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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)  จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 เริ่มด ำเนินงำน เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2544  ที่ผ่ำนมำ สสว.         

ได้ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ทั้งงำนตำมภำรกิจ งำนตำมนโยบำยของรัฐบำล รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย

คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยเฉพำะกำรท ำหน้ำที่ในฐำนะผู้เสนอแนะนโยบำยและ

แผนกำรส่งเสริม SME ของประเทศ และยังเป็นหน่วยงำนประสำนและเชื่อมโยงกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ   

ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้ำงระบบ กลไกผลักดันและสนับสนุนกำรท ำงำนในกำรส่งเสริม  SME ของประเทศ

ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้ สสว. มีกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนสะท้อนประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สสว. ปี 2560-2564 โดยเน้นพัฒนำบทบำทและเชื่อมโยงกำรท ำงำนกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์ สสว. มีควำมทันสมัย และจัดให้มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

จำกสภำวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ปรับปรุงกรอบเวลำของแผนระดับ 3 
คือ แผนยุทธศำสตร์องค์กรและแผนกำรส่งเสริม SME ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2561-2580) และ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนอ่ืนๆ โดยในช่วงแรกให้สิ้นสุดภำยในปี 2565 ดังนั้น สสว. จึงจ ำเป็นต้อง
ศึกษำ ทบทวนปัจจัยที่เป็นประเด็นส ำคัญต่อกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงและกลยุทธ์ ประเด็นควำมท้ำทำย เป้ำหมำย
ของแผนในระดับต่ำงๆ และกำรปรับบทบำท ภำรกิจของ สสว. ให้ตอบสนองต่อนโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือ
ก ำหนดทิศทำงขององค์กรให้ชัดเจนและตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่ำงๆ 
และพัฒนำเครื่องมือในกำรผลักดันแผนยุทธศำสตร์องค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

ดังนั้น จึงขยำยระยะเวลำสิ้นสุดแผนยุทธศำสตร์ สสว. ไปอีก 1 ปี ให้สิ้นสุดถึง 2565 ให้สอดรับกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลใน
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป   
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูล สสว. 

 
 

บทที่ 1  ความเป็นมา  

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมและมีสถำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับ

ดูแลมีคณะกรรมกำร 2 คณะ ประกอบด้วย  

(1)  คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนด

นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมพร้อมทั้งก ำกับกำร

ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร ซึ่งนำยกรัฐมนตรี มอบหมำยให้เป็นรองประธำน

กรรมกำร ให้ท ำหน้ำที่แทน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร (มำตรำ 6) 

(2)  คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีอ ำนำจ หน้ำที่วำง

นโยบำย บริหำรงำน ควบคุม ก ำกับดูแลและรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ สสว. โดยมี

ประธำนกรรมกำรบริหำร ที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ และเป็นผู้มีควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ ผอ.สสว. เป็น

กรรมกำรและเลขำนุกำร (มำตรำ 18) 

ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้

คณะกรรมกำร แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

และตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ที่ 1/2561  ได้แต่งตั้ง  

คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สสว. มีอ ำนำจหน้ำที่  
ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และภำรกิจของ สสว. และรำยงำนเสนอแนะควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
ส่งเสริมฯ โดยคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ เป็นผู้แต่งตั้งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำร
ดังกล่ำว และมี ผอ.สสว.เป็นเลขำนุกำร (มำตรำ 13) 
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การประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพ่ือให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สำมำรถพัฒนำกิจกำรให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ 

และเป็นตัวจักรส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจัดให้มีกระบวนกำรช่วยเหลือ ส่งเสริมและ

สนับสนุนและมำตรกำรด้ำนสิทธิและประโยชน์ที่เหมำะสม  โดย สสว. ด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ดังนี้  

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 16 ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของส านักงานไว้ดังนี้ 

01) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดประเภทและขนำดวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม 

02) ก ำหนดประเภทและขนำดของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ที่สมควรได้รับกำรส่งเสริม รวมทั้ง
เสนอแนะนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

03) ประสำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมกับส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หริอองค์กำรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

04) ศึกษำและจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ 
05) เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยใหม่ 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
06) บริหำรกองทุนตำมนโยบำยและมติของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
07) ด ำเนินงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และคณะอนุกรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำร

หรือคณะกรรมกำรบริหำรแต่งตั้ง 
08) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน หรือ ตำมท่ีคณะกรรมกำร 

หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม 
ประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเพ่ือให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที ่2 บทบาทและภารกิจของ สสว.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายในการขับเคลื่อน สสว. ในปี  2562  
เพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization 
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บทที่ 3  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

3.1) กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563 – 2565)

 

3.2) การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล  
(Data and Information 

Gathering)  
- Trend และ Dynamics ของ
ธุรกิจ   

- ผลกระทบของ Disruptive 
Technology และ Global 
Trend ต่อองค์กร 

- การปฏิบัติการ/ผลการ
ด าเนินงานของ สสว.ท่ีผ่านมา 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (Stakeholder Analysis) 

- วิเคราะห์ Demand และ 
Supply Side ตามภารกิจ  

- รายงานการส ารวจความ
คิดเห็นนผู้มีส่วนได้ส่วนส่วน
ในกลุ่มต่างๆ  
(Stakeholders) 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  

(Group Discussion) 
- ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี และแผนระดับต่างๆ  
- ใช้กรอบ Concept ของ 

Unique Value ท่ีจะน าไปสู่
การบรรลุโจทย์หลัก 
(Positioning ขององค์กร)  

- รับฟังข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดต่างๆ 

สรุปผลการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์ สสว. 

(Summary Strategic Plan) 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ              

ค่านิยมองค์กร 

- Position องค์กร 

- เป้าประสงค์หลัก 

- แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  

- เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

ประกาศแผนยุทธศาสตร์ สสว. 
(Strategic 

Announcement Plan) 
- คณะกรรมการบริหาร สสว. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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3.3) ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่แผนระดับองค์กร  
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ส่วนที่ 2   
การวิเคราะห์ปัจจัย 

ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 

 

บทที่ 4  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice Of Stakeholder :VOS) 

ภำยใต้วิสัยทัศน์ของ สสว. “เป็นผู้ชี้น ำในกำรขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภำพ MSME สู่ควำม     

มั่งค่ังอย่ำงยั่งยืน” สสว. มีควำมมุ่งมั่นในกำรคิดค้นนโยบำย มำตรกำร โครงกำรใหม่ๆ บริกำรข้อมูลองค์

ควำมรู้ ข่ำวสำรที่ทันสมัยและสร้ำงกลไกต่ำง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภำพ MSME ให้สูงขึ้น 

ตลอดจนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ สสว. ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน  เพรำะ สสว. ตระหนักดีว่ำผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมีบทบำทส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน จึงให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึง    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมใกล้ชิด และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภำยนอก ให้มีส่วนร่วมตำมบทบำทของแต่ละภำคส่วนอย่ำงเหมำะสม  

แนวคิดและการสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ สสว.  >> ใช้เกณฑ์ควำม

เกี่ยวข้องกับองค์กรในกำรพิจำรณำ และคณะท ำงำนวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของ 

สสว. ได้จ ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
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กระบวนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ สสว. ในครั้งนี้ ได้ให้ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และผู้รับบริกำร  จึงได้จัดให้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก (Group 

Discussion) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ สสว. ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มำกที่สุด 
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บทที่ 5  จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / ความท้าทาย 

รัฐบำลก ำหนดให้เรื่อง SME เป็นวำระแห่งชำติ มีกำรประกำศใช้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ      
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบกับกำรแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม SME (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และมีปัจจัยต่ำงๆ       
ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบกำรรำยย่อย (Micro Enterprise) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร ดังนั้น สสว. จ ำเป็นต้องศึกษำทบทวนปัจจัยที่เป็นประเด็นส ำคัญต่อกำร
ปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ สสว. ให้มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมเชิงนโยบำยทั้งที่เป็นโอกำสและ
ข้อจ ำกัดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร ให้สอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อสถำนกำรณ์   

ในส่วนของกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงขนำดย่อมและรำยย่อย หรือ MSME (Micro, Small and 
Medium Enterprises) เป็นนโยบำยที่รัฐบำลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และจำกกำรประชุมในระดับ 
Asean ให้ควำมส ำคัญกับ MSME ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในประเทศไทย เนื่องจำกตระหนักดีว่ำ 
MSME มีบทบำทส ำคัญ ไม่เพียงแค่มิติเศรษฐกิจ แต่ยังครอบคลุมถึงมิติด้ำนสังคม เพรำะมีจ ำนวนมำก และ
กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำค หำกสำมำรถดูแลให้ธุรกิจเหล่ำนี้ มีควำมเข้มแข็งได้ก็เท่ำกับช่วยให้ผู้ประกอบกำร MSME 
และลูกจ้ำงมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้อย่ำงทั่วถึงในภูมิภำค ส่งผลต่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
และเป็นควำมท้ำทำยของประเทศไทยในภำพรวม 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ SWOT ดังนี้  
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 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (TOWS Matrix) ดังนี้  
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

กลยุทธ์ 1.1 บูรณำกำรแผน งบประมำณและติดตำมประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงำน
ส่งเสริม MSME ของประเทศ (S1,S4,O1,O6) 

กลยุทธ์ 1.2 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม MSME  ทั้งในและตำ่งประเทศ (S3,O2) 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลให้รองรับ MSME BIG  DATA (S2,O1) 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์/ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจด้ำน 

MSME (S2,O1) 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำปัจจัยเอื้อต่อกำรเติบโตของ MSME (S1,O5) 
กลยุทธ์ 2.2 ยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐ 
(S2,O3) 
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำเครือข่ำยที่ปรกึษำ/เครือข่ำยกำรให้บริกำร (S2,O2) 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสรมิกำรเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) (S4,O3,O6)   
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสรมิ MSME ให้รวมกลุ่มและก้ำวสู่สำกล (Internationalization) 

(S4,O3,O6) 
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสรมิกำรใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทลัและกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ธุรกิจ(Business Transformation) (S4,O3,O6) 

กลยุทธ์ 4.1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้อง
กับบทบำทภำรกิจองค์กร  
(W1,W4,W6,O1,O3) 

กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับกำรบริหำรจดักำรสู่ 
Smart Office (W2,W3,W4,W5 
O3,O4,O5) 

กลยุทธ์ 4.3 ผลักดันองค์กรใหเ้น้นประสิทธิผล
และมีธรรมำภิบำล
(W1,W3,W4,W5,O4,O5) 

 

 

 

 ความท้าทายของ สสว.  
ผลจำกกำรทบทวน SWOT ของ สสว. พบว่ำ มีประเด็นควำมท้ำทำย ดังนี้ 

 ควำมท้ำทำยในกำรบูรณำกำรและกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยเพ่ือตอบสนองพันธกิจ
ในกำรสนับสนุนและส่งเสริม MSME ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสำกล  ซ่ึงมีควำมสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  อีกทั้ง สสว. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำร
จัดท ำงบประมำณบูรณำกำร  ซึ่งเป็นกลไกหลักในกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรส่งเสริม MSME ของประเทศ 

 ควำมท้ำทำยต่อในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร เช่น นโยบำยน ำเทคโนโลยี 
มำประยุกตใ์ช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอก 
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บทที่ 6  การก าหนด Positioning ของ สสว.  

เ ริ่ มจำกกำร เก็บรวบรวมข้อมูล  (Data and Information Gathering) เป็นกระบวนที่มี
ควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนด positioning หรือ กำรสร้ำงคุณค่ำที่มีคุณลักษณะ
เฉพำะที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร และแหล่งข้อมูลที่ส ำคัญในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 
สสว. ในรอบนี้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหำรระดับสูง ของ สสว.       
ในประเด็นควำมท้ำทำยและมุมมองของผู้บริหำรในอนำคต และน ำนโยบำย“SPEED” ของ ผอ.สสว.      
ในกำรขับเคลื่อน สสว. เพ่ือพัฒนำ SME ไปสู่กำรเป็น Modernization มำจัดท ำเป็นนโยบำยองค์กร คือ       
3  Smart ได้ แก่  Smart Office / Smart Service / Smart Enterprise โดยมุ่ งหวั ง เ พ่ือให้  MSME         
ในแต่ละกลุ่มมีควำมเข้มแข็ง ซึ่งต้องมีกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐและเอกช น โดยมี
จุดมุ่งหมำยเดียวกัน นั่นคือ กำรพัฒนำ MSME ให้เติบโตเป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมเข้มแข็ง  

กำรประชุ ม ระดมควำมคิ ด เห็ น ต่ อแผนยุ ทธศำสตร์  สสว .  (Group Discussion) >>                   
เป็นกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้ทิศทำงขององค์กรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
ในทุกภำคส่วน อีกทั้งเป็นช่องทำงในกำรรับรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้
ทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นโจทย์หลักในกำรก ำหนดทิศทำง แนวทำง และก ำหนดขอบเขต 
(Scope) เป้ำหมำย KPI ของแผนยุทธศำสตร์ สสว. ให้สอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและ
เป้ำหมำยของแผนในระดับต่ำงๆ             

ผลจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นในภำพรวม Positioning : ของ สสว. ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSITIONING ของ สสว. 
• Pioneer of New Ideas (ผู้บุกเบิกแนวทางพัฒนาใหม่)  

• Catalytic Channel of Change and Development 

• Resource Person (Think-Tank และ Implementor)  
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ส่วนที่ 3   
แผนยุทธศาสตร์ สสว.ปี 2560-2565                   

(ฉบับทบทวนป ี2563-2565) 
 

 

บทที่ 7  แผนยทุธศาสตร์ สสว.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เป็นผู้ช้ีน าในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME  

สู่ความมั่งคั่งอย่างย่ังยืน 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของ สสว. 

 

พันธกิจ (Mission) 
บูรณาการและผลักดันการส่งเสรมิ MSME  

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันไดใ้นระดับสากล 
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16 | P a g e  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 >> ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA 

เป็นกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม MSME  ตำมบทบำท

ภำรกิจหลักของ สสว. โดยออกแบบกำรด ำเนินงำนจำกคุณค่ำ  (Value Proposition) เพ่ือ

ตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรคของผู้รับบริกำร มีขอบเขตกำรด ำเนินงำนภำยใต้

ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย บูรณำกำรแผนงบประมำณและติดตำมประเมินผลให้ครอบคลุม

หน่วยงำนส่งเสริม SME ของประเทศ เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ  

บูรณำกำรในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล MSME  กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจัดท ำ MSME  BIG DATA 

ซึ่งเป็นกำรขยำยฐำนข้อมูลในกลุ่ม Micro Enterprise ตลอดจนพัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์/

ประเมินผล กระทบทำงเศรษฐกิจด้ำน MSME  เพ่ือให้มีข้อมูลในกำรตัดสินใจวำงแผนก ำหนด

นโยบำย มำตรกำรและโครงกำรส่งเสริม MSME  ที่เหมำะสมกับกำรยกระดับศักยภำพธุรกิจและ

ตรงกับควำมต้องกำรของ MSME    อย่ำงแท้จริง และก ำหนด MSME  กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือต่อยอด

และส่งต่อกำรพัฒนำในแต่ละด้ำน และตอบสนองต่อควำมต้องกำรเฉพำะเรื่องที่หลำกหลำยมิติ 

เป้าประสงค์  :  สร้ำงโครงกำรส่งเสริม MSME  ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง  

(High Impact) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

กลยุทธ์/แผนงาน  

กลยุทธ์ 1.1  บูรณำกำรแผน งบประมำณและติดตำมประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงำนส่งเสริม

MSME ของประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> สสว. มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเสนอแนะนโยบำยและวำง

แผนกำรส่งเสริม MSME ของประเทศ และกำรปรับแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริม MSME ท ำให้ สสว. มี

บทบำทมำกข้ึน ประกอบกับเป็นวำระแห่งชำติและมีแผนปฏิรูปประเทศรองรับ และมีกำรบริหำร

งบประมำณในลักษณะกองทุนที่มีควำมคล่องตัว สสว. จึงได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำภำพหลักในกำร

จัดท ำงบประมำณบูรณำกำรในกำรส่งเสริม SME เป็นกลไกในกำรประสำนควำมร่วมมือร่วมกับ

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม MSME ของประเทศ ให้มีเป้ำหมำยที่

สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน โดยผ่ำนกลไกกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรในกำรส่งเสริม  

MSME ตลอดจนติดตำมประเมินผลกำรส่งเสริม MSME ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือใช้

ประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ SMEs ของประเทศ 
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กลยุทธ์ 1.2   สร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม MSME  ทั้งในและต่ำงประเทศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ >> เพ่ือด ำเนินกิจกรรมตำมพันธกิจของรัฐบำลในด้ำนกำร

ส่งเสริม MSME  ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทยในด้ำนต่ำงๆ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรสร้ำงพันธมิตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งใน 
และต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบ  รวมถึงกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพในกำร
ด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศให้แก่ผู้ประกอบกำรไทยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรกับส่งเสริม MSME 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลให้รองรับ MSME BIG DATA 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ >>  เนื่องจำก MSME เป็นวำระแห่งชำติและมีแผนกำรปฏิรูป

ประเทศรองรับ และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร MSME ให้เป็น
ศูนย์กลำงข้อมูล MSME และปรับปรุงข้อมูลโครงสร้ำงข้อมูลในมิติต่ำง ๆ เพ่ือวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ของผู้ประกอบกำรในรำยพ้ืนที่และรำยสำขำ ในประเด็นต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนและส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือกับ MSME ให้ตรงกับควำมต้องกำร  

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์/ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจด้ำน MSME 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ >> ผู้ประกอบกำร MSME เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนั้น สสว. จ ำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจที่ส ำคัญ และคำดกำรณ์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่
ส่งผลกระทบต่อ MSME โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในระดับมหภำคและรำยสำขำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินภำรกิจหลักในกำรจัดท ำและเสนอแนะนโยบำย และแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและป้องกันปัญหำต่ำงๆ ของ MSME ได้อย่ำงทันท่วงที และก ำหนดแนวทำง
มำตรกำรเพื่อยกระดับให้ MSME ให้สำมำรถแข่งขันและพัฒนำสู่สำกลได้  

ตัวช้ีวัดผลผลิต  

o เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม MSME ไม่น้อยกว่ำ 29 เครือข่ำย/ปี 
o พัฒนำฐำนข้อมูล MSME จ ำนวน 6 ด้ำน 

o พัฒนำเครื่องมือในกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจ /น ำไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 1 Model /ป ี

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  

o หน่วยงำนที่น ำแผนกำรส่งเสริมไปใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำรส่งเสริม MSME 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยงำน ในปี 2565 

o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว. มีศักยภำพ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70-80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 >> พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 

เป็นกำรส่งเสริม MSME และเศรษฐกิจชุมชน ผ่ำนกลไกต่ำงๆ โดยออกแบบกำร

ด ำเนินงำนจำกคุณค่ำ (Value Proposition) เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรค

ของผู้รับบริกำร มีขอบเขตกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร

เติบโตของ MSME   มีกำรก ำหนดนิยำม หลักเกณฑ์กำรประเมินศักยภำพ MSME  ปรับปรุง 

กฎหมำย ระเบียบให้ง่ำยต่อกำรท ำธุรกิจ  พัฒนำกำรส่งเสริม MSME  อย่ำงเป็นระบบ ยกระดับ

กำรให้บริกำรของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐ ในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อย 

ให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน ได้รับองค์ควำมรู้ ในกำรด ำเนินธุรกิจและด ำเนินมำตรกำรตำมนโยบำย

รัฐบำลรวมถึงกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ปรึกษำ เพ่ือพัฒนำปัจจัยเอ้ือที่จ ำเป็นให้ MSME ได้รับกำร

บริกำรอย่ำงทั่วถึง ซึ่ง สสว. เน้นกลุ่ม Micro Enterprise เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำ

กลุ่มเป้ำหมำยให้มีศักยภำพเพ่ิมขึ้น ช่วยสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับผู้ประกอบกำรระดับชุมชนและ

ระดับภูมิภำคและเศรษฐกิจชุมชน  

เป้าประสงค์ :  เพ่ือเชื่อมโยงมำตรกำรภำครัฐแก่ MSME อย่ำงทั่วถึง 

กลยุทธ์/แผนงาน  

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำปัจจัยเอ้ือต่อกำรเติบโตของ MSME  

วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์   >> ตำม พ.ร .บ .ส่ ง เสริม  SME ก ำหนดให้  สสว .  

มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเสนอแนะนโยบำยและวำงแผนกำรส่งเสริม SME ของประเทศ และกำร

ปรับแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริม SME ท ำให้ สสว. มีบทบำทในกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบ

ต่อกำรประกอบธุรกิจของ MSME ให้มีกลไกที่อยู่ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของ 

MSME ในกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม กฎหมำย กฎ ระเบียบ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร

ประกอบธุรกิจ โดยกำรศึกษำพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินศักยภำพของผู้ประกอบกำร ในมิติต่ำงๆ 

(MSME Scoring) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ หำก MSME ได้รับกำร

ปรับปรุงพัฒนำให้อยู่ในรูปแบบที่เหมำะสมจะช่วยให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจและเติบโตได้  
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กลยุทธ์ 2.2  ยกระดับกำรให้บริกำรของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำศูนย์ OSS ให้เป็นกลไกและช่องทำงในกำรให้

ข้อมูลและให้บริกำรกับ MSME โดยท ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ 

ให้บริกำรปรึกษำแนะน ำด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงในกำรรับควำมต้องกำรกำรได้รับควำม

ช่วยเหลือของ MSME ส่งต่อและประสำนงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั้งในระดับ

ภูมิภำคและทุกจังหวัด อีกทั้งพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์และ Online based / 

Internet platform กำรให้บริกำรอย่ำงเหมำะสมผ่ำนระบบกำรให้บริกำร โดย SME ONE จะได้

พัฒนำให้เป็น SME Portal ที่สำมำรถให้บริกำรข้อมูลแก่ MSME ทุกขนำดและคลอบคลุมทุก

พ้ืนที่  ซึ่งจะช่วยให้ MSME ไทย มีโอกำสในกำรเข้ำถึง ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกิจและ

เข้ำถึงข้อมูลบริกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่มีอยู่ได้อย่ำงทั่วถึง  และ SME Connext เป็นเครื่องมือ

ในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำว องค์ควำมรู้ ข้อมูลกิจกรรมต่ำงๆ ของ สสว. และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ รวมถึง

เป็นช่องทำงต่อยอดธุรกิจให้กับ MSME จะช่วยส่งเสริมและสร้ำงศักยภำพให้กับผู้ประกอบกำร 

อีกท้ังสนับสนุนและเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐบำล เช่น กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบกำร 

โดยเฉพำะกลุ่ม  Micro ให้ได้รับกำรช่วยเหลือในกำรประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้

ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงและสำมำรถใช้บริกำรของภำครัฐและเอกชนได้  

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำเครือข่ำยที่ปรึกษำ/เครือข่ำยกำรให้บริกำร  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำผู้ให้บริกำร (Service Provider) ซึ่งเป็นกลไกใน

กำรพัฒนำและช่วยแก้ไขในกำรบริหำรจัดกำรของ MSME ให้ดีขึ้น  โดยร่วมกับภำครัฐและเอกชน 

เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจ และสร้ำงพันธมิตรและควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ  

เพ่ือกำรส่งเสริม MSME อย่ำงเป็นระบบ  

ตัวช้ีวัดผลผลิต  
o ยกระดับของศูนย์ให้บริกำร MSME ไม่น้อยกว่ำ 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด 
o MSME ได้รับกำรบริกำรข้อมูลองค์ควำมรู้ไม่น้อยกว่ำ 184,000 รำย/ปี 
o มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรให้บริกำร MSME ด้วย ICT, SME Connext, SME ONE 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว. มี

ศักยภำพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70-80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 >> สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล  

เป็นกำรพัฒนำและต่อยอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรโดยออกแบบด ำเนินงำนจำก

คุณค่ำ (Value Proposition) เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรคของผู้รับบริกำร 

ประกอบด้วย กำรส่งเสริมกำรเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ บ่ม

เพำะธุรกิจให้ผู้ประกอบกำรมีคุณภำพ ในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 

ปี ให้เข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำธุรกิจในช่วง Startup และให้มีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ  

ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้รวมกลุ่มและก้ำวสู่สำกล (Internationalization) โดยกำรส่งเสริมกำร

รวมกลุ่มของผู้ประกอบกำรเพ่ือผนึกก ำลังเป็นเครือข่ำยพันธมิตรที่มีควำมเข้มแข็งสำมำรถแข่งขัน

กันในระดับห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain Competitiveness) อีกทั้งส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มี

มำตรฐำนทั้งในและต่ำงประเทศ และสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของผู้ประกอบกำรในปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพพร้อมก้ำวเข้ำสู่สำกล 

กำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation) 

โดยกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงสรรค์มูลค่ำ รวมทั้งกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร ผลิตภัณฑ์ 

ให้มีมูลค่ำเพ่ิมและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับสำกลได้   

เป้าประสงค์ :  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้ MSME เติบโตได้ตำมวงจรธุรกิจ (Business 

Life Cycle) 

กลยุทธ์/แผนงาน  

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมกำรเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)    

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >>   ด้วย สสว. ได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดท ำ

งบประมำณบูรณำกำรในกำรส่งเสริม SME จึงมีแนวคิดในกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเริ่มต้นธุรกิจได้ ให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจ

ได้อย่ำงเป็นระบบและเป็นมืออำชีพ ให้ได้รับกำรพัฒนำในกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำน

องค์ควำมรู้  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำธุรกิจให้เกิด 

High Value ทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ อีกทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบกำรให้มีควำม

แข็งแรงในกำรจัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยำว  

 



 

  

21 | P a g e  
 

กลยุทธ์  3.2  ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้ำวสู่สำกล ( Internationalization)  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >>  ด้วย สสว. ได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดท ำ

งบประมำณบูรณำกำรในกำรส่งเสริม SME จึงมีแนวคิดในกำรส่งเสริมให้ MSME มีกำร

รวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมเข้มแข็ง  ให้เกิดกำรรวมกลุ่ม

หรือกำรสร้ำงเครือข่ำยจะช่วยให้ SME มีควำมเชื่อมโยงทำงธุรกิจที่เกื้อหนุนกันได้ มี

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมรู้ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ อีกท้ังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม

และปรับตัวในกำรด ำเนินธุรกิจให้มีควำมเป็นสำกล (SMEs Internationalization) 

เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้อย่ำงยั่งยืน ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม 

(Trend, Life Style) ที่เปลี่ยนแปลงและเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ MSME มำกขึ้น 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทัลและกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
(Business Transformation) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> สสว. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดท ำงบประมำณบูรณำกำร
ในกำรส่งเสริม SME จึงมีแนวคิดในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อน MSME ให้สำมำรถยกระดับและ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ยุค 4.0 ผ่ำนกำรให้ควำมรู้โดยกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลต่ำงๆ กำรให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำและช่วยยกระดับผู้ประกอบกำร MSME 
ให้สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สำมำรถแก้ไขปัญหำและวำงรำกฐำนเพ่ือ
พัฒนำธุรกิจให้มีกำรปรับเปลี่ยน(Transforming) และก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
เพ่ือกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม (Trend, Life 
Style) ที่เปลี่ยนแปลงและเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ MSME มำกขึ้น 
ตัวช้ีวัดผลผลิต  
o MSME ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 10,000 รำย 
o คลัสเตอร์ที่ได้รับกำรเพ่ิมศักยภำพ 30 คลัสเตอร์/ปี 
o MSME ได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 820 รำย 
o MSME ได้รับกำรส่งเสริมสู่สำกล 6,000 รำย 
o MSME มีกำรน ำนวัตกรรม/เทคโนโลยี / ดิจิทัล มำใช้ในกำรพัฒนำธุรกิจไม่

น้อยกว่ำ 20,000 รำย 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว. มี

ศักยภำพเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70-80 
 



 

  

22 | P a g e  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 >> เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง(High Performance Agency) 

เป็นกำรพัฒนำองค์กรให้มีศักยภำพและมีมำตรฐำน โดยออกแบบกำรด ำเนินงำนจำก

คุณค่ำ (Value Proposition) เพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและปัญหำอุปสรรคของผู้รับบริกำร มี

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับภำรกิจ และมีควำม

สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ  แผนปฎิรูปประเทศ กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถรองรับภำรกิจขององค์กร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (KM) ส่งเสริมและพัฒนำทักษะของ

บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตำมบทบำทของในแต่ละต ำแหน่ง (Competency) รวมทั้งกำรสร้ำง

แรงจูงใจในกำรท ำงำนให้มีกำรเติบโตตำมเส้นทำงสำยอำชีพ (Career Path) กำรให้ควำมส ำคัญ

กับกระบวนกำร (Process) ก ำหนดและปรับปรุงระบบงำนภำยในองค์กรให้ทันสมัย ยกระดับกำร

บริหำรจัดกำรสู่ Smart Office เพ่ือให้กำรท ำงำนสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และส่งเสริมกำร

น ำ Technology ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ

ข้อบังคับภำยในองค์กร ตลอดจนกำรผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล โดย

ศึกษำและพัฒนำกำรวำงแผนองค์กรอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์(PR) เพ่ือสร้ำงกำร

รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สสว. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงและบริหำรงำนมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ :  พัฒนำองค์กรและบุคลำกรให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ พร้อมตอบสนอง

ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 

กลยุทธ์/แผนงาน  

กลยุทธ์ 4.1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจขององค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีกำร

ด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำบุคลำกรของ 

สสว. ให้มีสมรรถนะหลัก มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ผู้ประกอบกำร MSME  ให้มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น และต้องม ี

กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม (Trend, Life Style) ที่

เปลี่ยนแปลงและเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SME มำกขึ้น 

 

 

 



 

  

23 | P a g e  
 

กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่ Smart Office  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำระบบงำนภำยในองค์กรให้ทันสมัย 

ส่งเสริมกำรน ำระบบกำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ทุกคนในองค์กร

สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันภำยในองค์กรแบบบูรณำกำรร่วมกัน เพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวก รวดเร็ว สำมำรถลดขั้นตอนปฏิบัติ ส่งผลต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ของพนักงำนสูงขึ้น ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม (Trend, Life Style) ที่เปลี่ยนแปลง

และเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SME มำกขึ้น 

กลยุทธ์ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  >> เพ่ือพัฒนำระบบกลไก กำรบริหำรจัดกำร

พัฒนำบุคคล กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้  กำรท ำงำนภำยในองค์กร และใช้  

Technology ที่ทันสมัย และน ำมำสู่กำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรอย่ำงเป็น

ระบบ มีกำรด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนควำมถูกต้อง และปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้อง

กับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันสมัยขึ้น สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ สสว. 

อย่ำงทั่วถึงส่งผลต่อภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นต่อ สสว. ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม

โปร่งใสและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดผลผลิต  

o ค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนของผลกำรประเมิน Core Competencyร้อยละ 5/ปี 

o ปรับปรุงระบบปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้ทันสมัยไม่น้อยกว่ำ 6 ระบบ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  

o ร้อยละของผู้ประกอบกำรได้รับควำมช่วยเหลือและพัฒนำจำก สสว. มี

ศักยภำพเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70-80 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2563-2565 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์/แผนงาน  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ยกระดับการบูรณา

การ MSME ของ
ประเทศ ด้วย BIG 
DATA 

 

1.1  บูรณำกำรแผนงบประมำณ
และติดตำมประเมินผลให้
ครอบคลุมหน่วยงำนส่งเสริม 
MSME ของประเทศ 

1) หน่วยงำนที่น ำแผนกำร
ส่งเสริมไปใช้เป็นแนวทำงเพ่ือกำร
ส่งเสริม MSME 10 หน่วยงำน 

3 หน่วยงำน  
(รวม 6 หน่วยงำน)  

2 หน่วยงำน  
(รวม 8 หน่วยงำน) 

2 หน่วยงำน  
(รวม 10 หน่วยงำน)  

2) หน่วยงำนที่เข้ำร่วม
กระบวนกำรติดตำมประเมินผล 
เพ่ิมข้ึน 5 หน่วยงำน 

1 หน่วยงำน  
(รวม 3 หน่วยงำน) 

1 หน่วยงำน  
(รวม 4 หน่วยงำน) 

1 หน่วยงำน  
(รวม 5 หน่วยงำน) 

1.2 สร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริม MSME ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

3) เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริม MSME 29 เครือข่ำย/ปี 

29 เครือข่ำย 29 เครือข่ำย 29 เครือข่ำย 

1.3 พัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ให้รองรับ MSME BIG DATA 

4) พัฒนำฐำนข้อมูล MSME      
6 ด้ำน 

4 ด้ำนและกำร
เชื่อมโยง 

5 ด้ำน(ผู้รับบริกำร) 6 ด้ำน(มำตรฐำน) 

1.4 พัฒนำเครื่องมือในกำร
วิเครำะห์/ประเมินผลกระทบทำง 
เศรษฐกิจด้ำน MSME  

5) พัฒนำเครื่องมือในกำร
วิเครำะห์และประเมินผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจ/น ำไปใช้ประโยชน์ 
1 เรื่อง 

 1 เรื่อง  1 Model 1เรื่อง 

6) รำยงำนวิจัยและประเมินผล
ทำงเศรษฐกิจของ MSME 
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ 3 เรื่อง/ปี 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์/แผนงาน  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2. พัฒนากลไกการส่งเสริมให้
เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

2.1  พัฒนำปัจจัยเอ้ือต่อกำร
เติบโตของ MSME 

1) มีเกณฑ์กำรประเมินศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร (MSME Scoring) 
1 เรื่อง/ปี  

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

2) กำรศึกษำปรับปรุง กฎหมำย 
ระเบียบให้ง่ำยต่อกำรท ำธุรกิจ 1 
เรื่อง/ปี 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

2.2  ยกระดับกำรให้บริกำรของ
ศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำย
ของรัฐ 

3) ยกระดับของศูนย์ให้บริกำร 
MSME จ ำนวน 18 ศูนย ์

 4 ศูนย ์
กลุ่มจังหวัด 

(รวม 9 ศูนย์ฯ) 

4 ศูนย ์
กลุ่มจังหวัด 

(รวม 13 ศูนย์ฯ) 

5 ศูนย ์
กลุ่มจังหวัด 

(รวม 18 ศูนย์ฯ) 
4) MSME ได้รับกำรบริกำรข้อมูล
องค์ควำมรู้ 184,000 รำย/ปี 

184,000 รำย 184,000 รำย 184,000 รำย 

2.2  ยกระดับกำรให้บริกำรของ
ศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบำย
ของรัฐ 

5) มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำร
ให้บริกำร MSME ด้วย ICT , 
SME Conncxt, SME ONE  
2 ระบบ/ปี 

2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 

2.3  พัฒนำเครือข่ำยที่ปรึกษำ/
เครือข่ำยกำรให้บริกำร 

6) จ ำนวนที่ปรึกษำในระบบ
เพ่ิมข้ึน 800 รำย/ปี 

800 รำย 800 รำย 800 รำย 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์/แผนงาน  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. สร้างสังคมผู้ประกอบการ
ให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

3.1 ส่งเสริมกำรเริ่มต้นธุรกิจ 
(Early Stage/Startup) 

1) จ ำนวน MSME ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรเริ่มต้นธุรกิจ         
ไม่น้อยกว่ำ 10,000 รำย 

3,300 รำย 
 

3,300 รำย 3,400 รำย 

3.2  ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่ม
และก้ำวสู่สำกล
(Internationalization) 

2) เครือข่ำยของคลัสเตอร์ที่ได้รับกำร
เพ่ิมศักยภำพ 30 คลัสเตอร์/ปี 

30 คลัสเตอร์ 30 คลัสเตอร์ 30 คลัสเตอร์ 

3) MSME ที่ได้รับกำรยกระดับ
มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำ 820 รำย 

220 รำย 300 รำย 300 รำย 

4. MSME ได้รับกำรส่งเสริมสู่สำกล 
ไม่น้อยกว่ำ 6,000 รำย 

2,000 รำย 2,000 รำย 2,000 รำย 

3.3 ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม /
เทคโนโลยี ดิจิทัลและกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
(Business Transformation) 

5)  MSME ที่มีกำรน ำนวัตกรรม /
เทคโนโลยี ดิจิทัล มำใช้ในกำรพัฒนำ
ธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 รำย 

6,900 รำย 6,900 รำย 6,200 รำย 
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กลยุทธ์/แผนงาน  ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4. เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง(High 
Performance Agency) 

4.1 ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้
สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจองค์กร 

1)  ค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนของผลกำร
ประเมิน Core Competency 
ร้อยละ 5/ปี 

 ร้อยละ 5  ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 

4.2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู่  
Smart Office 

2) ปรับปรุงระบบปฏิบัติงำน
ภำยในองค์กรให้ทันสมัย 6 ระบบ 

4 ระบบ 5 ระบบ 6 ระบบ 

4.3  ผลักดันองค์กรให้เน้น
ประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล 

3)  ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 3 หน่วยงำน/ปี 

3 หน่วยงำน 3 หน่วยงำน 3 หน่วยงำน 

4.3  ผลักดันองค์กรให้เน้น
ประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล 

4) จ ำนวนรำยงำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินของ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำก สสว. 2 เรื่อง/ป ี

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 

5) ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำ 80 /ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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youtube.com/Osmep Channel Sme.go.th 

info@sme.go.th 

twitter.com/

osmep 

 

facebook.com/

osmep โทรศัพท์ : 1301 

โทรสาร : 0-2273-8850 


