
 เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินของ สสว. ในกำรขับเคลื่อนงำน
ส่งเสริม SME ให้บรรลุเป้ำหมำย1.

 ปรับบทบำท ภำรกิจ สสว. ใหต้อบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนกำรส่งเสริม SME และ กำรแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2561)2.

แผนยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564)วัตถุประสงค์ 

คณะอนุกรรมการบริหาร สสว.  
ในคราวการประชุม 

ครั้งท่ี 7/2561
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 

คณะอนุกรรมการบริหาร สสว.  
ในคราวการประชุม 

ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

คณะอนุกรรมการบริหาร สสว. 
ในคราวการประชุม

ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ระยะ 5 ปี 
(ปี 2560 - 2564)

ปี 2560 – 2564
(ฉบับทบทวน ปี 2561-2564)

ปี 2560 – 2564
(ฉบับทบทวน ปี 2562-2564)

แผนยุทธศำสตร์ สสว. และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

กำรอนุมัติ
แผนยุทธศำสตร์ สสว.

ควำมเป็นมำ

1



จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สสว. จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาประเด็นส าคัญต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์ เพื่อก าหนดทิศทางขององค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยประกำศ  ณ  วันที่  6 เมษำยน  พ.ศ.  2561
 แผนกำรส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
 กำรแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
 นโยบำยรัฐบำลในกำรจัดท ำ BIG DATA และกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบกำรรำยย่อย (Micro Enterprise) 

ปัจจัยแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2562-2564

กำรส ำรวจควำมคิดเห็น

76%

ควำมเห็นว่ำเหมำะสมมำกและมำกที่สุด 

Vision
79%

Mission

2. หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน

จ ำนวน 45 ชุด (52%) 

จ ำนวน 180 ชุด  

1. SME กลุ่มตัวอย่ำง 1,100 รำย จ ำนวน 135 ชุด (12%*) 

ตอบกลับStakeholder 

จ ำนวน 86 
หน่วยงำน

ตอบกลับ

ตอบกลับ

 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสง่เสริม SME ในระดับนโยบำย 
 พัฒนำและให้บริกำรข้อมูลจำก BIG DATA
 ออกแบบโครงกำรช่วยเหลือ SME ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ ำ

จนถึงปลำยน้ ำและแบ่งตำมศักยภำพธุรกิจ 
 ใหค้วำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินและกำรตลำดให้เข้ำสู่ตลำด

สำกล แก่ ผปก. 
 บริกำรองค์ควำมรู้ / มีที่ปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ ที่มีทั้งคุณวุฒิและ

ประสบกำรณต์รง

บทบำทหน้ำที่ของ สสว. ในอนำคต

หมำยเหตุ : วิธีส ำรวจ จ ำแนกเป็น 2 กลุ่ม
* 1. กลุ่ม SME ใช้วิธี Sampling สุ่มตัวอย่ำงจำก SME ที่เข้ำร่วมโครงกำร สสว.  

ตำมสูตรค ำนวณของทำโร่ ยำมำเน ่ไม่น้อยกว่ำ 91 ตัวอย่ำง
2. กลุ่มหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ใช้วิธี Select ก ำหนดหน่วยงำน
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วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้ชี้น ำในกำรขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภำพ MicroและSME สู่ควำมม่ังคั่งอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ : บูรณำกำร และผลักดันกำรส่งเสริม MicroและSME ของหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

เพื่อให้ MicroและSME สำมำรถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสำกล

3

แผนยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2560-2564  (ฉบับทบทวนปี 2562-2564)

ยกระดับกำรบูรณำกำร 
Micro และ SME ของ

ประเทศ ด้วย BIG DATA

สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร
ให้เติบโตและก้ำวสู่สำกล

พัฒนำกลไกกำรส่งเสริม
ให้เข้ำถึง Micro และ 

SME และเศรษฐกิจชุมชน

เพิ่มศักยภำพองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง(High 

Performance Agency)

ยุทธศำสตร์ 2 ยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ 4

ค่ำนิยม
(Core Value)

P R O M ESProfessional
บุคลากร

มีความเป็นมืออาชีพ

Relationship
มีสัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน

Ownership
มีความรักใน

องค์กร

Service Mind
มีจิตบริการ

Merit Integrity
ท างานโปร่งใส
มีคุณธรรม

Excellence
มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ความเป็นเลิศในผลงาน 

ยุทธศำสตร์ 1

กลยุทธ์ 1 บูรณำกำรแผนและงบประมำณ  
ใหค้รอบคลุมหน่วยงำนส่งเสริม Micro
และ SME ของประเทศ

กลยุทธ์ 2 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม 
MicroและSME ทั้งในและต่ำงประเทศ

กลยุทธ์ 4 พัฒนำเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์/
ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจด้ำน 
MicroและSME

กลยุทธ์ 1 พัฒนำปัจจัยเอื้อต่อกำร
เติบโตของ MicroและSME

กลยุทธ์ 2 ยกระดับกำรให้บริกำรของ
ศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำย
ของรัฐ

กลยุทธ์ 3 พัฒนำเครือข่ำยท่ีปรึกษำ

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมกำรเร่ิมต้นธุรกิจ
(Early Stage/Startup)

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม MicroและSME ให้
รวมกลุ่มและก้ำวสู่สำกล
(Internationalization)

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ดิจิทัลและกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ             
(Business Transformation)

กลยุทธ์ 1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้
สอดคล้องกับแผนปฎิรูปประเทศ

กลยุทธ์ 2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่
Smart Office 

กลยุทธ์ 3 ผลักดันองค์กรให้เน้น
ประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ 3 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูล  
ใหร้องรับ MicroและSME BIG DATA
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ยกระดับกำรบูรณำกำร Microและ 
SME ของประเทศ ด้วย BIG DATA

สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร
ให้เติบโตและก้ำวสู่สำกล

พัฒนำกลไกกำรส่งเสริมให้เข้ำถึง 
MicroและSME และเศรษฐกิจชุมขน

เพ่ิมศักยภำพองค์กรใหม้ีสมรรถนะ
สูง(High Performance Agency)

ยุทธศำสตร์ 1 ยุทธศำสตร์ 2 ยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ 4
แผนยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2560-2564  (ฉบับทบทวนปี 2562-2564)

เป้ำประสงค์ : สร้ำงโครงกำรส่งเสริม 
Microและ SME  ทีส่่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสูง (High Impact) ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มสัดส่วน 

GDP SME ร้อยละ 45 ในปี 64

เป้ำประสงค์ : เชื่อมโยง
มำตรกำรภำครัฐแก่ Microและ 

SME อย่ำงทั่วถึง

เป้ำประสงค์ : เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถให้ Microและ 
SME เติบโตได้ตำมวงจรธุรกิจ 

(Business Life Cycle) 

เป้ำประสงค์ : พัฒนำองค์กรและ
บุคลำกรให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ

พร้อมตอบสนองควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร

KPI KPI KPI KPI

1.มกีำรก ำหนดนิยำมวิสำหกิจรำยย่อย (Micro 
Enterprise) และน ำรำยได้มำใช้เป็นเกณฑ์

2. มีเกณฑ์กำรประเมินศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร (Microและ SME Scoring) 

3. กำรศึกษำปรับปรุง กฎหมำย ระเบียบให้
ง่ำยต่อกำรท ำธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 3 เร่ือง/ปี

4. จัดต้ังศูนย์ OSS ระดับภูมิภำคไม่น้อยกว่ำ 
6 ศูนย์

5. มีกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรให้บริกำร Micro
และ SME ด้วย ICT, chat bot,SME ONE

6. จัดต้ังศูนย์ Center of Excellence ใน
ภำคเกษตรและ สินค้ำชุมชน และ
Ecommerce Center

7. Microและ SME ที่เข้ำถึงแหล่งเงินทุนไม่น้อย
กว่ำ 3,000 รำย/ปี

8. Microและ SME  ได้รับองค์ควำมร้และ
ประโยชน์จำกมำตรกำรส่งเสริมกำรน ำเข้ำ-
ส่งออก 5,000 รำย ในปี 2562

9 Microและ SME ได้รับกำรบริกำรข้อมูล
องค์ควำมรู้ไม่น้อยกว่ำ 200,000 รำย

10. มีฐำนข้อมูลและระบบขึน้ทะเบียนที่ปรึกษำ/
พ่ีเลี้ยง 1 ระบบ

11. จ ำนวนที่ปรึกษำในระบบเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
800 รำย/ปี

1. มีกำรจัดต้ัง SME National Startup 
Center 

2. Microและ SME ทีเ่ข้ำสู่กระบวนกำร
เร่ิมต้นธุรกิจไม่นอ้ยกว่ำ 2,000 รำย/ปี 

3. เครือข่ำยของคลัสเตอร์ที่ได้รับกำรเพ่ิม
ศักยภำพ 30 เครือข่ำย/ปี

4. Microและ SME  ที่ได้รับกำรยกระดับ
มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 1,500 รำย/ปี

5. Microและ SME ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมสู่
สำกล 3,000 รำย/ปี

6. Microและ SME มีรำยได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ10/ปี

7. พัฒนำรูปแบบ (model) กำร
ประกอบธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและสภำวกำรณ์แข่งขันที่
เปลี่ยนแปลง ไม่น้อยกว่ำ 3 Model 

8. Microและ SME ทีม่ีกำรน ำนวัตกรรม
เทคโนโลยี ดิจิทัล มำใช้ในกำรพัฒนำ
ธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 5,000 รำย/ปี

1. มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้
สอดคล้องกับแผนปฎิรูปประเทศ

2. ร้อยละของบุคลำกรที่มี Core 
Competency ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5/ปี

3. ปรับปรุงระบบปฏิบัติงำนภำยใน
องค์กรให้ทันสมัยไม่น้อยกว่ำ 2
ระบบ/ปี 

4. ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน

5. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ไม่น้อยกว่ำ  80/ปี

1.  หน่วยงำนที่น ำแผนกำรส่งเสริมไปใช้
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกวำ่ 10 หน่วยงำน

2.หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกระบวนกำรติดตำม
ประเมินผลเพ่ิมขึ้นไม่นอ้ยกวำ่ 5 หน่วยงำน

3. เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม Micro
และ SME ไม่น้อยกว่ำ 25 เครือข่ำย/ปี

4. พัฒนำฐำนข้อมูล MicroและSME จ ำนวน 
6 ด้ำน

5. มีข้อมูล Micro Enterprise ที่สำมำรถ
จัดเก็บและติดตำมไม่น้อยกว่ำ      
100,000 รำย/ปี

6. พัฒนำเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผล กระทบทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ 1 Model /ปี

7. รำยงำนวิจัยและประเมินผลด้ำน Microและ 
SME เผยแพร่ต่อสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ6
เร่ือง/ปี



กลไกในกำรขับเคลือ่นภำรกิจเชงิยุทธศำสตร์ ของ สสว. 

BIG DATA Business Transformation 
Accelerator (BTA)

กำรพัฒนำส่งต่ออย่ำงครบวงจร

SERVICE EXCELLENC
 ศูนย์บริกำร OSS 

>> ศูนย์ภูมิภาค 
 SME ONE

>> MOU 69 หน่วยงาน
 ที่ปรึกษำ (Train the coach)      

>>  ISMED

Micro+SME 

2.4 ล้ำนรำย

To
ol  พัฒนำฐำนข้อมูล Micro Enterprise

>>ก.พาณิชย์ และสนง.สถิติ
 ข้อมูลผู้รับบริกำร (Tracking)      

>> กสอ.
 Credit Rating Database 

>> เครดิตบรูโร
 Analytic (Performance /        

กำรอยู่รอดและเติบโต) 

ออกแบบกำรส่งเสริมไดต้รงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร

ยกระดับช่องทำงบริกำรให้
ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ

บ่มเพำะ

นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ดิจิทัล

มำตรฐำน

เข้ำถึงแหล่งเงินทุน

เข้ำสู่สำกล

NSC (Startup)

Coaching/Matching 

Coaching+ มำตรฐำน

สินเชื่อ/Micro 
(กองทุนพลิกฟ้ืน+ฟื้นฟ)ู

Born Global/ New Business 
Model 

สหกรณ์

คลัสเตอร์

บัญชี

E-commerce

Finance literacy  

• Startup 
• เกษตร
• E-commerce
• ชุมชน

>> ศูนย์บ่มเพำะ+สถำบันกำรศึกษำ+
Accelerator ภำคเอกชน

>> สกว. 

>>อย. / ITAP / Central LAB

>> ASEAN SME Service 
Provider +Alliance ใน ตปท. มีกำรจ้ำงงำนมำกกว่ำ

2.4 ล้ำนรำย และเป็นกำร
กระจำยรำยได้ให้ทั่วประเทศ
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เป้ำหมำย 2562-2564 >> ยกระดับ MicroและSME สู่ 4.0 โดยใช้นวัตกรรมและก้ำวสู่สำกล

KPI  highlight
ผู้ประกอบกำร
Micro+SME

2,000 รำย บ่มเพำะ

มำตรฐำน

เข้ำสู่สำกล

1,500 รำย

3,000 รำย 

ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับธุรกิจ

ไม่น้อยกว่ำ 14,500 รำย 

ได้รับกำรบริกำรข้อมูล
องค์ควำมรู้

ไม่น้อยกว่ำ 200,000 รำย 

นวัตกรรม 5,000 รำย 

 มีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10/ปี
 ร้อยละ 70 มีกำรจ้ำงงำนและด ำเนิน

ธุรกิจต่อเนื่อง

3,000 รำย 
เข้ำถึงแหล่ง

เงินทุน
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