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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)  จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 และได้เริ่มด ำเนินงำนเมื่อเดือน
พฤศจิกำยน 2544 เป็นต้นมำ สสว. ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ งำนตำมนโยบำยของรัฐบำล 
รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
โดยเฉพำะในฐำนะผู้เสนอแนะนโยบำยและแผนกำรส่งเสริม SME ของประเทศ และยังเป็น
หน่วยงำนประสำนและเชื่อมโยงกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สร้ำงระบบกลไกผลักดันและสนับสนุนกำรท ำงำนในกำรส่งเสริม SME ของประเทศให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

เพ่ือให้ สสว. มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงำน แนวนโยบำย
ต่ำงๆ ของประเทศ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรตอบสนองนโยบำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและ
ประสิทธิผล และตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่ำงๆ จึงได้
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สสว. 2560-2564 โดยเน้นกำรเชื่อมโยงกับแผนงำนและนโยบำยของชำติ
เป็นหลัก และมีกำรเปลี่ยนแปลงขยำยระยะเวลำของแผน เป็น แผนยุทธศำสตร์ สสว.  
2560-2565 เพ่ือใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและจัดให้มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนมีควำมทันสมัย และได้เปลี่ยนชื่อตำมแผนระดับที่ 3 เป็น แผนปฏิบัติกำรของ 
สสว. 

จำกสภำพแวดล้อมของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทัล จึงได้ทบทวน
แผนปฏิบัติกำรของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) ให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลในกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
ต่อไป  

ค าน า 
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บทที่ 3 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร สสว.       8 

ส่วนที่ 2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  
    บทที่ 4  ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อมองค์กร 

- กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม       9 
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- สรุปผลควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     11 
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สารบัญ 
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  ส่วนที่ 1   

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. 

บทที่ 1 ความเป็นมา 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสถำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำร 2 คณะ ประกอบด้วย 

คณะที่ (1) >> คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  พร้อมทั้งก ำกับ 
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร (มำตรำ 6)  

คณะที่ (2) >> คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย บริหำรงำน ควบคุม ก ำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจกำรของ สสว. 
โดยมีประธำนกรรมกำรบริหำรฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ และเป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมเชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และผอ.สสว.  
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร (มำตรำ 18) 
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การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สำมำรถพัฒนำกิจกำรให้ เกิดควำมเข้มแข็ง                              

มีประสิทธิภำพ และเป็นฟันเฟืองส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจัดให้มีกระบวนกำร
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนและมำตรกำรด้ำนสิทธิและประโยชน์ที่ เหมำะสม โดย สสว. 
ด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ดังนี้  

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของส านักงานไว้ ดังนี้ 

01) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดประเภทและขนำดวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม 

02) ก ำหนดประเภทและขนำดของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ที่สมควรได้รับ 
กำรส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

03) ประสำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมกับ  
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองคก์ำรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(3/1) ประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
เพ่ือให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในกำรถ่ำยทอด 
ควำมรู้และเทคโนโลยีในด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561) 

04) ศึกษำและจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ 

05) เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัตินี้  รวมทั้ง 
กำรด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยใหม่ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือกำรปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

06) บริหำรกองทุนตำมนโยบำยและมติของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร 

07) ด ำเนินงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรบริหำรและคณะอนุกรรมกำร             
ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้ง 

08) ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน หรือ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
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 ความเป็นมาของการจัดท าแผนปฏิบัติการ สสว. 

สสว. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สสว. ระยะ 5 ปี หรือ แผนกลยุทธ์องค์กร 
ฉบับแรกจัดท ำในปี 2550 - 2554 ฉบับที่ 2 ปี 2555 - 2559 และปัจจุบัน สสว.           
อยู่ในช่วงระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์ฉบับที่ 3 ปี 2560 – 2565 โดยขอขยำย
ระยะเวลำของแผน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และใช้เป็นกรอบ 
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้มีทิศทำงเดียวกัน ให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี                    
(ปี 2561-2580) และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรส่งเสริม SME 
ตลอดจนสอดคล้องตำมนโยบำยรัฐบำลที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและทันกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สภำวะกำรณ์ของปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทัล สสว. จึงต้องทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของ สสว.  
เป็นประจ ำทุกๆ ปี  

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของ สสว. มีกลไก กระบวนกำรในกำรจัดท ำ  
โดยน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ในกำรทบทวนและระดมควำมคิดในกำรท ำ SWOT  
เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค และใช้ในกำรปรับกลยุทธ์องค์กร  
ให้มีกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรแผนยุทธศำสตร์ สสว. ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำง 
กำรด ำเนินงำนของ สสว. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ของกำรด ำเนินงำนและ
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในอนำคตทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมทั้งจัดให้มี 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำร สสว. ให้มีควำมทันสมัยเป็นประจ ำทุกปี  
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บทที่ 2 บทบาทและภารกิจของ สสว. 
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บทที่ 3  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565)  
โดยใช้แนวคิดตำม SIPOC Model คือ ภำพรวมของกระบวนกำรท ำงำน ที่ท ำให้เข้ำใจ วัตถปุระสงค์และขอบเขตของงำนประกอบด้วย  
S – Supplier บุคคล/ส่วนงำนที่ให้ปัจจัยน ำเข้ำ / I – Input ปัจจัยน ำเข้ำ / P – Process กระบวนกำรท ำงำน / O – Output ผลลพัธ์ / C – Customer ผู้รับบรกิำร 
ซึ่ง สสว. ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้รบับริกำร (Customers) เป็นส ำคัญ 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 

      
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน      

ส่งเสริม MSME ปี 
 2564 ของ สสว.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

   แผนปฏิบัติกำร สสว. ปี 2560-
2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-
2565) และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี 2564 ของ สสว.ที่มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค ์
ขององค์กรและกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลติ ผลลัพธ์ ท่ีมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรประเมินผล
กองทุนหมุนเวียน 

 

ไม่ผำ่น ผ่ำน 

วิเครำะหทบทวนขอมูลและ
สำรสนเทศ ปัจจัยทีเ่กี่ยวของและ

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
และทบทวนเป้ำหมำยของแผนฯ  
ตำมที่ได้รับจดัสรรงบประมำณ  

 

 

 

 

- ส ำนักงบประมำณ 

- คณะอนกุรรมกำรติดตำม

และประเมินกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ สสว. 

 

 

- ภำรกิจตำม พ.ร.บ.ส่งเสริม SME  
- นโยบำยคณะกรรมกำรบรหิำร สสว. 
- ข้อมูลสถำนกำรณ์ ทิศทำงพัฒนำ

ประเทศ แนวทำงแผนบรูณกำร SME 
- เกณฑ์ประเมินผลกองทุน 
- เกณฑ์ PMQA4.0  หมวด 2 

วิเครำะห์และน ำเสนอ ทิศทำง
และแนวทำง 

ในกำรส่งเสริม MSME  ปี 2564 
ของ สสว.   

 
ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร - ข้อมูลสถำนกำรณ์และ

ผลกระทบ Covid-19 
- ควำมต้องกำรควำมคำดหวัง

ของ Stakeholder 

- แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
- แผนแม่บทประเด็นที่ 8 
- แผนกำรส่งเสริม SME 
- แผนบูรณกำร SME 
- มำตรกำรกำรส่งเสริม SME 

ส ำนักงำน 
สภำพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ(สศช.) 

ฝ่ำยนโยบำยและแผนฯ 

-  คณะกรรมกำรบริหำร สสว.  

 

ฝ่ำยตดิตำมและ
ประเมินผล 

- ผลกำรด ำเนินงำน ของ สสว. 
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ 
- ผลประเมินแผนยุทธศำสตร์ สสว. 
ปี 2560-2562 ระยะครึ่งแผน 

เผยแพร่และสื่อสำร แก่
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ เช่น  

- คณะอนกุรรมกำรติดตำม
และประเมินกำรใช้จ่ำย 

- พนักงำน สสว. 
- กรมบัญชีกลำง 
- ป.ป.ช. 
 

ผู้บริหำร สสว. 
ฝ่ำยนโยบำยและแผนฯ 

ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร 

คณะกรรมกำร 
แผนยุทธศำสตร์ สสว. / 

ผอ.สสว. เห็นชอบ 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
บทที่ 4  การศึกษาสภาพแวดล้อมองค์กร 

4.1 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และเป็น
ควำมท้ำทำยขององค์กรที่ต้องท ำควำมเข้ำใจและปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองเศรษฐ กิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่เรียกว่ำ VUCA World คือ
ควำมท้ำทำยส ำหรับองค์กรในปัจจุบัน เพรำะเศรษฐกิจไทยต้องพบกับควำมผันผวน ควำมไม่แน่นอนควำม
สลับซับซ้ อนและควำมคลุม เครื อ  ท ำ ให้
เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกโรคไวรัสโคโรนำ 
หรือโควิด -19 (COVID -19) ส่ งผลให้ เกิด
พฤติกรรมของผู้รับบริกำรที่เปลี่ยนแปลงและ
ยำกต่อกำรคำดกำรณ์   

สสว.  จึ งต้องทบวนแผนและปรับเปลี่ ยนแนวทำงกำรช่วยเหลือและส่ ง เสริม MSME  
ให้ สอดคล้องทันต่ อสถำนกำรณ์ ในปั จจุบั น  ใน โลกที่ มี กำร เปลี่ ยนแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว  และ 
ให้ควำมส ำคัญต่อกำรคิด เชิ งนวัตกรรม ( Innovat ion and Think ing d i f ferent )  เ พ่ือให้ 
กำรท ำงำนสำมำรถรับมือกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2) ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่แผนระดับองค์กร 

 

ที่มำ : สศช. 
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4.3) ผลกระทบที ่MSME ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า Covid-19  (Pain Point MSME) 
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บทที่ 5  ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice Of Stakeholder : VOS) 

5.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice Of Stakeholder :VOS)  ใช้เกณฑ์ควำมเกี่ยวข้องกับองค์กร  
โดยจ ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 ประเภท (ภำยใน/ใกล้ชิด/ภำยนอก) จ ำแนกและจัดล ำดับ 7 กลุ่ม ดังนี้ 

 
 

5.2 การรวบรวมและส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
1. คณะกรรมกำรบริหำร สสว. และผู้บริหำร สสว. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  

(In-dept Interview) เพ่ือให้ได้ทิศทำงและนโยบำยในอนำคตของ สสว.  
2. หน่วยงำนพันธมิตร/หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้วิธีกำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์และผลกำรส ำรวจต่ำงๆ   
3. พนักงำนของ สสว. โดยกำรใช้แบบสอบถำมออนไลน์ เพ่ือให้พนักงำนได้

แสดงควำมคดิเห็นและมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร สสว. อย่ำงทั่วถึง  
4. ผู้ประกอบกำร MSME โดยกำรใช้แบบสอบถำม กลุ่มผู้ประกอบกำร MSME  

5.3 สรุปผลความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

ตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลกองทุน  ปี 2562 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 กำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์
ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อมของทุนหมุนเวียน 
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บทที่ 6  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT Analysis) 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร สสว. ใช้กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ตำมกรอบแนวคิด SWOT Analysis เพ่ือเป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรวิเครำะห์
แผนปฏิบัติกำร สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2564 ของ สสว. ระยะสั้นและระยะยำว โดยผ่ำนกำร
ประชุมร่วมกับผู้บริหำร สสว. และน ำผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นต่ำงๆ มำใช้ประเมินศักยภำพผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อองค์กร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ก าหนดให้ สสว. มีบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมและข้อมูล SME ของประเทศ และการปรับแก้ไข พ.ร.บ. 
ส่งเสริม SME ท าให้ สสว. มีบทบาทมากขึ้น 

2. มีอ านาจในการบริหารเงินกองทุนในลักษณะกองทุนทีม่ีความคลอ่งตัว 
สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ 

3. มีเครือข่ายพันธมิตรการท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีกว้างขวาง 
ส่งผลให้บุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ MSME  

Strengths Weaknesses 

1. ภาพลักษณ์การเป็นที่รู้จักและการได้รับการยอมรับของ สสว. และศูนย์ OSS  
ยังไม่โดดเด่นส าหรับบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน MSME ในกลุม่ผู้ประกอบการ 
MSME ประเทศไทย 

2. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อความต่อเนื่องของทิศทางและนโยบายขององค์กร 
3. โครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบยังไม่เอื้อต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน งบประมาณ 

ทรัพยากร และบุคลากรไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
1. การสนับสนุน MSME เป็นวาระแห่งชาติและมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศรองรับอย่างต่อเนื่อง  
2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ สภาพแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น 
(Ease of doing business) 

3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงและ
สามารถให้ความช่วยเหลือ MSME ได้อย่างท่ัวถึง 

Opportunities 

1. ความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐในทิศทางและ
ประเด็นการส่งเสริม MSME ในแต่ละช่วงเวลา  

2. งบนอกบูรณาการมีสัดส่วนมากกว่างบบูรณาการ ท าให้การส่งเสริม MSME 
ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของการปกป้องทางการค้า
ท าให้ท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศหดตัวลง 

4. หน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลือ่นการส่งเสริม SME ร่วมกันและด าเนินการ
ส่งต่อตามแผนบูรณาการการส่งเสริม SME ยังไม่เพียงพอ 

Threats 
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ประเด็นความท้าทาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการตอบสนองต่อ pain point และกำรช่วยเหลือ MSME ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย  

อยู่รอด หมำยถึง  ช่วยเหลือเร่งด่วน ฉุกเฉิน 

อยู่เป็น หมำยถึง  สนับสุนนให้ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนธุรกิจ 

อยู่ยำว หมำยถึง  ส่งเสริมธุรกิจให้ยั่งยืน 

 
  

การเป็นที่ยอมรับและเข้าใจในบทบาทของ สสว. และการให้ความร่วมมือในเชิงบูรณาการ 
จากหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการส่งเสริม MSME ยังไม่

เพียงพอ เกิดอุปสรรคต่อภาพรวมการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริม SME ของประเทศ 

 

สภาวะแวดล้อมและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของ สสว.  
ท าให้การด าเนินงานยังไม่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ท าให้การผลักดันการส่งเสริม MSME  

อาจไม่ตอบสนองต่อคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ สสว. 

บทที่ 7  วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยมองค์กร แผนปฏิบัติการของ สสว. และตัวชี้วัด  
 

  วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

พันธกิจ 
 

 

 
 

ค่านิยม 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

เป็นผู้ช้ีน าในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างย่ังยืน 

บูรณาการและผลักดันการส่งเสรมิ MSME  
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

เพือ่ให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันไดใ้นระดับสากล 

 

POSITIONING ของ สสว. 
• Pioneer of New Ideas (ผู้บุกเบิกแนวทางพัฒนาใหม่)  

• Catalytic Channel of Change and Development 

• Resource Person (Think-Tank และ Implementor)  

 

(เป้าหมายปี : 2564-2565 ผลสัมฤทธิ์ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,800 ล้านบาท/ปี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 >> ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ  ด้วย BIG DATA  
เป็นกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม MSME         

ตำมบทบำทภำรกิจหลักของ สสว. โดยออกแบบกำรด ำเนินงำนจำกคุณค่ำ (Value Proposition) 
เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรคของผู้รับบริกำร มีขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย บูรณำกำรแผนงบประมำณและติดตำมประเมินผล  
ให้ครอบคลุมหน่วยงำนส่งเสริม SME ของประเทศ เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ  บูรณำกำรในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล MSME กับหน่วยงำนต่ำงๆ  
ในกำรจัดท ำ MSME  BIG DATA ซึ่งเป็นกำรขยำยฐำนข้อมูลในกลุ่ม Micro Enterprise 
ตลอดจนพัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์/ประเมินผล กระทบทำงเศรษฐกิจด้ำน MSME  
เพ่ือให้มีข้อมูลในกำรตัดสินใจวำงแผนก ำหนดนโยบำย มำตรกำรและโครงกำรส่งเสริม 
MSME  ที่เหมำะสมกับกำรยกระดับศักยภำพธุรกิจและตรงกับควำมต้องกำรของ  MSME 
อย่ำงแท้จริงและก ำหนด MSME กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือต่อยอดและส่งต่อกำรพัฒนำในแต่ละด้ำน 
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรเฉพำะเรื่องที่หลำกหลำยมิติ 

เป้าประสงค์  :   เป็นที่ยอมรับในฐำนะของผู้ชี้น ำในกำรขับเคลื่อนและ 
เพ่ิมศักยภำพ MSME และมีข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  

o จ ำนวนมำตรกำร/แผนงำนที่มีผลกระทบสูงต่อ GDP (High Impact)  

ที่ถูกด ำเนินกำร (มำตรกำร/แผนงำน) จ ำนวน 1 เรื่อง/ปี 

o พัฒนำฐำนข้อมูล MSME 1 ฐำนข้อมูล 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
o ร้ อยละของผู้ ป ร ะกอบกำร ได้ รั บ คว ำมช่ ว ย เหลื อ และ พัฒนำ 

จำก สสว. มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน  

วิเคราะห์ PAIN POINT 
o Policy Maker 

o Data Base 
  



16 
 

กลยุทธ์ 1.1  บูรณำกำรแผนงบประมำณและติดตำมประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงำนส่งเสริม 
MSME ของประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   >> สสว. มีบทบำทหน้ำที่ ในกำรเสนอแนะนโยบำย  
วำงแผนกำรส่งเสริม MSME ของประเทศ และกำรปรับแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม MSME  ท ำให้ สสว.  
มีบทบำทมำกขึ้น ประกอบกับเป็นวำระแห่งชำติ อีกทั้งมีแผนปฏิรูปประเทศรองรับ และมีกำร
บริหำรงบประมำณในลักษณะกองทุนที่มีควำมคล่องตัว สสว. จึงได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำภำพหลัก
ในกำรจัดท ำงบประมำณบูรณำกำรในกำรส่งเสริม SME ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรประสำนควำม
ร่วมมือร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ส ำหรับขับเคลื่อนกำรส่งเสริม MSME ของประเทศ ให้มีเป้ำหมำย
ที่สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลกำรส่งเสริม MSME ของประเทศ
อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำผลกำรส่งเสริมมำใช้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ MSME 
ของประเทศ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 กลยุทธ์ 1.2   สร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม MSME  ทั้งในและต่ำงประเทศ 

วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์  >> เพ่ือด ำเนินกิจกรรมตำมพันธกิจของรัฐบำล 
ด้ำนกำรส่งเสริม MSME ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรไทย    ในกำร
สร้ำงเครือข่ำยและกำรสร้ำงพันธมิตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจระหว่ำงประเทศให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลให้รองรับ MSME BIG DATA 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >>  เนื่องจำก MSME เป็นวำระแห่งชำติและรัฐบำล 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร MSME ให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูล 
MSME และปรับปรุงข้อมูลโครงสร้ำงข้อมูลในมิติต่ำงๆ เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของ
ผู้ประกอบกำรในรำยพ้ืนที่และรำยสำขำ ในประเด็นต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผนและส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือกับ MSME ให้ตรงกับควำมต้องกำร  

 กลยุทธ์ 1.4  พัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์/ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจด้ำน MSME  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ >> ผู้ประกอบกำร MSME เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนั้น สสว. จ ำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจที่ส ำคัญ และคำดกำรณ์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่
ส่งผลกระทบต่อ MSME โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในระดับมหภำคและรำยสำขำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินภำรกิจหลักในกำรจัดท ำและเสนอแนะนโยบำย และแผนงำนใน
กำรส่งเสริมและป้องกันปัญหำต่ำงๆ ของ MSME ได้อย่ำงทันท่วงที และก ำหนดแนวทำงมำตรกำร
เพ่ือยกระดับให้ MSME สำมำรถแข่งขันและพัฒนำสู่สำกลได้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  >> พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

เป็นกำรส่งเสริม MSME และเศรษฐกิจชุมชน ผ่ำนกลไกต่ำงๆ โดยออกแบบ 
กำรด ำเนินงำนจำกคุณค่ำ (Value Proposition) เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำ
อุปสรรคของผู้รับบริกำร มีขอบเขตกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำรพัฒนำสภำวะแวดล้อม
ที่เ อ้ือต่อกำรเติบโตของ MSME ปรับปรุง กฎหมำย ระเบียบให้ง่ำยต่อกำรท ำธุรกิจ 
พัฒนำกำรส่งเสริม MSME อย่ำงเป็นระบบ ยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์ OSS และ
เชื่อมโยงนโยบำยของรัฐ ในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อย ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
ได้รับองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินธุรกิจและด ำเนินมำตรกำรตำมนโยบำยรัฐบำลรวมถึง 
กำรพัฒนำเครือข่ำยที่ปรึกษำ เพ่ือพัฒนำปัจจัยเอ้ือที่จ ำเป็นให้ MSME ได้รับกำรบริกำร
อย่ำงทั่วถึง ซึ่ง สสว. เน้นกลุ่ม Micro Enterprise เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย
ให้มีศักยภำพเพ่ิมขึ้น ช่วยสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับผู้ประกอบกำรระดับชุมชนและระดับ
ภูมิภำคและเศรษฐกิจชุมชน  

เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงกำรบริกำรและสร้ำงระบบนิเวศที่สนับสนุน    
กำรท ำธุรกิจของผู้ประกอบกำรและใช้งำนได้จริง 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  
o จ ำนวน MSME ที่เข้ำถึงบริกำร Online และ Offline  

ไม่น้อยกว่ำ 190,000 รำย/ปี  
o พัฒนำและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพ่ือกำร

ประกอบธุรกิจ จ ำนวน 1 ระบบ/ปี 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  

o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว.  
มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน 

วิเคราะห์ PAIN POINT 

o เข้ำไม่ถึงบริกำรของภำครัฐ Data Base 
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กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำปัจจัยเอ้ือต่อกำรเติบโตของ MSME  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   >> ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริม SME ก ำหนดให้ สสว.  
มีหน้ำที่ในกำรเสนอแนะนโยบำยและวำงแผนกำรส่งเสริม SME ของประเทศและ 
กำรปรับแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริม SME ท ำให้ สสว. มีบทบำทในกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อม 
ที่มีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของ MSME ให้มีรูปแบบกลไกที่ช่วยสนับสนุน 
กำรเติบโตของ MSME ในกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม กฎหมำย กฎ ระเบียบ  
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบธุรกิจ โดยกำรศึกษำพัฒนำเกณฑ์กำรประเมิน
ศักยภำพของผู้ประกอบกำร ในมิติต่ำงๆ (MSME Scoring) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
กำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ หำก MSME ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำในรูปแบบ 
ที่เหมำะสมจะช่วยให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจและเติบโตได้ 

กลยุทธ์ 2.2  ยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำศูนย์ OSS ให้เป็นกลไกและช่องทำง 
กำรให้ข้อมูลและให้บริกำรกับ MSME โดยท ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินธุรกิจ ให้บริกำรค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลควำมต้องกำรกำรได้รับควำมช่วยเหลือของ MSME ส่งต่อและประสำนงำน 
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภำคและทุกจังหวัด อีกทั้งพัฒนำ 
ช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลบริกำร Online based เพ่ือให้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม 
โดยพัฒนำ SME Portal และระบบกำรให้บริกำรที่สำมำรถให้บริกำรข้อมูลแก่ MSME  
ทุกขนำดและคลอบคลุมทุกพ้ืนที่  ซึ่งจะช่วยให้ MSME ไทย มีโอกำสในกำรเข้ำถึง ควำมรู้
ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกิจและเข้ำถึงข้อมูลบริกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่มีอยู่  
ได้อย่ำงทั่วถึงและ SME Connext เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำว องค์ควำมรู้ ข้อมูล
กิจกรรมต่ำงๆ ของ สสว. และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ รวมถึงเป็นช่องทำงต่อยอดธุรกิจให้กับ 
MSME ช่วยส่งเสริมและสร้ำงศักยภำพให้กับผู้ประกอบกำร อีกทั้งช่วยสนับสนุนและ
เชื่อมโยงนโยบำยของรัฐบำลให้ MSME เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น เช่น กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะกลุ่ม Micro และ SME ให้ได้รับกำรช่วยเหลือในกำรประกอบธุรกิจ
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงและสำมำรถใช้บริกำรของภำครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำเครือข่ำยที่ปรึกษำ/เครือข่ำยกำรให้บริกำร  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำผู้ให้บริกำร (Service Provider) ซึ่งเป็น
กลไกในกำรพัฒนำและช่วยแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรของ MSME ให้ดีขึ้น โดยร่วมกับภำครัฐ
และเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจ สร้ำงพันธมิตรและควำมร่วมมือ 
ทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้เกิดกำรส่งเสริม MSME อย่ำงเป็นระบบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  >>  สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

เป็นกำรพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้ ให้กับผู้ประกอบกำรโดยออกแบบ 
กำรด ำเนินงำนจำกคุณค่ำหรือประโยชน์ที่ได้รับ (Value Proposition) เพ่ือตอบสนอง
ควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรคของผู้รับบริกำร อีกทั้งตอบสนองต่อ pain point  
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินธุรกิจให้อยู่รอด อยู่เป็นและอยู่ยำว ในสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
รวมทั้ง สนับสนุนแแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมสู่สำกล ประกอบด้วย กำรส่งเสริมกำรเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)  
ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ บ่มเพำะธุรกิจให้ผู้ประกอบกำรมีคุณภำพและสำมำรถด ำเนินธุรกิจ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่มีกำรด ำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ให้เข้ำสู่
กระบวนกำรพัฒนำธุรกิจในช่วง Startup และพัฒนำให้มีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ 
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้รวมกลุ่มและก้ำวสู่สำกล (Internationalization) โดยกำรส่งเสริม
กำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบกำรเพ่ือผนึกก ำลังเป็นเครือข่ำยพันธมิตรที่มีควำมเข้มแข็ง  
สำมำรถแข่งขันกันในระดับห่วงโซ่มูลค่ำได้ (Value Chain Competitiveness) อีกทั้ง
ส่ งเสริมผู้ ประกอบกำรให้ ได้ รั บมำตรฐำนทั้ งในและต่ำงประเทศ และสำมำรถพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในปัจจุบัน  
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพพร้อมเข้ำสู่สำกล ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation) โดยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำรวมทั้งกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร ผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่ำเพ่ิมและ
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับสำกลได้   

เป้าประสงค์  :  สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดผลผลิต  
o จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำร MSME ได้รับกำรพัฒนำ

ศักยภำพ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว.  

มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน 

วิเคราะห์ PAIN POINT 
o มีคนตกงำนเพ่ิมข้ึน 

o ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้อยู่รอด 

o ผู้ประกอบกำรอยู่ได้ด้วยตลำดออนไลน์มำกข้ึน 
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o นักท่องเที่ยวหำยไป 

o ต้นทุนธุรกิจสูงเมื่อเทียบกบัรำยได ้

o รำยได้/ ค ำสั่งซื้อ ลดลง 

o ปิด GAP/ Pilot Project 

กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมกำรเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)    

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์   >>    เพ่ือสนับสนุนแแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล ในกลุ่มผู้ประกอบกำร 
ให้สำมำรถเริ่มต้นธุรกิจได้ ให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจได้อย่ำงเป็น
ระบบและเป็นมืออำชีพ ให้ได้รับกำรพัฒนำในกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้  มี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรและใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำธุรกิจให้เกิด High Value ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ อีกทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข้มแข็งในกำรจัดตั้งธุรกิจ
ให้ยั่งยืนได้ในระยะยำว 
กลยุทธ์ 3.2  พัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ (Micro) 

วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์   >>  เพ่ือสนับสนุนแแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล ในกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
ให้ประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ สินค้ำและกระบวนกำรผลิตมีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
รวมทั้งเพ่ิมโอกำสในกำรขยำยสินค้ำและบริกำรเข้ำสู่ตลำด  

กลยุทธ์ 3.3  พัฒนำวิสำหกิจขนำดย่อมให้ก้ำวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์   >>  เพ่ือสนับสนุนแแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล ในกลุ่มรผู้ประกอบกำรขนำดย่อม 
ให้สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินธุรกิจให้ทันสมัย น ำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ยุค 4.0 มำใช้เพ่ือ
ยกระดับและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ตลำด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  >>  เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
เป็นกำรพัฒนำองค์กรให้มีศักยภำพและมีมำตรฐำน โดยออกแบบกำรด ำเนินงำน

จำกคุณค่ำ (Value Proposition) เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรคของ
ผู้รับบริกำร มีขอบเขตกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้อง
กับภำรกิจ แผนปฎิรูปประเทศและแผนยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถรองรับภำรกิจขององค์กร โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (KM) ส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะของบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมบทบำทของในแต่ละต ำแหน่ง 
(Competency) รวมทั้งกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้มีกำรเติบโตตำมเส้นทำงสำยอำชีพ 
(Career Path) กำรให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำร (Process) ก ำหนดและปรับปรุง
ระบบงำนภำยในองค์กรให้ทันสมัย ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่ Smart Office เพ่ือให้
กำรท ำงำนสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยส่งเสริมกำรน ำ Technology ที่ทันสมัยมำใช้
ในกำรด ำเนินงำน มีกำรทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับภำยในองค์กร 
ตลอดจนกำรผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล โดยศึกษำและ
พัฒนำกำรวำงแผนองค์กรอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์(PR) เพ่ือสร้ำง 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร บทบำทของ สสว. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงและมีกำรบริหำรงำน
อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ :  พัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสำมำรถสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนและทิศทำงขององค์กร 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  
o ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 

o ปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ จ ำนวน 10  กระบวนกำร 

o พัฒนำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ระบบ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว. มีศักยภำพ

เพ่ิมข้ึน 

วิเคราะห์ PAIN POINT 
o ภำพลักษณ์องค์กรไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงเพียงพอ 
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กลยุทธ์ 4.1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจขององค์กร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีกำรด ำเนินงำน 

ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำบุคลำกรของ สสว. ให้มี
สมรรถนะหลัก มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร 
MSME  ให้มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น และต้องมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 
ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม (Trend, Life Style) ที่เปลี่ยนแปลงและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร SME มำกขึ้น 

กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่ Smart Office  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำระบบงำนภำยในองค์กรให้ทันสมัย 

ส่งเสริมกำรน ำระบบกำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ในรูปแบบดิจิทัล บุคลำกรในองค์กรสำมำรถ
เรียกใช้ข้อมูลภำยในองค์กรแบบบูรณำกำร ส่งเสริมกำรน ำ Technology ที่ทันสมัยมำใช้
ในกำรด ำเนินงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถลดขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลให้
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนเพ่ิมสูงขึ้น เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
และเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SME  

กลยุทธ์ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำร

องค์กร โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำระบบคุณภำพมำตรฐำนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนควำมถูกต้องและปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรบทบำท 
ของ สสว .อย่ำงทั่วถึง ซ่ึงส่งผลต่อภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นต่อ สสว. ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
 
 
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มข้ึนไม่น้อย

กว่า 70-80 

นิยำม: ผู้ประกอบกำรที่ได้รับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำร ของ สสว. มีศักยภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถประกอบธุรกิจและมี
ผลลัพธ์เกิดขึ้นในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง อำทิ ก ำไรเพิ่มขึ้น ยอดขำยเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต เป็นต้น  

 

ผลสัมฤทธิ์ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,800 ล้านบาท/ปี ในปี 2564-2565   
นิยำม: ผูป้ระกอบกำรที่ได้รับบรกิำร/เข้ำร่วมโครงกำร ของ สสว. ได้รับประโยชน์ในรูปของก ำไรที่เพิ่มข้ึน ยอดขำย

เพิ่มข้ึน มีกำรจ้ำงงำนมำกข้ึน มกีำรลงทุนมำกข้ึน สำมำรถส่งออกได้มำกข้ึน เป็นตน้      
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2564-2565 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2564 ปี 2565 

1. ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ของประเทศ ด้วย 
BIG DATA 

 

 

 

1.1  บูรณำกำรแผนงบประมำณและติดตำม
ประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงำนส่งเสริม 
MSME ของประเทศ 

1.2 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม MSME  
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

1. จ ำนวนมำตรกำร/แผนงำนที่มี

ผลกระทบสูงต่อ GDP (High 

Impact) ที่ถูกด ำเนินกำร 

(มำตรกำร/แผนงำน)  

2. พัฒนำฐำนข้อมูล MSME 

 

1 เรื่อง 

 

 

 

1 ฐำนข้อมูล 

1 เรื่อง 

 

 

 

1 ฐำนข้อมูล 

ฝนผ. 

 

 

 

ฝขท. 

1.3 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลให้รองรับ 
MSME BIG DATA 

 

1.4 พัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์/
ประเมินผลกระทบทำง เศรษฐกิจด้ำน MSME  

 

2. พัฒนากลไก 
การส่งเสริมให้เข้าถึง 
MSME และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

2.1  พัฒนำปัจจัยเอ้ือต่อกำรเติบโตของ 
MSME 

2.2  ยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์ OSS 
และเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐ 

2.3  พัฒนำเครือข่ำยที่ปรึกษำ /เครือข่ำยกำร
ให้บริกำร 

3. จ ำนวน MSME ที่เข้ำถึง
บริกำร Online และ 
Offline ไม่น้อยกว่ำ  

4. พัฒนำและยกระดับระบบสนับสนุน
และเชื่อมโยงระบบนิเวศเพ่ือ 
กำรประกอบธุรกิจ 

190,000 รำย 

 

 

1 ระบบ 

190,000 รำย 

 

 

1 ระบบ 

ฝศบ./ฝสร. 

 

 

ฝสร. 
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ยุทธศาสตร์ 

 

กลยุทธ์ /แผนงาน   ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  

ปี 2564 ปี 2565 

3. สร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้เติบโต
และก้าวสู่สากล 

3.1 ส่งเสริมกำรเริ่มต้นธุรกิจ  
(Early Stage/Startup) 

5. จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และ
ผู้ประกอบกำร MSME ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ 

23,000 รำย 

 

 

 

23,000 รำย 

 

 

 

ฝสส. / ฝปค.  

3.2  พัฒนำผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้ประกอบ
ธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ (Micro) 

 

3.3 พัฒนำวิสำหกิจขนำดย่อมให้ก้ำวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ (Small) 

 

4. เพิ่มศักยภาพองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง 

(High Performance 
Agency) 

4.1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับบทบำท
ภำรกิจองค์กร 

4.2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่ Smart Office 

4.3  ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมี 
ธรรมำภิบำล 

6. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน 

  

7. ปรับปรุงกระบวนกำรที่ส ำคัญ 

 

8. พัฒนำระบบเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรปฏิบัติกำร ไม่น้อยกว่ำ  

4.10 
คะแนน 

10  

กระบวนกำร 

2 ระบบ 

4.15 
คะแนน 

10  

กระบวนกำร 

2 ระบบ 

ฝตป. 
(รำยงำน) 

ฝกก. 

(รำยงำน) 

ฝขท. 

(รำยงำน) 

ผลสัมฤทธิ์ : จากการด าเนินงานพัฒนาใหเ้กิดผล มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ MSME 
ได้รับกำรส่งเสริม 

3,800  

ล้ำนบำท 

3,800  

ล้ำนบำท 

ฝตป. 

(รำยงำน) 

 

โทรศัพท์ 
: 1301 

โทรสาร : 
0-
2273-
8850 



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/
แผ

นง
าน

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
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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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