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วิสัยทัศน์   "เปน็ผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความมั่งค่ังอยา่งยั่งยนื”

พันธกิจ  บรูณาการ และผลักดนัการส่งเสรมิ MSME ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพ่ือให้ MSME สามารถเตบิโตและแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

สนับสนุนและส่งเสรมิผู้ประกอบการก่อให้เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจไมน้่อยกว่า 3,000 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการบูรณาการ MSME 

ของประเทศ ด้วย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง

MSME และเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3 
สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโต

และก้าวสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

(High Performance Agency)

สร้างการส่งเสริม MSME ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจสูง (High Impact) 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เชื่อมโยงมาตรการภาครัฐแก่ 
MSME อย่างทั่วถึง

เพิ่มขีดความสามารถให้ MSME 
เติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ 
(Business Life Cycle) 

พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับพร้อม

ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการวัต
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1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตาม
ประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม 
MSME ของประเทศ

1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้ง
ในและต่างประเทศ

1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ 
MSME BIG DATA

1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผล
กระทบทาง เศรษฐกิจด้าน MSME  

2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ 
MSME  

2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS 
และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐ

2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา/เครือข่ายการ
ให้บริการ

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ
(Early Stage/Startup)

3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล
(Internationalization)

3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม / เทคโนโลยี 
ดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
(Business Transformation)

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจองค์กร

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office

4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผล
และมีธรรมาภิบาล

82,973,000    บาท 116,823,400 บาท 639,949,900 บาท 42,912,100   บาท

งบ
ปร

ะม
าณ งบประมาณรวมจ านวน 1,188,738,000  บาท   ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ค่าใช้จ่ายอ านวยการและรายจ่ายขั้นต่ า จ านวน 306,079,600  บาท



ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับการบรูณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA

งบประมาณ (บาท)

 ป ี2563

1 งานจัดท าแผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                   4,000,000  1 แผน ฝนผ.

2 งานจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา รายพื้นที่                   5,625,000  1 แผน /  2 เร่ือง ฝนผ.

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคล่ือนแผนส่งเสริมSME                   4,000,000  1 เร่ือง ฝนผ.

4 โครงการจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที่ 5                   3,000,000  1 เร่ือง ฝนผ.

5 งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME                 11,000,000  4 เร่ือง / 1 ระบบ ฝตป.(ภร)

6 งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ                   5,000,000  13 เครือข่าย

7 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ                   8,000,000  12 เครือข่าย / 250 ราย

8 งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group : 
ASEAN SMEWG)

                15,000,000  4 เครือข่าย / 6 เร่ือง / 3,000 ราย

1.3 พฒันาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ใหร้องรับ MSME BIG DATA

9 งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย                 11,000,000  3 ระบบ / 1 เร่ือง ฝขท.

10 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับ SME                   4,000,000  1 เร่ือง / 200 ราย ฝนผ.

11 งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปี                   3,000,000  1 เร่ือง ฝวต.

12 งานจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                   6,848,000  1 เร่ือง ฝวต.

13 โครงการส ารวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Survey)                   2,500,000  1 เร่ือง ฝวต.

 ตัวชีว้ัด

ฝรท.

1.4 พฒันาเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห/์ประเมินผลกระทบทาง 
เศรษฐกิจด้าน MSME

1.2 สร้างความร่วมมือในการ
ส่งเสริม MSME ทั้งในและ

ต่างประเทศ

1.1  บรูณาการแผนงบประมาณ
และติดตามประเมินผลให้
ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม 
MSME ของประเทศ

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี2563 ของ สสว.  ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 และตัวชีว้ัด

 >>  เปา้ประสงค์ : สร้างการส่งเสริม MSME ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง  
(High Impact) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กลยุทธ/์แผนงาน

 กลุ่มเปา้หมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ชือ่งาน/โครงการ

หน้าที่ 1



ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมใหเ้ข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน >>  เปา้ประสงค์ : เชือ่มโยงมาตรการภาครัฐแก่ MSME อย่างทั่วถึง

งบประมาณ (บาท)

 ป ี2563

14 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือ SME (SME Credit Rating)              8,000,000  2 เร่ือง / 400 ราย ฝรท.

15 โครงการศึกษากฎหมายที่เอือ้และลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME              2,000,000  1 เร่ือง ฝกม.

17 งานพฒันาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 5,000,000              4,000 ราย/1 คลังข้อมูล(ระบบ) ฝตป.(คก)

18 โครงการพฒันาระบบ SME Connext              2,500,000  1 ฐานข้อมูล /ระบบ ฝอก.

19 โครงการพฒันา SME PORTAL และระบบการใหบ้ริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม              7,587,400  1 ฐานข้อมูล / 2 ระบบ ฝนผ.

20 โครงการ Train the Coach 10,500,000            1,320 ราย ฝตป.(คก)

21 โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพฒันาระบบผู้ใหบ้ริการทางธุรกิจ (Service Provider) 10,500,000            205 ราย ฝนผ.

 ตัวชีว้ัด

 180,200 ราย / 200 หน่วยงาน /  77 จังหวัด           70,736,000 

2.3  พฒันาเครือข่ายที่
ปรึกษา/เครือข่ายการ
ใหบ้ริการ

ฝตป.(คก)

ผู้รับ
ผิดชอบ

16 โครงการศูนย์ใหบ้ริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)

2.1  พฒันาปจัจัยเอือ้ต่อ
การเติบโตของ MSME

2.2  ยกระดับการ

ใหบ้ริการของศูนย์ OSS 
และเชื่อมโยงนโยบาย
ของรัฐ

2.2  ยกระดับการ
ใหบ้ริการของศูนย์ OSS 

และเชื่อมโยงนโยบาย
ของรัฐ

 กลุ่มเปา้หมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพ้ืนที่และผู้ประกอบการ MSME 

ชือ่งาน/โครงการกลยุทธ/์แผนงาน

หน้าที่ 2



ยุทธศาสตร์ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการใหเ้ติบโตและก้าวสู่สากล

งบประมาณ (บาท)
 ป ี2563

22 โครงการพฒันาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)        119,175,000  9,000 ราย ฝสส.

23 โครงการพฒันาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ           5,000,000   230 ราย ฝปค.

24 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME         60,000,000  4,080 ราย / 30 เครือข่าย ฝสส.

25 โครงการประกวด SME National Awards         11,000,000  2 งาน / 2,080 ราย / 300 กิจการ ฝปค.

26 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย(โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและ
เคร่ืองด่ืม)

16,954,100         1,700 ราย / 150 ผลิตภณัฑ์ ฝปค.

27 โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) 114,381,900       6,000 ราย / 2,000 กิจการ ฝปค.

28 โครงการส่งเสริมและพฒันา SMEs ด้วยระบบบญัชีเดียว 22,662,000          3,100 ราย ฝปค.

29 โครงการพฒันาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)         49,962,500  562 ราย / 462 ผลิตภณัฑ์ / 462 สถาน
ประกอบการ (กิจการ)

ฝปค.

30 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 20,000,000         1,000 ราย / 1,000 ผลิตภณัฑ์ ฝสส.

31 โครงการพฒันาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME (โครงการพฒันา
ช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME)

49,781,700         2,000 ราย / 2,000 กิจการ / 2,000 คู่ ฝปค.

32 โครงการยกระดับธุรกิจเร่ิมต้น (Boost Up New Entrepreneurs)         19,189,000  500 ราย ฝสส.

33 โครงการพนัธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยัง่ยืนในการแข่งขัน (Born Strong)         13,457,100  30 ราย /  40 ผลิตภณัฑ์ ฝสส.

34 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing (โครงการส่งเสริมพฒันาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ SME)

110,000,000       14,405 ราย ฝปค.

35 โครงการปั้นดาว 21,234,600         240 ราย ฝปค.

36 โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 7,152,000           100 สหกรณ์ (กิจการ) / 
2 เครือข่าย / 50 ผลิตภณัฑ์

ฝตป.คก.

 ตัวชีว้ัด

3.2  ส่งเสริม MSME ให้
รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล

(Internationalization)

3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม /
เทคโนโลยี ดิจิทลัและการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ
(Business Transformation)

ผู้รับ
ผิดชอบ

3.1 ส่งเสริมการเร่ิมต้นธุรกิจ 
(Early Stage/Startup)

>>  เปา้ประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถให ้MSME เติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ 
(Business Life Cycle)

กลยุทธ/์แผนงาน ชือ่งาน/โครงการ

 กลุ่มเปา้หมาย : ผู้ประกอบการ MSME รายประเด็นและเฉพาะกลุ่ม 

หน้าที่ 3



ยุทธศาสตร์ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรใหม้ีสมรรถนะสูง(High Performance Agency)

 งบประมาณ (บาท)
 ป ี2563

4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจองค์กร

37 งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์             5,870,000  245 ราย ฝทบ.

38 งานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             3,600,000  1 ระบบ ฝขท.

39 งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการส านักงาน Smart Office             5,000,000  4 ระบบ ฝขท.

40 งานสนับนุนและวางแผนองค์กร 4,600,000            3 เร่ือง / 1 ระบบ ฝกก.

41  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 16,842,100          1 เร่ือง / 160 คร้ัง ฝอก.

42 งานบริหารจัดการกองทนุร่วมลงทนุ             2,000,000   1 เร่ือง ฝสส.ทป.

43 โครงการบริหารจัดการ อุดหนุนและสนับสนุนเงินทนุใหแ้ก่ SME             5,000,000  1 เร่ือง / 1 ระบบ ฝอก.บง

306,079,600         ฝบก.

348,991,700       งบประมาณรวมจ านวน

4.3  ผลักดันองค์กรใหเ้น้น
ประสิทธิผลและมีธรรมาภบิาล

ค่าใช้จ่ายอ านวยการและรายจ่ายขัน้ต่ า

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office

 ตัวชีว้ัด

 >>  เปา้ประสงค์ : พัฒนาองค์กรและบคุลากรใหม้ีมาตรฐานเปน็ที่
ยอมรับพร้อมตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ

กลยุทธ/์แผนงาน ชือ่งาน/โครงการ

 กลุ่มเปา้หมาย : บคุลากร สสว.

ผู้รับ
ผิดชอบ
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