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ค าน า 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เริ่มด าเนินงาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544  ที่ผ่านมา สสว. ได้
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งงานตามภารกิจ งานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการด าเนิ นงานตามนโยบาย
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเฉพาะการท าหน้าที่ในฐานะผู้เสนอแนะนโยบาย
และแผนการส่งเสริม SME ของประเทศ และยังเป็นหน่วยงานประสานและเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างระบบ กลไกผลักดันและสนับสนุนการท างานในการส่งเสริม SME ของประเทศ
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จากสภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว                
องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา ทบทวนปัจจัยที่เป็นประเด็นส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์ ประเด็น
ความท้าทายต่างๆ เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนให้สามารถพัฒนาได้ทันต่อสถานการณ์  และพัฒนา
เครื่องมือในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้น จึงไดจ้ัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสว.  ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจ าปี 2561-
2564) ให้มีการด าเนินงานที่ทันสมัยและสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้
เกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   
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ความเป็นมา  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 16 ดังนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอ
นโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(4) ศึกษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 
(5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการด าเนินการให้มีกฎหมาย

ใหม่ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(7) ด าเนินธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  เรื่องการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก าหนดให้ สสว. เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรี และมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริม SME ของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลก าหนดให้
เรื่อง SME เป็นวาระแห่งชาติ  

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อ
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME หลีกเลี่ยงไม่ได้ สสว. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่
หลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการ    
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนงานในการส่งเสริม SME ให้เกิดความ
ต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์  

ส าหรับกระบวนการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 มีกลไก 
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ โดยมี ผอ.สสว. เป็นประธาน เพ่ือก าหนดนโยบายและทิศทาง
องค์กร และ (2) ประชุมผู้บริหารระดับ ผอ.ฝ่าย เพ่ือปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะ (3) คณะท างานยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีผู้แทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วม  

 
 

ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการจัดท าแผนกลุยทธ์องค์กร หรือ แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560 –2564      
(ระยะ 5 ปี) และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ สสว.  ให้มีความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) และทิศทางการพัฒนาประเทศ และจัดให้มีการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น จึงมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-
2564)  รายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นความท้าทายและทิศทางท่ีต้องให้ความส าคัญในระยะต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจ าปี 2561-2564)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) ประกอบด้วย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME 

เป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ตามบทบาทหลักของ สสว. โดยมีขอบเขตการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการก าหนดจากปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ประกอบด้วย การบูรณาการ ในการ
จัดท าแผนการส่งเสริม SME รวมถึงแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME การบูรณาการงบประมาณและการจัดท า Joint 
KPI เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งสร้างความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
กับนโยบายในการส่งเสริม SME (Promote Policy) ทั้งในระดับประเทศ (Local) ระดับภูมิภาค (Regional) และ 
ต่างประเทศ (Global) ตลอดจนบูรณาการในการพัฒนาฐานข้อมูล SME กับหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และประมวลผลได้หลายมิติ เพ่ือใช้ในการวางแผนและติดตามประเมินผล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เศรษฐกิจและเตือนภัย SME ให้ SME รู้เท่าทันการและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้  

เป้าประสงค์ :  บูรณาการงานส่งเสริม SME ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง (Co-creation Of Service)  

เป้าหมาย : สร้างโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น และให้มีโครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง  
(โครงการที่สามารถพัฒนา SME แบบครบวงจรและส่งผลก่อให้เกิดรายได้ / การจ้างงาน / การเติบโตของ SME )  

กลยุทธ์/แผนงาน :   
1.1 บูรณาการการจัดท าแผนการส่งเสริม SME 
1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 พัฒนาฐานข้อมูล SME 
1.4 พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและเตือนภัย SME 
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ตัวช้ีวัด :   
1. เป้าประสงค์ของแผนฯ มีหน่วยงานด าเนินการ 
2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริม SME  ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่รองรับการส่งเสริมและติดตามประเมินผล  
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME 
เป็นการด าเนินงานในการส่งเสริม SME ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนการส่งเสริม SME โดยมี

ขอบเขตการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการก าหนดจากปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ซึ่งเป็นการส่งเสริม SME ผ่านงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม SME ของ สสว. และมุ่งเน้นการส่งเสริม SME ให้เติบโตตาม Life Cycle ของ SME และการ
สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์ และประเด็นส าคัญต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริม SME ซึ่งเป็นการศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอแนะการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมฯ  การพัฒนาโครงการน าร่อง (Pilot Project) และโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยการศึกษา เสนอโครงการต้นแบบในการส่งเสริม SME การสร้างและพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมให้ SME เกิดและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษา เสนอแนะกฎหมายใหม่ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ (SME Tracking system)  

เป้าประสงค์ :  เกิดผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการส่งเสริม SME (Co-delivery of Service)  
เป้าหมาย : พัฒนากลไกการส่งเสริม SME ให้น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
(ปัจจัยน าเข้า (Input) ที่น าไปสู่การพัฒนากลไกให้เติบโต  ได้แก่ Budget / New Methodology/ Rules/ Monitoring & Evaluation)      

 กลยุทธ์/แผนงาน :   
2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 
2.2 สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์และประเด็นที่ส าคัญ 
2.3 สร้างและพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ SME 
2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการส่งเสริม SME 

ตัวช้ีวัด :   
1. จ านวน SME ทีไ่ด้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือ 
2. จ านวนรายได้ของ SME** 
3. จ านวน SME ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน** 
4. จ านวน SME ได้รับมาตรฐาน 
5. จ านวน SME เข้าสู่ระบบภาษี 
6. จ านวนโครงการน าร่อง  
7. จ านวนรายงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา SME  
8. จ านวนเรื่องการปรับปรุง ทบทวน กฎหมายเพื่อ SME 
9. ร้อยละของหน่วยงานที่น าเข้าข้อมูลสู่ระบบติดตามและระบบผู้รับบริการ  
10. ร้อยละการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ของรายงานการติดตามและประเมินผล 

 

หมายเหตุ : ** เป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิตามมติคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อ SME 
เป็นการให้บริการและการสื่อสารกับ SME โดยมีขอบเขตการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

ก าหนดจากปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ OSS 
ของ สสว. ให้สามารถบริการปรึกษาแนะน าและส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ SME มากขึ้น การพัฒนาเครื่องมือ 
ข้อมูล เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้เพ่ือให้บริการแก่ SME ให้มีความทันสมัย การจัดท าสิทธิประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ  การจัดสัมมนา Work shop ร่วมกับหน่วยงานร่วม เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ข้อมูลโครงการของ 
สสว. บริการของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้มากขึ้น และการขึ้นทะเบียน SME เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้บริการ SME ในลักษณะ Online มาใช้
เพ่ือให้ SME สามารถเข้าถึงและใช้บริการจาก สสว. ได้ด้วยความสะดวก   

เป้าประสงค์ :  สร้างการเข้าถึงบริการของ สสว. ให้มากขึ้น (Enhancing  Accessibility & Increasing outreach) 
เป้าหมาย : ศูนย์บริการ OSS ที่สามารถให้บริการแก่ SME ได้อย่างทั่วถึงและจ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ 
กลยุทธ์/แผนงาน :     

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ OSS 
3.2 พัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อให้บริการ SME 
3.3 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการข้ึนทะเบียน SME 
3.4 เชื่อมโยงข้อมูลด้วย ICT เพ่ือให้บริการ SME 

ตัวช้ีวัด :   
1. รอ้ยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ 
3. จ านวนข้อมูลทะเบียน SME สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
4. จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการของ สสว. ผ่านสื่อ On line 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร 
เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยมีขอบเขตการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

ก าหนดจากปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดี การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับภารกิจ โดยการสร้างองค์ความรู้ (KM) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ
บุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละต าแหน่ง (competency) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้มีการเติบโตตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) การให้ความส าคัญกับกระบวนการ (Process) และ
เทคโนโลยี (Technology) โดยการยกระดับระบบงานภายในให้มีมาตรฐาน โดยการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐาน
ของระบบงานให้มีความทันสมัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับภายใน
องค์กร ส่งเสริมการน า Technology ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์  (PR) เพ่ือสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ สสว. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  ตลอดจนการผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 
โดยการศึกษาและพัฒนาในการวางแผนองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาองค์กรให้มี คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ (Building Capability & 
Improving Productivity) 

เป้าหมาย : ได้คะแนนเฉลี่ยนการประเมินกองทุนจากกรมบัญชีกลาง 3 ปี มากกว่า 4  
กลยุทธ์/แผนงาน :     

4.1 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.2 พัฒนาบุคลากร 
4.3 ยกระดับกระบวนการ เทคโนโลยีและสื่อสารที่ทันสมัย 
4.4 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด :   
1. ร้อยละบุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนาตามแผนงานที่ก าหนด 
3. จ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน 
4. ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล สสว. 
5. ร้อยละการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ทันสมัย  
6. จ านวนประกาศ กฎ ระเบียบทีได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
7. ร้อยละการรู้จักและรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
8. มีแนวทาง/ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. บูรณาการ
ความร่วมมือ 
กับหน่วยงาน
ส่งเสริม SME 

1.1 แผนงานบูรณาการการ
จัดท าแผนการส่งเสริม 
SME 

1. จ านวนเป้าประสงค์ของแผนฯ 
มีการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

70 75 80 85 90 จ านวนเป้าประสงค์ท่ีมีการ
ด าเนินงาน 

ฝนผ. 

          

1.2. แผนงานสร้างความ
ร่วมมือในการส่งเสริม SME 
ท้ังในและต่างประเทศ 

2. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือการส่งเสริม SME  
ท้ังในและต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่า  

25 25 25 25 25 จ านวนหน่วยงานเครือข่ายท่ีมี
กิจกรรมบูรณาการ/ส่งเสริมความ
ร่วมมือร่วมกัน 

ฝรท. 

          

1.3. แผนงานพัฒนา
ฐานข้อมูล SME  

3. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ี
รองรับการส่งเสริมและติดตาม
ประเมินผล 

- 70 75 85 95 รายงานผลการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลท่ีรองรับการส่งเสริมและ
ติดตามประเมินผล 

ฝขท. 

  1.4. แผนงานพัฒนาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เศรษฐกิจและเตือนภัย 
SME 

4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

80 80 80 80 80 แบบส ารวจความพึงพอใจ ฝวต. 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2. ผลักดัน
งานตาม
แผนการ

ส่งเสริม SME 

2.1 แผนงานสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนฯ 

1.  จ านวน SME ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือ ไม่น้อย
กว่า  
2. จ านวนรายได้ของ SME** 

60,000 84,000 84,000 84,000 84,000 1. จ านวน SME ท่ีได้รับการพัฒนา  
 
 
2. จ านวนรายได้ของ SME** 

- ฝสส.อล./ฝตป.คต./
ฝสส.ทป./ฝปค./ฝตป.คก./
ฝอก.ฟฟ./ฝอก.พฟ. 

- ฝตป.คต./ฝปค./ฝสส.อล. 

 
 
- 

 
 

3,760 

 
 

3,760 

 
 

3,760 

 
 

3,760 

3. จ านวน SME ท่ีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน** 

- 1,600 
 

1,600 
 

1,600 
 

1,600 
 

3. จ านวน SME ท่ีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน** 

ฝอก.ฟฟ./ฝอก.พฟ. 

4.  จ านวน SME ได้รับ
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 

- 100 100 100 100 4. จ านวน SME ได้รับมาตรฐาน  
 

ฝสส.อล. 
 

5. จ านวน SME ท่ีเข้าสู่ระบบ
ภาษี ไม่น้อยกว่า 

- 300 300 300 300 5. จ านวน SME ท่ีเข้าสู่ระบบภาษี ฝตป.คต./ฝสส.อล. 

2.2 แผนงานสนับสนุน
ข้อมูล ข้อวิเคราะห์
ประเด็นที่ส าคญั  

6. จ านวนโครงการน าร่อง  1 1 1 1 1 มีศึกษาโครงการน าร่อง ฝนผ. 

7. จ านวนรายงานศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนา SME  

1 1 1 1 1 รายงานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเฉพาะ
เรื่องมีการเผยแพร่ไปสู่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝนผ. 

2.3 แผนงานสร้างและ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อ SME  

8. จ านวนเรื่องการปรับปรุง 
ทบทวน กฎหมายเพื่อ SME  

3 3 3 3 3 การเสนอเรื่องให้มีการปรับปรุง
กฎหมายต่อหน่วยงานต่างๆ 

ฝกม. 

2.4 แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริม 
SME 

9. จ านวนหน่วยงานท่ีน าเข้า
ข้อมูลสู่ระบบ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 

75 80 85 90 95 - จ านวนหน่วยงานรับผิดชอบในแต่
ละปีมีการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ
ติดตามและระบบผู้รับบริการ  

ฝตป.ภร. 

10. ร้อยละผลการประเมินท่ี
ได้ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และ
ผลกระทบท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

80 80 80 80 80 - มีการเผยแพร่ผลการรายงานผล
การติดตามและประเมินผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ฝตป.ภร./ฝสส.ทป. 

หมายเหตุ : ** เป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิตามมติคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. สร้างการ
เข้าถึง

บริการเพื่อ
พัฒนา 
SME 

3.1 แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการศูนย์ OSS 

1. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 
 

2. จ านวน SME ท่ีเข้าถึงบริการ 

80 80 80 80 80 1.แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 

2. จ านวน SME ท่ีได้รับบริการ 

ฝตป.คก./
ฝปค. 

3.2 แผนงานพัฒนา
เครื่องมือ เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญและ
ข้อมูลองค์ความรู้ 
เพื่อให้บริการ SME 

60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ฝตป.คก./
ฝปค. 

           

  3.3 แผนงาน
ส่งเสริมและใช้ประ
โยขน์จากการขึ้น
ทะเบียน SME 

3. จ านวนข้อมูลทะเบียน SME 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนข้อมูล SME ท่ีน าส่งให้

หน่วยงานต่างๆ ใช้ประโยชน์ 
ฝขท. 

3.4 แผนงาน
เชื่อมโยงข้อมูลด้วย 
ICT เพื่อให้บริการ 
SME 

4. จ านวน SME ท่ีเข้าถึงบริการของ 
สสว. ผ่านสื่อ On line 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนสถิติของ SME ท่ีเข้าถึง
บริการของ สสว. ผ่านสื่อ On 
line 

ฝอก. 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีวัด ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4. เพ่ิม
ศักยภาพ
องค์กร 

4.1 แผนงานส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. ร้อยละบุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดี 

- 80 80 80 80 ร้อยละบุคลากรเข้ารว่มกิจกรรม ฝทบ. 

4.2 แผนงานพัฒนา
บุคลากร (HR) 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การอบรมสัมมนาตามแผนงาน
ท่ีก าหนด 

80 80 80 80 80 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมตาม
แผน 

ฝทบ. 

3. จ านวนองค์ความรู้ท่ีมี
แลกเปลี่ยน 

- 10 10 10 10 จ านวนหวัข้อเร่ืององค์ความรู้ที่มีการ
แลกเปลี่ยน 

ฝทบ. 

4.3 แผนงานยกระดับ
กระบวนการ เทคโนโลยี 
และสื่อสารท่ีทันสมัย  

4. ร้อยละการด าเนินงานตามแผน
ปฎิบัติการดิจิทัล สสว. ปี 2561-
2564 (Roadmap IT)  

- 70 80 90 100 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ 

ฝขท. 

5. ร้อยละการปรับปรุงระบบ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้
ทันสมัย  

- 80 90 100 100 รายงานผลการปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร จ านวน 6 ระบบ 

ฝบก./ฝทบ./ 
ฝอก.บง. 

          
6. จ านวนประกาศ กฎ ระเบียบ
ทีได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและ
รองรับ ICT 

- 1 1 1 1 มีระเบียบรองรับการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย 

ฝกม. 

7. ร้อยละการรู้จักและ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

80 80 80 80 80 แบบส ารวจและเก็บข้อมูลระดับการ
รู้จักและรับรู้ข้อมูลขา่วสารของ สสว. 

ฝอก. 

4.4 แผนงานผลักดัน
องค์กรให้เน้นประสิทธิผล
และมีธรรมาภิบาล 

8. มีแนวทาง/ การด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 (PMQA FL) 

- 
  

ก าหนด
เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
80% 

ผ่านเกณฑ์  
90% 

ผ่าน
เกณฑ์ 
100% 

ผลการประเมินมิติพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์ PMQA FL ทกุหมวดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ฝกก./ฝทบ./
ฝบก./ฝกม. 
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กรอบการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 3. ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่รองรับการส่งเสรมิและติดตามประเมินผล ดังนี ้
ปี 61 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล SME 
ร้อยละ 70  

 

- ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้าง SME ให้เป็นปัจจุบัน และใช้วิเคราะห์ข้อมลูในมิติตา่งๆ  เช่น จ านวนวิสาหกจิ/การจา้งงาน/การกระจายตัว/
ระดับศักยภาพ SME ตาม Life Cycle  

- พัฒนาเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูล SME ผ่าน Web Service ให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน   

- พัฒนาและออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูล SME (Platform) เพื่อรองรับการจัดท าระบบ SME Big data จ านวน 1 ระบบ 

ปี 62  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล SME 
ร้อยละ 75 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้าง SME ให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมลู SME กับข้อมูลทะเบียน สสว. และระบบ
ข้อมูลที่ปรึกษา และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในมติิต่างๆ  

- พัฒนาระบบฐานข้อมลูที่ปรึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ SME Big data ให้วิเคราะห์ข้อมลูและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

ปี 63  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล SME 
ร้อยละ 85 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้าง SME ให้เป็นปัจจุบันและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในมิตติ่างๆ  

- พัฒนาระบบและรูปแบบการรายงานผล (Reporting) ในการประมวลผลให้สามารถวิเคราะห์ไดห้ลากหลาย  

- พัฒนาระบบ SME Big data ให้สามารถก าหนด SME กลุม่เป้าหมายเพื่อการต่อยอดในการส่งเสรมิ SME  

ปี 64  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล SME 
ร้อยละ 95 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้าง SME ให้เป็นปัจจุบัน และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในมิตติ่างๆ 

- พัฒนาระบบและรูปแบบการรายงานผล (Reporting) ในการประมวลผลให้สามารถวิเคราะห์ไดห้ลากหลาย  

- พัฒนาระบบ SME Big data สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลายมติิ (Data Excellence) 

 
กรอบการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 5.ร้อยละการปรับปรุงระบบปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้ทันสมัย ได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปี ดังนี้ 

ปี 61  พัฒนาระบบงานสนับสนุนร้อยละ 80 พัฒนาระบบงานสนับสนุน 6 ระบบและมรีะบบทดลองใช้ ได้แก่ บัญชี /การเงิน/เบิกจ่ายพัสดุ/งานธุรการ/บุคลากร/ ระบบบริหารจัด
การเงินอุดหนุน SME  

ปี 62  พัฒนาระบบงานสนับสนุนร้อยละ 90 พัฒนาระบบงานสนับสนุนต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับระบบเงินกู้และ OSS  
ปี 63  พัฒนาระบบงานสนับสนุนร้อยละ 100 พัฒนาระบบงานสนับสนุนแล้วเสรจ็ตามแผน 
ปี 64  ปฏิบัติงานผ่านระบบงานสนับสนุน สามารถท างานผ่านระบบได้เตม็รปูแบบ 
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การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) ในรูปแบบ Strategy Map หรือแผนที่กลยุทธ์ 

เป็นการแปลงเป็นแผนปฏิบัติการโดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งแผนงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ทิศทาง

และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น ให้น าไปสู่ความส าเร็จตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 

 



แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจ าปี 2561-2564)                                   หน้าท่ี 15 
 

 
 

ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564  

(ฉบับทบทวนปี 2561-2564) 
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1. การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงผลกระทบต่อองค์กร จ าแนกได้ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 5 ปี ได้รับความเห็นชอบในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จึงส่งผลให้สถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

(SWOT Analysis) มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ดังนั้น เพ่ือให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรดังกล่าว มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

จึงได้น าแนวคิดScenario Planning มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และทบทวนแผนองค์กรในครั้งนี้ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร Scenario Planning : โดยใช้ Model STEEP 

การวิเคราะห์ ก าหนดปัจจัยจากข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบต่อองค์กร Scenario Planning เป็นกระบวนการ

วางแผนส าหรับอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้ในอนาคต  ซึ่งท าให้องค์กร สามารถเข้าใจสถานภาพในปัจจุบันขององค์กรได้ดีขึ้น จาก

การวิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคต ที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรได้ เนื่องจากสามารถคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ

องค์กรได้เร็วขึ้น  (อ้างอิงจาก Model ของ Wade, W. (2012). Scenario planning: A fi eld guide to the future. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.) 

ทั้งนี้ ได้น าเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ  คือ STEEP Analysis  ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์เพื่อก าหนดปัจจัยในแต่ละประเด็นประกอบด้วย 

Social = ด้านสังคม  

Technology = ด้านเทคโนโลยี 

Economical = ด้านเศรษฐกิจ 

Environmental = ด้านระบบนิเวศน์ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

Political = กฎ ระเบียบ นโยบายรัฐบาล การเมือง  
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การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจ าปี 2561-2564)  
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 ผลการวิเคราะห์ SWOT  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1.  พ.ร.บ. ส่งเสริม SME 
ก าหนดให้ สสว. มีบทบาท
หน้าที่ในการเสนอแนะ
นโยบายและวางแผนการ
ส่งเสริม SME ของประเทศ 

S2.  เป็นศูนย์กลางข้อมูล SME 
S3.  มีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  
S4.  มีงบประมาณ และบริหาร                           

งบประมาณในลักษณะกองทุน 

S5.  บุคลากรมคีวามสามารถในการ
ปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

W1. การพัฒนาบุคลากร ยัง
ขาดความเชี่ยวชาญเชิงลึก
และทันต่อเหตุการณ์ 

W2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังไม่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

W3. การบริหารจัดการองค์
ความรู้ภายในองค์กรยังมี
น้อย 

W4. การท างานแบบบูรณาการ
ภายในองค์กรยังไม่
เพียงพอ 

O1. SME เป็นวาระแห่งชาติ 
O2. การสร้างพันธมิตรและความ

ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือการส่งเสริม SME อย่างเป็น
ระบบ  

O3. สภาพแวดล้อม (Trend, Life 
Style) ที่เปลี่ยนแปลงและเอ้ือ
ต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 
มากขึ้น  

O4. Technology ที่ก้าวหน้าท าให้ 
สสว. ใกล้ชิดกับ SME มากขึ้น 
และสามารถให้ความช่วยเหลือ 
SME ได้อย่างทั่วถึง  

O5. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
พรบ.หลักประกัน ที่เอ้ือต่อการ
ท าธุรกิจมากขึ้น 

T1. ความไม่แน่นอนทาง 
การเมือง ส่งผลต่อนโยบาย
การส่งเสริม SME ไม่
ต่อเนื่อง 

T2. ระบบงบประมาณไม่เอื้อต่อ
การสนับสนุน ส่งเสริม 
SME และไม่ต่อเนื่อง 
(Multi Year Budget)  

T3. การผลักดันร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ 
SME ได้รับสิทธิประโยชน์
เทียบเท่าประเทศต่างๆ  

T4. การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกและเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงเร็ว  

S W O T 
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 การตอบสนองผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders Value Statements) 
 

 
 

สิ่งที่ สสว. จะให้กับ Stakeholders 
 

 

ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker)

• แผนการส่งเสริม SME ที่มีประสิทธิผล และ
ด าเนินการได้

ประเทศ

• เพิ่มสัดส่วน GDP จาก SME

• จ านวนการจ้างงานเพิ่มขึ้น            
(สะท้อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโต)

พนักงาน สสว.

• ทักษะและความเชี่ยวชาญ

• โอกาสในการเติบโตตามสายงาน

• คุณภาพชีวิตการท างานที่ทัดเทียบกับ
องค์กรชั้นน า

• ความภาคภูมิใจในองค์กร

SME

• การบริการที่ดี และข้อมูลที่มีประโยชน์ 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ให้กับ SME เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถให้ เติบโตและ
แข่งขันได้ (บริการทั้งที่เป็น Offline และ 
Online)

พันธมิตรต่างประเทศ

• ความร่วมมือในการด าเนินงานตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่าง
ประเทศ

พันธมิตรในประเทศ (รัฐ และเอกชน)

• ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน

• ข้อมูลองค์กรความรู้ด้าน SME

• การบรรลุ KPIs ร่วมกัน
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2. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์และมาตรการรองรับผลกระทบ ในปี 2561-2564 ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบสูงต่อองค์กร  พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายนอก ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์องค์กร เนื่องจาก  

1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร เป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ในการ

เสนอแนะโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม SME ให้มี

ความสอดคล้องต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนงานในการส่งเสริม SME ของประเทศ  อีกทั้งที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง พรบ. 

ส่งเสริมวิสาหกิจฯ ดังกล่าว โดยเป็นการปรับปรุง มาตรา 3 และ 4  เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมาย คือ “กิจการเกษตร” และเพ่ิมเรื่องรายได้เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนด

เกณฑ์ในกฎกระทรวง  และ มาตรา 6 , 11 และ 18 เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร สสว. และ เพ่ิมอ านาจของ คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) โดยจัดให้มีงบประมาณแบบบูรณาการในการส่งเสริม SME ให้เป็นไปในทิศทางและนโยบายเดียวกัน  

2. SME ยังคงเป็นวาระแห่งชาติ โดย รัฐบาลก าหนดนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” 

หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยก าหนดให้มีการยกระดับขีดความสามารถของ SME จากเดิม ให้เป็น Smart SME และ Startups และ แผนการ

ส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) หรือ SME 4.0 มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Startup)  ยกระดับให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พัฒนาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Smart SME)  ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง (Smart 

Farmer/Active Cluster) และส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล (Global SME) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของ SME ไทยให้มี GDP เป็นร้อยละ 50 ต่อ GDP 

ของประเทศ ภายในปี 2564  ซ่ึงมีทิศทางมุ่งเน้นในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ดังนั้น จึงมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานต่อไป  
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3. บทวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรสูงรายยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม SME 

ผลกระทบในเชิงบวก : เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม SME กับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น     ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้ม

ในการเปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยที่เป็น Mega trend ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน การเป็นสังคมเมือง (Arabization) คือมีความต้องการความสะดวกสบาย ซ่ึง

จะส่งผลต่อการท าธุรกิจ She society เนื่องจากผู้หญิงมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อสูงในกลุ่มสุขภาพ ความงามและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจ้างงานลดลง มีการใช้

เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในการก าหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ และนโยบาย Thailand 4.0 

และ SME 4.0 ดังนั้น การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นบทบาทที่ส าคัญของ สสว. ในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการ

ก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ การสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเห็นผล และการจัดท าข้อมูล ข้อ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ SME ในมิติต่างๆ  

แนวทาง/มาตรการในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. บูรณาการท างานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME  1.  จ านวนเป้าประสงค์ของแผนฯ มีการด าเนินงาน 

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมด าเนินงานของไทยและต่างประเทศ 2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจเพื่อก าหนดตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด  3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่รองรับการ

ส่งเสริมและติดตามประเมินผล 

4. วิเคราะห์ผลกระทบและประมาณการทางเศรษฐกิจจากตัวแบบหรือเครื่องมือเชิงปริมาณ 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME 
ผลกระทบเชิงลบ :  สถานการณ์มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยการจ้างงานลดลง   ทั้งนี้จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ SME ปี 2558 

พบว่า มีจ านวนแรงงานของ SME ในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้น แต่หากพิจารณาในภาคอุตสาหกรรม พบว่า มีจ านวนลดลง ในขณะที่ภาคบริการมีจ านวนแรงงานที่สูงขึ้น 
สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มภาคบริการต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ จึงต้องสนับสนุนให้เกิดการผลักดันพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง 
ท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นและแรงงานมีทักษะคุณภาพสูง ทั้งนี้ สสว. มีการด าเนินงานในแผนบูรณาการการส่งเสริม SME ในปี 2561 ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ใน
การพัฒนาแรงงานไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือรองรับผลกระทบดังกล่าวแล้ว 

ผลกระทบในเชิงบวก : มีการด าเนินโครงการส่งเสริม SME มากขึ้น ส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายของการส่งเสริม SME มากขึ้น  ซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดธุรกิจที่สนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น 
ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ (Healthy) เป็นต้น และจากปัจจัยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น การมีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ  Asian มาก
ขึ้น ตลอดจนปัจจัยในด้านนโยบายรัฐบาลในการก าหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติและนโยบาย Thailand 4.0 และ SME 4.0 ส่งผลให้มีโอกาสในการเกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิม
สูงขึ้นและมีโอกาสในการขยายตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโต รวมทั้งสามารถส่งออกได้มากขึ้น จึงส่งผลดีให้มีการด าเนินโครงการในการส่งเสริม SME เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการตาม Life cycle ได้แก่ Start up, Regular, Strong, Turnaround และเพ่ือให้ SME ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จึงให้ความส าคัญกับริเริ่มโครงการน าร่อง
ใหม่ๆ การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา SME (Market Research) รวมถึงการพัฒนากลไกการส่งเสริม SME การผลักดันที่ส่งผลต่อการให้เกิดการปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบที่เอ้ือ
ต่อการประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการเข้าถึงบริการและการใช้สิทธิประโยชน์ของ SME (Tracking System)  

 

แนวทาง/มาตรการในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. ส่งเสริม SME ตาม Life Cycle ในกลุ่ม Startup/ Regular/Strong และให้ความช่วยเหลือแก่ SME ในกลุ่ม Turn around 1. จ านวน SME ที่ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือ 

2. จ านวนรายได้ของ SME** 
3. จ านวน SME ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน** 

2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้ม Mega Trends ให้ได้มาตรฐาน 4. จ านวน ผปก. ท่ีได้รับมาตรฐาน 
3. จูงใจให้ SME เข้าสู่ระบบและจัดท าบัญชีอย่างถูกต้อง 5. จ านวน SME ที่เข้าสู่ระบบภาษี 
4. ผลักดัน/ ต่อยอดให้เกิดโครงการน าร่อง (Pilot Project) 6. จ านวนโครงการน าร่อง 
5. ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเฉพาะเร่ืองเพื่อพัฒนากลไกการส่งเสริม SME  7. จ านวนรายงานการศึกษาวิจัย  
6. พัฒนาและผลักดัน กฎหมาย กฎระเบียบเพื่อให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SME 8. จ านวนเรื่องการปรับปรุง ทบทวน กฎหมายเพื่อ SME 
7. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการเข้าถึงบริการและการใช้สิทธิประโยชน์ของ SME (Tracking 

system)  
9.ร้อยละของหน่วยงานท่ีน าเข้าข้อมูลสู่ระบบติดตามและระบบผู้รับบริการ 
10. ร้อยละการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ของรายงานการติดตามและ

ประเมินผลไม่น้อยกว่า 

หมายเหตุ : ** เป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิตามมติคณะกรรมการอนุบริหาร สสว. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อ SME 
ผลกระทบในเชิงลบ : ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ ที่มีแนวโน้มในการ

เปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยการใช้เทคโนโลยีแทนการสื่อสารแบบเดิม เช่น Line , E-Document, Facebook เป็นต้น อาจส่งผลต่อความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจลดลง เนื่องจากปรับตัวไม่ทันต่อการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ดังนั้น การสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน 

ICT จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากในยุค 4.0 โดยในปี 2561 สสว. มีการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่ SME เพ่ือรองรับ

ผลกระทบดังกล่าวแล้ว  

ผลกระทบในเชิงบวก : พัฒนาเครื่องมือและการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้ ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ SME ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจาก

สถานการณ์ ที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในด้านปัจจัยพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน และการประกอบธุรกิจ

ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในการก าหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น การให้บริการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ จ าเป็นต้อง

ใช้เครื่องมือในที่ทันสมัยและ SME สามารถเข้าใช้บริการได้มากท่ีสุด  

แนวทาง/มาตรการในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องแก่ SME 

รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล SME ที่มาขอรับบริการ 

1. ร้อยละความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ 
2. จ านวน SME ที่ได้รับบริการ 

2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน SME  3. จ านวนข้อมูลทะเบียน SME สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีในการเช่ือมโยงข้อมูลการให้บริการแก่ SME เช่น / Web Site 

สสว. /  Application ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สสว. เป็นต้น 

4. จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการของ สสว. ผ่านสื่อ On line 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. เพิ่มศักยภาพองค์กร 
ผลกระทบในเชิงบวก : สสว. เป็นที่รู้จักในบทบาทการเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม SME และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งการสร้างและ

เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านธุรกิจ SME และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการใช้ ICT ให้แก่บุคลากรของ สสว. ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนและแทนการสื่อสารแบบเดิม เช่น Line, E-document เป็น
ต้น อีกทั้ง การประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในการก าหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติและนโยบาย Thailand 4.0 และ 
SME 4.0 ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพ่ือเตรียมพร้อมรับผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ SME และ
พัฒนาระบบ ICT ภายในองค์กรให้มีความม่ันคงและปลอดภัย รวมถึงการผลักดันให้องค์กรมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  

แนวทาง/มาตรการในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1. ปลูกฝังการปฏิบัติงานท่ีดีตามค่านิยม PRO SME ให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 1. ร้อยละบุคลากรไดร้ับการปลูกฝังค่านิยมที่ด ี
2. จัดท าแผนพัฒนารายบุคลากร (IDP) / Competency รายบุคคล / Career path และการ

หมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมสมัมนาตามแผนงานท่ีก าหนด 

3. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME 3. จ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน 
4. ยกระดับระบบงานภายในและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย     4. ร้อยละการด าเนนิงานตามแผนปฎิบตัิการดิจิทลั สสว. ปี 2561-2564 (Roadmap IT)  

5. ร้อยละการปรับปรุงระบบปฏิบตัิงานภายในองค์กรให้ทันสมัย 
5. จัดท าระเบียบหรือแนวปฏิบัติการใช้ ICT  6. จ านวนประกาศ กฎ ระเบยีบทไีด้รับการปรับปรุงให้ทันสมยัและรองรบั ICT 
6.  สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญและการรับรู้ บทบาท ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ 
7. ร้อยละการรู้จักและรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 

7. ผลักดันให้องค์กรมีแนวทางตามมาตรฐาน PMQA FL และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันปราบทุจริต 

8. มีแนวทาง/ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (PMQA FL) 

 

 


