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แผนยุทธศาสตร ์

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 

1. บทน า 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวง
อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม พ.ศ. 2543              
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้ง
เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(4) ศึกษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 
(5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการด าเนินการ                 

ให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

(6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(7) ด าเนินธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ได้ส่งผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส

และข้อจ ากัดต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ สสว. 
ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการประสานระบบการท างานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศ จ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมจะท างานสนองตอบต่อ
ความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งให้ สสว. ท าหน้าที่สนับสนุน
รัฐบาลในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการก าหนดนโยบายและการประสานงานเพ่ือ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ บนฐานขององค์ความรู้
และข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการท างานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้าง
คุณค่าของบุคลากรให้ถึงพร้อมด้วยความสามารถในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

อนึ่ง แม้ว่า สสว. ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง            
และขนาดย่อม (สสว.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ สสว. แล้ว              
แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็น
ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2555-2556) แล้ว ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏ           
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ในยุทธศาสตร์นั้นอย่างรอบคอบ และให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ สสว.                   
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ต่อไป 

2. สถานภาพและศักยภาพของ สสว. ในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพขององค์กรเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สสว.      
ได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์เป็น 2 มิติ โดยมิติแรก คือ การก าหนดปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สสว. และมิติที่สอง คือ การพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ว่าเป็น
ผลด้านบวกหรือผลด้านลบต่อองค์กร โดยสามารถสรุปสถานภาพและศักยภาพขององค์กรได้ ดังนี้ 

(1)  ปัจจัยภายใน 

ด้านบวก ด้านลบ 

 มีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
คล่องตัว สามารถตอบสนองนโยบายรัฐ ตลอดจนกรณี
ฉุกเฉินหรือวิกฤตเศรษฐกิจได้  เอื้อต่อการผลักดัน
โครงการพัฒนาระยะยาว และสามารถอุดหนุน ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยผ่านหน่วยร่วมด าเนินการภาครัฐและ
เอกชน 

 ปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับการปฏิบัติภารกิจตาม
กฎหมายอย่างชัดเจน โดยได้จัดกลุ่มงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ขาดการท างานแบบเป็นทีมและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างภายในองค์กรยั งไม่ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน 

 ขาดระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 การสื่อสารภายในองค์กรยังมีน้อย และไม่เปิดกว้าง 
ส่งผลให้การท างานหรือการขับเคลื่อนนโยบายของ
ส านักงานยังมีปัญหาอยู่ 

 ขาดการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 

(2) ปัจจัยภายนอก 

ด้านบวก ด้านลบ 

 ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสาน
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท้ังในและต่างประเทศ 

 การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยมีโอกาสขยายตลาดไปยังประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งข้ึน 

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลท าให้การด าเนินงาน
เชิงนโยบายขาดความต่อเนื่อง 

 การท างานซ้ าซ้อนกันและขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมิใช่ “วาระ
แห่งชาติ” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ 

 การจัดสรรงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวกับวิสาหกิจ



   แผนยุทธศาสตร์ของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559  หน้า  3 

ด้านบวก ด้านลบ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่ สสว. 
เพียงแห่งเดียว 

 การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการ
มอบสิทธิพิเศษให้แก่ธุรกิจที่มีสัญชาติอาเซียน อาจ
ส่งผลให้ธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่จากทวีปอื่นมาเปิด
ส านักงานสาขาในประเทศอาเซียนเพื่อรับสิทธิพิเศษนั้น 
และเข้ามาแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทย 

 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมขององค์กร 

สสว. ได้จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 -2559)              
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้มีการเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์                
คือ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” ซึ่งทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559) จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างสมดุล           
และยั่งยืน ทั้งในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ ซึ่งต้องสร้างสมรรถนะ                 
เพ่ือแข่งขันในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัว                            
และเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ นอกจากนั้น ยังเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละพ้ืนที่            
โดยค านึงถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่             
ส่วนในด้านการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อมและสร้างโอกาสจากการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
นั้น จะมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดและตรงตามวิสัยทัศน์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2555-2559) สสว. ต้องเป็นหน่วยงานหลักที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริม และชี้น าการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วิสาหกิจขนาดกลาง                  
และขนาดย่อม ท าหน้าที่ดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเชิงนโยบายอย่างจริงจัง มีการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรวมศูนย์งบประมาณที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การดูแล  และ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีการต่อยอด เน้นแนวทางบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการท าหน้าที่และช่วยเหลือกัน เ พ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลาง                 
และขนาดย่อมสามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น สสว. จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมขององค์กรไว้ ดังต่อไปนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
“... เป็นผู้น ำในกำรก ำหนดนโยบำยและเป็นศูนย์กลำงประสำนระบบกำรท ำงำน  

เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ” 
 

พันธกิจ 

1. จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสนอแนะ
นโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย  และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง                      
และขนาดย่อม 

2. ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้สัมฤทธิ์ ผลตามแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. จัดท าและพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายและการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สสว. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์                  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปในด้านการวางแผน รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ก าหนดกระบวนการช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสม ใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเครื่องมือในการผลักดันแผนงานและโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่วางไว้ และบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน ในการท าหน้าที่และช่วยเหลือกัน โดยมีเป้าหมาย            
เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) สนับสนุนรัฐบาลในการวางนโยบาย ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง                   
การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

(2) พัฒนากลไกที่ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการแก้เหตุวิกฤตและป้องกันปัญหา                   
ที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือก้าวสู่
การเป็นแหล่งสารสนเทศที่ครบถ้วนด้วยข้อมูลเทคนิค ข่าวสารด้านวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นโยบายและแผนงานภาครัฐ เพ่ือการส่งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

(4) พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
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ค่านิยมขององค์กร “สสว. ดี เอสเอ็มอี เข้มแข็ง” 

Good_Governance:_มีคุณธรรม_ซื่อสัตย์_สุจริต โปร่งใส เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและยุติธรรม 

Good_Work:_ท างานร่วมกันโดยยอมรับและเปิดใจรับรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน_เพ่ือให้งาน                     
มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขของเวลา งบประมาณ และสภาพการณ์ที่ต้องเผชิญ มองปัญหาเป็นสิ่ง             
ท้าทายและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างเสริมความร่วมมือที่ดีและความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับผู้ที่มี            
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญของภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Good Organization: เรียนรู้ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน 
ตลอดจนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

 

ทั้งนี้ จากวิสัยทัศน์ของ สสว. ที่จะเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบ
การท างาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ นั้น ในทางปฏิบัติ ส านัก
ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดจะเป็นส านักที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการปฏิบัติมากกว่าส านักที่เป็นงานแผน
และนโยบาย ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรควรมีความชัดเจนเรื่องทิศทางและบทบาทหน้าที่ของ สสว. ว่าจะไปใน  
ทางองค์กรผู้ก าหนดนโยบายหรือองค์กรที่เน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้การพิจารณางบประมาณและงาน/โครงการ         
ที่จะด าเนินการมีทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของ            
การพัฒนา SMEs ของประเทศไทย  ว่า SMEs ของประเทศไทยจะเติบโตในทิศทางใดและท้ายที่สุด SMEs 
ของประเทศไทยจะยืนอยู่ในจุดไหน ส าหรับพันธกิจทั้ง 4 ข้อ ครอบคลุมการท างานของ สสว. ทั้งหมด                
ไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับค่านิยมองค์กร มีความกระชับ และชัดเจนในความหมาย ไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน 

เป้าหมาย  

(1) จัดท าแผน องค์ความรู้ และท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

(2) สนับสนุนหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายขอแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ดังต่อไปนี้ 
(2.1) จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2559 
(2.2) พัฒนาขีดความสามารถเชิงลึกในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 สาขากลุ่มเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2559 
(2.3) พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพ จ านวน 60 เครือข่าย           

ต่อปี 
(3)  พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจให้เอ้ือต่อวิสาหกิจขนาดกลาง              

และขนาดย่อมมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมาย 

1. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับ สนับสนุนรัฐบาลใน     
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่              
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และสามารถบูรณาการท างานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน 

2. พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ให้มีความสมบูรณ์และแม่นย า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
และของโลก ส าหรับการเตือนภัยจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. ตอบสนองด้านข้อมูลตามความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชน ให้สะดวกต่อการเข้าถึง                    
และใช้ประโยชน์ประกอบการก าหนดนโยบายหรือตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
ทุกระดับ ทั้ง แผน  งาน/โครงการ ที่ใช้เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           
และเงินงบประมาณอ่ืน พร้อมทั้งสร้างกลไกการติดตามและประเมินผล  และพัฒนาตัวชี้วัด               
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในปีต่อไป 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ ที่_1.1_ก าหนดและจั ดท า แผน
ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
 

1.1.1_จัดท าแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย
สาขาและประจ าปี 
1.1.2_ประสานและบูรณาการท างานร่วมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในด้านการวาง
นโยบายและออกมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
1.1.3_ก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุท ธ์ ที่  1.2 พัฒนาองค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 พัฒนาข้อมูล และองค์ความรู้ SMEs ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้
ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ รวมถึงคัดเลือกประเภทของข้อมูลที่เหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
1.2.2 จัดท าฐานข้อมูลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs  
1.2.3 จัดท ารายงานสถานการณ์ ดัชนีความเชื่อมั่น เพ่ือใช้ เป็น
เครื่องมือในการเตือนภัย และเครื่องมือในการวางนโยบายการ
ส่งเสริม SMEs ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ  
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กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
 1.2.4_ศึกษา_วิจัย_ทบทวน ปรับปรุง และผลักดันองค์ความรู้ต่าง ๆ 

รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาษีและการให้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือเอ้ือ  และลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการทางด้านธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่  1.3 เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดย่อม 
 

1.3.1_ติดตาม_ประเมินผลนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทั้งที่ใช้เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดย่อม และเงินงบประมาณอ่ืน 
1.3.2_สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 
และพัฒนาตัวชี้วัดการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมาย 

1. สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย                
โดยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน_การจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ_รวมถึงการแก้ไข 
และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติต่างๆ_ให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับการเติบโตของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการท างานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ                 
อย่างบูรณาการ 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพ่ิมผลิตภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ การยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ 
มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ_การขยายโอกาสทางการตลาด_และการให้บริการ             
ของหน่วยงานภาครัฐ_ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต_ภาคการค้า                   
และภาคบริการ_มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน_ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ                
การวางแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานที่ดี  รวมถึงการฝึกอบรมเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการด้านการเงิน                   
และการบริหารงาน ที่มีระบบ 

3. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืน ที ่               
โดยการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(ศักยภาพของวิถีชีวิต_วัฒนธรรม_และภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม               
และความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการ )_ด้านเศรษฐกิจ_(ศักยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ            
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ )_และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม_(ความอุดมสมบูรณ์            
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีเฉพาะในพ้ืนที่_และเป็นประโยชน์              
ในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการ การสร้าง
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เครือข่ายการท างาน_และกลไกการด าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  
ทั้งในระดับพ้ืนที่ และ ระหว่างพื้นที ่

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยการสร้างกลไกและระบบการ
ยกระดับความรู้ความสามารถทักษะบุคลากรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านการจัดการ การผลิต  ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ เพ่ือให้บริการ แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นักวินิจฉัย พ่ีเลี้ยง และที่
ปรึกษา) มีศักยภาพและความสามารถในการให้บริการ มีจ านวนที่
เพียงพอ และมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ที่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ 
2.1.2_พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และข้อมูลองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดท าข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความสมบูรณ์
และแม่นย า เป็นปัจจุบัน รวมทั้งขยายและสร้างช่องทางให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและของโลก 
2.1.3_เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึ ง เงินทุนและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทางการเงิน โดยเตรียมความ
พร้อมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเชื่อมโยงบริการทางการเงิน
กับโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของ
หน่วยงานต่างๆ การเพ่ิมช่องทางหรือโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ การปรับปรุงระบบการ
ค้ า ประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการ
ส่งเสริมระบบข้อมูลกลางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และผลักดันให้หน่วยงานแหล่งเงินทุนต่างๆ น าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณา 
2.1.4 สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกและเครือข่ายการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผลักดันและส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน น าแผนการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมไปใช้เป็น กรอบการด าเนินงาน และขอรับการ
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กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย (ต่อ) 
 

จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
2.1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ด าเนินธุรกิจ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อการด าเนิน
ธุรกิจและใช้ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
2.1.6  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสร้างเครื่องมือและกลไก เพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือให้
บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมพ้ืนที่
ทางการค้า ส่งเสริมด้านโลจิสติกส์  
2.1.7 สร้างภูมิคุ้มกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดยก าหนดมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เช่น การจัดสรรเงินกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การระดมทุน การลด
ภาระค่าใช้จ่ายการเสริมสภาพคล่อง การจัดหาพ้ืนที่ประกอบการ 
รวมทั้งจัดท าระบบศูนย์ข้อมูลระบบเตือนภัยให้แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
2.1.8 สนับสนุนการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
รูปการเข้าร่วมลงทุน (Venture Capital) ในธุรกิจทีม่ีศักยภาพเพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
ดอกเบี้ย และช่วยปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่ าลง ตลอดจน
ยังเป็นการเตรียมความพร้อม SMEs ให้สามารถระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 เพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
การ ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต โดยในระยะเริ่มต้นต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาหรืออาจน ารูปแบบธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความรู้และ
ทักษะในการวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของธุรกิจได้ 
2.2.2  ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่ม และ 
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  โดยน าศักยภาพที่แตกต่างกันมา
เกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
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กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันที่เกี่ยวข้อง  อัน
จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก  
2.2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้ใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ภูมิปัญญาผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให้มีการริเริ่มผลิตสินค้าและบริการใหม่ 
 2.2.4  ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพได้การรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้
ธุรกิจบริการน าแนวทางวิศวกรรมและการจัดการบริการมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจมีการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีความน่าเชื่อถือ 
2.2.5  ให้ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาด พัฒนาตราสินค้า และเพ่ิมช่องทางการตลาดอย่าง 
ทั่วถึงในประเทศและระหว่างประเทศ 
2.2.6_พลิกฟ้ืนธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยการสนับสนุนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนด้วยมาตรการ
ทางการเงิน 
2.2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ โดยการสร้าง
แรงจูงใจและจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างทัศนคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป เสริมสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง และส่งเสริมให้มีการจด
ทะเบียนนิติบุคคล_สนับสนุนให้มีวิสาหกิจเพ่ือสังคม_(Social 
Enterprise :_SE) และเครือข่ายของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้_รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการการค้า 
(Merchandiser) 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
 
 

2.3.1_ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการชุมชน
ให้พัฒนาบนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการ
ด าเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ_สังคม_และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
รวมทั้งค านึงถึงความหลากหลาย ความแตกต่างของพ้ืนที่ พัฒนาความรู้และ
ทักษะฝีมือแรงงาน สนับสนุนการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้
ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่ง
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กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ าหน่ายสินค้าและ/หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว 
2.3.2 เพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
เศรษฐกิจชายแดนและพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ โดยพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแรงงานในพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจชายแดนและพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ให้มีความรู้ 
ความสามารถ พร้อมรับและพร้อมรุก  ภายใต้บริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึ้น  ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน_และประเทศในภูมิภาค_ตลอดจนพัฒนา
พ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2.3.3 สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้
ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
โดยส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่_ให้ เห็นถึงความส าคัญของการใช้
ประโยชน์จากสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (Geographical 
Indications: GI)  เพ่ือน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการที่มีคุณลักษณะพิเศษ  สะท้อนลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ตาม
แหล่งภูมิศาสตร์ รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
2.3.4 บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายในระดับพ้ืนที่และสร้างเครือข่ ายการ
ท างาน ทั้งในระดับพ้ืนที ่และระหว่างพ้ืนที่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 

เสริมสร้างและเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจกับต่างประเทศ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลง
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN_Economic_Community:_AEC)_ซึ่งจะมีผลกระทบ                  
ต่อการประกอบธุรกิจในธุรกิจสาขาต่างๆ การสนับสนุนการปรับปรุงการประกอบธุรกิจให้กับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถเตรียมพร้อมและรองรับการแข่งขันที่มีมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและขยายโอกาสการค้า การลงทุนระหว่างประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง             
และขนาดย่อม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ 
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กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 เสริมสร้างความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศซึ่งมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจในหลายๆ_สาขาธุรกิจ_รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
ทิศทางผลกระทบที่เกิดขึ้น_เพ่ือชี้น าสาขาธุรกิจที่ คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ_ตลอดจนปรับปรุงการประกอบธุรกิจให้
สามารถรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.1.2_เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ด าเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  รวมทั้ง
การสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศในรูปแบบ
ต่างๆ 
3.1.3_สร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับธุรกิจในต่างประเทศ_โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมโยงห่วง
โซ่อุปทานทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าหมาย 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวและแก้ไขข้อจ ากัดหรือปัญหาของกระบวนการ
ท างานที่มีอยู่ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า ปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบองค์กรในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัวบนพ้ืนฐานของ
ธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
ท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 จัดท า ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ของ สสว. รวมทั้งผลักดันให้มีการแปลง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างระบบ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคล 
4.2 เสริมสร้างการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล  โดยจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น  และแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี    
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานที่เน้นการท างานเป็นทีมสนับสนุนการ
หมุนเวียนการท างานระหว่างส านักพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)  
ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และระบบสวัสดิการ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
4.3 เสริมสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดท า
แผนแม่บทสารสนเทศ และ แผนสารสนเทศประจ าปี  ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการท างานในทุกระดับ เพ่ือความรวดเร็ว 
ประหยัดทรัพยากรและลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร โดย
การเสริมสร้างการถ่ายโอนองค์ความรู้และการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4.4_เสริมสร้างคุณธรรม_จริยธรรม_และธรรมาภิบาล_เพ่ือน าไปสู่
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร โดยจัดท าแผนงาน มาตรการ และกิจกรรม 
ที่สนับสนุน ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4.5_จัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร_แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนบริหารความเสี่ยง รายงานการ
ควบคุมภายใน บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุน เวี ยนประจ าปีบัญชี  และวิ เคราะห์  ร วบรวม จัดท า 
งบประมาณของส านักงานฯ รวมทั้งด าเนินการน าเสนอขออนุมัติ
งบประมาณประจ าปีของส านักงานฯ ทั้งในส่วนของภารกิจพ้ืนฐาน
และโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์                
โดย ตัวชี้วัดดังกล่าว ควรเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดค่าได้ อาทิ เมื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 55-59   
แล้วเสร็จ มูลค่าหรือรายได้ที่เกิดจาก SMEs ของประเทศไทย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเท่าใดต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศไทย อีกทั้ง ควรมีการล าดับความส าคัญของแนวทางการด าเนินงานแต่ละแนวทาง              
ว่าแนวทางใดเป็นแนวทางการด าเนินงานที่มีความส าคัญระดับสูงจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้ใช้
ประกอบการพิจารณาการอนุมัติการด า เนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนั้น                         
ควรมีการก าหนดส านักที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือที่จะได้สะดวกต่อการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 
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5. รายละเอยีดงาน/โครงการตามเป้าหมายการด าเนินงานปี 2557-2559 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

57 58 59 57 58 59 

1. วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 35.00 35.00 94.5 

1.1 ก าหนดและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประจ าปี 

แผน 1 - 1 2.00 - 5.00 

2. งานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2560-2564) 

แผน  - 1 - 5.00 3.00 - 

3. งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา 

แผน 1 1   1 2.00 2.00 15.00 

4. งานประสานและก ากับการด าเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง 2 1 - 1.00 0.50 - 

5. โครงการจัดท ามาตรการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่
ชายแดน 

เรื่อง - 1 - - 2.00 - 

 6. โครงการศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของธุรกิจ 

เรื่อง - 1 - - 2.50 - 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

57 58 59 57 58 59 

1.2 พัฒนาองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูล 

7. งานจัดท ารายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประจ าปี 

เรื่อง 1 1 1 3.00 3.00 6.00 

 8. ง า น จั ด ท า ดั ช นี ชี้ วั ด ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง 1 1 1 4.00 4.00 5.50 

 9. งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทยประจ าปี ฐานข้อมูล 1 1 1 10.00 10.00 30.00 

 10. โครงการจัดท าประกาศกระทรวง ก าหนด “กิจการอ่ืน” 
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

เรื่อง -  1 - - 2.00 - 

 11. โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 40 

เรื่อง 1 - - 2.00 - - 

 12. โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การประกอบการธุรกิจของ SMEs  

เรื่อง - - 1 - - 4.00 

 13. โครงการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ 
SMEs 

เรื่อง - - 1 - - 3.00 

 14. โครงการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริม SMEs 

เรื่อง - - 1 - - 2.00 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

57 58 59 57 58 59 

1.2 พัฒนาองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูล (ต่อ) 

15. โครงการจัดท าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา 
(GEM : Global Entrepreneurship Monitor) 

เรื่อง - - 1 - - 5.00 

 16. งานจัดท าดัชนีวัดด้านนโยบายของ SMEs เรื่อง - - 1 - - 3.00 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ติดตามและประเมินผลการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

17. งานติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

เรื่อง 1 1 1 1.50 1.50 1.50 

18. งานติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เรื่อง 1 1 1 1.50 1.50 2.15 

19. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(งบประมาณนอกกองทุน) 

เรื่อง 1 1 1 3.00 3.00 1.50 

ระบบ 1 1 1 

 20. งานประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

เรื่อง - - 1 - - 4.00 

 21. งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 
 

เรื่อง - - 1 - - 6.85 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

57 58 59 57 58 59 

2. ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 546.70 314.94 455.07 

2.1  สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

22. โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

กลุ่ม
จังหวัด/
เครือข่าย 

18/ 
18 

18/ 
- 

18/ 
18 

8.00 4.00 4.00 

23. งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center คลังข้อมูล 1 1 - 3.00 2.35 - 

ราย 400 500 - 
24. โครงการจัดงาน_SMEs_National Awards ภาคการ
ผลิต การค้าและบริการ 

งาน/ราย 1/ 
1,000 

1/ 
1,000 

1/ 
1,000 

5.00 5.00 9.70 

25. งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน เรื่อง 1 1 1 2.00 2.00 5.35 

 26. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs 
(SMEs Scoring) 

ราย - - 1,000 - - 25.35 

 27. โครงการ Front Service สสว. ราย - 1,000 10,000 - 0.65 16.27 
คลังข้อมูล - - 1 

 28. โครงการอบรมนักบริการธุรกิจ SMEs ระดับสูง (SME Advance) ราย - - 140 - - 17.63 

 29. โครงการพัฒนาเครือข่าย ยกระดับความสามารถของผู้
ให้บริการ SMEs 

ราย - - 400 - - 5.40 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

57 58 59 57 58 59 
2.1  สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
(ต่อ) 

30. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพ่ือ
วันใหม่แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) 

ล้านบาท 7,500 7,500 7,500 113.76 70.95 99.09 

31. โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ในโครงการช่วย เหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี 
2553 แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) 

ล้านบาท 5,000 5,000 5,000 86.94 54.99 74.28 

2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

32. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ราย 600 - - 50.00 - - 

ผลิตภัณฑ์ 100 - - 
เรื่อง 40 - - 

33. โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย 120 - - 38.00 - - 

2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยให้เติบโต
อย่างสมดุลตามศักยภาพของ 

พ้ืนที่ 

34. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ราย 1,900 1,900 1,960 60.00 60.00 73.00 

เครือข่าย 3 3 4 
35. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตาม
แนวพระราชด าริ 

ราย 300 630 830 20.00 25.00 25.00 
ผลิตภัณฑ์ 30 30 30 

 36. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ 

ราย 150 - 300 10.00 - 10.00 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 

57 58 59 57 58 59 
2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยให้เติบโต
อย่างสมดุลตามศักยภาพของ 
พ้ืนที่ (ต่อ) 
 

37. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชด าริ ราย 2,250 2,250 - 90.00 90.00 - 
ผลิตภัณฑ์ 50 50 - 

38. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

ราย - - 2,750 - - 90.00 

ผลิตภัณฑ์ - - 250 

 39. โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP Plus) 

ราย 1,000 - - 40.00 - - 
 ผลิตภัณฑ์ 200 - - 
 40. โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ

ก้าวไปสู่ SMEs 
ราย 77 - - 24.00 - - 

 แผน 77 - - 

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 15.00 15.00 65.50 
3.1 เสริมสร้างศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย ให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

41. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เครือข่าย 13 13 18 5.00 5.00 7.50 

42. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ราย 3,150 150 500 10.00 5.00 15.00 
เครือข่าย 5 5 15 

43. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียน
ด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : 
ASEAN SMEWG) 
 

ครั้ง - 1 4 - 5.00 35.00 

 แห่ง - 2 - 
 เครือข่าย - 1 2 
 ราย - 1,500 3,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(ล้านบาท : ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
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 44. โครงการส่งเสริม SMEs ไทยในการบูรณาการกับ 
Global Supply chain 

เรื่อง - - 1 - - 8.00 
 ราย - - 260 
 เครือข่าย - - 4 
4. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  15.00 15.00 38.34 
4.1 สนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร 

45. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง 1 1 1 1.00 1.00 11.09 

46. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ราย 200 200 200 4.00 4.00 6.04 

47. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
และนโยบายภาครัฐ 

เรื่อง 1 1 1 10.00 10.00 20.00 

 48. งานสนับสนุนการวางแผนองค์กรของ สสว. เรื่อง - - 1 - - 1.20 
 


