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ค ำน ำ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และได้เริ่มด าเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา 
สสว. ได้ด าเนินงานตามภารกิจ งานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะในฐานะผู้เสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริม SME 
ของประเทศ และยังเป็นหน่วยงานประสานและเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสร้างระบบกลไกผลักดันและสนับสนุนการท างานในการส่งเสริม SME ของประเทศให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 สสว. ได้
ทบทวนและจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ .ศ. 2564-2565 โดยมีแนวทาง/
มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้อยู่รอด อยู่เป็นและอยู่ยาว 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ น านโยบายและมาตรการที่ก าหนดไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ทันต่อ
สถานการณ์ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง สสว. จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน 
และพัฒนาผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งแนวนโยบายต่างๆ ของประเทศ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

สสว. หวังว่า แผนแปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกใน
การส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 1  บทบำทและควำมเป็นมำ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 
2 คณะ ประกอบด้วย

คณะที่ 1 >> คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งก ากับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ (มาตรา 6) 

คณะที่ 2 >> คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มีอ านาจหน้าที่ ในการวางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว . 
โดยมีประธานกรรมการบริหารฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผอ.สสว. เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 18)
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พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ .ศ. 2543 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ของส ำนักงำนไว้ ดังนี้

เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจัดให้มีกระบวนการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนและมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสม โดย สสว . 
ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้ 
01) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
02) ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สมควรได้รับการส่งเสริม 

รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
03) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หริอองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(3/1) ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้มีการจัดตั้ง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่ให้
เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561)

04) ศึกษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
05) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการด าเนินการให้มี

กฎหมายใหม่ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

06) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
07) ด าเนินงานธุรการของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 

ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
08) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือ ตามที่

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนและมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่ เหมาะสม โดย สสว. ด าเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้ 
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ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของ สสว. 

สสว. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ สสว . ระยะ 5 ปี มาแล้ว 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 
ช่วงท่ี 1 ในปี 2550 - 2554 ในช่วงที่ 2 ปี 2555 - 2559 และปัจจุบัน สสว. ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ 3 ปี 2560 -2565 และได้ขยายระยะเวลาของแผนฯ 
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19
พ.ศ. 2564-2565 โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ “พร้อมรับ”(Cope)
“ปรับตัว”(Adapt)“เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต” (Transform) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือและ
พัฒนาให้ผู้ประกอบการ MSME “อยู่รอด” โดยการบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟูธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การลดขนาดธุรกิจ ลดการจ้างงาน 
เป็นต้น  “อยู่เป็น” โดยการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจ การค้าขายออนไลน์  และ “อยู่ยำว” โดยการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ การแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ
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การจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ สสว. ให้มี
ความเชื่อมโยง สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ .ศ. 2564-2565 เพื่อให้การจัดท า
แผนปฏิบัติการของ สสว. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 16 
โดยมีความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติสู่แผนระดับองค์กร ดังนี้ 

ควำมเชื่อมโยงแผนระดับชำติสู่แผนระดับองค์กร
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บทที่ 2 บทบำทและภำรกิจของ สสว.

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 สสว. มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ สสว. แบ่งออกเป็น 6 ด้านหลักดังนี้

1. MSME Policy : จัดท านโยบายแผนการส่งเสริม SME เพ่ือใช้เป็นกรอบการส่งเสริม MSME ของประเทศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ ประเภท ขนาด ของ MSME รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม MSME ของประเทศ

2. MSME Action Plan : จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในการส่งเสริม MSME ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
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3. MSME Data Base/ Big Data : จัดท าฐานข้อมูล MSME และดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบายส่งเสริม SME เนื่องจากในยุคดิจิทัล ข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ 
สสว. จึงต้องมีการจัดการข้อมูล MSME ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือให้สามารถก าหนด
นโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบ
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. KM for MSME : จัดท าพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลส าหรับ MSME เพ่ือการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
น าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน

5. Integration : ประสานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ MSME ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

6. Public Private Partnership (PPP) : เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้ MSME ด าเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพในตลาดสากล และเติบโต
อย่างยั่งยืน
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บทที่ 3 กระบวนกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรของ สสว. ประจ ำปี 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ สสว. มีกลไกและกระบวนการในการจัดท าแผนดังกล่าว โดยน า
ข้อมูลจากนโยบายชาติและแผนในระดับต่างๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ในปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่สงผลกระทบต่อการด าเนินงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน 
ปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติการของ สสว. โดยมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว . 
ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
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ด า เนินการรวบรวมข้อมูลจาก ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช . ) 
และคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ดังนี้ 
• ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช . )  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้สามารถรับมือในแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience)
ประกอบด้วย การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต (Transform)
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2564-2565 ที่ให้ความส าคัญกับการจัดท ากิจกรรม Big Rock กิจกรรม 3 การเพ่ิมโอกาสของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

• คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา คือ รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา ปี 2563

• ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 
แผนปฏิบัติการการส่งเสริม SME พ .ศ .  2564-2565 ข้อมูลโครงสร้างและสถานการณ์ SME
ผลการส ารวจผู้ประกอบการจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ SME ในต่างประเทศ (Country policy responses) และความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder: VOS) รวมทั้งรายงานการประเมินผลครึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ สสว. (พ.ศ. 2560-2562) 

 1. รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ (Data and Information Gathering)
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กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)

สสว. ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กร ในการแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ าแนกเป็น ผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม โดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท (ภายใน/ใกล้ชิด/ภายนอก) และจ าแนกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มคีวำมสัมพันธ์ใกลช้ิด
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทำงตรงจากการด าเนินงาน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
หรือมีความส าคัญต่อความส าเร็จต่อกิจกรรมของ สสว. ได้แก่

3. หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
4. ผู้ประกอบการ MSME
5. หน่วยงานร่วม/ หน่วยงานรับจ้าง

เป็นผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทำงตรงจากการด าเนินงาน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
หรือมีความส าคัญต่อความส าเร็จต่อกิจกรรมของ สสว. ได้แก่

1. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/ คณะกรรมการบริหาร สสว./ 
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณ สสว.

2. ผู้บริหาร/ พนักงาน สสว.

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทำงอ้อม เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้า
ติดตาม และประเมินผลองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่รับข้อมูลข่าวสารจาก สสว. ได้แก่

6. กรมบัญชีกลาง/ กพร./ ปปช./ สตง./ ส านักนายกรัฐมนตรี
7. มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ ประชาชน

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน (Analysis)



สรุปผลควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย โดยจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ ดังนี้
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1 ผู้ประกอบกำร MSME
ด้ำนเงินทุน เงินอุดหนุน: มีความต้องการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สสว. การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่ปรึกษา
ด้านการเงิน มีแผนฟื้นฟูปรับเปลี่ยนแนวคิดการตลาด
ส่งเสริมควำมรู้: ผ่านการอบรม เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด: ช่องทางการตลาด การตลาดออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างและเทศ สร้างการ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ MSME ส่งเสริมธุรกิจด้านการจับคู่ทางธุรกิจ Benchmark
ธุรกิจแต่ละประเภทเพ่ือให้ MSME น าไปใช้ประโยชน์ 
กำรได้รับมำตรฐำน: สนับสนุนให้ความรู้ผู้ประกอบการให้สินค้าที่ผลิตมีมาตรฐาน แข่งขันได้ในตลาดสากล
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2 คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม/ คณะกรรมกำรบริหำร/ คณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและประเมินกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สสว.

บทบำทหน้ำที่: เป็นงานหน่วยงานท่ีเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริม SME โดยมีการก าหนด
เป้าหมายและจัดกลุ่มการพัฒนาของผู้ประกอบการให้ชัดเจน ในการผลักดันมาตรการของ สสว. กลไกของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เผยแพร่ผ่านช่องทางและความร่วมมือต่างๆ
ระบบฐำนข้อมูล: สสว. ควรเป็นศูนย์รวมของข้อมูล SME เป็นฐาน Big Data เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานขนาดใหญ่ของประเทศ โดยสามารถแยกข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างเป็น
ระบบ มีการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลธุรกิจส าหรับ MSME ที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ แนวโน้ม
และโอกาสเติบโตของกลุ่มธุรกิจ และท าการเผยแพร่ (Open Data) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ MSME
น าไปใช้ประโยชน์
กำรพัฒนำ MSME: มุ่งเน้น Ecosystem และพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการกระตุ้น อ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ผู้ประกอบการในทุกมิติ โดยมีการยกระดับการให้บริการศูนย์ 
OSS พัฒนาระบบส่งต่อและใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลให้มากขึ้น ยกระดับการให้บริการ ทั้งในส่วนของ
ระบบการขอรับบริการภาครัฐ สร้างการตระหนักรู้และเห็นประโยชน์จากการได้รับความช่วยเหลือของรัฐ
แก่ MSME เพ่ือให้ MSME ได้รับบริการอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์เพ่ือการประกอบการ 
ผลักดันให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความโปร่งใส  และระบบ BDS ที่เป็นหน่วยผู้ให้บริการ รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้ MSME ผ่าน e-Learning และมีความเชื่อมโยงองค์ความรู้จากเครือข่ายเพื่อด าเนินงานร่วมกัน 
เพ่ือเพ่ิม Productivity ให้แก่ MSME ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาปัจจัยเอื้อ (Ecosystem) ที่สนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ พัฒนา MSME โดยใช้หลักการเพ่ิม
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ และการแข็งขันอย่างยั่งยืน
กำรด ำเนินงำนภำยใน: ก าหนดเส้นทางให้กับบุทคลากรภายในให้มีเป้าหมายร่วมกัน และมีทีมช่วยบริหาร
ที่มีลักษณะเหมือนผู้ร่วมลงทุน และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อม และความสามารถในการให้
ประโยชน์จากข้อมูล มี Sense of Ownership
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4 ผู้บริหำรและพนักงำน สสว.
มีความต้องการในเรื่องของความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสวัสดิการที่มีความทัดเทียม
หน่วยงานในระดับเดียวกัน มีความเท่าเทียมกันภายในองค์กร หน่วยงาน สสว . ได้รับการยอมรับจาก
ภายนอก และการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีมีการเปิดโอกาสในการน าเสนอความคิดเห็นของ
พนักงาน มีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และบริหารจัดการบุคลากรให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่มี
สมรรถนะสูง 

5 หน่วยงำนพันธมิตรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ
สร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานส่งเสริมอ่ืน โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ช่วยเหลือ MSME บูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันการส่งเสริมในเชิง
นโยบายหรือมาตรการที่เอ้ือประโยชน์กับ MSME ให้เข้าถึงภูมิภาคและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ส่งเสริมกับ MSME เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ จัดท าแผนการส่งเสริม SME ที่มีเป้าหมายและแนวทางที่
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน สสว. ควรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) บูรณาการ เชื่อม ใช้ แชร์ ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย (Exchange Data) ทั้งในส่วนของข้อมูลสถานการณ์ และรายงานที่ครบถ้วนทันต่อ
เหตุการณ์ และมีระบบการส่งต่อบริการให้แก่ MSME

3 หน่วยงำนที่ตรวจประเมิน/ตรวจสอบจำกภำยนอก 
ป.ป.ช. / สตง. / ก.พ.ร. / กรมบัญชีกลำง / ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

การท างานของ สสว. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสให้เพ่ิมมากขึ้น 
และแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จองการด าเนินงานให้มากขึ้น

6 หน่วยงำนร่วม/ หน่วยงำนรับจ้ำง
กระบวนการพิจารณาหน่วยร่วมที่มีความโปร่งใส่และเป็นธรรม มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีท าให้หน่วยงานรับจ้างรับทราบโดยทั่วกัน มีการก ากับ ติดตาม ตรวจรับ อย่างโปร่งใส เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและสัญญาจ้างที่ตกลงร่วมกัน มีกระบวนการเบิกจ่ายและโดนเงินที่ไม่ยุ่งยากและมีความ
รวดเร็ว ด าเนินการพัฒนาและงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและมีระยะเวลาด าเนินงานเพียงพอใน
การพัฒนา SME

7 มหำวิทยำลัย/ สถำบันกำรศึกษำ/ ประชำชน
การประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงการสนับสนุนของ สสว . ในด้าน
ต่างๆ และเพ่ิมเติมการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน SME ให้มากขึ้น
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ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว.

ส่วนที่ 1 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
แบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 

1. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำร MSME ทั่วไปท่ีเข้ำรับบริกำรจำก สสว. และรับ
กำรอบรม/เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ของ สสว.
ด าเนินการส ารวจใน 3 ประเด็น ดังนี้

(1) การเข้ารับบริการ
(2) การอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนา ผู้ประกอบการ
(3) ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล ผู้ประกอบการ MSME 

พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมและในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 85.67

2. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม MSME ที่ประสำนงำนกับ 
สสว. ประจ ำปีงบประมำณ 2562
ด าเนินการส ารวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม MSME ที่ประสานงานกับ สสว. ในส่วนงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับ สสว. 
ด าเนินการส ารวจใน 2 ประเด็น ดังนี้

(1) การเข้ารับบริการ/ประสานงาน
(2) ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล

พบว่าในภาพรวมและในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 88.41

ส่วนที่ 2 ผลส ำรวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำรจำก สสว. ในปีงบประมำณ 2561
ผลส ารวจร้อยละของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ จาก สสว. แล้วธุรกิจดี
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.08

สรุป ผลส ำรวจด้ำนควำมต้องกำรต่อควำมช่วยเหลือ/ส่งเสริมเพิ่มเติมจำก สสว. โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญจากความส าคัญมากที่สุดไปหาความส าคัญน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ 

1. ด้ำนกำรตลำด
2. ด้ำนกำรเงิน/กำรลงทุน
3. ด้ำนกำรผลิต
4. ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
5. ด้ำนเทคโนโลยี

ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสว.
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• สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรสนับสนุนจำก สสว.
- ผู้ประกอบการ MSME มีรายได้ลดลง ขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ ต้องปิดกิจการแบบหน้าร้าน

ชั่วคราว มีการยกเลิกสัญญาจากต่างประเทศ ลูกค้ามีก าลังซื้อลดลง โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
- มีปัญหาในด้านความสามารถในการจ้างแรงงาน รวมถึงคู่ค้าที่ส่งวัตถุดิบและรับสินค้าตลอด Value Chain

• ควำมต้องกำร ควำมช่วยหวังในกำรช่วยเหลือจำก สสว.
- ความช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น เงินทุนหมุนเวียนผ่านโครงการด้านเงินทุน เงินอุดหนุน จัดสรร

เงินเยียวยา เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า/ ปลอดดอกเบี้ย เงินทุนฟ้ืนฟูกิจการระยะยาว การพักช าระหนี้ การให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน
มีแผนฟื้นฟูด้านปรับเปลี่ยนแนวคิดการผลิต การตลาดจากจุลภาคไปสู่มหภาคไปจนถึงระดับสูงสุด

- ส่งเสริมความรู้ผ่านการอบรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- ส่งเสริมด้านการตลาด เช่น จัดสถานที่ส าหรับการออกบูธจัดแสดงและขายสินค้า ช่องทางการหาตลาด

การตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด การจัดท า Business Matching การโฆษณา 
การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเข้มข้นและต่อเนื่อง

- ความช่วยเหลือในเรื่องการได้รับมาตรฐาน เพ่ือให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
• ควำมคำดหวังกำรสนับสนุนจำก สสว.

- การสนับสนุนด้านความรู้และเครื่องมือที่ช่วยแปรรูป/เพ่ิมมูลค่าสินค้า การพัฒนาธุรกิจ การคิด Content 
ในช่องทางออนไลน์

- ช่วยวางระบบการส่งเสริมและช่วยเหลือ โดยมีการใช้ Application เข้ามาช่วย
- ข้อมูลข่าวสารที่สามารถสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สสว. ได้ส ำรวจ ควำมต้องกำร ควำมหวังในกำรช่วยเหลือ/ สนับสนุนจำก MSME 
(ท่ีมา : ผลการส ารวจฯ เดือนกรกฎาคม 2563)

สภำพปัญหำท่ี MSME ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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เนื่องจำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ได้มีกำรระบำดอย่ำง
ต่อเนื่อง สสว. จึงได้ท ำกำรส ำรวจ ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) จำก MSME (ที่มา : ผลการส ารวจฯ เดือนมิถุนายน 2564)

จากสภาพปัญหาที่ MSME ยังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังแพร่ระบาดในระลอก 2 และ ระลอก 3 ส่งผลกระทบให้สภาพปัญหาของ 
SME ที่มีการสะสมยาวนาน มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น จากผลการส ารวจ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ยังพบปัญหาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จากการที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการขอยื่นกู้กับธนาคารพาณิชย์ 
และปัญหาที่ตลาดมีก าลังซื้อลดลง อีกทั้งรูปแบบการด าเนินธุรกิจยังปรับเข้าสู่รูปแบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลอย่างยิ่งต่อต้นทุนในการเข้าถึงช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการ นับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข 
อีกทั้งปัญหาผู้ประกอบการขาดความสามารถในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ขาดทักษะในการ
บริหารธุรกิจ ขาดความรู้พ้ืนฐานและความรู้สมัยใหม่ ไม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สินค้าและบริการ
ไม่มีมาตรฐานและไม่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ แรงงานขาดทักษะขั้นสูงและความสามารถที่หลากหลาย 
และด าเนินธุรกิจแบบ Stand Alone ไม่มีเครือข่าย ขาดการรวมกลุ่ม อีกทั้งยังมีปัญหาที่ผู้ประกอบการยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการที่ดีของภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่เอ้ือและไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ
และนอกจากนี้ยังมีประเด็นท้าทายที่เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการประกอบธุรกิจของ MSME
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บทบำทหน้ำที่
• เป็นหน่วยงานที่ท าเรื่องแผนและพัฒนา MSME ตามภารกิจ/ กฎหมายที่ชัดเจน ขึ้นตรงกับ

นายกรัฐมนตรี สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME และมีกองทุนในการส่งเสริม พัฒนา MSME
• มีเป้าหมาย/ นโยบายของ สสว. มีความชัดเจน (พัฒนาเฉพาะกลุ่ม MSME)
• การติดตาม ประเมินผล พัฒนาโดยรวมผ่านช่องทางและความร่วมมือต่างๆ เพ่ือให้เห็นช่องว่าง 

(Gap) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง และน ากลับมาปรังปรุงกลไกการส่งเสริม MSME
ระบบฐำนข้อมูล

• เป็นหน่วยกลางหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลผู้ประกอบการ MSME เชิงลึกที่แท้จริงและ
ครบถ้วนทุกพ้ืนที่ในประเทศ ที่มีรายละเอียดสถานการณ์ด าเนินธุรกิจ และฐานข้อมูลเชิงลึก / 
เชิงคุณภาพจะต้องมีการวิเคราะห์และน ากลับมาใช้ เป็นปัจจัยตั้งต้น เพ่ือก าหนดนโยบาย
ระดับประเทศส าหรับใช้ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานปฏิบัติที่ส่งเสริม MSME ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กำรพัฒนำ MSME
• มุ่งเน้น Ecosystem ด้วยการใช้เครื่องมือและแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ
• มีเครื่องมือที่ช่วยในการกระตุ้นผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ผู้ประกอบการ ในทุกมิติทั้ง

เรื่องการตลาด นวัตกรรม การเงิน และการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ
• อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ MSME ในเรื่องการติดต่อกับหน่วยงานราชการให้มีความง่าย

และรวด
• พัฒนา MSME โดยใช้หลักการเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาแบรนด์ของสินค้าให้ก้าว

ไปสู่ระดับประเทศและสากล 
• พัฒนาเรื่องการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในด้านข้อก าหนด มาตรฐาน ราคา ต้นทุน R&D ของ MSMEโดย

มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และธรรมาภิบาล
กำรด ำเนินงำนภำยใน

• การก าหนด DNA ของ สสว. และก าหนดเส้นทางให้กับบุคลากรภายในองค์กรให้มีเป้าหมายร่วมกัน
และเดินไปในทิศทางเดียว

• ต้องมีทีมช่วยบริหารแบบ Full time ที่มีลักษณะเหมือนผู้ร่วมลงทุน 
• บุคลากร ในองค์ กรมี ความพร้ อมความสามารถ ในการ ใช้ประ โยชน์ จ ากข้ อมู ลและมี 

Sense of Ownership

สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำร สสว. 
(ที่มา : การศึกษาและจัดท าร่างแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี เบื้องต้น (พ.ศ. 2566-2570) เดือนกันยายน 2563)
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ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรของ สสว. 

จากผลการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร สสว. มีความพึงพอใจและมีความต้องการ
ให้เพ่ิมเติมใน 3 ด้าน คือ 

1. สวัสดิกำรด้ำนเศรษฐกิจ
- สถานที่จอดรถเพียงพอ
- เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
2. สภำพแวล้อมด้ำนจิตใจ
- การไว้ใจและเชื่อใจเพื่อนร่วมงาน
- การได้รับค าชมอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน
3. สภำพแวดล้อมทำงสังคม
- หัวหน้างานให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการท างาน
- การช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานอยู่เสมอ

และผลการส ารวจฯ ปี 2563 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 3 ปัจจัยแรก
คือ ปัจจัยประสบการณ์จากการท างาน ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยลักษณะองค์กร และหลังจากที่มีการ
ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ สสว. พบว่ามีคะแนนกว่าร้อยละ 87.2 โดยในส่วนที่พนักงานมี
ความผูกพันมากที่สุดคือ ความเต็มใจและพยายามท าเพ่ือประโยชน์ของ สสว. ความปรารถนาคงรักษาสมาชิก
ภาพของ สสว. ตลอดไป ความเชื่อมันยอมรับค่านิยมและเป้าหมายของ สสว. ตามล าดับ ดังนั้น Key 
Success ที่มีความส าคัญก็คือ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ดี (Hygiene Factors) ได้แก่ การมี
นโยบายในการบริหารบุคคล สวัสดิการ และความมั่นคง การดูแลและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน และกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน (Motivator Factors) คือการได้รับการยอมรับจากเพ่ือร่วมงาน หัวหน้างาน และมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ที่มา: ผลการส ารวจความต้องการของบุคลากรของ สสว. ประจ าปี 2563 
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สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับกำรบูรณำกำร MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA

 มีนโยบายส่งเสริม SME ในลักษณะ Value Chain 
 จัดท า/สร้างเครื่องมือในการประเมินผลการส่งเสริม SME เพ่ือวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ SME บูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 บูรณาการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังข้อมูลต้องชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยและ

เชื่อถือได้
 เชื่อม ใช้ แชร์ เพื่อน าไปสู่นโยบายใหม่ๆ ควรมีการบริการข้อมูล Personalize Analytic แก่ SME 
 ระบบเตือนภัย เป็นราย Sector วิเคราะห์แนวโน้ม โอกาสในการเติบโต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกลไกกำรส่งเสริมให้เข้ำถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน
 เพ่ิมประสิทธิภาพ SME Connext ให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 ส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ระบบและสร้างการตระหนักรู้ประโยชน์จากการได้รับความช่วยเหลือของรัฐ 

แก่ SME 
 พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างหน่วยงานในรูปแบบบูรณาการ
 ผลักดันให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใสมากท่ีสุด 
 สนับสนุนการให้ความรู้ SME ในการเพิ่ม Productivity และการลดต้นทุนต่างๆ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรให้เติบโตและก้ำวสู่สำกล
 ปรับ Mind Set ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ธุรกิจอนาคต  
 พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 Digital Transformation และมีหลักสูตรเพื่อให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้ และสร้าง

โอกาสท าธุรกิจจาก Social Media และการป้องกันความเสี่ยง
 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา SME
 สร้าง Cluster ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
 สร้างโอกาสการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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กำรประเมินผลครึ่งแผนยุทธศำสตร์ สสว. (พ.ศ. 2560-2562)

จากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สสว . (พ.ศ. 2560-2562) รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานของ สสว. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

• ยังขาดการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นฐานข้อมูลกลาง เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

• ควรเผยแพร่ ส่งต่อเครื่องมือการประเมินฯ และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์

• จากการปรับปรุงนิยามของ SME จึงควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับนิยามใหม่

• สสว. ควรปรับบทบาทการด าเนินงานเป็นหน่วยงานด้านนโยบายมากข้ึน 

• ผลักดันให้ศูนย์ OSS มีบทบาทในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในระดับภูมิภาคมากข้ึน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรของ สสว.

ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสว.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2564 ณ เดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล

MSME แล้วเสร็จ 1 ฐานข้อมูล และอยู่ระหว่างจัดท ามาตรการ/แผนงานที่มีผลกระทบสูง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน ด าเนินการให้บริการแก่ MSME

จ านวน 157,866 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 จากเป้าหมาย (190,000 ราย) และอยู่ระหว่าง
พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพ่ือการประกอบธุรกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและเข้าสู่สากล ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
MSME จ านวน 19,892 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 จากเป้าหมาย (23,000 ราย)

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) ด าเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการ แล้วเสรจ 1 ระบบ คือ ระบบ D-join และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงกระบวนการและด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียนปี 2564
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (S)

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

2. มีอ านาจในการบริหารเงินกองทุนในลักษณะกองทุนที่มีความคล่องตัว สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ 
และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ

3. มีเครือข่ายพันธมิตรการท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กว้างขวาง ส่งผลให้บุคลากรมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวในการพัฒนาผู้ประกอบการ MSME 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (W)

1. ภาพลักษณ์การเป็นที่รู้จักและการได้รับการยอมรับของ สสว. และศูนย์ OSS ยังไม่โดดเด่นส าหรับ
บทบาทการเป็นผู้สนับสนุน MSME ในกลุ่มผู้ประกอบการ MSME ประเทศไทย

2. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อความต่อเนื่องของทิศทางและนโยบายขององค์กร

3. โครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน งบประมาณ ทรัพยากร และ
บุคลากรไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร สรุปได้ดังนี้

นโยบายของรัฐบาลก าหนดให้เรื่อง SME เป็นวาระแห่งชาติ และพ.ร.บ. ส่งเสริม SME ก าหนดให้ สสว. 
มีบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการด้านการส่งเสริมและข้อมูล SME ของประเทศ มีการบริหารเงินกองทุนใน
ลักษณะกองทุนที่มีความคล่องตัว สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการ เช่น มาตรการสนับสนุนให้ MSME มีโอกาสเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development 
Service : BDS) หรือ โครงการ "SME คนละครึ่ง" อีกทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรการท างานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่กว้างขวาง ส่งผลให้บุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการ 
MSME ได้ตรงกับความต้องการ และในส่วนประเด็นการปรับปรุงเพ่ิมเติม ในเรื่องภาพลักษณ์การเป็นที่รู้จักและ
การได้รับการยอมรับของ สสว. และศูนย์ OSS ที่เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ SME รายจังหวัด ยังไม่โดดเด่น และ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร มักส่งผลต่อความต่อเนื่องของทิศทางและนโยบายขององค์กร ประกอบกับ
โครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบ ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานในปัจจุบันทั้ง งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร
ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
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การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความท้าทาย
ขององค์กรที่ต้องท าความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่เรียกว่า VUCA World คือความท้าทาย
ส าหรับองค์กรในปัจจุบัน เพราะเศรษฐกิจไทยต้องพบกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน 
และความคลุมเครือ ท าให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดการพฤติกรรมของผู้บริการเปลี่ยนแปลง 
ยากต่อการคาดการณ์ สสว. จึงต้องทบวนแผนและปรับเปลี่ยนแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริม MSME ให้
สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้ความส าคัญต่อการคิด
เชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different) เพ่ือให้การท างานสามารถรับมือกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
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กำรวิเครำะห์โอกำส (O)

1. การสนับสนุน MSME เป็นวาระแห่งชาติและมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศรองรับอย่างต่อเนื่อง 

2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ สภาพแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น (Ease of doing business)

3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง และสามารถให้ความช่วยเหลือ 
MSME ได้อย่างทั่วถึง

กำรวิเครำะห์อุปสรรค (T)

1. ความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐในทิศทางและประเด็นการส่งเสริม MSME ใน
แต่ละช่วงเวลา 

2. เศรษฐกิจไทยพบกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ (VUCA)

3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของการปกป้องทางการค้าท าให้ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศหดตัวลง

4. หน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ร่วมกันและด าเนินการส่งต่อตามแผนบูรณาการ
การส่งเสริม SME ยังไม่เพียงพอ

จากสภาพปัญหาที่ MSME ก าลังเผชิญอยู่และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของ MSME
นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของ สสว. ในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม MSME ให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริม SME ของประเทศ

สสว. ได้น ากลไกการช่วยเหลือและส่งเสริม MSME เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการขาด
รายได้และการมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น (Debt) ในระยะเร่งด่วน ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ผ่านระบบ 
SME-GP เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการโดยการสร้างแต้มต่อให้แก่ MSME เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สามารถเข้าถึงตลาด
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ และการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ในการพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการน าผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ขายสินค้าให้ผู้ประกอบกอบการมากขึ้น

อีกท้ัง ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายใน สสว. เพ่ือลดผลกระทบจาก Digital Disruption ที่ก าลัง
เผชิญอยู่ โดยได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการเพ่ือช่วยลดระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายใน สสว.

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก สรุปได้ดังนี้



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
24

กำรวิเครำะห์ SWOT ขององค์กร

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สสว. มีประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ซึ่งถือว่าเป็น
ประเด็นท้ายทาย ดังนี้

• การจัดท ามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ทันเวลา
• การจัดท าฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย
• การช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ โดยผ่านระบบ SME-GP และ BDS



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
25

สรุปกำรทบทวนและจัดท ำกลยุทธ์ด้วย TOWS Metrix 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับกำรบูรณำกำร MSME ของ
ประเทศ ด้วย BIG DATA
S1T4/ S3O1: 
กลยุทธ์ที่ 1.1 บูรณาการแผนและสร้างความร่วมมือใน

การส่งเสริม MSME ของประเทศ (HIP)
W2O3:
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา เชื่อมโยงฐานข้อมูลและวิเคราะห์

ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME 
(Data Center)

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกลไกกำรส่งเสริมให้เข้ำถึง MSME 
และ เศรษฐกิจชุมชน
S2T3:
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการประกอบการ 

(Ecosystem) 
S3O1:
กลยุทธ์ที่ 2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และ

เชื่อมโยงนโยบายของรัฐ (Smart Services) 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ SME และ
ผู้ใช้บริการได้จริง
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภำพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง                  
(High Performance Agency)
W3T2: 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาท

ภารกิจองค์กร
W3O3:
กลยุทธ์ที่ 4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office
W3O3:
กลยุทธ์ที่ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมี

ธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรให้เติบโตและ                    
ก้ำวสู่สำกล
S3O2: 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ 

(Early Stage/Startup)
S3O2: 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบ

ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
S3O2: 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้

ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ (Small & Medium)
S3O2: 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการต้นแบบ 

(Strong / Idol) 
S3O2: 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมและมุ่งเป้าผู้ประกอบการ 

(Focused Target)



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
27

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และแผนปฏิบัติการของ สสว. 

“เป็นผู้ชี้น าในการขับเคลื่อน
และเพิ่มศักยภาพ MSME
สู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน”

“บูรณาการและผลักดันการ
ส่งเสริม MSME ของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ 
MSME สามารถเติบโตและ
แข่งขันได้ในระดับสากล”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565



แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 4 >> ตัวชี้วัด : GDP SME

Vision : “เป็นผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”
Mission : บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้เติบโตและ                    

ก้าวสู่สากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนากลไกการส่งเสริม
ให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง                  

(High Performance Agency)เป้าประสงค์ : เป็นท่ียอมรับในฐานะของผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ 

MSME และมีข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นประโยชน์
เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและสร้างระบบ
นิเวศท่ีสนับสนุนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการและใช้ได้จริง เป้าประสงค์ : สร้างสังคมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็ง เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถ

สนับสนุนการด าเนินงานและทิศทางขององค์กร

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-

2565>> ตัวช้ีวัด : GDP SME และ การจ้างงาน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ปี 2561-2580)

แผนปฏิบัติการของ สสว. (แผนองค์กร) >> ตัวชี้วัด : มูลค่าทางเศรษฐกิจ 7,311 ล้านบาท

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564–2565

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

>> ตัวช้ีวัด : GDP SME /IMD การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
/อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ SME

• SME Policy & Public Data Center 
(Primary & Secondary Data /SME Data Exchange / Open data)

HIP (มาตรการ)
- Policy Network / SME War room
- VOS System

SME Access: Online & Offline
(Academy /Coaching/ SMEONE / SME Data Exchange ฯลฯ)

Smart Office / Smart People

• การส่งเสริมเข้าสู่ธุรกิจอนาคต
• การส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
• การส่งเสริมเพื่อการปรับตัว
• การส่งเสริมมุ่งเป้าเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและนโยบายภาครัฐ

กฎหมาย /ระเบียบ ฯลฯ ในการประกอบการ กฎหมาย /ระเบียบ ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน

ภาคท่องเท่ียว ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้าSector:
Life Cycle: Startup, Regular, Strong, Turn around

Size: Early Stage, Micro, Small, Medium
Smart SMESmart Service Smart Organization 

กล
ยุท

ธ์

• ระบบ SME Policy Intelligent (หน่วยบูรณาการ) 
• ระบบ SME Scoring
• ระบบเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับ SMEs (วิเคราะห์แนวโน้มและโอกาส

เติบโต)
• ระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการ SMEs 

เพื่อการประกอบธุรกิจและให้บริการประชาชน

Policy Implementor• ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ
• ระบบทะเบียน
• ระบบส่งต่อการให้บริการภาครัฐ
• ระบบรายงานการเข้ารับบริการภาครัฐ

• พัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. 
• ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• ระบบ SME Wallet / BDS

• สิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการ

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 >> ตัวชี้วัด : GDP SME และการจ้างงาน SME
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.1 บูรณาการแผนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม 
MSME ของประเทศ (HIP)

1.2 พัฒนา เชื่อมโยงฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจด้าน MSME (Data Center)

2.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการประกอบการ (Ecosystem) 
2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบาย

ของรัฐ (Smart Services) ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของ SME และผู้ใช้บริการได้จริง 

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

(Micro) (Formalization)
3.3  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ 

(Small & Medium)
3.4 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการต้นแบบ (Strong / Idol)
3.5 ส่งเสริมและมุ่งเป้าผู้ประกอบการ (Focused Target)

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจองค์กร
4.2  ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office
4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
2. คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัดตามที่ได้ขยายระยะเวลา) 
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริม
ให้เข้าถึง MSME และ 

เศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคม

ผู้ประกอบการให้เติบโต
และก้าวสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้

มีสมรรถนะสูง                  
(High Performance Agency)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการบูรณาการ 
MSME ของประเทศ 

ด้วย BIG DATA

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

เป้าหมาย “ขับเคลื่อนการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SME ให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น”

“ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80”
นิยาม: ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ/ เข้าร่วมโครงการ ของ สสว. มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

สามารถประกอบธุรกิจและมีผลลัพธ์เกิดขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ ก าไร
เพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

ผลลัพธ์

ผลสัมฤทธิ์ “เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไมน่้อยกว่า 8,596.0028 ล้านบาท”
นิยาม: ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ของ สสว. ได้รับประโยชน์ใน

รูปของก าไรที่เพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น มีการลงทุนมาก
ขึ้น สามารถส่งออกได้มากขึ้น เป็นต้น

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 ได้ด าเนินการตามบทบาทและภารกิจของ สสว. ซึ่งแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 HIP
ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA

เป้าประสงค์
เป็นที่ยอมรับในฐานะของผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME
และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์

1.1 บูรณาการแผนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ของประเทศ (HIP)
1.2 พัฒนา เชื่อมโยงฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME (Data Center)

ตัวช้ีวัดผลผลิต

1. มาตรการ/แผนงาน ที่มีผลกระทบสูงต่อ GDP (High Impact) ที่ถูกด าเนินการ จ านวน 
1 มาตรการ/แผนงาน

2. พัฒนาฐานข้อมูล MSME ไม่น้อยกว่า 1 ฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80

ผลสัมฤทธิ์

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท

1
ในฐานะที่ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบายและมาตรการส่งเสริม MSME (Policy Maker) ที่เป็น
กลไกในการประสานงานที่เกี่ยวข้องภายใต้งานบูรณาการเครือข่ายการส่งเสริม MSME โดยมีการจัดระดมความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการ (VOS System) ในลักษณะ War Room เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์ รวมถึงประเด็น
ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ MSME เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริม MSME ที่มี
ผลกระทบสูง (High Impact Program) โดยมีการสร้างเครือข่ายนโยบาย (Policy Network) บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน SME โดยน าเทคโนโลยี
ด้าน Big Data มาพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล Primary Data และ Secondary Data ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันต่อการใช้งานเพ่ือใช้ติดตามสถานการณ์ของ MSME และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่
หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม MSME และท าให้การส่งเสริม MSME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

30
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565



ยุทธศาสตร์ที่ 2 Smart Service
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน

เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและสร้างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการท าธุรกิจ
ของผู้ประกอบการและใช้ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ MSME 

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการประกอบการ (Ecosystem) 
2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ (Smart Services) ให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ SME และผู้ใช้บริการได้จริง 

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. MSME ที่เข้าถึงบริการ Online และ Offline จ านวน 283,450 ราย
2. พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพ่ือการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80

ผลสัมฤทธิ์

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 265 ล้านบาท

2

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ก าหนดให้ สสว. มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและวางแผนการส่งเสริม 
SME ของประเทศ ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการ
บริหาร สสว. ได้ก าหนดบทบาท สสว. ให้เป็น Policy Maker และพัฒนาระบบส่งเสริม (Ecosystem) โดยการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของ MSME กฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและผลักดันให้
เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือการ
ประกอบการ รวมถึงการยกระดับการให้บริการ MSME แบบบครบวงจรของศูนย์ OSS การเชื่อมโยงนโยบายของ
รัฐ เพ่ือสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการระดับชุมชนและระดับภูมิภาค
และเศรษฐกิจชุมชน

31
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565



ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart SME
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล

เป้าประสงค์
สร้างสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)
3.3  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ (Small & Medium)
3.4  พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการต้นแบบ (Strong / Idol) 
3.5  ส่งเสริมและมุ่งเป้าผู้ประกอบการ (Focused Target)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ MSME

ตัวช้ีวัดผลผลิต
1. ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ MSME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 12,910 ราย

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80

ผลสัมฤทธิ์
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 2,331.0028 ล้านบาท

3
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างปัญหาที่หนักหน่วงและทุกฝ่าย
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ท าให้พฤติกรรมผู้คนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไป และธุรกิจต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารและการจัดการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเกิดติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตมีความผันผวน มีความซับซ้อนสูง 
มีความคลุมเครือ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และต้องใช้ปัจจัยมากมายที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ (VUCA World) สสว. จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ให้
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและเข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal และส่งเสริม
ให้ MSME ตามขนาดธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ สินค้าและ
กระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการขยายสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด ส่งเสริม
และมุ่งเป้าผู้ประกอบการ (Focused Target) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS) ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการของภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ MSME 
และหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)

เป้าประสงค์
พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการด าเนินงานและ

ทิศทางขององค์กร

กลยุทธ์

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจองค์กร
4.2   ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office
4.3   ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร สสว.

ตัวช้ีวัดผลผลิต

1. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 4.15 คะแนน
2. ปรับปรุงกระบวนการส าคัญ จ านวน 10 กระบวนการ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการ จ านวน 2 ระบบ

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80

4
การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสมโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจขององค์กร การ
สร้างองค์ความรู้ (KM) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละ
ต าแหน่ง (Competency) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีการเติบโตตามเส้นทางสายอาชีพ (Career
Path) การให้ความส าคัญกับกระบวนการ (Process) ก าหนดและปรับปรุงระบบงานภายในองค์กรให้ทันสมัย 
ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office เพ่ือให้การท างานสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และส่งเสริมการน า 
Technology ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร 
ตลอดจนการผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล โดยศึกษาและพัฒนาการวางแผนองค์กรอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ (PR) เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ สสว. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและ
บริหารงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม

33
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565



34
คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมคร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมคร้ังที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัดตามที่ได้ขยายระยะเวลา) 
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แผนปฏิบัติการของ สสว . ประจ าปี 2565 ได้รับความเห็นจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว . ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 และ คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2564

ประกาศแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2565 (Strategic Announcement  Plan)

39

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ 

สสว.

คณะกรรมการบริหาร สสว. 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.)



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

A. ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

B. หน่วยงานภาครั ฐและเอกชน ที่ เข้ าร่ วมรับฟังความคิด เห็น  เมื่ อวันที่  30 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

C. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

D. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์  โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

E. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565

F. แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565

G. รายงานการศึกษาคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจการเงิน และการคลัง วุฒิสภา

ภาคผนวก
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A
ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ สสว. มีกลไกและกระบวนการในการจัดท าโดยน าผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ 

สสว. ในปีที่ผ่านมาในการทบทวนและระดมความคิดในการท า SWOT เพ่ือให้รู้ว่าหน่วยงานมีจุดแข็งและจุดอ่อน

อย่างไร น ามาปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ สสว . ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ สสว . 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคตทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือด าเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สสว. ให้มีความทันสมัยเป็นประจ าทุกปี



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565

ส านักงบประมาณ ได้แจ้งร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ของ สสว. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 และได้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร สสว. เพ่ือทราบ ในคราวการประชุม

ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และได้ท าการทบกวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ สสว. 

ประจ าปี 2565 เพ่ือทบทวนเป้าหมาย ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวมทั้งเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME เพ่ิมเติม ในปี 2565 เพื่อน าเสนอคณะอนุพิจารณากลั่นกรอง

และติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ ในคราวการประชุม

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แผนปฏิบัติการชอง สสว . ประจ าปี 2565 ได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงระยะเวลา 

การทบทวนสถานการณ์ ค่าเป้าหมาย และการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมปี 2565 จากคณะอนุกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว . ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2564 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ สสว. ได้น าเสนอแผนปฏิบัติการชอง สสว. ประจ าปี 2565 และขอจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร สสว. ซึ่งได้รับความเห็นชอบ ในคราวการประชุม

ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมส่งเสริมฯ  ขอความเห็นชอบในการจัดสรร

งบประมาณ ปี 2565 ในเดือน สิงหาคม 2564 ต่อไป
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B
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา



การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานส่งเสริม MSME

และข้ อ เ สนอแนะจากหน่ ว ย ง านส่ ง เ ส ริ ม  MSME เ ม่ื อ วั น ที่  3 0 ตุ ล า ค ม  2 5 6 3

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

ประกอบด้วย

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3. สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียงแห่งประเทศไทย

4. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

5. สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

6. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

7. สมาคมธนาคารไทย

8. ธนาคารแห่งประเทศไทย

9. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

11. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

12. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

13. ส านักงบประมาณ

14. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

15. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

16. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

18. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

19. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

20. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

21. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565
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C
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

(พ.ศ. 2561-2580)



 

-๑๔- 

๓.๔ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร้าง
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน  ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจ  
ด้วยเทคโนโลยี 

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด
และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผล
บนกลุ่มเมฆ ให้ เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่ เป็นปัจจุบัน  บูรณาการ และต่อเนื่อง 
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
และบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ 
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต 
และบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากร 
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๓) สนับสนุนให้ เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม  ทั้ งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ
ธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

๔) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น   
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน 
และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้า 
และบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนด
มาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐาน



 

-๑๕- 
 

ให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะ
ของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง  
หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  นวัตกรรม การเคลื่อนย้ ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า รวมทั้ งมาตรการกีดกัน 
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไก
เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐ
และเอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

 



 

-๑๖- 
 

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย  

อันดับที่ ๑๕ อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๑๐ 
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D
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
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แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง
การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 ดังน้ี 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานในระยะเวลา 2 ปี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ ร่วมกับเงื่อนไข ความจ าเป็นด้านกรอบวงเงินงบประมาณ
ภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการและจัดสรรได้ รวมถึงการคาดการณ์ถึงโอกาสที่พึงเกิดขึ้น
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์
และต่อยอดไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ โดยแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” และมีตัวชี้วัด 
ตลอดจนค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ในปี 2564 และ 2565 ดังน้ี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 

1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้  
มีงานท า กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

อัตราการว่างงาน 
ไม่เกินกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่เกินกว่า 
ร้อยละ 1 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิต ิ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม  
(มาตรา 33 39 และ 40) ต่อก าลังแรงงานรวม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 48 

ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุข 
เปรียบเทยีบระหว่างจังหวัด 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2.5  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

อัตราความรอบรู้ดา้นสุขภาวะของประชากร 
ร้อยละ 67  

ของคะแนนเต็ม 
ร้อยละ 70  

ของคะแนนเต็ม 

สาระส าคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 



 
 

 
 

17 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 

2) สร้างอาชีพและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 

ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์จังหวัด 
เปรียบเทยีบภายในภาค 

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ 
ในแต่ละจังหวัดของประเทศ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  

เทียบกับปีก่อนหน้า 
3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว

เข้าสู่ภาวะปกติ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 
ไม่น้อยกว่า 

236,000 บาท  
ต่อคน ต่อป ี

ไม่น้อยกว่า 
245,000 บาท  
ต่อคน ต่อป ี

สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 42 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 42 

อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน 
ของ SMEs 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.8  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.8  

เทียบกับปีก่อนหน้า 
4) มีการวางรากฐาน 

เพ่ือรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่

อัตราการขยายตัวของการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  

เทียบกับปีก่อนหน้า 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษยด์้านทักษะแรงงาน 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีความสามารถสูง
ที่สุด 5 อันดับแรก
ของภูมิภาคอาเซยีน 
และมีคะแนนสูงข้ึน 

กว่าปีก่อนหน้า 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีความสามารถสูง
ที่สุด 4 อันดับแรก
ของภูมิภาคอาเซยีน 
และมีคะแนนสูงข้ึน 

กว่าปีก่อนหน้า 
สัดส่วนมูลคา่การลงทุนด้านการวจิัย 
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 1.4 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านดิจิทัล (IMD World Digital 
Competitiveness Ranking) 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มคีวามสามารถสูง
ที่สุด 40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มคีวามสามารถสูง
ที่สุด 40 อันดับแรก 

โดยมีอันดับดีขึ้น 
จากปีก่อนหน้า 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและ
เป็นภาระในการด าเนินธุรกิจ 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มปีระสิทธิภาพ 

สูงที่สุด 50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มปีระสิทธิภาพ

ที่สุด 45 อันดับแรก 
โดยมีอันดับดีขึ้น 
จากปีก่อนหน้า 
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๕-๒ 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก และ ๑๑ ประเด็นย่อย 

๑. การเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

๒. ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม   

๓. การปฏิรูปกระบวนการและ
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ 

๑.๓)  ระบบนิเวศด้านวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

- ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
- การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
- ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ท

อัพและสเกลอัพ 

๒.๓)  การลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างสมดุล 

- ระบบภาษีและเงินสวัสดิการ
ประชาชน 

- ขยายความคุ้มครองกองทุน
ประกันสังคม 

- การจัดเก็บภาษีและระบบบ านาญ 
- สร้างความม่ันคงด้านที่ดินท ากิน 

๓.๓)  ปฏิรูปสถาบันด้าน 
การส่งเสริมผลิตภาพ 
และการมาตรฐาน 

๓.๔)  ปฏิรูปสถาบันเพื่อส่งเสริม 
SMEs 

๓.๕)  ปฏิรูปหน่วยงาน
ขับเคลื่อน ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

 

โดยในห้วงเวลา ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมา แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและกิจกรรม
หลายเรื่องแล้วเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยสรุปตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น การปฏิรูปด้านที่ ๑ การเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปเรื่อง อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
โดยปรับปรุงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรพัฒนำพิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และโอนหน่วยงำนมำสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ รวมทั้งมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวประจ ำปี ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเฉพำะ กำรปฏิรูปด้ำนกำรเพ่ิมระดับ 
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ ได้มีกำรจัดตั้ง “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ” และออกระเบียบ 
ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไปในกำรพิจำรณำออกระเบียบหรือประกำศ
เกี่ยวกับกำรก ำกับดูกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2561  ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริง พ.ศ. 2562 ส ำหรับประเด็นปฏิรูปเรื่อง Connectivity ได้มีกำรจัดตั้งแพลตฟอร์มร่วมส ำหรับ 
ไทยและกัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม หรือกลุ่มประเทศ CLMV ในรูปแบบของส ำนักเลขำธิกำรยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawady – ChaoPhraya - Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) ซึ่งปัจจุบันกำรท ำงำนของ ACMECS เป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของประเทศสมำชิก การปฏิรูปด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
ในส่วนของประเด็นปฏิรูปเรื่องกำรบริหำรจัดเก็บภำษี ปัจจุบันกรมสรรพำกรได้พัฒนำระบบ e-Donation  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริจำคสำมำรถใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้ นอกจำกนี้  ยังได้พัฒนำระบบกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี ๒๕61 เป็นต้นมำ ในส่วนของประเด็น
ปฏิรูปเรื่องกำรจัดตั้งส ำนักงำนบูรณำกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ  ได้มีระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม พ.ศ. 2563 
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม (กบสท.) โดยมี
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร เพ่ือให้กำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคมเป็นไป
อย่ำงบูรณำกำร มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน และ การปฏิรูปด้านที่ 3 ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ ในประเด็น
กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ โดยประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลและ

๙๒
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แนวทาง ประเด็นการพัฒนา 

การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 

 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 

 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 

 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 

ในการเข้าสู่การแข่งขันใน

บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 

 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ 

 ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 

 พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) ส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบาย 

 มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 

 พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 

 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 

 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   

 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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