาน

1.2. แผนงานสร้าง

ความร่วมมอืในการ

ส่งเสริม SME ทั้งใน

และต่างประเทศ

1



ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

1.เครือข่ายความร่วมมอืระหว่างผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย

8 เครือข่าย ร้อยละ 80         5,000,000 

2. ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกจิกรรมสร้าง

เครือข่ายไมน่อ้ยกว่า

250 ราย

1. กจิกรรมตามกรอบ ASEAN Strategic Action 

Plan for SME Development

8 เร่ือง หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ

ประโยชนจ์ากการด าเนนิกจิกรรม

40 หนว่ยงาน        22,611,700 แนวทางที่ 4 

Ecosystem

2. เครือข่ายผู้ใหบ้ริการในต่างประเทศ 4 เครือข่าย

3. ผู้ประกอบการได้รับบริการด้านการด าเนนิธุรกจิ

ในอาเซียน+8

3,000 ราย

1. ฐานข้อมลู SME ที่มกีารปรับปรุงใหเ้ปน็ปจัจุบนั

และครบถ้วน

1 ฐานข้อมลู ร้อยละ 70        15,000,000 

2. รายงานการศึกษาวิเคราะหข์้อมลูเฉพาะเร่ืองที่

นา่สนใจเชิงนโยบาย

1 เร่ือง

3. ระบบเพื่อเชือ่มโยงข้อมลู (Webservice) และ

จัดเกบ็ข้อมลูการลงทะเบยีนเข้ารับบริการกบั

หนว่ยงานที่ส่งเสริม SME

1 ระบบ

4. มกีารเผยแพร่ข้อมลูและการใช้ข้อมลู SME ให้

ผู้ประกอบการ

1,000 ราย

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

1.2. แผนงานสร้าง

ความร่วมมอืในการ

ส่งเสริม SME ทั้งใน

และต่างประเทศ (ต่อ)

4.งานสร้างเครือข่ายความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการ SMEs มศัีกยภาพในการ

ประกอบธุรกจิกบัต่างประเทศไมน่อ้ยกว่า

5.งานด าเนนิกจิกรรมภายใต้กรอบ

คณะท างานอาเซียนด้าน SME 

(ASEAN SME Agencies Working 

Group : ASEAN SMEWG)

1.3. แผนงานพัฒนา

ฐานข้อมลู SME

6. งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมลู 

SME ประเทศไทยประจ าปี

ความพอใจในการใช้ข้อมลู ที่หนว่ยงาน

ต่างๆ น าไปใช้ประโยชนใ์นภารกจิ

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

2



ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

1. มรีายงานสถานการณ์วิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (White Paper) ป ี2561 ที่มี

รายละเอยีดและเนือ้หาซ่ึงเปน็ประโยชนต่์อการ

พัฒนา SME ของประเทศ

1 เร่ือง 500 

หนว่ยงาน

        3,000,000 แนวทางที่ 4 

Ecosystem

2. มรีายงานสถานการณ์ SME

รายเดือน

12 ฉบบั

3. มรีายงานการศึกษาสถานการณ์เฉพาะกจิที่มี

ผลกระทบต่อ SME ป ี2561

1 รายงาน

1. ดัชนคีวามเชือ่มัน่ผู้ประกอบการ SME รายเดือน 

(Composite Index)

12 ฉบบั         6,848,000 

2. ดัชนคีวามเชือ่มัน่ผู้ประกอบการภาคการค้าและ

บริการรายเดือน

12 ฉบบั

3. ดัชนคีวามเชือ่มัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ

 SME รายเดือน

12 ฉบบั

ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมลู ดัชนชีีว้ัด

ภาวะเศรษฐกจิส าหรับผู้ประกอบการ 

SME

ร้อยละ 80

1.4. แผนงานพัฒนา

และวิเคราะหข์้อมลูเชิง

เศรษฐกจิและเตือนภยั 

SME

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

7.งานจัดท ารายงานสถานการณ์

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประจ าปี

หนว่ยงานที่เกีย่วข้องสามารถใช้รายงานฯ

 เปน็ข้อมลูหลักในการใหก้ารส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) หรือการด าเนนิงานที่เกีย่วข้องกบั

SME อกีทั้งยังเปน็การต่อยอดแนวความ 

คิดและพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการ

ส่งเสริม SME ของประเทศต่อไปใน

อนาคตไมน่อ้ยกว่า

8.งานจัดท าดัชนชีีว้ัดภาวะเศรษฐกจิ

ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม

3



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ผลักดนังานตามแผนการส่งเสรมิ SME

ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

9.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

ใหม ่(Start up )

1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้เบือ้งต้นในการ

ยกระดับเปน็ SME 4.0

2. ผู้ประกอบการมแีผนธุรกจิเตรียมความพร้อม

น าไปปฎบิติัในการด าเนนิธุรกจิ

3.ผู้ผ่านการบม่เพาะเพื่อพัฒนาเปน็ผู้ประกอบการ

สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการใหเ้ปน็ที่ต้องการ

ของตลาดและประกอบธุรกจิได้  ไมน่อ้ยกว่า

4. ผู้ประกอบการได้รับการเชือ่มโยงเข้าสู่การ

ส่งเสริมด้านการตลาด ไมน่อ้ยกว่า

10,000 ราย

5,000 ราย

3,000 กจิการ

1,500 ราย

เกดิผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับใน

การด าเนนิธุรกจิได้ ไมน่อ้ยกว่า

3,000 กจิการ 141,510,000   แนวทางที่ 1 

Startup

1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ (Product) และบรรจุภณัฑ์ 

(Package) ด้วยวิธีการอบรมเนน้เร่ืองการออกแบบ 

(Design ) อายุการเกบ็รักษา (Shelf life) ไมน่อ้ยกว่า

2,000 ราย 

2. มผีลิตภณัฑ์ที่ผ่านการพัฒนา 1,000

ผลิตภณัฑ์

1.ผู้ประกอบการได้ผ่านระบบประเมนิตนเอง โดยม ี

SMEs เปา้หมาย เช่น กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป

 กลุ่มแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ กลุ่มบริการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ และความงาม กลุ่มอตุสาหกรรมกอ่สร้าง 

กลุ่มอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ ฯลฯ เปน็ต้น

10,000 ราย

2. ผู้ประกอบการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก

3,000 กจิการ

 งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

 แผนปฏบิัตกิาร สสว. ประจ าปี 2561

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

1,000 

ล้านบาท
20,880,000    แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกจิระดับเติบโต (SME Strong /

Regular Level)  

ผู้ประกอบการมศัีกยภาพในการด าเนนิ

ธุรกจิหรือมมีาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- สร้างมลูค่าเพิ่มใหก้บัสินค้าหรือการ

บริการ หรือ

- ลดต้นทุนการประกอบธุรกจิ หรือ

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า หรือ

การใหบ้ริการ

ร้อยละ 20 144,000,000   

10. โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อ

เพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

กอ่ใหเ้กดิรายได้กบัประกอบการไมน่อ้ย

กว่า

งาน/โครงการกลยทุธ์/แผนงาน

2.1 แผนงานสนบัสนนุ

การด าเนนิงานตามแผนฯ

ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

 งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME
งาน/โครงการกลยทุธ์/แผนงาน ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์

1. ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรมการด าเนนิ

ธุรกจิอย่างเปน็ระบบ

462 ราย 1. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการ

พัฒนา มยีอดขายเพิ่มขึน้ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 20 50,000,000    

2. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 462 ผลิตภณัฑ์ 2. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด 77 ราย

3. สถานประกอบการได้รับการพัฒนาใหม้ผีลิตภาพ

สูงขึน้หรือมรีายได้เพิ่มขึน้ 

462 สถาน

ประกอบการ

4. ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงานแสดงและ

จ าหนา่ยสินค้าภายในประเทศ

100 ราย

5. ผู้ประกอบการ SME มกีารเจรจาธุรกจิ 100 ราย

6. รายงานผลการด าเนนิกจิกรรม

    6.1 การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบคุคล เข้า

ร่วมกจิกรรม

    6.2 การพัฒนาสถานประกอบการ

    6.3 การพัฒนาด้านการตลาด

    6.4 สรุปผลการประเมนิโครงการ

   

1 ฉบบั

     

462 ฉบบั

1 ฉบบั

1 ฉบบั

1. อบรมใหค้วามรู้ทฤษฎแีละเชิงปฏบิติัการ 3,180 ราย 79,000,000    

2. ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรพอเพียง 8 ศูนย์

3. เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน 3 เครือข่าย

4. พัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบรรจุภณัฑ์ 20 ผลิตภณัฑ์

5. ขยายช่องทางการตลาด 400 ราย

12. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอส

เอม็อจีังหวัด (SME Provincial 

Champions) ในการกา้วสู่ 

Thailand 4.0

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

13. โครงการส่งเสริมเครือข่าย

วิสาหกจิชุมชนเพื่อการพัฒนาที่

ยัง่ยืน

1. คาดว่าจะมคีรอบครัว ได้รับประโยชน์

จากการฝึกอบรมอาชีพ โดยมรีายได้เพิ่ม

 หรือ ลดรายจ่าย เดือนละไมน่อ้ยกว่า 

3,000 บาท 

250 ครอบครัว แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

2. คาดว่าจะมผู้ีเข้าชมศึกษาดูงานจาก

ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงทั้ง 8 ศูนย์ ไม่

นอ้ยกว่า

4,000 ราย

2.1 แผนงานสนบัสนนุ

การด าเนนิงานตามแผนฯ 

(ต่อ)
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

 งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME
งาน/โครงการกลยทุธ์/แผนงาน ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์

1.บคุลากรในงานศิลปาชีพได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถ 

300 ราย ร้อยละ 50 25,000,000    

2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถ

1,200 ราย

15. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งแกธุ่รกจิ

ชุมชนตามแนวพระราชด าริ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการเปน็ผู้ประกอบการ SMEs

180 ราย ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไป

ประกอบวิชาชีพเปน็ผู้ประกอบการใหม ่

และขึน้ทะเบยีนสมาชิก สสว. ไมน่อ้ยกว่า

90 ราย 4,000,000      แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

1. เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน

การด าเนนิธุรกจิในด้านต่าง ๆ

30 เครือข่าย 1. เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการด าเนนิธุรกจิในด้านต่าง ๆ

 มคีวามเข้มแข็ง

30 เครือข่าย 60,000,000    

2. แผนพัฒนาคลัสเตอร์ 20 แผน 2. ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้า

ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนในการ

ด าเนนิธุรกจิ

100 ล้านบาท

3. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ในการด าเนนิธุรกจิในด้านต่าง ๆ

4,000 ราย 3. ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้า

ร่วมโครงการมกีารขยายตัวทางเศรษฐกจิ

 ไมน่อ้ยกว่า

90 ล้านบาท

4. ผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย 80 ราย 4. ผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงาน

เครือข่าย (Service Provider และ CDA)

 มศัีกยภาพเพิ่มขึน้

80 ราย

5. มกีารน านวัตกรรม งานวิจัย กลยุทธ์ 

หรือแนวทางการด าเนนิงาน ที่ได้รับจาก

การพัฒนาศักยภาพทางธุรกจิไปใช้ใน

การด าเนนิธุรกจิ

30 ราย

ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไป

ประกอบวิชาชีพเปน็ผู้ประกอบการใหม่

และขึน้ทะเบยีนสมาชิก สสว. ไมน่อ้ยกว่า

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

16. โครงการสนบัสนนุเครือข่าย 

SME

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

ในงานศิลปาชีพตามแนว

พระราชด าริ

2.1 แผนงานสนบัสนนุ

การด าเนนิงานตามแผนฯ 

(ต่อ)
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

 งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME
งาน/โครงการกลยทุธ์/แผนงาน ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์

1. สินค้าและบริการ ได้รับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ตลาดอเิล็กทรอนกิส์ ไมน่อ้ยกว่า

100,000 

ผลิตภณัฑ์

มยีอดจ าหนา่ยผ่านตลาดอเิล็กทรอนกิส์ 

ไมน่อ้ยกว่า

650

ล้านบาท
112,000,000   

2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการค้าตลาด

ออนไลน ์ไมน่อ้ยกว่า

50,000 ราย

1. SMEs ที่ประกอบธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  มี

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปอ้งกนัความเส่ียงจาก

ความผันผวนของค่าเงินบาท

5,000 ราย สามารถรักษามลูค่าการส่งออกของ 

SMEs ได้

15,000 ล้าน

บาท

 (ต่อเนือ่งป ี

2560)

2. SMEs ที่ประกอบธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ มี

ประสบการณ์และสามารถใช้เคร่ืองมอืปอ้งกนัความ

เส่ียง จากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน

5,000 ราย

19. โครงการเงินทุนพลิกฟื้น

วิสาหกจิขนาดย่อม

มวีิสาหกจิขนาดย่อมและธุรกจิเกษตร ที่เข้าร่วม

โครงการ

2,000 ราย วิสาหกจิขนาดย่อมและธุรกจิเกษตร ที่

ผ่านการอนมุติัใหเ้งินกู้

1,000 ราย  (ต่อเนือ่งป ี

2560)

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

1. SME ได้รับการอนมุติัเงินอดุหนนุ ร่วมทุนไมน่อ้ย

กว่า

3,000 ราย

2. SME ได้รับการอนมุติัเงินอดุหนนุ ร่วมทุนไมน่อ้ย

กว่า

1,950 ล้าน

บาท

1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับความรู้ด้านการตลาด

ต่างประเทศ 

2,000 ราย เกดิมลูค่าการเจรจาการค้าของ

ผู้ประกอบการ

2,000 

ล้านบาท
40,760,900    

2. ผู้ประกอบการได้รับการสนบัสนนุด้านการตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ

2,000 กจิการ

   
3. เกดิการเจรจาจับคู่ธุรกจิ ไมน่อ้ยกว่า  2,000  คู่

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

2.1 แผนงานสนบัสนนุ

การด าเนนิงานตามแผนฯ 

(ต่อ)

17.โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด

อเิล็กทรอนกิส์ ส าหรับ SME

18. โครงการส่งเสริมความรู้ใหก้บั 

SMEs ในการปอ้งกนัความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียน ตาม

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ

และส่งเสริมความรู้ใหก้บั SMEs 

ในการปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน

SME ที่ได้รับการอนมุติัเงินอดุหนนุและ

การร่วมทุน สามารถกลับมาด าเนนิ

กจิการต่อไปได้ ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 30  (ต่อเนือ่งป ี

2560)

แนวทางที่ 3 

Strong

21. โครงการพัฒนาช่องทาง

การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 

SME

20. โครงการฟื้นฟูกจิการวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

 งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME
งาน/โครงการกลยทุธ์/แผนงาน ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์

22.  โครงการศึกษารูปแบบการ

ส่งเสริม SME กลุ่มธุรกจิการเกษตร

 : กรณีศึกษาการพัฒนาธุรกจิ

การเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม

 4.0 (FRAMING 4.0)

1. รายงานผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME 

กลุ่มธุรกจิการเกษตร ผ่านกรณีศึกษาการพัฒนา

ธุรกจิการเกษตรเพื่อรองรับเกษตรกรรม 4.0 

(FARMING 4.0)

2. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกจิการเกษตรเพื่อ

รองรับเกษตรกรรม 4.0 (FARMING 4.0)

1 รายงาน

ไมน่อ้ยกว่า 

200 ราย

หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง น ารายงานไปใช้

ประโยชนใ์นการส่งเสริม SME ในพื้นที่

20 หนว่ยงาน 3,000,000      แนวทางที่ 4 

Ecosystem

23.  โครงการศึกษาการประเมนิ

มูลค่าทางเศรษฐกจิส าหรับ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

1.รายงานการศึกษาการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิ

ส าหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. ผู้เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการ

ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิส าหรับวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม ไมน่อ้ยกว่า

1 รายงาน

200 ราย

หนว่ยงานที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริมและ

พัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมน าผลการศึกษาไปใช้ในการประเมนิ

มลูค่าทางเศรษฐกจิ

40 หนว่ยงาน 3,000,000      แนวทางที่ 4 

Ecosystem

2.3 แผนงานสร้างและ

พัฒนาสภาวะแวดล้อมที่

เอือ้ต่อ SME 

24. งานเสนอแนะการปรับปรุง 

กฎหมาย เพื่อเอือ้ต่อการส่งเสริม 

SME

จ านวนเร่ืองการปรับปรุง ทบทวน กฎหมายเพื่อ SME 3 เร่ือง มกีารเสนอเร่ืองใหม้กีารปรับปรุง

กฎหมายต่อหนว่ยงานต่างๆ

3 เร่ือง -               แนวทางที่ 4 

Ecosystem

2.2 แผนงานสนบัสนนุ

ข้อมลู ข้อวิเคราะห์

ประเด็นที่ส าคัญ
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

 งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME
งาน/โครงการกลยทุธ์/แผนงาน ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์

25.งานติดตามและประเมนิผล

โครงการส่งเสริม SME

1 รายงานการติดตามผลงานส่งเสริม SME 

2. รายงานการประเมนิผลงาน/โครงการภาพรวม 

(บรูณาการ) ป ี2559- ป ี2560

3.รายงานการประเมนิผลการด าเนนิงาน/โครงการ

ภายใต้งบบรูณาการป ี2561

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมนิผลงานส่งเสริม 

SMEs

1 เร่ือง

1 เร่ือง

1 เร่ือง

1 ระบบ

หนว่ยงานระดับนโยบายและหนว่ยงาน

ปฏบิติัที่เกีย่วข้องกบัการส่งเสริม SMEs 

น าข้อมลูไปใช้ประโยชนใ์นการก าหนด

นโยบายและทิศทางการส่งเสริม SMEs

60

หนว่ยงาน
11,000,000    แนวทางที่ 4 

Ecosystem

1.รายงานการติดตามผลการด าเนนิงานและการ

ปฏบิติัตามสัญญาร่วมลงทุน ประจ าไตรมาส       

 4 รายงาน 1.วิสาหกจิร่วมลงทุนปฏบิติัตามสัญญา

ร่วมลงทุน  

11 บริษทั 1,000,000      

2.รายงานการติดตามผลการด าเนนิงานและการ

ปฏบิติัตามสัญญาร่วมลงทุน ประจ าปี

1 รายงาน

                  

                  

2.วิสาหกจิร่วมลงทุนสามารถด าเนนิการ

ได้ตามข้อกฏหมาย

11 บริษทั

3.ประชุมผู้ถือหุน้วิสาหกจิร่วมลงทุน  11 บริษทั

2.4 แผนงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ติดตามประเมินผลการ

ส่งเสริม SME

26. งานบริหารจัดการกองทุนร่วม

ลงทุน

แนวทางที่ 4 

Ecosystem
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งการเขา้ถึงบรกิารเพ่ือพัฒนา SME

ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

3.1 แผนงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการศูนย์ OSS

27. โครงการศูนย์ใหบ้ริการ SME 

ครบวงจร (SME One-stop 

Service Center : OSS)

1. ศูนย์ใหบ้ริการ SME ครบวงจร

2. ผู้รับค าปรึกษาแนะน า หรือ บริการส่งต่อภาครัฐ

3. พัฒนาเครือข่ายบคุลากรส่งเสริม SME

78 ศูนย์

180,000 ราย

2,400 ราย

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการจากศูนย์ ร้อยละ 80 89,710,000       แนวทางที่ 4 

Ecosystem

28. งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ 

SME (Knowledge Center)

1. มคีลังข้อมลูองค์ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ 

2. จ านวนผู้ที่ได้รับความรู้จากกจิกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้/หรือใหค้ าปรึกษาธุรกจิด้าน Digital 

Economy หรือด้านอืน่ๆ ที่มคีวามต้องการ

1 คลังข้อมลู

4,000 ราย

1.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้/

หรือใหค้ าปรึกษาธุรกจิด้าน Digital 

Economy หรือด้านอืน่ๆ ที่มคีวาม

ต้องการ ได้รับความรู้เพิ่มขึน้ ไมน่อ้ยกว่า

2.ผู้เข้าใช้บริการคลังข้อมลูองค์ความรู้ไม่

นอ้ยกว่า

ร้อยละ 75

200,000 

คร้ัง/ปี

5,000,000         แนวทางที่ 4 

Ecosystem

29. โครงการประกวด SME 

National Awards & Strat Up 

Awards

1. ผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกจิเปา้หมาย 

ได้รับการตรวจสอบคุณสมบติัเบือ้งต้น ไมน่อ้ยกว่า 

2.ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ไมน่อ้ยกว่า 

3. ผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาและยกระดับสู่

มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกจิไมน่อ้ยกว่า 

2,000 ราย

130 ราย

300 กจิการ

/900 ราย

1. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกใน

เบือ้งต้นได้รับความรู้เร่ืองมาตรฐานการ

บริหารจัดการธุรกจิเพิ่มขึน้ ไมน่อ้ยกว่า

2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการพัฒนา

และยกระดับสู่มาตรฐานการบริหาร

จัดการธุรกจิน าความรู้ที่ได้รับเปน็

แนวทางในการด าเนนิธุรกจิได้ ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

11,000,000       แนวทางที่ 2 

Regular & 

Turn Around

3.3 แผนงานส่งเสริมและ

ใช้ประโยขนจ์ากการขึน้

ทะเบยีน SME

30. งานขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ

 SME

จ านวนข้อมลูทะเบยีน SME สามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้

 25,000 ราย มกีารน าข้อมลูทะเบยีน SME ไปใช้

ประโยชนใ์นการส่งเสริม SME

 25,000 ราย -                  แนวทางที่ 4 

Ecosystem

3.4 แผนงานเชือ่มโยง

ข้อมลูด้วย ICT เพื่อ

ใหบ้ริการ SME

31.งานส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่

ทันสมยั แก ่SME 

จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการของ สสว. ผ่านส่ือ On 

line

10,000 ราย มกีารพัฒนาระบบการส่งเสริม SME ที่

ทันสมยั เข้าถึงสะดวกมากขึน้

1 ระบบ -                  แนวทางที่ 4 

Ecosystem

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

3.2 แผนงานพัฒนา

เคร่ืองมอื เครือข่าย

ผู้เชีย่วชาญและข้อมูล

องค์ความรู้ เพื่อใหบ้ริการ

 SME

ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

 แผนปฏบิัตกิาร สสว. ประจ าปี 2561

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กร

ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

4.1 แผนงานส่งเสริมการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

32. งานส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ภายในองค์กรและสังคม

จัดกจิกรรมปลูกฝังค่านยิมองค์กร 1 คร้ัง ร้อยละบคุลากรได้รับการปลูกฝังค่านยิม

ที่ดี

ร้อยละ 80 -                   แนวทางที่ 4 

Ecosystem

1. แผนปฏบิติัการด้านการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล ประจ าป ี2562

1 แผน พนกังานได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะใน

ด้านต่างๆ

ร้อยละ 70 6,375,000          

2. การเพิ่มพูนศักยภาพตามต าแหนง่งานแต่ละบคุคล

 (Hard skills)

160 ราย

3. การเสริมสร้างศักยภาพของพนกังาน (Soft skills) 400 ราย

4. สนบัสนนุทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน

1. แผนปฏบิติัการดิจิทัล ประจ าป ีพ.ศ. 2562 1  แผน 8,477,000          

2. เอกสารลิขสิทธิ์การต่ออายุ Software ปอ้งกนั

ความปลอดภยัของส านกังานฯ

2 ฉบบั/

โปรแกรม
3.ระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

รวดเร็วขึน้ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 30 2.ความมเีสถียรภาพของของระบบ

ปอ้งกนัจดหมายอเิล็กทรอนกิส์ที่ไมพ่ึง

ประสงค์และ แอนต้ีไวรัส

ร้อยละ 75

4.รายงานการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอม พิวเตอร์และ

อปุกรณ์ต่อพ่วง

4 ฉบบั 3. ความมเีสถียรภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิติังาน

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 75

5. ระบบส ารองข้อมลูเคร่ืองแมข่่ายและข้อมลูสาระ

สนเทศระยะไกล 

1 ระบบ 4. ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ

บ ารุงรักษาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

อปุกรณ์ต่อพ่วงส านกังานฯ

ร้อยละ 80

6. ระบบบริการพื้นที่จัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศส าหรับ

ส านกังานฯ

1 ระบบ 5.มคีวามปลอดภยัของระบบเคร่ืองแม่

ข่ายและข้อมลูสารสนเทศ

ร้อยละ 75

6 มปีริมาณพื้นที่บริการการจัดเกบ็ข้อมลู

สารสนเทศเพิ่มมากขึน้

ร้อยละ 75

4.2 แผนงานพัฒนาบคุลากร 

(HR)

4.3 แผนงานยกระดับ

กระบวนการ เทคโนโลยี และ

ส่ือสารที่ทันสมยั 

 แผนปฏบิัตกิาร สสว. ประจ าปี 2561

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

33. งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

34.งานพัฒนาศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.การน าแผนปฏบิติัการดิจิทัลประจ าป ี

พ.ศ. 2562ของส านกังาน ไปด าเนนิการ

ร้อยละ 80
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

35. งานปรับปรุงระบบ

สนบัสนนุการปฏบิติังานภายใน

องค์กร

พัฒนาระบบงานสนบัสนนุและมรีะบบทดลองใช้ 

ได้แก ่บญัชี /การเงิน/เบกิจ่ายพัสดุ/งานธุรการ/

บคุลากร

1 ระบบ ร้อยละการพัฒนาระบบงานสนบัสนนุ ร้อยละ 80 3,000,000          แนวทางที่ 4 

Ecosystem

36. โครงการบริหารจัดการ 

อดุหนนุและสนบัสนนุเงินทุน

ใหแ้ก ่SME

1. รายงานการติดตามช าระหนีร้ายเดือน

2. ระบบบริหารลูกหนี้

3. รายงานการติดตามประจ าปี

12 รายงาน

1 ระบบ

1 รายงาน

มรีะบบการบริหารจัดการลูกหนีท้ี่มี

ประสิทธิภาพ

1 ระบบ 10,000,000        แนวทางที่ 4 

Ecosystem

37. งานเสนอแนะการปรับปรุง 

ระเบยีบ ข้อบงัคับ เพื่อเอือ้ต่อ

การด าเนนิงานของ สสว.

จ านวนระเบยีบ คกก. บริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการให ้ความช่วยเหลือฯ ในการ

ด าเนนิการตามมาตรการฟื้นฟูกจิการฯ 

1 เร่ือง มรีะเบยีบ คกก. บริหารฯ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใหค้วาม

ช่วยเหลือฯ ในการด าเนนิการตาม

มาตรการฟื้นฟูกจิการฯ

1 เร่ือง -                   แนวทางที่ 4 

Ecosystem

1.กจิกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนบัสนนุ

ผู้ประกอบการ SMEs

10 คร้ัง 25,000,000        

2.ส่ือในการเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมทั้งบทบาท 

ภารกจิ กจิกรรม และภาพลักษณ์ของ สสว. และ

หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

100 คร้ัง

3.รายงานผลการด าเนนิงานประจ าป ี(Annual 

Report) 

1 เร่ือง

4.ระบบข้อมลูการส่งเสริม SME 2 ระบบ

4.3 แผนงานยกระดับ

กระบวนการ เทคโนโลยี และ

ส่ือสารที่ทันสมยั (ต่อ)

38. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏบิติังานตามภารกจิและ

นโยบายของรัฐ

แนวทางที่ 4 

Ecosystem

1. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมอื

กบัหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ

ส่งเสริม สนบัสนนุผู้ประกอบการ SMEs

10 

หนว่ยงาน

2.กลุ่มเปา้หมายรับรู้นโยบายรัฐบาล 

รวมทั้งบทบาท ภารกจิ ของ สสว. ในการ

เปน็หนว่ยงานส่งเสริม SMEs ของประเทศ

ร้อยละ 80
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ผลผลติ จ านวน ผลลพัธ์ จ านวน

กลยทุธ์/แผนงาน งาน/โครงการ ตวัชีว้ัดผลผลติและผลลพัธ์  งบประมาณ 

(บาท)

แนวทางการ

ส่งเสริม SME

39. งานผลักดันองค์กรใหม้ี

มาตรฐานและมธีรรมาภบิาล

ก าหนดเกณฑ์การด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(PMQA FL)

1 เร่ือง มแีนวทาง/ การด าเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน (PMQA FL)
-                   แนวทางที่ 4 

Ecosystem

40. งานสนบัสนนุและวางแผน

องค์กร

1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร(ป ี2562-2564) 

2. แผนบริหารความเส่ียง

3. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

1 แผน

1 แผน

12 คร้ัง

1. ผู้บริหารน าแผนยุทธศาสตร์องค์กรไป

ใช้เปน็ทิศทางในการด าเนนิงานส านกังาน

2. ผู้บริหารและพนกังาน สสว. มคีวามรู้

เกีย่วกบัการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

1,600,000          แนวทางที่ 4 

Ecosystem

297,535,500      

1,219,433,100    

หมายเหตุ : แถบสีเทาหมายถึงงานประจ าตามภารกจิภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสว. / ป ี2561

               : โครงการศึกษาเพือ่ขบัเคล่ือนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ (Doing Business) ระยะที่ 2 อยูภ่ายใต้แผนปฎบิติัการส่งเสริม SME ประจ าป ี2561 โดยมี กพร. เปน็หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ งบประมาณ 30,000,000 บาท

ค่าใชจ้า่ยในการบริหารกองทนุ

งบประมาณ

4.4 แผนงานผลักดันองค์กรให้

เนน้ประสิทธิผลและมีธรร

มาภบิาล
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