
แผนปฏบิัติการประจ าปี  2563 ของ สสว.

วิสัยทัศน์   "เป็นผู้ชีน้ าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความมัง่ค่ังอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ  บรูณาการ และผลักดนัการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ MSME สามารถเตบิโตและแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 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

ถุป
ระ

สง
ค์/

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์ส
สว

.
กล

ยุท
ธ์/

แผ
นง

าน
ผล

ลัพ
ธ์

1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและตดิตาม
ประเมินผลให้ครอบคลุมหนว่ยงานส่งเสรมิ 
MSME ของประเทศ

1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้ง
ในและต่างประเทศ

1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรบั 
MSME BIG DATA

1.4 พัฒนาเครือ่งมือในการวิเคราะห์/ประเมินผล
กระทบทาง เศรษฐกิจด้าน MSME  

2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเตบิโตของ 
MSME  

2.2 ยกระดับการให้บริการของศนูย์ OSS 
และเชื่อมโยงนโยบายของรฐั

2.3 พัฒนาเครอืข่ายที่ปรึกษา/เครอืข่าย
การให้บริการ

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกจิ
(Early Stage/Startup)

3.2 ส่งเสริม MSME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่
สากล(Internationalization)

3.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม / เทคโนโลยี 
ดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
(Business Transformation)

4.1 ปรับโครงสรา้งองคก์รให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกจิ
องค์กร

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office

4.3 ผลักดันองคก์รให้เนน้ประสิทธิผล

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   

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

ร้อยละของผู้ประกอบการไดร้ับความช่วยเหลือและพฒันาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ค่าใช้จ่ายอ านวยการและรายจ่ายขั้นต่ า 
จ านวน 306,079,600  บาท



ยทุธศาสตร์ 1 ยกระดบัการบรูณาการ MSME ของประเทศ ดว้ย BIG DATA

งบบคุลากร
1 งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประจ าปี จ านวน 1 แผน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบูร

ณาการการด าเนินงานส่งเสริม SME 35 

หน่วยงาน

         -   

2 งานจัดท ายุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา 

รายพ้ืนท่ี

1. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพ้ืนท่ี/รายประเด็น  1 แผน

2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพ้ืนท่ี/รายประเด็น 2 เร่ือง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

น าแผนไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินงาน 30 หน่วยงาน

         -   

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารและขับเคล่ือนแผนส่งเสริม

SME

1.รายงานผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ

ขับเคล่ือนแผนการส่งเสริม SME จ านวน 1 เร่ือง

2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารและขับเคล่ือนแผนการส่งเสริม SME จ านวน 1 เร่ือง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม SME

 น ารายงานการศึกษา / ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายไปประยุกต์ใช้ จ านวน 10 

หน่วยงาน

         -   

4 โครงการจัดท าแผนการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ฉบับท่ี 5

รายงานการศึกษาข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 1 เร่ือง

สสว. มีข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ฉบับท่ี 5 ท่ีดี 1 เร่ือง

         -   

5 งานบูรณาการการส่งเสริม SME 

อย่างเป็นระบบ

หน่วยงานท่ีน าแผนการส่งเสริมไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือการ

ส่งเสริม MSME  3 หน่วยงาน

หน่วยงานท่ีน าแผนการส่งเสริมไปใช้เป็น

แนวทางเพ่ือการส่งเสริม MSME  3 

หน่วยงาน

         -   

6 งานติดตามและประเมินผลโครงการ

ส่งเสริม SME

1 รายงานการติดตามผลการส่งเสริม SME รายไตรมาส 

จ านวน 1 เร่ือง    

2 รายงานการประเมินผลโครงการงบประมาณบูรณาการ ปี 

2562-2563 จ านวน 1 เร่ือง  

3 รายงานการประเมินผลความย่ังยืนของธุรกิจ SME จ านวน

 1 เร่ือง   

4 รายงานการประเมินผลคร่ึงแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4

 จ านวน 1 เร่ือง

5 ระบบการติดตามการด าเนินงานโครงการ และ

ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ระบบ

 1. ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้

รายงานผลการติดตามและประเมินผล ไป

ต่อยอดพัฒนางานส่งเสริม SME ของตน  

60 หน่วยงาน

2. ฐานข้อมูลการบริหารโครงการและ

ผู้รับบริการ 1 ฐานข้อมูล

         -   

7 งานพัฒนาการติดตามและ

ประเมินผลการส่งเสริม SME

 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผล เพ่ิมข้ึน 

1 หน่วยงาน

 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกระบวนการติดตาม

ประเมินผล เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยงาน

         -   

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

กลยทุธ์/

แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่าเปา้หมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)

 กลุม่เปา้หมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและตา่งประเทศ

1.1  บูรณาการ

แผน

งบประมาณและ

ติดตาม

ประเมินผลให้

ครอบคลุม

หน่วยงาน

ส่งเสริม MSME

 ของประเทศ

1) หน่วยงานท่ีน า

แผนการส่งเสริม

ไปใช้เป็นแนวทาง

เพ่ือการส่งเสริม 

MSME

จ านวนหน่วยงาน ท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ี

แจ้งว่ามีการน าข้อมูลจาก

การจัดท าแผนไปใช้

ประโยชน์ หรือ น าแผนไป

ใช้ในการด าเนินงาน ด้วย

การสอบถามอย่างเป็น

ทางการไปยังหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

3 หน่วยงาน

 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้า

ร่วมกระบวนการติดตาม

ประเมินผล โดยการเข้าสู่

ระบบติดตามประเมินผล 

หรือสนับสนุนข้อมูลการ

ด าเนินงานท่ีเก่ียวกับ SME 

เพ่ิมข้ึน

1 หน่วยงาน2) หน่วยงานท่ีเข้า

ร่วมกระบวนการ

ติดตาม

ประเมินผล เพ่ิมข้ึน

หน้าท่ี 1



งบบคุลากร

กลยทุธ์/

แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่าเปา้หมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)

8 งานด าเนินการตามกรอบความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

1. การด าเนินการเป็นผู้แทนไทยในเวทีการประชุมระหว่าง

ประเทศ และการประชุมกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคตาม

พันธกรณี และเวทีเจราจา/หารือหน่วยงานในประเทศท่ี

เก่ียวข้องเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายการส่งเสริม SMEs ใน

กรอบการเจรจาหลัก และกรอบการเจรจาร่วมกับรัฐบาลไทย 

 จ านวน 13 เครือข่าย

2.ด าเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองจากความร่วมมือด้านการส่งเสริม 

SMEs ในระดับระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค เช่น การ

เป็นเจ้าภาพร่วม การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/

ประชุมเชิงปฏิบัติการ/งานการศึกษา/งานวิจัย จ านวน 4 เร่ือง

3. การให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ ผลการศึกษา/วิจัย 

สถานการณ์และการส่งเสริม SMEs ไทย และ SMEของ

ต่างประเทศ จ านวน 10 คร้ัง

1. ข้อมูล องค์ความรู้ ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐาน 

กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ และการ

ส่งเสริม SMEs ภายใต้การด าเนินการใน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ  จ านวน 10 

เร่ือง

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม รับรู้ข้อมูล แผนงาน รายงาน 

ข้อเสนอแนะ การประเมิน/ปัญหา/

อุปสรรค การส่งเสริม SMEs ไทย/SMEs 

ต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติอย่างบูรณาการ  จ านวน 10 

หน่วยงาน 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ

         -   

9 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

 1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย จ านวน 12 เครือข่าย

2. ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายไม่

น้อยกว่า 250 ราย

3. ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชนต่างประเทศ จ านวน 2 ข้อตกลง

ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการ

ประกอบธุรกิจกับต่างประเทศไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

         -   

10 งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ

คณะท างานอาเซียนด้าน SME 

(ASEAN SME Agencies Working 

Group : ASEAN SMEWG)

1. กิจกรรมตามกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for 

the SME Development (2016 - 2025) เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จ านวน 6 เร่ือง

2. เครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ จ านวน 4 เครือข่าย

3. ผู้ประกอบการได้รับบริการด้านการด าเนินธุรกิจใน

อาเซียน+8 จ านวน 3,000 ราย

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ

ประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม ไม่น้อย

กว่า 40 หน่วยงาน

         -   

1.2 สร้างความ

ร่วมมือในการ

ส่งเสริม MSME

 ท้ังในและ

ต่างประเทศ

3) เครือข่ายความ

ร่วมมือในการ

ส่งเสริม MSME

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ หมายถึง จ านวน

เครือข่ายภาครัฐและเอกชนท่ี

เก่ียวข้องกับต่างประเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริม SME 

ของไทย  ท้ังน้ี ผลส าเร็จในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เช่น การสร้าง

เครือข่ายระหว่างหน่วยงานใน

ประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ

 / หน่วยงานต่างประเทศกับ

ภาคเอกชนในประเทศ / 

ภาคเอกชนต่างประเทศกับ

หน่วยงานในประเทศ / ความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน

ประเทศในประเด็นระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น  นอกจากน้ี การ

วัดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ประเทศน้ัน จะมีความแตกต่างกัน

ในแต่ละปี โดยข้ึนอยู่กับความ

แตกต่างระหว่างเครือข่ายฯ ท่ี

สร้าง เช่น สาขาทางธุรกิจ 

(Sector) / ประเทศ / เมือง / 

หน่วยงาน / ประเด็นความร่วมมือ

 (Issue) / บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือฯ (MOU) เป็นต้น ของ

กลุ่มผู้ประกอบการ / หน่วยงาน

ท้ังจากภาครัฐและเอกชน ท้ังใน -

 ต่างประเทศ

30 เครือข่าย
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งบบคุลากร

กลยทุธ์/

แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่าเปา้หมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)

1.3 พัฒนาและ

เช่ือมโยง

ฐานข้อมูลให้

รองรับ MSME 

BIG DATA

4) พัฒนา

ฐานข้อมูล MSME

4 ด้าน 

และการ

เช่ือมโยง

การพัฒนาฐานข้อมูลและ

จัดเก็บข้อมูล MSME ท้ัง 4 

ด้าน และเช่ือมโยงฐานข้อมูล 

เข้าสู่ระบบ SME Big Data 

(ได้แก่ 1. ฐานข้อมูล SME 2. 

ฐานข้อมูลการส่งออกและ

น าเข้า 3. ฐานข้อมูลด้าน

การเงิน  4. ฐานข้อมูลท่ี

ปรึกษา )

11 งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล 

SME ประเทศไทย

1. ฐานข้อมูล SME ท่ีมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและ

ครบถ้วน จ านวน 1 ฐาน

2. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเร่ืองท่ีน่าสนใจ

เชิงนโยบาย 1 เร่ือง

3.  พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล SME Big Data จ านวน 1 

ฐานข้อมูล

4. ระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับการปรับปรุงและบ ารุงรักษา 

จ านวน 4 ฐานข้อมูล

ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูล 

ท่ีหน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ใน

ภารกิจ ร้อยละ 75

         -   

12 งานวิเคราะห์และพัฒนาเคร่ืองมือ

และตัวช้ีวัดการประมาณการทาง

เศรษฐกิจ

 1. รายงานผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค 

(Macro Model) และบทวิเคราะห์สถานการณ์ SME ท่ี

ส าคัญจ านวน 1 เร่ือง

 1. ผู้บริหาร สสว. สามารถใช้รายงานการ

วิเคราะห์ฯ  1 เร่ือง

2. เผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ สสว.

         -   

13 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐกิจส าหรับ SME

 1.รายงานการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 1 รายงาน

2. ผู้เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ไม่น้อยกว่า 200 ราย

 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมน าผลการศึกษาไปใช้ในการประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 40 หน่วยงาน

         -   

1.4 พัฒนา

เคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์/

ประเมินผล

กระทบทาง 

เศรษฐกิจด้าน 

MSME

5) พัฒนา

เคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์และ

ประเมินผล

กระทบทาง

เศรษฐกิจ/

น าไปใช้ประโยชน์

2 เร่ือง จ านวนเคร่ืองมือ/รายงาน

การวิเคราะห์ท่ีสามารถใช้

ประเมินความคุ้มค่า และ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิด

จากการด าเนินของทุกภาค

ส่วนและโครงการต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการ

ก าหนดแนวทางการ

ส่งเสริม SME ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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งบบคุลากร

กลยทุธ์/

แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่าเปา้หมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)

1.4 พัฒนา

เคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์/

ประเมินผล

กระทบทาง 

เศรษฐกิจด้าน 

MSME

6) รายงานวิจัย

และประเมินผล

ทางเศรษฐกิจของ

 MicroและSME 

เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ

14 งานจัดท ารายงานสถานการณ์

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประจ าปี

1. มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(White Paper) ปี 2563 ท่ีมีรายละเอียดและเน้ือหาซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนา SMEs ของประเทศ จ านวน 1 เร่ือง

2. มีรายงานสถานการณ์ SMEs รายเดือน จ านวน 12 ฉบับ

3. มีรายงานการศึกษาสถานการณ์เฉพาะกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

 SMEs ปี 2563  จ านวน 1 รายงาน

1.หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้รายงานฯ 

เป็นข้อมูลหลักในการให้การส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือการ

ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ SME อีกท้ังยังเป็น

การต่อยอดแนวความคิดและพัฒนาองค์ความรู้

ส าหรับการส่งเสริม SMEs\ ของประเทศต่อไป

ในอนาคต ไม่น้อยกว่า 500 หน่วยงาน

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบการและผู้ท่ี

สนใจ มีความพึงพอใจในข้อมูลต่างๆ ใน

รายงานมีองค์ความรู้และฐานข้อมูลท่ีทันสมัย

ถูกต้อง ส าหรับใช้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา 

SME ของประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

         -   

15 งานจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ

ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

1. ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการ SME รายเดือน (Composite 

Index) 12 เดือน

2. ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน

12 เดือน

3. ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายเดือน

12 เดือน

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดัชนีช้ีวัด

ภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ 

SMEs ร้อยละ 80

         -   

16 โครงการส ารวจความต้องการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME Survey)

1. รายงานการศึกษาข้อมูลในภาคสนาม ลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูล

เชิงลึก (Depth Interview) จ านวน 6 รายงาน

2.รายงานการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ แบบ

เร่งด่วน (Quick Survey/Poll) จ านวน 6 รายงาน

3.รายงานสถานการณ์ SMEs พร้อมข้อเสนอแนะ SMEs 

จ านวน 1 รายงาน

1. ผู้บริหาร/คณะอนุกรรมการ/

คณะกรรมการ สามารถใช้รายงาน

สถานการณ์ SMEs  1 เร่ือง

         -   

1.4 พัฒนา

เคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์/

ประเมินผล

กระทบทาง 

เศรษฐกิจด้าน 

MSME

6) รายงานวิจัย

และประเมินผล

ทางเศรษฐกิจของ

 MicroและSME 

เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ

3 เร่ือง จ านวนรายงานวิจัย/ผล

การส ารวจ ท่ีเผยแพร่สู่

สาธารณะ เพ่ือให้

หน่วยงานรัฐ/เอกชน 

รวมท้ัง MSME น าข้อมูลไป

ใช้ในการพัฒนาโครงการ /

 ธุรกิจท่ีสร้างผลกระทบ

และมูลค่าเพ่ิมให้กับ MSME
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งบด าเนินงาน  งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  แผนยทุธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

    4,000,000          -      4,000,000           -   ฝนผ.

    5,625,000          -      5,625,000           -   ฝนผ.

    4,000,000          -      4,000,000           -   ฝนผ.

    3,000,000          -      3,000,000           -   ฝนผ.

 ด าเนินงาน

ต่อเน่ือง

         -               -             -   ฝนผ.

   11,000,000          -    11,000,000           -   ฝตป.(ภร)

 ด าเนินงาน

ต่อเน่ือง

         -               -             -   ฝตป.(ภร)

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

ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)  มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10)
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งบด าเนินงาน  งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  แผนยทุธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)  มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10)

    5,000,000          -      5,000,000           -   

    8,000,000          -      8,000,000           -   

   15,000,000          -    15,000,000           -   

ฝรท.
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งบด าเนินงาน  งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  แผนยทุธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)  มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10)

   11,000,000          -    11,000,000           -   ฝขท.

 ด าเนินงาน

ต่อเน่ือง

         -               -             -   ฝวต.

    4,000,000          -      4,000,000           -   ฝนผ.
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งบด าเนินงาน  งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  แผนยทุธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)  มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10)

    3,000,000          -      3,000,000           -   ฝวต.

    6,848,000          -      6,848,000           -   ฝวต.

    2,500,000          -      2,500,000           -   ฝวต.
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ยทุธศาสตร์ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมใหเ้ข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน >>  เปา้ประสงค์ : เชื่อมโยงมาตรการภาครัฐแก่ MSME อยา่งทัว่ถึง

งบบคุลากร
1) มีเกณฑ์การ

ประเมินศักยภาพ

ผู้ประกอบการ 

(MSME Scoring) 

1 เร่ือง มีการจัดท าต้นแบบโมเดลในการประเมินศักยภาพ

ผู้ประกอบการ พร้อมทดสอบโมเดลกับผู้ประกอบการใน

เบ้ืองต้น

17 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

การประเมินความน่าเช่ือถือ SME

 (SME Credit Rating)

1. โมเดลการประเมินศักยภาพด้าน

การตลาดและด้านการก้าวสู่สากลของ

ผู้ประกอบการ จ านวน 2 เร่ือง 

2. ผู้ประกอบการได้รับการประเมินศักยภาพ

ของธุรกิจ จ านวน 400 ราย

หน่วยงานส่งเสริม SMEs มีแผนพัฒนา

ผู้ประกอบการด้านการตลาดและการก้าวสู่

สากลท่ีเป็นผลมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์

จากผู้ประกอบการ 400 ราย จ านวน 2 แผน

         -   

2) การศึกษาปรับปรุง

 กฎหมาย ระเบียบให้

ง่ายต่อการท าธุรกิจ

1 เร่ือง มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน ารายงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ

ส่งเสริม SME

18 โครงการศึกษากฎหมายท่ีเอ้ือ

และลดอุปสรรคต่อการประกอบ

ธุรกิจของ SME

รายงานการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงกฎหมาย จ านวน 1 เร่ือง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน ารายงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการส่งเสริม SME 20 หน่วยงาน
         -   

3) ยกระดับของศูนย์

ให้บริการ MSME

4 ศูนย์

กลุ่มจังหวัด

จ านวนศูนย์กลุ่มจังหวัด ท่ีได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สสว. 

และประกาศผ่านเว็บไซต์ สสว. โดยมีด าเนินงานจัดเก็บข้อมูล

 SME รายจังหวัด  บริหารจัดการด้านบริการให้กระจายและ

เข้าถึง SME ในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน และก ากับการให้บริการให้

เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์แต่ละจังหวัด

19 งานพัฒนาศูนย์ OSS  ระดับ

ภูมิภาค

ศูนย์ OSS กลุ่มจังหวัด จ านวน 4 ศูนย์ จ านวนศูนย์กลุ่มจังหวัด ท่ีได้รับการอนุมัติ

จาก ผอ.สสว. และประกาศผ่านเว็บไซต์ 

สสว.

         -   

180,000 ราย จ านวน MSME ได้รับการบริการข้อมูล องค์ความรู้ใน

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 - จ านวนผู้รับบริการข้อมูล องค์ความรู้ รวมท้ังให้ค าแนะน าในด้าน

ต่างๆ ท่ีบันทึกในระบบข้อมูลการให้บริการของศูนย์ OSS 

 - จ านวนการส่งต่อบริการไปยังหน่วยงานต่างๆ  รวมท้ัง บริการ

ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ อาทิ Facebook Line Email เป็นต้น

20 โครงการศูนย์ให้บริการ SME 

ครบวงจร (SME One-stop 

Service Center : OSS)

 1. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ านวน 

77 จังหวัด

2. หน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีประสานความร่วมมือ

ในการเข้าถึง SME 200 หน่วยงาน

3. พัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม 

SME จ านวน 200 ราย

4. ผู้รับค าปรึกษาแนะน า หรือบริการส่งต่อ

ภาครัฐ จ านวน 180,000 ราย

 1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการจาก

ศูนย์ฯ ร้อยละ 80

2. เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน จ านวน 

180 ล้านบาท

         -   

4,000 ราย  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแลก เปล่ียน

เรียนรู้/การอบรมสัมมนา/การให้ค าปรึกษา ให้กับผู้ประกอบการ
21 งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ 

SME (Knowledge Center)

1. มีคลังข้อมูลองค์ความรู้ส าหรับ

ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คลังข้อมูล

2. ผู้ท่ีได้รับความรู้จากกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้/หรือให้ค าปรึกษาธุรกิจด้าน Digital 

Economy หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความต้องการ 

จ านวน 4,000 ราย

1. ผู้เข้าใช้บริการคลังข้อมูลองค์ความรู้ไม่

น้อยกว่า 200,000 คร้ัง/ปี

2. ผู้ท่ีได้รับความรู้จากกิจกรรม สามารถ

เพ่ิมมูลค่าของสินค้า/บริการ ร้อยละ 75

         -   

 กลุ่มเปา้หมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพ้ืนทีแ่ละผู้ประกอบการ MSME 

 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)นิยามตวัชี้วัด (4)กลยทุธ์/แผนงาน 

(1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่าเปา้หมาย 

(3)

2.1  พัฒนาปัจจัยเอ้ือ

ต่อการเติบโตของ 

MSME

2.2  ยกระดับการ

ให้บริการของศูนย์ 

OSS และเช่ือมโยง

นโยบายของรัฐ

4) MSME ได้รับการ

บริการข้อมูลองค์

ความรู้ 184,000 ราย

ผลลัพธ์ (8)ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7)
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งบบคุลากร

 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9)นิยามตวัชี้วัด (4)กลยทุธ์/แผนงาน 

(1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่าเปา้หมาย 

(3)
ผลลัพธ์ (8)ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7)

22 โครงการพัฒนาระบบ SME 

Connext

1.ฐานข้อมูลการใช้งานในด้านต่างๆ

รายบุคคล 1 ฐานข้อมูล

2.ระบบ SME CONNEXT มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 1 ระบบ

1.จ านวนของข้อมูลจากวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเข้าใช้งาน 300,000 

ข้อมูล

2.จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเข้าใช้งานเพ่ิมข้ึน 50,000 ราย

         -   

23 โครงการพัฒนา SME PORTAL 

และระบบการให้บริการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 1.ระบบ SME PORTAL 1 ระบบ

2.ระบบบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1

 ระบบ

3.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ 1 

ฐานข้อมูล

 1.บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท่ีมีการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 20 หน่วยงาน

2.จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเข้าใช้งาน 100,000 ราย

         -   

6) จ านวนท่ีปรึกษา

ในระบบเพ่ิมข้ึน

800 ราย จ านวนท่ีปรึกษาในระบบเพ่ิมข้ึน 24 โครงการ Train the Coach 1. ผู้เข้าลงทะเบียนในฐานข้อมูลท่ีปรึกษา 

800 ราย

2.ผู้เข้ารับการลงทะเบียนเป็นโค้ช Biz 

Transformer 20 ราย

3. ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้ารับค าปรึกษา

จากโค้ช 500 ราย

4. ฐานข้อมูลท่ีปรึกษา 1 ระบบ

1. ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับการวินิจฉัย

เชิงลึก มีผลิตภาพสูงข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ

 20

2. “ต้นแบบ” ความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการ SMES 4.0 ท่ีปรับเปล่ียน

แนวทางท่ีเป็น Digital Transformation 

10 ราย

3. มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 25 ล้านบาท

         -   

25 โครงการยกระดับศักยภาพ SME

 โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทาง

ธุรกิจ (Service Provider)

1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้าน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ

และการพัฒนายกระดับผลิตภาพและ

ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ 200 ราย

2. ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service 

Provider) ท่ีได้รับการรับรองและข้ึน

ทะเบียน 5 ราย

1. ผู้ประกอบการ SME ท่ีได้รับการพัฒนา

สามารถเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 120 ราย

2. มูลค่าทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการเพ่ิม

ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ 60 ล้านบาท

         -   

2.2  ยกระดับการ

ให้บริการของศูนย์ 

OSS และเช่ือมโยง

นโยบายของรัฐ

5) มีการพัฒนา

เคร่ืองมือการ

ให้บริการ MSME 

ด้วย ICT , SME 

Conncxt, SME ONE

2 ระบบ จ านวนระบบการให้บริการและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย รวมท้ัง

จัดเก็บข้อมูลการใช้งานด้านต่างๆ

2.3  พัฒนาเครือข่าย

ท่ีปรึกษา/เครือข่าย

การให้บริการ
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>>  เปา้ประสงค์ : เชื่อมโยงมาตรการภาครัฐแก่ MSME อยา่งทัว่ถึง

งบด าเนินงาน  งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  แผนยทุธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

       8,000,000           -        8,000,000           -   ฝรท.

       2,000,000           -        2,000,000           -   ฝกม.

 ด าเนินงาน

ต่อเน่ือง
          -                  -             -   

      70,736,000           -       70,736,000           -    180,000,000 

5,000,000                  -        5,000,000           -       7,500,000 ฝตป.(คก)

 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 

ฝตป.(คก)

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10)
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งบด าเนินงาน  งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  แผนยทุธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 งบประมาณ ป ี2563 (บาท) (9) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10)

       2,500,000           -        2,500,000           -   ฝอก.

       7,587,400           -        7,587,400           -   ฝนผ.

10,500,000                -       10,500,000           -      25,000,000 ฝตป.(คก)

10,500,000                -       10,500,000           -      60,000,000 ฝนผ.
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ยทุธศาสตร ์3 สรา้งสังคมผู้ประกอบการใหเ้ตบิโตและก้าวสู่สากล

งบบคุลากร งบด าเนินงาน
การบ่มเพาะทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินธุรกิจ ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) ผู้ประกอบการได้รับการบ่มเพาะทางธุรกิจและ

พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ

หรือท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ 

2) ผู้ประกอบการท่ีผ่านการบ่มเพาะแล้วจะต้อง

จัดท าแผนธุรกิจเตรียมความพร้อมน าไปปฎิบัติใน

การด าเนินธุรกิจได้แล้วเสร็จ ในปีบัญชี 2562

3) ผู้ประกอบการได้รับการบ่มเพาะการพัฒนา

สินค้าหรือบริการให้เป็นท่ีต้องการของตลาดและ

ประกอบธุรกิจได้ ในปีบัญชี 2563

ซ่ึงกระบวนการบ่มเพาะน้ีให้บริการเฉพาะราย ใช้

ระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างมาก ประมาณ ๓ 

Man-day ต่อราย 

26 โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่ (Early 

Stage)

1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแนวความคิดใน

การสร้างธุรกิจ 9,000 ราย

2. ผู้ประกอบการได้รับการปรึกษาแนะน าเชิงลึก 

3,300 ราย

1. ลดต้นทุนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือ

ยอดขายเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีการแนวคิดในการท าธุรกิจ

   3,300 ราย

2. เกิดมูลค่าเศรษฐกิจอย่างน้อย 350 ล้านบาท

     -     119,175,000 

 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการเป็น

ผู้ประกอบการ SMEs

27 โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ

ชุมชนตามแนวพระราชด าริ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs 

จ านวน 230 ราย

ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบ

วิชาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 

6 ล้านบาท

     -        5,000,000 

3.2  ส่งเสริม MSME 

ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่

สากล

(Internationalization)

2) 

เครือข่าย

ของคลัส

เตอร์ท่ี

ได้รับการ

เพ่ิม

ศักยภาพ

30 คลัส

เตอร์ 

(เครือข่าย)

 การพัฒนาเครอืขา่ยผู้ประกอบการมกิีจกรรม

หลัก 3 กิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้

ในการด าเนินธุรกิจแบบเครือข่าย และพัฒนา

ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของ

ผู้ประกอบการในเครือข่าย

2. อบรมพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให้กับ

ผู้ประกอบการใน 30 คลัสเตอร์ โดยการน า

เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และ

บริการ  

3. พัฒนาศักยภาพ Service Provider ผู้น า 

และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA)  โดยการ

ให้ข้อมูลความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อความ

ร่วมมือและส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาคลัส

เตอร์อย่างต่อเน่ือง

28 โครงการสนับสนุนเครือข่าย

 SME

1. เครือข่าย SME ท่ีได้รับการพัฒนาและเช่ือมโยง

ในรูปแบบคลัสเตอร์ 30 คลัสเตอร์

2. แผนพัฒนาคลัสเตอร์ท้ังในระยะส้ัน (1 ปี) 

ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี) 30 แผน

3. ผู้ประกอบการ SME ท่ีได้รับการพัฒนาองค์

ความรู้ในการด าเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์  4,000 

ราย

4. ผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย 80 

ราย

1 เครือข่าย SME ท่ีได้รับการพัฒนาและเช่ือมโยง

ในรูปแบบคลัสเตอร์ มีความเข้มแข็ง 30 คลัส

เตอร์ 

2 ผู้ประกอบการ SME ในคลัสเตอร์ท่ีเข้าร่วม

โครงการสามารถลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ 

หรือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 190

 ล้านบาท    

3 ผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย 

(Service Provider และ CDA) มีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 80 ราย    

4 มีการน านวัตกรรม งานวิจัย กลยุทธ์ หรือ

แนวทางการด าเนินงาน ท่ีได้รับจากการพัฒนา

ศักยภาพทางธุรกิจไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 30 

ราย 

     -       60,000,000 

>>  เป้าประสงค์ : เพ่ิมขดีความสามารถให ้MSME เตบิโตไดต้ามวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle)

กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)

 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ MSME

3,300 ราย3.1 ส่งเสริมการเร่ิมต้น

ธุรกิจ (Early 

Stage/Startup)

1) จ านวน

 MSME 

ได้รับการ

พัฒนา

ศักยภาพ

ในการ

เร่ิมต้นธุรกิจ

 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

หน้าท่ี 7



งบบคุลากร งบด าเนินงาน
กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

3.2  ส่งเสริม MSME 

ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่

สากล

(Internationalization)

3) MSME 

ท่ีได้รับการ

ยกระดับ

มาตรฐาน

220 ราย ประกวด SME National Awards และ SME

 Start up Awards โดยคณะกรรมการท า

การตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น สัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ ตรวจประเมินสถานการ

ประกอบการ สรุปผลคะแนนเพ่ือตัดสินและ

มอบรางวัล และผู้ประกอบการท่ีผ่านการ

สัมภาษณ์จะได้รับ Feedback Report เพ่ือ

น ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ธุรกิจ

29 โครงการประกวด SME 

National Awards

1. ผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจเป้าหมาย ได้รับการ

ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย

2. ผู้ประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก SME

 National Awards ไม่น้อยกว่า 30 ราย

3. ผู้ประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก SME

 Start up Awards ไม่น้อยกว่า 50 ราย

4. ผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการพัฒนาและยกระดับสู่

มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจไม่น้อยกว่า 300 

กิจการ/900 ราย

5. งานประกาศผลและมอบรางวัล SME National 

Awards และ SME Start up Awards  2 งาน

1.มีแบบอย่างท่ีมีมาตราฐานในการบริหารจัดการ

ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 20 

ราย

2.สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการ

พัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ

ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท

     -       11,000,000 

ผู้ประกอบการได้รับการให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้าน

มาตรฐาน หรือ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

หรือ ได้รับการตรวจสถานท่ีผลิต เพ่ือเตรียมความ

พร้อมและผลักดันให้ผู้ประกอบการย่ืนขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ เช่น อย. มผช. ฮาลาล GMP 

GMP-codex เป็นต้น โดยก าหนดระยะเวลาการให้

ค าปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการ อย่างน้อย 3 

manday ต่อราย

30 โครงการยกระดับ

ผู้ประกอบการรายย่อย

(โครงการยกระดับ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืม)

1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้เก่ียวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1,500 

ราย

2. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับโดยการ

ส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 200 ราย

3. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีเกิดจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 150 ผลิตภัณฑ์

1. ผู้ประกอบการได้การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 20 ราย

2. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สามารถขายสินค้า หรือ

เพ่ิมโอกาสช่องทางการจ าหน่าย หรือขยาย

โอกาสทางธุรกิจได้ 40 ล้านบาท

     -   16,954,100    

ผู้ประกอบการได้รับการตรวจประเมิน

สถานประกอบการ จนได้รับใบรับรอง

มาตรฐานระบบบริหารจัดการต่าง เช่น 

ISO GMP HACCP มาตรฐานแรงงาน

ไทย มาตรฐานส านักงานบัญชีคุณภาพ 

เป็นต้น

31 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจระดับเติบโต (SME 

Regular Level)

1. ผู้ประกอบการได้รับการวินิจฉัยและประเมิน

ตนเอง (Self Assessment) รวมท้ังได้รับความรู้

จากการอบรมในด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจ 6,000 ราย

2. ผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้ประกอบการเชิงลึก 1,800 กิจการ

3. ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดเพ่ือให้

ได้ใบรับรองมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 200 กิจการ

1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ หรือมี

มาตรฐานในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 10 ดังน้ี

     - สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือการบริการ หรือ

     - ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ หรือ

     - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ 

2. สร้างรายได้หรือเพ่ิมยอดขาย หรือลดต้นทุน ได้ไม่ต่ า

กว่า 2,000 ลบ.

3. ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม

ไปปรับใช้ในธุรกิจ ร้อยละ 80

     -   114,381,900   

หน้าท่ี 8



งบบคุลากร งบด าเนินงาน
กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

 จัดให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้บริการด้าน

บัญชี (Servie Provider) ถึงสถาน

ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ เช่น 

การบริหารจัดการธุรกิจส านักงาน 

ประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นต้น

32 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

 SMEs ด้วยระบบบัญชีเดียว

1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จาก

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3,000 

ราย

2. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและท่ีปรึกษาภาษี 

(Service Provider) มีความสามารถในการด าเนิน

ธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง

สมรรถนะเชิงลึก 100 กิจการ

1. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้

ด้านบัญชี มาก าหนดแผน/แนวทางการบริหารจัดการ

ธุรกิจ และจัดท าแผนการเงินเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน 64 

ล้านบาท

2. ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

น าข้อมูลทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนวทางการบริหาร

จัดการธุรกิจ การค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ

ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

     -   22,662,000    

หน้าท่ี 9



งบบคุลากร งบด าเนินงาน
กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

 ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมการ

ทดสอบตลาดและจ าหน่ายสินค้า

ภายในประเทศ

33 โครงการพัฒนาสู่สุดยอด

เอสเอ็มอีจังหวัด (SME 

Provincial Champions)

1 ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรมการ

ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ 462 ราย

2 ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 หรือบริการ 462 ผลิตภัณฑ์

3 สถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีผลิต

ภาพสูงข้ึนหรือมีรายได้เพ่ิมข้ึน 462 สถาน

ประกอบการ

4 ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมทดสอบตลาดและ

จ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ  100 ราย

5 ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกิจ 100 ราย

1. ผู้ประกอบการ SME ท่ีได้รับการพัฒนา มี

ยอดขายเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

2. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด  77 ราย

     -       49,962,500 

 1. ยกระดับสถานประกอบการตาม

แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคคลกรให้สามารถ

ขับเคล่ือนตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

34 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาด

สากล

1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้าง

ต้นแบบและต่อยอดพัฒนาเป็นธุรกิจ Service 

value creation 250 ราย

2. บุคลากรยกระดับความรู้และความสามารถใน

การเข้าใจ Standard of Service 1,000 ราย 

3. ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการพัฒนา 1,000

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.      -   20,000,000    

  ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ

35 โครงการพัฒนาศักยภาพ

และช่องทางการตลาดเชิง

ลึกส าหรับผู้ประกอบการ 

SME (โครงการพัฒนา

ช่องทางการตลาดส าหรับ

ผู้ประกอบการ SME)

1 ผู้ประกอบการ MSME ได้รับความรู้ด้าน

การตลาด 2,000 ราย

2. ผู้ประกอบการ MSME ได้รับการสนับสนุนด้าน

การตลาดท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 2,000 

กิจการ

3. เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 คู่

1. เกิดยอดขาย และ/หรือ มูลค่าการเจรจา

การค้าท้ังในและต่างประเทศ 2,000 ล้านบาท
     -   49,781,700    

3.2  ส่งเสริม MSME 

ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่

สากล

(Internationalization)

4. MSME 

ได้รับการ

ส่งเสริมสู่

สากล

2,000 ราย

หน้าท่ี 10



งบบคุลากร งบด าเนินงาน
กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ แนะน า

และเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีมีงานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2) ผู้เช่ียวชาญลงพ้ืนท่ีเพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม ซ่ึง

ผู้ประกอบการจะต้องน ามาปรับใช้เพ่ือ

ยกระดับศักยภาพและสร้างคุณค่า

ให้แก่ธุรกิจของตนเอง เช่น สร้างความ

แตกต่างของสินค้า เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การ

ยืดอายุสินค้า การขยายช่องทาง

36 โครงการยกระดับธุรกิจ

เร่ิมต้น (Boost Up New 

Entrepreneurs)

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับความรู้

ความสามารถ จ านวน 500 ราย

สามารถลดต้นทุน หรือเพ่ิมผลผลิต หรือสร้าง

รายได้ หรือขยายการลงทุนไม่น้อยกว่า 80 ลบ.
     -       19,189,000 

 1. จัดท าแผนธุรกิจในการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการแต่ละ

ราย

2. ด าเนินการสร้างแบรนด์สินค้าโดย

การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่

ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือสามารถด าเนิน

37 โครงการพันธมิตรสร้างแบ

รนด์และธุรกิจเพ่ือความ

ย่ังยืนในการแข่งขัน (Born 

Strong)

1. ผู้ประกอบการท่ีสนใจท าตราสินค้าได้รับการ

วินิจฉัยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 30 ราย 

2.เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีผู้ประกอบการเช่ือมโยงการ

ผลิต 40 ผลิตภัณฑ์

มูลค่าการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน  20 ลบ.      -       13,457,100 

1. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการท าธุรกิจ

ออนไลน์ อาทิ การเปิดร้านค้าออนไลน์ 

(Plat form /Facebook /Line@) 

การสร้างเว็บเพจ การเปิดร้านค้าแบบ 

Business Unit การส่งเสริมการขาย 

เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายใหม่

ท่ีสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ และ

ผู้ประกอบการรายเดิมท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการตลาดออนไลน์

2. จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพเชิงลึกใน

การท าธุรกิจออนไลน์ด้วย Digital 

Marketing Plan

38 โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย

 Digital Marketing 

(โครงการส่งเสริมพัฒนา

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับ SME)

1.จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับความรู้เก่ียวกับ

การท าธุรกิจออนไลน์ หรือ Digital Marketing   

8,000 ราย

2. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสามารถเปิด

ร้านค้าออนไลน์ได้  4,000 ราย

3. จ านวนผู้ประกอบการรายเดิมท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในด้านท่ีจ าเป็น อาทิ 

การเพ่ิมช่องทางออนไลน์ การท า Digital 

Marketing เป็นต้น 1,600 ราย

4. จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการเพ่ิมศักยภาพ

เชิงลึกในการท าธุรกิจออนไลน์ด้วย Digital 

Marketing Plan 800 ราย

5.จ านวนผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(Service Provider) ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 5 ราย

1.สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการ 389 ล้าน

บาท

2. ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Service 

Provider) มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

     -   110,000,000   

3.3 ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม /เทคโนโลยี 

ดิจิทัลและการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบ

ธุรกิจ(Business 

Transformation)

5)  MSME

 ท่ีมีการน า

นวัตกรรม /

เทคโนโลยี 

ดิจิทัล มา

ใช้ในการ

พัฒนาธุรกิจ

6,900 ราย
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งบบคุลากร งบด าเนินงาน
กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

3.3 ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม /เทคโนโลยี 

ดิจิทัลและการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบ

ธุรกิจ(Business 

Transformation)

ก าหนดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ 

การน าเทคโนโลยี หรือ เคร่ืองจักร หรือ

 นวัตกรรม ท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ 

เพ่ือให้ได้มาตรฐาน โดยผู้เข้าร่วม

จะต้องมีการน าน าเทคโนโลยี หรือ 

เคร่ืองจักร หรือ นวัตกรรม ท่ีเหมาะสม

มาใช้ในธุรกิจ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน

39 โครงการป้ันดาว 1 มีผลิตภัณฑ์ หรือ บริการได้รับการพัฒนา หรือ

สร้าง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ 60 รายการ  

2 มีผลิตภัณฑ์ หรือ บริการได้รับการเพ่ิมมูลค่า 

หรือลดค่าใช้จ่าย 50 รายการ   

3 มีผู้ประกอบการสามารถน าเคร่ืองจักร หรือ

เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม หรือระบบการบริหาร

สมัยใหม่ มาใช้ในธุรกิจได้ส าเร็จ 30 ราย   

4 ผู้ประกอบการมีรายได้จากการส่งเสริมช่องทาง

การค้าหรือการขาย 3 ล้านบาท 

5 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 40 ล้านบาท 

     -   21,234,600    

     -   

1. ผู้ผลิตหรือธุรกิจชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานจากการน า

วัตถุดิบ หรือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือปัจจัย

สภาพแวดล้อมมาใช้ ได้รับความรู้ด้านการน า

แนวคิดหรือ ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของ

ตลาด มาปรับใช้ในพัฒนาผลิตสินค้า หรือ บริการ

 หรือได้รับการผลิตให้มีสินค้า หรือบริการใหม่ 60 

ราย

2. ผู้ผลิตหรือธุรกิจชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานจากการน า

วัตถุดิบ หรือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือปัจจัย

สภาพแวดล้อมมาใช้ ได้รับการฝึกทักษะเพ่ิมมูลค่า

สินค้า หรือบริการ  หรือลดความสูญเสีย หรือลด

ค่าใช้จ่าย ด้วยการน าการออกแบบ หรือ แนวคิด

สร้างสรรค์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือ

 นวัตกรรมมาใช้ 60 ราย 

3. ผู้ผลิตหรือธุรกิจชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานจากการน า

วัตถุดิบ หรือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือปัจจัย

สภาพแวดล้อมมาใช้ ได้รับการยกระดับมาตรฐาน

การผลิต หรือมาตรฐานการบริหาร หรือ 

มาตรฐานบริการ ในการใช้เคร่ืองจักร หรือ

เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การผลิต หรือการบริหาร หรือให้บริการ 60 ราย

4. ผู้ผลิตหรือธุรกิจชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานจากการน า

วัตถุดิบ หรือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือปัจจัย

สภาพแวดล้อมมาใช้ ได้รับการส่งเสริมช่องทาง

การค้า หรือการขาย 60 ราย
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งบบคุลากร งบด าเนินงาน
กลยุทธ/์แผนงาน (1)  ตวัชี้วัด 

(2)

ค่าเป้าหมาย 

(3)
นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

 1) สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากให้มีความเข้มแข็งและเติบโต

2) ผลิตภัณฑ์/บริการของสหกรณ์ได้รับ

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมยอดขาย/ลดต้นทุน 

เป็นต้น

3) พัฒนาเครือข่ายการให้บริการ

ส่งเสริม SME

40 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากยุค 4.0

 1 สหกรณ์ได้รับการพัฒนา 100 สหกรณ์

2 ผลิตภัณฑ์/บริการของสหกรณ์ได้รับการพัฒนา

ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์/บริการ

3 พัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME 2 

เครือข่าย

1 สหกรณ์มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน ไม่น้อย

กว่า 20 ล้านบาท

     -   7,152,000      
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 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

      -      119,175,000         350,000,000      350,000,000 ฝสส.

      -         5,000,000                       -            6,000,000 ฝปค.

      -       60,000,000                       -        190,000,000 ฝสส.

>>  เป้าประสงค์ : เพ่ิมขดีความสามารถให ้MSME เตบิโตไดต้ามวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle)

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

หน้าท่ี 14



 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

      -       11,000,000                       -          18,000,000 ฝปค.

      -       16,954,100          10,000,000        40,000,000 ฝปค.

      -      114,381,900         200,000,000    2,000,000,000 ฝปค.
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 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

      -       22,662,000                       -          64,000,000 ฝปค.
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 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

      -       49,962,500                       -        101,160,000 ฝปค.

      -       20,000,000                       -        100,000,000 ฝสส.

      -       49,781,700      2,000,000,000    2,000,000,000 ฝปค.
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 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

      -       19,189,000          80,000,000        80,000,000 ฝสส.

      -       13,457,100                       -          20,000,000 ฝสส.

      -      110,000,000         389,000,000      389,000,000 ฝปค.
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 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

      -       21,234,600                       -          40,000,000 ฝปค.

      -                         -   
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 งบลงทนุ  รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

 มลูค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) ผู้รับผิดชอบ

 (11) 
 งบประมาณ ปี 2563 (บาท) (9)

      -         7,152,000                       -          20,000,000 ฝตป.

คก.
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน  งบลงทนุ
 ร้อยละ 5 41 งานพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 จ านวน 1 
แผน
2. การเพ่ิมพูนศักยภาพตามต าแหน่งงานแต่ละบุคคล 
(Hard skills) ส าหรับพนักงานและลูกจ้าง 200 ราย
3. การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน (Soft skills) 
ส าหรับพนักงานและลูกจ้าง  370 ราย
4. การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จ านวน 5 งาน
5. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ทุนฝึกอบรม
 จ านวน 3 ทุน

1. พนักงานและลูกจ้างได้รับความรู้

เพ่ิมพูนทักษะในด้านต่างๆ ร้อยละ 70

          -        5,870,000             -   

42 งานพัฒนาบุคลากรให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
Core Competency

ค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนของผลการประเมิน Core 
Competency  ร้อยละ 5

ค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนของผลการประเมิน Core 
Competency  ร้อยละ 5

          -    ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง

            -   

43 งานพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน  1 แผน
2.เอกสารลิขสิทธ์ิการต่ออายุ Software แอนต้ีไวรัส 
จ านวน 1 ฉบับ/โปรแกรม
3. เอกสารลิขสิทธ์ิการต่ออายุ Software ของอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย (ระบบ Firewall) จ านวน 1 ฉบับ/
โปรแกรม
4. รายงานการบ ารุงรักษาระบบและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงส านักงานฯ จ านวน 4 
ฉบับ/ไตรมาส

1. การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน พ.ศ. 
2562 ไปด าเนินงาน ร้อยละ 80
2. ความมีเสถียรภาพของของแอนต้ีไวรัส ร้อยละ 75
3. ความมีเสถียรภาพของของระบบอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (ระบบ Firewall) ร้อยละ 75
4. ความพึงพอใจในการให้บริการบ ารุงรักษาระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงส านักงานฯ ร้อย
ละ 80

          -        2,300,000   1,300,000 

44 งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานจัดการ
ส านักงาน Smart 
Office

1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหาร
จัดการเอกสาร 1 ระบบ
2. ระบบงานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 1 ระบบ
3. ระบบนิติการ จ านวน 1 ระบบ
4. ระบบพิสูจน์ตัวตน  Single Sign-on และเช่ือมโยง
ระบบ  1 ระบบ

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 70
2. ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30

          -                   -     5,000,000 

 >>  เปา้ประสงค์ : พัฒนาองค์กรและบคุลากรให้มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับพร้อมตอบสนองความตอ้งการผู้รับบริการ

กลยทุธ์/
แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่า
เป้าหมาย 

นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7)

 กลุ่มเปา้หมาย : บคุลากร สสว.

ยุทธศาสตร์ 4. เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

4.1 ปรับ

โครงสร้าง
องค์กรให้
สอดคล้องกับ
บทบาท

ภารกิจองค์กร

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานจัดการส านักงาน 
Smart Office มีระบบ
สารสนเทศท่ีช่วยให้การ
บริหารงาน 4 ระบบ
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และระบบบริหารจัดการเอกสาร 
2) งานสนับสนุนและวางแผน
องค์กร 
3)ระบบนิติการ 
4)ระบบพิสูจน์ตัวตน  Single 
Sign-on และเช่ือมโยงระบบ

4.2 ยกระดับ
การบริหาร

จัดการสู่ 
Smart Office

2) ปรับปรุง
ระบบ

ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร
ให้ทันสมัย

4 ระบบ

ผลลัพธ์ (8)

1)  ค่าเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึนของผล
การประเมิน 
Core 
Competency

 งบประมาณ ปี 2563 ( (9)

แบบส ารวจบุคลากรท่ีมี Core 

Competency ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ท่ีแสดงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
หลัก(Core Competency) ท่ี

ตรงตามความต้องการของ
องค์กร และเป็นข้อมูลในการ

ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรท้ัง

ในระยะส้ันและระยะยาวตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กร
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน  งบลงทนุ

กลยทุธ์/
แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่า
เป้าหมาย 

นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 ( (9)

1. รายงานผลการประเมินฯ 1 หน่วยงาน 
(กรมบัญชีกลาง)

1. ผู้บริหาร/ผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้รายงานผล 1 
เร่ือง

          -    ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง

            -   

1. รายงานผลการประเมินฯ 2 หน่วยงาน 
(ป.ป.ช. และ ก.พ.ร.)

1. ผู้บริหาร/ผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้รายงานผล 2 
เร่ือง

          -    ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง

            -   

46 งานสนับนุนและ
วางแผนองค์กร

1 แผนยุทธศาสตร์องค์กร (ปี 2563-2564) 
จ าวน 1 เร่ือง

2 แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 
4.0 จ านวน 1 เร่ือง

3 แผนการบริหารความเส่ียง จ านวน 1 แผน
4 รายงานการจัดวางระบบพัฒนาบริหาร

จัดการองค์กร จ านวน 1 เร่ือง
5 ระบบการจัดท างบประมาณ  จ านวน 1 
ระบบ

6 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 12 
คร้ัง

1 ผู้บริหารน าแผนยุทธศาสตร์องค์กรไปใช้
เป็นทิศทางในการด าเนินงานส านักงาน ร้อย
ละ 90 
2 สสว. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
(PMQA 4.0) ร้อยละ 70  
3 ผู้บริหารใช้ระบบพัฒนาบริหารจัดการ
องค์กรเป็นแนวทางในการก ากับดูแลและ
บริหารจัดการองค์กร ร้อยละ75 
4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามมาตรการของรัฐ ร้อยละ 100
5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

          -   3,600,000       1,000,000 

47  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ
และนโยบายของรัฐ

 1. กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ 10 คร้ัง

2.ส่ือในการเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมท้ัง
บทบาท ภารกิจ กิจกรรม และภาพลักษณ์

ของ สสว. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 150 คร้ัง
3.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
(Annual Report) 1 เร่ือง

 1.สามารถสร้างเครือข่ายร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการส่งเสริม 

ผู้ประกอบการ SME 10 หน่วยงาน
2.กลุ่มเป้าหมายรับรู้นโยบายรัฐบาล 

รวมท้ังบทบาทภารกิจ ของ สสว. ในการ
เป็นหน่วยงานส่งเสริม SME ของประเทศ 
ร้อยละ 80

          -   16,842,100                -   

45 งานพัฒนามาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของ

หน่วยงานภายนอก

มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด วิธีการ

วัด ตามท่ีหน่วยงานภายนอก

ก าหนด

4.3  ผลักดัน
องค์กรให้เน้น

ประสิทธิผล

และมีธรรมาภิ
บาล

3)  ผลการ
ด าเนินงาน

เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

3 
หน่วยงาน
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน  งบลงทนุ

กลยทุธ์/
แผนงาน (1)

 ตวัชี้วัด (2) ค่า
เป้าหมาย 

นิยามตวัชี้วัด (4) ชื่องาน/โครงการ (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ (8)  งบประมาณ ปี 2563 ( (9)

48 งานบริหารจัดการ
กองทุนร่วมลงทุน

1. วิสาหกิจร่วมลงทุนท่ี สสว. จะด าเนินการ
ตามกฎหมายในช้ันอุทธรณ์และฏีกา จ านวน

 7 บริษัท

2. วิสาหกิจร่วมลงทุนท่ี สสว.จะด าเนินการ
สืบทรัพย์/บังคับคดี จ านวน 7 บริษัท

1. ด าเนินการตามกฎหมายในช้ันอุทธรณ์
และฏีกา จ านวน 7 บริษัท

2. ด าเนินการสืบทรัพย์/บังคับคดี จ านวน

 7 บริษัท

          -        2,000,000             -   

49 โครงการบริหาร
จัดการ อุดหนุนและ
สนับสนุนเงินทุนให้แก่
 SME

1. รายงานการติดตามผลการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการเป็นรายเดือน จ านวน 12
 ราย
2. บ ารุงรักษาระบบบริหารลูกหน้ี 1 ระบบ

3. รายงานการติดตามประจ าปี1รายงาน

1. ผู้ประกอบการสามารถช าระเงินคืน
ให้กับ ส านักงานฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

          -        5,000,000             -   

5) ร้อยละ

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ร้อยละ 80 มีรายงานผลการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้ประกอบการท่ี
เข้ารับบริการจาก สสว. ไม่
น้อยกว่า

50 งานประเมินผลความ

พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

1.รายงานผลร้อยละความพึงพอใจ 1. ผู้บริหาร/ผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้รายงานผล

ร้อยละความพึงพอใจ 1 เร่ือง

          -    ด าเนินงาน

ต่อเน่ือง

            -   

306,079,600       

-          1,181,438,000  7,300,000    

ค่าใช้จ่ายอ านวยการ (54,351,100 บาท)  และรายจ่ายข้ันต่ า (251,728,500 บาท)

งบประมาณ

4.3  ผลักดัน
องค์กรให้เน้น

ประสิทธิผล

และมีธรรมาภิ
บาล

4) จ านวน
รายงานการ

บริหารจัดการ

ด้านการเงิน
ของผู้ประกอบ
 การท่ีได้รับ

การสนับสนุน

จาก สสว.

2 เร่ือง  - รายงานการบริหารจัดการ
กองทุนร่วมลงทุน

- รายงานการบริหารจัดการ 

อุดหนุนและสนับสนุนเงินทุน
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 รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

     5,870,000                     -   ฝทบ.

                -                       -   ฝทบ.

     3,600,000                     -   ฝขท.

     5,000,000                     -   ฝขท.

 >>  เปา้ประสงค์ : พัฒนาองค์กรและบคุลากรให้มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับพร้อมตอบสนองความตอ้งการผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ 

(11) 
 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) งบประมาณ ปี 2563 ( (9)
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 รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ 

(11) 
 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) งบประมาณ ปี 2563 ( (9)

                -                       -   ฝตป.ภร.

และฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง

                -                       -   ฝทบ.และ

ฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง

     4,600,000                     -   ฝกก.

    16,842,100                     -   ฝอก.
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 รวมทั้งสิ้น  แผนยุทธศาสตร์  พ.ร.บ.งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ 

(11) 
 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)(10) งบประมาณ ปี 2563 ( (9)

     2,000,000                     -   ฝสส.ทป.

     5,000,000                     -   ฝอก.บง

                -                       -   ฝตป.
(ภร) (ราย
งานผล)

306,079,600       -                  -                 ฝบก.

1,188,738,000  3,029,000,000   5,690,660,000  

หน้าท่ี 17


