
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ สสว. 
วิสัยทัศน์ : "เป็นผู้ช้ีน าในการขับเคล่ือนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความม่ังค่ังอย่างย่ังยืน”

พันธกิจ  บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

ผลสัมฤทธ์ิ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 3,800 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ MSME 

ของประเทศ ด้วย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง

MSME และเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3 
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโต

และก้าวสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Agency)

เป็นที่ยอมรับในฐานะของผู้ชี้น าในการ
ขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมี

ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและ
เป็นประโยชน์

ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและสร้าง
ระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการท าธุรกิจของ

ผู้ประกอบการและใช้งานได้จริง

สร้างสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและ
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานและ

ทิศทางขององค์กรวัต
ถุป

ระ
สง

ค/์
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ ส

สว
.

กล
ยุท

ธ์/
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1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้

ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ

1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้งในและ

ต่างประเทศ

1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ MSME BIG DATA

1.4 พัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจด้าน MSME  

2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ MSME  

2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และ

เชื่อมโยงนโยบายของรัฐ

2.3 พัฒนาเครือข่ายท่ีปรึกษา/เครือข่ายการ

ให้บริการ

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ

(Early Stage/Startup)

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ

อย่างมืออาชีพ (Micro)

3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 

(Small)

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

บทบาทภารกิจองค์กร

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office

4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรร

มาภิบาล

81,408,600   บาท 139,792,100 บาท 569,297,500 บาท 36,806,300 บาท

งบ
ปร

ะม
าณ

งบประมาณรวม >> 1,143,094,400 บาท (ตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 1,113,094,400 บาท และขอใช้เงินคงเหลือกองทุนฯ เพิ่มเติม 30 ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและบริหารกองทุน >> 315,789,900  บาท

หมายเหตุ: ขอใช้เงินคงเหลือกองทุนฯ ปี 2564 เพิ่มเติม 30 ล้านบาท เพื่อจัดท าโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA ตัวช้ีวัด >>

>> ฝนผ.

ฝขท.

1 งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

1 เร่ือง                 2,908,000 ฝนผ.

2 งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพ้ืนท่ี/รายประเด็น (งาน
จัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพ้ืนท่ี /รายประเด็น)

2 เร่ือง                 5,125,000 ฝนผ.

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและขับเคล่ือนแผนการ
ส่งเสริม SME

1 เร่ือง                 2,496,000 ฝนผ.

4 โครงการศึกษามาตรการส่งเสริม SME เพ่ือการขับเคล่ือน
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 เร่ือง                 2,806,200 ฝนผ.

5 งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 4 เร่ือง
1 ระบบ

               10,833,000 ฝตป.

6 งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 เร่ือง                 5,000,000 

7 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 เร่ือง/ 250 ราย                 7,771,800 

8 งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME 
(ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG)

6 เร่ือง/ 1,00 ราย                14,763,600 

ผู้รับ
ผิดชอบ

ฝรท.

ผลักดันการส่งเสริม MSME

ผลักดันการส่งเสริม MSME

1.1  บูรณาการแผนงบประมาณและ
ติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม
หน่วยงานส่งเสริม MSME ของประเทศ

1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม
 MSME ท้ังในและต่างประเทศ

Policy Maker

Policy Maker

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ สสว.

กลยุทธ์/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ เป้าหมายงาน/โครงการ  งบประมาณ
ปี 2564 (บาท)

กิจกรรมตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

Pain Point

2. พัฒนาฐานข้อมูล MSME 1 ฐานข้อมูล

1. จ านวนมาตรการ/แผนงานท่ีมีผลกระทบสูงต่อ GDP (High 
Impact) ท่ีถูกด าเนินการ (มาตรการ/แผนงาน) จ านวน 1 เร่ือง

เป้าประสงค์ : เป็นท่ียอมรับในฐานะของผู้ช้ีน าในการขับเคล่ือนและ
เพ่ิมศักยภาพ MSMEและมีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัยและเป็นประโยชน์

 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนท้ังในและต่างประเทศ

หน้าท่ี 1



ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ เป้าหมายงาน/โครงการ  งบประมาณ
ปี 2564 (บาท)

กิจกรรมตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

Pain Point

1.3 พัฒนาและเช่ือมโยงฐานข้อมูลให้
รองรับ MSME BIG DATA

Data Base ผลักดันการส่งเสริม MSME 9 งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย  1 ระบบ
1 เร่ือง

                9,989,100 ฝขท.

10 โครงการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาด
ย่อยและขนาดย่อม

 1 เร่ือง                 1,492,300 ฝวต.

11 โครงการจัดท าการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศ
ไทย

 1 เร่ือง                 2,500,000 ฝวต.

12 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

1 เร่ือง/ 200 ราย                 3,475,200 ฝนผ.

13 งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ประจ าปี

1 เร่ือง                 2,968,100 ฝวต.

14 งานจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 เร่ือง                 6,827,100 ฝวต.

15 โครงการส ารวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME Survey)

1 เร่ือง                 2,453,200 ฝวต.

Data Base ผลักดันการส่งเสริม MSME1.4 พัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์/
ประเมินผลกระทบทาง เศรษฐกิจด้าน
 MSME

หน้าท่ี 2



ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน ตัวช้ีวัด >> 

>> ฝศบ./ ฝสร.

ฝสร.

16 โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ SMEs (โครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทาง
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs)

1 เร่ือง           3,722,000                  -   ฝกม.

17 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

1 เร่ือง           1,707,600                  -   ฝกม.

19 โครงการพัฒนาระบบ SME  Academy 365 10,000 ราย/
1 ระบบ

9,965,400          10,000,000      ฝสร.

20 โครงการพัฒนา Application : SME CONNEXT เพ่ือผู้ประกอบการ 
(โครงการพัฒนาระบบ SME CONNEXT)

1 ระบบ           1,989,900                  -   ฝสร.

21 โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการให้บริการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

 2 ระบบ           7,045,000                  -   ฝสร.

รายได้/ ค าส่ัง
ซ้ือ ลดลง

ปิด GAP/ Pilot
 Project

ผลักดันการส่งเสริม 
MSME (ขอใช้เงินคงเหลือ

เพ่ิมเติม)

22 โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  มูลค่าการจัดซ้ือ
จัดจ้างไม่น้อยกว่า 
30% ของวงเงิน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

        30,000,000 ฝนผ.

23  โครงการ Train the Coach 1,510 ราย 10,456,000        25,000,000      ฝสร.

24 โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 
(Service Provider)

155 ราย 7,705,900          45,000,000      ฝนผ.

กิจกรรมตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

    180,000,000 ฝศบ.

3. จ านวน MSME ท่ีเข้าถึงบริการOnline และ Offline 
ไม่น้อยกว่า 190,000 ราย

4. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเช่ือมโยงระบบ
นิเวศเพ่ือการประกอบธุรกิจ จ านวน 1 ระบบ/ปี

 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพ้ืนท่ีและผู้ประกอบการ MSME เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและสร้าง ระบบนิเวศท่ี
สนับสนุนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการและใช้งานได้จริง

งาน/โครงการ

2.1  พัฒนาปัจจัยเอ้ือต่อการเติบโต
ของ MSME

 180,200 ราย         67,200,300 โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center :
 OSS)

18

ผลักดันการส่งเสริม MSME

ผลักดันการส่งเสริม MSME

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมายงาน/
โครงการ

 งบประมาณ
ปี 2564 (บาท)

 ผลสัมฤทธ์ิ
(บาท)

กลยุทธ์/แผนงาน

2.2  ยกระดับการให้บริการของ
ศูนย์ OSS และเช่ือมโยงนโยบาย
ของรัฐ

เข้าไม่ถึงบริการ
ของภาครัฐ

เข้าไม่ถึงบริการ
ของภาครัฐ

Pain Point

2.3  พัฒนาเครือข่ายท่ีปรึกษา/
เครือข่ายการให้บริการ

ผลักดันการส่งเสริม MSMEเข้าไม่ถึงบริการ
ของภาครัฐ

หน้าท่ี 3



ยุทธศาสตร์ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล

>> เป้าประสงค์ : สร้างสังคมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็ง

3.1 ส่งเสริมการเร่ิมต้นธุรกิจ (Early 

Stage/Startup)

มีคนตกงานเพ่ิมข้ึน ผลักดันการส่งเสริม MSME 25 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 3,300 ราย         135,590,800             330,000,000 ฝสส.

26

(1)

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ

อย่างมืออาชีพ

 545 ราย 55,779,900                      263,420,000 ฝปค./ฝสส.

27

(1)(2)(

3)(5)

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

รายย่อย

 7,762 ราย 177,364,800                     480,490,000 ฝปค.

28

(4)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชน

ตามแนวพระราชด าริ

  230 ราย 4,965,400                           6,000,000 ฝปค.

29

(1)

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0  700 ราย (150 แห่ง/

150ผลิตภัณฑ์/บริการ)

13,078,500                        25,000,000 ฝสส.

30

(1)

โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME  4,080 ราย/30 คลัส

เตอร์

58,968,600          180,000,000            ฝสส.

31

(2)

โครงการประกวด SME National Awards  1,930 ราย 6,772,000            18,000,000              ฝปค.

32

(2)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)  3,000 ราย 65,467,500          1,000,000,000          ฝปค.

33

(1)(2)

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพ่ือขยายธุรกิจสู่สากล (SME 

SCALE UP)

 100 ราย 9,167,600            125,000,000            ฝปค.

34

(1)(2)

โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับ

ผู้ประกอบการ SME

 1,600 ราย 42,142,400          1,200,000,000     ฝปค.

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้

ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)

ผู้รับ

ผิดชอบ

ผลักดันการส่งเสริม MSME

 ผลสัมฤทธ์ิ

(บาท)

ผลักดันการส่งเสริม MSME3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่

ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)

(1) ต้นทุนธุรกิจ

สูงข้ึนเม่ือเทียบกับ

รายได้

(2) ปรับเปล่ียน

ธุรกิจให้อยู่รอด

ตัวช้ีวัด >> 5. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

 MSME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 23,000 ราย

 ฝสส. /ฝปค.

 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ่ม
งาน/โครงการ เป้าหมายงาน/โครงการ  งบประมาณ

ปี 2564 (บาท)
กิจกรรมตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณ

กลยุทธ์/แผนงาน Pain Point

(1) ปรับเปล่ียนธุรกิจ

ให้อยู่รอด

(2) ฝปก.อยู่ได้ด้วย

ตลาดออนไลน์มากข้ึน

 (3) นักท่องเท่ียว

หายไป

(4) มีคนตกงานเพ่ิมข้ึน

(5) ต้นทุนธุรกิจสูงข้ึน

เม่ือเทียบกับรายได้

หน้าท่ี 4



ยุทธศาสตร์ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง(High Performance Agency) ตัวช้ีวัด >> 

>> ฝตป. (รายงาน)

ฝกก. (รายงาน)

ฝขท. (รายงาน)

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจองค์กร

ผลักดันการส่งเสริม MSME 35 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 245 ราย                      5,108,500 ฝทบ.

36 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ                      3,600,000 ฝขท.

37 งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานจัดการ
ส านักงาน Smart Office

1 ระบบ                      2,250,000 ฝขท.

38 งานสนับนุนและวางแผนองค์กร 3 เร่ือง 3,575,500                      ฝกก.

39 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายของรัฐ

1 เร่ือง 14,332,100                    ฝอก.

40 งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 1 เร่ือง                      2,957,000 ฝปค.

41 โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุนให้แก่ 
SME

1 ระบบ/ 1 เร่ือง                      4,983,200 ฝปค.

315,789,900                  ฝบก.

ผลักดันการส่งเสริม MSME4.3  ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและ
มีธรรมาภิบาล

ภาพลักษณ์
องค์กรยังไม่
เป็นท่ีรู้จัก 

อย่างเพียงพอ

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office

 งบประมาณ
ปี 2564 (บาท)

ผลักดันการส่งเสริม MSME

Pain Pointกลยุทธ์/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ เป้าหมายงาน/โครงการ ผู้รับ
ผิดชอบ

กิจกรรมตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

6. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 4.10 คะแนน

7 ปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ จ านวน 10  กระบวนการ

8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ

เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานและทิศทางขององค์กร

 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สสว.
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