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แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 
(ฉบับทบทวน ปี 2561-2564)
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ความเป็นมา

แผนยุทธศาสตร์  สสว .  ปี  2560 –2564 (ระยะ 5 ปี )  ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2559 เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ สสว.

1.

2.

3.

จากสภาวะแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สสว. จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวน เพื่อก าหนดทิศทางองค์กรให้ชัดเจนและสามารถพัฒนาได้
ทันต่อสถานการณ์ 

เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ที่มีการวัดผลเป็นประจ าทุกปี

ตัวช้ีวัด กพม.
ประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Based) 
ข้อที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

4.3.1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการขององค์การมหาชน
4.3.1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฎิบัติการประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนด (พิจารณา
ระยะเวลา)

ตัวช้ีวัดกรมบัญชีกลาง
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริม SME
มิติที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

4.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (พิจารณาแผนงานมีโครงการ
รองรับครบถ้วนทุกประเด็น)
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ประเด็นการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สสว ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561-2564)

ปี 2560-2564 ฉบับทบทวนปี 2561-2564

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มเติมประเด็นการพัฒนากลไก ให้ความส าคัญ
ในการส่งเสริม SME ให้มีโอกาสและลดอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนให้

บรรลุเป้าหมายการส่งเสริม SME
“พัฒนากลไกการส่งเสริม SME ให้น าไปสู่การเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจได้”

ก าหนดจากผลลัพธ์ที่สะท้อนการเติบโตของ
SME ที่เกิดจากการด าเนินงานของ สสว.
“รายได้ที่มากข้ึน / จ านวนการจ้างงาน / 

จ านวน SME ที่ได้รับสินเชื่อ (Loan) จ านวน 
SME ที่มีการเติบโตจากขนาด S เป็น M”

ตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์/
แผนงาน 

ปรับปรุงตัวช้ีวัดในเชิงผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ด าเนินงานมากข้ึน โดยส่วนหน่ึงเป็นตัวชี้วัดภาค
บังคับ เช่น ร้อยละความพึงพอใจ / การน าไปใช้

ประโยชน์

ก าหนดจากปัจจัยความส าเร็จและเป็นตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณเพ่ือให้สามารถวัดผลได้

(ปัจจัยน าเขา้ (Input) ที่น าไปสู่การพัฒนากลไกให้เติบโต  ได้แก่ Budget /         
New Methodology / Rules / Monitoring & Evaluation)  
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ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผอ. สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

นโยบายในการขับเคลื่อน 
สสว. ในปี 2561-2562 

ยกระดับองค์กรสู่การเป็น
ผู้ชี้น า SME ในเชิงองค์
ความรู้และผู้วางอนาคต 

สร้างอนาคต SME 
ภายใต้แนวคิด 

Reinventing SME 
Future

1
Transformation

Transformation for SME
• ส่งเสริมให้ SME รู้เท่าทันการและใช้

ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ
สื่อสารเตือนภัย SME ทุกไตรมาส

• พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
SME (Big Data) กับหน่วยงานพันธมิตร

• ติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ
Transformation for OSMEP
• ยกระดับความสามารถบุคลากรให้ก้าวทันโลก(HR)
• พัฒนาระะบบสารสนเทศ (IT) 
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรนา่อยู่
• เชื่อมโยงวัฒนธรรมใหม่ สสว. เป็นหนึ่งเดียว

2
Internationalization

ประเทศเป้าหมาย ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง 

และอินเดีย

• เชื่อมโยงการค้า-การลงทุนกับประเทศ
เป้าหมาย 

• ผลักดันให้เกิดการเจรจาข้อตกลงความ
ร่วมมือไปจนถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีร่วมกัน 

• ส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ตลาดสากล ด้วย
มาตรฐานและทรัพย์สินทางปัญญา(IP) 

3
Networking

• พัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและสร้าง
นักพัฒนารุ่นใหม่ 

• ออกแบบองค์ความรู้ชุดใหม่ (Future 
SME Knowledge)และถ่ายทอดสู่ SME

• บูรณาการท างานช่วยเหลือเยียวยา SME 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

• สนับสนุนให้ SME ONE เป็นเว็บไซต์
ที่เชื่อมโยงการส่งเสริม SME ในวง
กว้าง
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บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ SME
สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่งเสริม SME

ผลักดันงานตามแผน          
การส่งเสริม SME

สร้างการเข้าถึง
บริการเพื่อ SME

เพ่ิมศักยภาพองคก์ร

1 2 3

4

สนับสนุนข้อมูล            
ข้อวิเคราะห์ที่ส าคัญ

ติดตามประเมินผล
การส่งเสริม SME

ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบเพ่ือ SME

Pilot Project
เครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ

พัฒนาเคร่ืองมือ/ข้อมูล 
องค์ความรู้แก่ SME

พัฒนาการให้บริการ SME
(OSS)

ให้บริการ SME 
ด้วย ICT

ขึ้นทะเบียน 
SME

กระบวนการ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร

(Process/Technology/PR)

ผลักดันองค์กรให้มีประสิทธิผล
และเน้นธรรมาภิบาล

(Good Governance)

พัฒนาบุคลากร (HR)
Skill / Talent/ Motivate/ 
Knowledge Managementวัฒนธรรมองค์กร

(Culture)

แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2561-2564)

บูรณาการแผน

วิเคราะห์ข้อมูล
ในมิติต่างๆ

พัฒนา
ฐานข้อมูล SME

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน

งบประมาณและJoint KPI

Co
re

Va
lu

e P R O M ESProfessional
บุคลากร

มีความเป็นมืออาชีพ

Relationship
มีสัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน

Ownership
มีความรักใน

องค์กร

Service Mind
มีจิตบริการ

Merit Integrity
ท างานโปร่งใส
มีคุณธรรม

Excellence
มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ความเป็นเลิศในผลงาน
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22

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2561-2564

ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาลSDGsยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)

แผนบูรณาการ     
25 แผนงาน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

1.เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) เป็น
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Framing)

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง

3.เปลี่ยนจาก Traditional Servicesไปสู่ High 
Value Services

4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

8. ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. 
ที่ ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ
มีผลิต ภาพ และการมีงานที่
มีคุณค่า ส าหรับทุกคน

6. แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

6. เพ่ิมศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ

ตัว
ชี้วั

ด 
สส

ว.
วัต

ถุป
ระ

สง
ค์/

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ส
สว

.

1. จ านวนเป้าประสงค์ของแผนฯ มีการ
ด าเนินงาน

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการ
ส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ*

3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่รองรับการส่งเสริม
และติดตามประเมินผล 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1. จ านวน SME ที่ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลอื*
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 าไปใช้ประโยชน์ของรายงานการ

ติดตามและประเมินผล

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ*

2. จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ*
3. จ านวนข้อมูลทะเบียน SME 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
4. จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ

ของ สสว. ผ่านสื่อ On line

1. ร้อยละบุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนา

ตามแผนงานที่ก าหนด*
3. จ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลีย่น
4. ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล สสว.* 
5. ร้อยละการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานภายใน

องค์กรให้ทันสมัย 
6. จ านวนประกาศ กฎ ระเบียบทีได้รับการปรับปรุง

ให้ทันสมัย
7. ร้อยละการรู้จักและรับทราบข้อมูลข่าวสาร
8. มีแนวทาง/ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

3 8 6 6 22 3 8 6 6 22 3 8 6 6 22 3 8 6 6

(หมายเหตุ : * เป็นตัวช้ีวัดกรมบัญชีกลาง / ** เป็นตัวช้ีวัด คกก.อนุฯ เพิ่มเติม)

1. บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่งเสริม SME

2. ผลักดันงานตามแผน          
การส่งเสริม SME

3. สร้างการเข้าถึง
บริการเพ่ือ SME

4. เพ่ิมศักยภาพ
องค์กร

บูรณาการงานส่งเสรมิ SME ทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ี
เข้มแข็ง (Co-creation Of Service)  

เกิดผลสัมฤทธ์ิของ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการส่งเสรมิ SME 

(Co-delivery of Service)

สร้างการเข้าถึงบริการของ สสว. ให้
มากข้ึน (Enhancing  Accessibility 

& Increasing outreach) 

พัฒนาองค์กรให้มี คุณภาพมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ (Building Capability & 

Improving Productivity)

• สร้างโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นและ
ให้มีโครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง

• พัฒนากลไกการส่งเสริม SME ให้น าไปสู่
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

• ศูนย์บริการ OSS ที่สามารถ
ให้บริการแก่ SME ได้อย่างทั่วถึงและ

จ านวน SME ที่เข้าถึงบริการ 

• ได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินกองทุน
จากกรมบัญชีกลาง 3 ปี มากกว่า 4
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ผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ปี 2555 - 2559 โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่มา
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปีบัญชี 2548
กรมบัญชีกลาง ได้ปฏิรูประบบเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมุ่งหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียนให้สูงข้ึน ซึ่งเป็นไปตาม  มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 อนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลเงินนอกระบบงบประมาณตามที่กระทรวงการคลัง
เสนออย่างเคร่งครัด 

รูปแบบ

วิธีการ

จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ระหว่าง สสว. และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยก าหนด
เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 4 มิติ ได้แก่

มิติท่ี 1 ด้านการเงิน 

มิติท่ี 3 ด้านปฏิบัติการ

มิติท่ี 2 ด้านประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติท่ี 4 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนตามตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
พร้อมท้ังส่งข้อมูลเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน

Balanced 
Scorecard 
(BSC)

มิตทิี่ 1 ด้านการเงิน

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล

มิติท่ี 2 ด้านประโยชน์ต่อผู้มีส่วน    
ได้ส่วนเสีย

มิติท่ี 3 ด้านปฏิบัติการ  

*มิติที่ 4 ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
*บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
*การบริหารความเสี่ยง
*การควบคุมภายใน
*การตรวจสอบภายใน
*การบริหารจัดการสารสนเทศ
*การบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ:*เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับของกองทุนฯ

ผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินในแต่ละด้าน

ด้านการเงิน 

ด้านปฏิบัติการ

ด้านประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ด้านการบริหาร
พัฒนาทุน
หมุนเวียน

3.4132 4.029 3.4500

3.6609 3.0580 3.6467

3.6320

3.7700

3.2626 3.6425

3.6166 4.3750

คะแนนเฉลี่ย 3.91753.46693.5430

ค ะ แ น น เ ต็ ม  5

A
ทุนหมุนเวียน
ประเภท

ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีรายได้จากการด าเนินงาน

5.0000

4.0443

4.1790

4.0925

4.1861

5.0000

3.8564

4.5200

4.6500

ปี 2559ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

4.4209


