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ยุทธศาสตรก์ารดําเนินงาน 

ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 

1. บทนํา 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานในกํากับของกระทรวง
อุตสาหกรรม จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543              
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(2) กําหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม 
รวมทั้งเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(4) ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 
(5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดําเนินการให้มี

กฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

(6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(7) ดําเนินธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการซึ่ ง

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งต้ัง 
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ได้ส่งผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส

และข้อจํากัดต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้ 
สสว. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการประสานระบบการทํางานของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของประเทศ จําเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมจะทํางาน
สนองตอบต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งให้ สสว. ทํา
หน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีความเช่ียวชาญในการ
กําหนดนโยบาย และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศ บนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการ
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ทํางานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าของบุคลากรให้ถึงพร้อมด้วยความสามารถใน
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2. สถานภาพและศักยภาพของ สสว. ในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพขององค์กรเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินงานของ สสว.      
ได้กําหนดแนวทางการวิเคราะห์เป็น 2 มิติ โดยมิติแรก คือ การกําหนดปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของ สสว. และมิติที่สอง คือ การพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ว่า
เป็นผลด้านบวกหรือผลด้านลบต่อองค์กร โดยสามารถสรุปสถานภาพและศักยภาพขององค์กรได้ ดังนี้ 

(1)  ปัจจัยภายใน 
ด้านบวก ด้านลบ 

• ปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ
ตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยได้จัดกลุ่มงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• มีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่คล่องตัว สามารถตอบสนองนโยบายรัฐ 
ตลอดจนกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตเศรษฐกิจได้ เอื้อ
ต่อการผลักดันโครงการพัฒนาระยะยาว และ
สามารถอุดหนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่าน
หน่วยร่วมดําเนินการภาครัฐและเอกชน 

• ขาดการทํางานแบบเป็นทีมและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างภายในองค์กรยังไม่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

• กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและ
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

• ขาดระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
ต ล อ ด จ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

• การสื่อสารภายในองค์กรยังมีน้อย และไม่เปิด
กว้าง ส่งผลให้การทํางานหรือการขับเคล่ือน
นโยบายของสํานักงานยังมีปัญหาอยู่ 

• ขาดการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน 
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(2)  ปัจจัยภายนอก 

ด้านบวก ด้านลบ 
• ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

• แนวคิด Think Small First ทั้งในประเทศ
และระดับโลก ส่งผลทําให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีบทบาทสําคัญในฐานะรากฐาน
เศรษฐกิจของประเทศ เอื้อต่อการบูรณาการ
นโยบายเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลทําให้การ
ดําเนินงานเชิงนโยบายขาดความต่อเนื่อง 

• การทํางานซ้ําซ้อนกันและขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมิใช่ 
“วาระแห่งชาติ” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่งอื่นๆ ซึ่งสง่ผลต่อการจัดสรรงบประมาณ 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมขององค์กร 

สสว. จึงได้จัดทําแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน และสามารถแข่งขันได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” ซึ่งทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ ซึ่งต้องสร้าง
สมรรถนะเพื่อแข่งขันในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการ
รวมตัวและเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่
ละพื้นที่โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละ
พ้ืนที่ ส่วนในด้านการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมและสร้างโอกาสจากการค้า และการลงทุน
ระหว่างประเทศนั้น จะมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การดําเนินธุรกิจ 

เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย     
ที่รัฐบาลกําหนดและตรงตามวิสัยทัศน์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3    
(พ.ศ. 2555-2559) สสว. ต้องเป็นหน่วยงานหลักที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริม และชี้นําการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดย่อม ทําหน้าที่ดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเชิงนโยบายอย่างจริงจัง มีการทํางานอย่าง
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ต่อเนื่อง ตลอดจนรวมศูนย์งบประมาณที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดูแล และ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีการต่อยอด เน้นแนวทางบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทําหน้าที่และช่วยเหลือกัน เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและเป็นตัวจักรสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น สสว. จึงกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมขององค์กรไว้ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“... เป็นผู้นําในการกําหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทํางาน  

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ” 

พันธกิจ 

1. จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสนอแนะ
นโยบาย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

2. ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. จัดทําและพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายและการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สสว. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปในด้านการวางแผน รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์กําหนดกระบวนการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสม ใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเครื่องมือในการผลักดันแผนงานและโครงการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ และบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน ในการทําหน้าที่และช่วยเหลือกัน โดยมี
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) สนับสนุนรัฐบาลในการวางนโยบาย ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศ 
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(2) พัฒนากลไกที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการแก้เหตุวิกฤตและป้องกันปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ก้าวสู่การเป็นแหล่งสารสนเทศที่ครบถ้วนด้วยข้อมูลเทคนิค ข่าวสารด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายและแผนงานภาครัฐ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

(4) พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 

ค่านิยมขององค์กร “สสว. ดี เอสเอ็มอี เข้มแข็ง” 

Good Governance: มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและยุติธรรม 

Good Work: ทํางานร่วมกันโดยยอมรับและเปิดใจรับรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของเวลา งบประมาณ และสภาพการณ์ที่ต้องเผชิญ มองปัญหาเป็นสิ่งท้า
ทายและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างเสริมความร่วมมือที่ดีและความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสําคัญของภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Good Organization: เรียนรู้ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน 

เป้าหมาย  

(1) จัดทําแผน องค์ความรู้ และทํางานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

(2) สนับสนุนหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถดําเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายขอแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ดังต่อไปนี้ 

      (2.1)  จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2559 
(2.2)  พัฒนาขีดความสามารถเชิงลึกในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
           สาขากลุ่มเป้าหมาย จํานวนไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2559 
(2.3)   พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพ จํานวน 60  
         เครือข่ายต่อปี 

(3)  พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัจจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจให้เอื้อต่อวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อมมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมาย 

1. จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับ สนับสนุนรัฐบาลใน
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล และสามารถบูรณาการทํางานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน 

2. พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ให้มีความสมบูรณ์และแม่นยํา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศและของโลก สําหรับการเตือนภัยจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. ตอบสนองด้านข้อมูลตามความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชน ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ประกอบการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทุกระดับ ทั้ง แผนงาน/ โครงการ ที่ใช้เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเงิน
งบประมาณอื่น  พร้อมทั้งสร้างกลไกการติดตามและประเมินผล และพัฒนาตัวช้ีวัดการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปีต่อไป 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 กําหนดและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมดําเนินงาน 
 

1.1.1 จัดทําแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รายสาขาและประจําปี 
1.1.2 ประสานและบูรณาการทํางานร่วมกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน
ในด้านการวางนโยบายและออกมาตรการในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1.1.3 กําหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอ
นโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

กลยุ ท ธ์ ที่  1. 2 พัฒน า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ฐานข้อมูล 
 
 
 

1.2.1 พัฒนาข้อมูล และองค์ความรู้ SMEs ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ รวมถึง
คัดเลือกประเภทของข้อมูลที่เหมาะสม ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
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กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุ ท ธ์ ที่  1. 2 พัฒน า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ฐานข้อมูล (ต่อ) 

1.2.2 จัดทําฐานข้อมูลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs  
1.2.3 จัดทํารายงานสถานการณ์ ดัชนีความเชื่อมั่น เพื่อ
ใช้ เป็นเครื่องมือในการเตือนภัย และเครื่องมือในการ
วางนโยบายการส่งเสริม SMEs ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ  
1.2.4 ศึกษา วิจัย ทบทวน ปรับปรุง และผลักดันองค์
ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาษี
และการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเอื้อ และลดอุปสรรคต่อ
การดําเนินธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการทางด้าน
ธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
และประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและ ขนาดย่อม 

1.3.1 ติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งที่ใช้
เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และเงินงบประมาณอื่น 
1.3.2 สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและ
ประเมินผล และพัฒนาตัวช้ีวัดการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมาย 

1. สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย โดย 
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการแก้ไขและบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ     ขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในทุกระดับ การเติบโตของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายการ
ทํางานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพิ่มผลิตภาพใน
การดําเนินธุรกิจ การยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ มาตรฐานและ
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คุณภาพของสินค้าและบริการ การขยายโอกาสทางการตลาด และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน ต้ังแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการเพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี รวมถึงการฝึกอบรมเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน และการบริหารงาน ที่มีระบบ 

3. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการ
พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม (ศักยภาพของวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการ) ด้าน
เศรษฐกิจ (ศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีเฉพาะในพื้นที่ และเป็นประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายการ
ทํางาน และกลไกการดําเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในระดับพ้ืนที่ และระหว่างพื้นที่ 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย 

2.1.1 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยการสร้างกลไกและระบบการ
ยกระดับความรู้ความสามารถทักษะบุคลากรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านการจัดการ การผลิต  ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อให้บริการ แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นักวินิจฉัย พ่ีเลี้ยงและที่
ปรึกษา) มีศักยภาพและความสามารถในการให้บริการ มี
จํานวนที่เพียงพอ และมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ที่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ 
2.1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และข้อมูลองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการการ
จัดทําข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มี
ความสมบูรณ์และแม่นยํา เป็นปัจจุบัน รวมทั้งขยายและสร้าง
ช่องทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการส่งเสริมจากภาครัฐ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและของโลก 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทางการเงิน โดยเตรียม
ความพร้อมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
เชื่อมโยงบริการทางการเงินกับโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยงานต่างๆ การเพิ่มช่องทาง
หรือโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และ
แหล่งเงินทุนอื่นๆ การปรับปรุงระบบการค้ํา ประกันสินเชื่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการส่งเสริมระบบ
ข้อมูลกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
ผลักดันให้หน่วยงานแหล่งเงินทุนต่างๆ นําข้อมูลจากฐานข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในประกอบการพิจารณา 
2.1.4 สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกและเครือข่ายการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผลักดันและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นําแผนการ ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้เป็น กรอบการ
ดําเนินงาน และขอรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2.1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดําเนิน
ธุรกิจ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการดําเนินธุรกิจและใช้ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
2.1.6  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสร้างเครื่องมือและ
กลไก เพื่ออํานวยความสะดวกทางด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การตลาดเพื่อให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การส่งเสริมพ้ืนที่ทางการค้า ส่งเสริมด้านโลจิสติกส์  
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กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย (ต่อ) 
 

2.1.7 สร้างภูมิคุ้มกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกําหนดมาตรการช่วยเหลือต่างๆ 
เช่น การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การระดมทุน การลดภาระค่าใช้จ่ายการเสริม
สภาพคล่อง การจัดหาพื้นที่ประกอบการ รวมทั้งจัดทําระบบ
ศูนย์ข้อมูลระบบเตือนภัยให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
2.1.8 สนับสนุนการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในรูปการเข้าร่วมลงทุน (Venture Capital) ในธุรกิจที่มี
ศักยภาพเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ย และช่วยปรับปรุงอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนให้ตํ่าลง ตลอดจนยังเป็นการเตรียมความพร้อม 
SMEs ให้สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจการ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยในระยะ
เริ่มต้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาหรืออาจนํารูปแบบ
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ
ของธุรกิจได้ 
2.2.2  ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่ม และ 
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  โดยนําศักยภาพที่แตกต่างกันมา
เกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อพัฒนา
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันที่
เกี่ยวข้อง  อันจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์
ความรู้ระหว่างสมาชิก 2.2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา 
และทุนทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย (ต่อ) 

ประยุกต์ภูมิปัญญาผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้มี
การริเริ่มผลิตสินค้าและบริการใหม่ 
 2.2.4  ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพได้การรับรอง
มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภค 
รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจบริการนําแนวทางวิศวกรรมและการ
จัดการบริการมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจมี
การดําเนินงานที่เป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ 
2.2.5 ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านการตลาด สนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการตลาด  พัฒนาตราสินค้า และเพิ่มช่องทาง
การตลาดอย่าง ทั่วถึงในประเทศและระหว่างประเทศ 
2.2.6 พลิกฟ้ืนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดการช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสนับสนุนที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ด้วยมาตรการทางการเงิน 
2.2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ โดยการ
สร้างแรงจูงใจและจิตสํานึกในการเป็นผู้ประกอบการ 
เสริมสร้างทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เสริมสร้าง
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง
และมีมูลค่าสูง และส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
สนับสนุนให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)และ
เครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ รวมท้ังสร้างผู้ประกอบการการค้า 
(Merchandiser) 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่ 
 
 
 

2.3.1 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ผู้ประกอบการชุมชนให้พัฒนาบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจที่สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้ง
คํานึงถึงความหลากหลาย ความแตกต่างของพื้นที่ พัฒนา
ความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน สนับสนุนการนําภูมิปัญญา
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กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่ (ต่อ) 

และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้า
และ/หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว 
2.3.2 เพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตเศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 
โดยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแรงงาน
ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่ ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับและพร้อมรุก  
ภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึ้น ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2.3.3 สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้
ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ โดยส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  ให้เห็นถึงความสําคัญ
ข อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
(Geographical Indications: GI) เพื่อนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะพิเศษ สะท้อน
ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ตามแหล่งภูมิศาสตร์ รวมทั้งผลักดันให้
มีการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
2.3.4 บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
โดยสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในระดับพ้ืนที่และสร้าง
เครือข่ายการทํางาน ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระหว่างพื้นที่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 

เสริมสร้างและเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลง
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในธุรกิจสาขาต่างๆ การสนับสนุนการปรับปรุงการประกอบธุรกิจให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้สามารถเตรียมพร้อมและรองรับการแข่งขันที่มีมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและขยายโอกาสการค้า การลงทุนระหว่างประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

3.1.1 เสริมสร้างความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน  
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศซึ่งมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจในหลายๆ สาขาธุรกิจ  รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาทิศทาง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  เพื่อชี้นําสาขาธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนปรับปรุงการประกอบธุรกิจให้สามารถ
รองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.1.2 เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ดําเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
สร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
3.1.3  สร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกับธุรกิจในต่างประเทศ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทั้งใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าหมาย 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวและแก้ไขข้อจํากัดหรือปัญหาของกระบวนการ
ทํางานที่มีอยู่ ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้า ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบองค์กรในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัวบนพื้นฐาน
ของธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีการทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร 

4.1 จัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ของ สสว. รวมท้ังผลักดันให้มีการแปลง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างระบบ
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองคก์รไปสู่ระดับบุคคล 

4.2 เสริมสร้างการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล  โดยจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น  และแผนพัฒนาบคุลากรประจําปี   
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่เน้นการทํางานเป็นทีมสนับสนุนการ
หมุนเวียนการทํางานระหว่างสํานักพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) 
ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และระบบสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจ 

4.3 เสริมสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดย
จัดทําแผนแม่บทสารสนเทศ และ แผนสารสนเทศประจําปี  
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทํางานในทุก
ระดับ เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรและลดมลภาวะให้กับ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร โดยการเสริมสร้างการถ่าย
โอนองค์ความรู้และการเรียนรู้ระหว่างกัน 

4.4  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อนําไป  
สู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยจัดทําแผนงาน มาตรการ และ
กิจกรรม ที่สนับสนุน ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธ ์ แนวทางการดาํเนนิงาน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร 

4.5 จัดทําแผนกลยุทธ์องค์กร  แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  แผนบริหารความเสี่ยง รายงานการ
ควบคุมภายใน บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนประจํ าปี บัญชี  และวิ เคราะห์  รวบรวม จัดทํ า 
งบประมาณของสํานักงานฯ รวมทั้งดําเนินการนําเสนอขออนุมัติ
งบประมาณประจําปีของสํานักงานฯ ทั้งในส่วนของภารกิจพ้ืนฐาน
และโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

 


