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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และได้เริ่มด าเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา 
สสว . ได้ด าเนินงานตามภารกิจ งานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบาย
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะในฐานะผู้เสนอแนะนโยบายและ
แผนการส่งเสริม SME ของประเทศ และยังเป็นหน่วยงานประสานและเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างระบบกลไกผลักดันและสนับสนุนการท างานในการส่งเสริม SME 
ของประเทศให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพ่ือให้ สสว. มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน แนวนโยบายต่างๆ 
ของประเทศ นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –2570) (แผนระดับที่ 3) ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  สสว. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ของ สสว. ประจ าปี 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนในระดับต่าง ๆ และสอดรับกับ
สถานการณ์การต่างๆ  ที่เกิดขึ้น 

จากสภาพแวดล้อมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และสถานการณ์ความ
ผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก สงครามรัสเซีย -ยูเครน สภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนสินค้าและราคาน้ ามัน
สูงขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจของ SME และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง สสว. จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน 
SME ให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
สมัยใหม่ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาแบบต่อยอด รวมทั้งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจาย
รายได้ โอกาส ความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) และยั่งยืนตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) ด้วยการน าโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ เรียกว่า 
“BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และการปรับกฏหมาย กฏระเบียบ เพ่ือให้
เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการของ สสว . ประจ าปี 2566 จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ให้เติบโต เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป
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เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถพัฒนากิจการให้เกิด
ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนและมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสม โดย สสว . 
ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ดังนี้ 

พระราชบัญญตัิสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้ก าหนดวัตถปุระสงค์
ของส านักงานไว้ ดังนี้ (ม.16)

01) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

02) ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้ง
เสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

03) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(3/1) ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่ม

เพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีนดา้นตา่งๆ ที่จ าเป็น 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ให้เข้มแข็งและเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 
2561)

04) ศึกษาและจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
05) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ 

การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
06) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
07) ด าเนินงานธุรการของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารแตง่ตัง้
08) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือ ตามที่คณะกรรมการ หรือ

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

คณะที่ (1) >> คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พร้อมทั้งก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ผอ.สสว.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 6) 

คณะที่ (2) >> คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  มีอ านาจ
หน้าที่ในการวางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลและรับผิดชอบในกิจการ
ของ สสว. โดยมีประธานกรรมการบริหารฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริม
ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และผอ.สสว. เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 18)

คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอ านาจหน้าที่ใน
การวางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลกิจการโดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของ
ส านักงาน อ านาจหน้าที่เช่นว่าให้รวมถึง 

(1) พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของส านักงานตามมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) และ (5) เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

(2) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
วิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม 

(3) อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณท่ีส านักงานจะด าเนินการใน
แต่ละปี 

(4) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของส านักงาน 
(5) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 34
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

ความเป็นมาของแผนปฏิบัติการของ สสว.

สสว. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550 โดยฉบับที่ 1 ปี 2550 - 2554  
ฉบับที่ 2 ปี 2555 - 2559 ฉบับที่ 3 ปี 2560–2564  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้ขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนปฏิบัติการฉบับที่ 3 ออกไปอีก 1 ปี (สิ้นสุดปี 2565) ดังนั้นแผนฉบับที่ 3 จึงเป็นปี 2560 –2565 
เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และฉบับที่ 4 (ปี 2566 –2570) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการของ สสว.ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 –2570)  เพ่ือให้ สสว. มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน แนวนโยบายต่างๆ ของ
ประเทศนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจ าปี ตลอดจนเป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยแผนปฏิบัติ
การของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2567) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้ง
ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมัติจาก ผอ.สสว. ให้ประกาศใช้พร้อมทั้งเผยแพร่แผนฯ เพ่ือสร้าง
การรับรู้ ให้แก่พนักงานของ สสว .  ผ่ านช่องทาง https://sme.go.th/upload/mod_download/download-
20211012150719.pdf แล้วนั้น 

ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน ดังนั้น สสว. จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน) และ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2565 และได้รับอนุมัติจาก ผอ.สสว. ให้ประกาศใช้พร้อมทั้งเผยแพร่แผนฯ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่
พนักงานของ สสว. ต่อไป
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ภาพที่ 1 : แผนปฏิบัติการของ สสว.



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

สสว. จัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2566 (แผนระดับที่ 3) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนในระดับต่าง ๆ ประกอบกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง
ประจ าปี ในด้านที่ 5 บทบาทของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดข้อ 5.1 
บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดประเด็นที่ 1.การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 
(3 - 5 ป)ี และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 เสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาเห็นชอบพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ โดยประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณาคือ

1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดตั้งและพันธกิจ
ของทุนหมุนเวียน

2) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2566 ที่มีคุณภาพ และระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน
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ภาพที่ 2 : หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

กรอบระยะเวลาในการทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 มีการน าเสนอคณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. 
จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. คณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 น าเสนอ

กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว . ประจ าปี  2566 และทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2570) และศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ผ่านการศึกษา 
รวบรวม ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการศึกษาแผนของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง MSME และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ SME และ PDPA 

2. คณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 น าเสนอ
ประเด็นการทบทวนเป้าหมายแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 น าประเด็นที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
แผนการส่งเสริม SME ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่ได้รับแจ้งวงเงินงบประมาณเบื้องต้น มาทบทวนค่าเป้าหมาย 
โดยให้ปรับปรุงรายละเอียด งาน/ โครงการ ให้สอดคล้องกับประเด็นส าคัญดังกล่าว และตัวชี้วัดตามร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณปี 2566 และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ควบคู่ไปกับการ
วิเคราะห์ Key Success และ GAP ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร รวมถึงสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการผลักดันแผนปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาค และ VOS

3. คณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 น าเสนอ
ประเด็น ร่างแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 และทบทวนเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือ
น าไปปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต/ผลลัพธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 
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ภาพท่ี 3 : กรอบระยะเวลาในการท าแผนปฏฺบัติการของ สสว.



บทที่ 2
บทบาทและภารกิจ

ของ สสว.



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 สสว. มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบทบาทและ
หน้าที่ของ สสว. 
แบ่งออกเป็น 6 ด้านหลักดังนี้

1. MSME Policy : จัดท านโยบายแผนการส่งเสริม SME เพ่ือใช้เป็นกรอบการส่งเสริม MSME
ของประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ ประเภท ขนาด ของ MSME รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม MSME ของประเทศ

2. MSME Action Plan : จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในการส่งเสริม MSME ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและหน้าที่ของ สสว.

ภาพที่ 4 : บทบาทและหน้าท่ีของ สสว.
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

3. MSME Data Base/ Big Data : จัดท าฐานข้อมูล MSME และดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายส่งเสริม SME เนื่องจากในยุคดิจิทัล ข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ สสว. จึงต้องมีการจัดการข้อมูล MSME ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือให้สามารถ
ก าหนดนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในการ
ประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. KM for MSME : จัดท าพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลส าหรับ MSME เพ่ือการประกอบธุรกิจ 
เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ น าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเกิดความคิดสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน

5. Integration : ประสานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ MSME ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

6. Public Private Partnership (PPP) : เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้ MSME ด าเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพในตลาดสากล 
และเติบโตอย่างยั่งยืน
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บทที่ 3
กระบวนการจัดท า

แผนปฏิบัติการของ สสว.  
ประจ าปี 2566



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

กระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

การจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. มีกลไกและกระบวนการในการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว โดยน า
ข้อมูลจากนโยบายชาติและแผนในระดับต่างๆ รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ในปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่สงผลกระทบต่อการด าเนินงาน และรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน ปรับปรุง 
กลยุทธ์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติการของ สสว. โดยมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 : กระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารของ สสว. 



3.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ (Data and Information Gathering) 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ดังนี้
3.1.1 รวบรวมข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)  ร่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ให้ความส าคัญกับแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของประเทศ 
ประกอบด้วย 
1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม  (Platform Economy) และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing

Economy) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับ การจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจภาคบริการ อาทิ การ
คมนาคมและโลจิสติกส์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย และ การท างานในรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม

2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) จะช่วยยกระดับผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่เชิงลึกที่มีความซับซ้อนได้ 

3) ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 เป็นการเร่งให้การเปลี่ยนแปลงจากที่ด าเนินอยู่แล้วให้เกิดเร็วขึ้นที่ เห็นได้ชัดเจน คือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถูกเร่งให้มี ความส าคัญต่อภาค
เศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของประชาชนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาด ของโรคโควิด-
19 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาใช้เพ่ือลดปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพของคนในสังคม โดยการใช้ช่องทาง
การสื่อสารแบบออนไลน์และการประชุมทางไกลแทนการพบปะโดยตรง การซื้อสินค้าและบริการผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์แทนการเดินทางไปร้านค้า และการท าธุรกรรมดิจิทัลแทนการช าระด้วยเงินสด
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การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในหมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เศรษฐกิจ ไทยขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า 
11 ล้านคน 

SMEs ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขัน
กับธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ จะต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้อย่าง
รวดเร็ว และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สภาพ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยัง เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลให้ SMEs จ านวนมากได้รับผลกระทบและมีแนวโน้ม
ต้องปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด การเพ่ิมโอกาสและเร่งพัฒนา
ศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการและสามารถ
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม ความต้องการมากขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในด้านรายได้ ความมั่งคั่ง เพ่ิมการแข่งขันในตลาดซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะน าไปสู่การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ภาพที่ 6 : หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

3.1.2 ศึกษาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จัดท าแผนและนโยบายด้านต่างๆ ในปี 2564
โดยศึกษาในประเด็นวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด อาทิ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ
ศึกษาแผนที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนด้าน SME อาทิ เช่น แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือการเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือให้ SME ได้รับประโยชน์มากขึ้น 
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3.1.3 สสว. ได้จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2566-2570)

วิสัยทัศน์ 1 “ ไทยมี SME ที่เข้มแข็งมี
ศั กยภาพและสามารถแข่ ง ขั น ได้ ”
พันธกิจ 2 “การพัฒนาระบบนิเวศใน
การประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพลดเงื่อนไข
ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ 
SME ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง” 
เป้าหมายของแผน “SME มีบทบาททาง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากขึ้นในทุกระดับ 
สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ าได้” 
ตัวชี้วัด “สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เป็นร้อยละ 40 ในปี 2570”

หมายเหตุ:
วิสัยทัศน์ 1 “ ไทยมี SME ที่เข้มแข็งมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ ” ด้วยการส่งเสริม SME ในระยะ

ข้างหน้า มุ่งหวังเห็นภาคธุรกิจ SME ไทยสามารถพัฒนาธุรกิจให้ขยับขึ้นไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพ่ิม
มากขึ้น มีทักษะความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถ เข้าสู่ตลาดระดับต่าง ๆ และแข่งขันในระดับสากลได้ เพ่ือให้ SME ก้าวขึ้นมาเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ซึ่งจะสามารถสร้างการจ้างงานที่มีคุณภาพได้ ท าให้การ
จ้างงานของ SME เป็นงานที่มีคุณค่ามากขึ้น น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับได้  

พันธกิจ 2 “ ที่ส าคัญที่สุดที่ภาคธุรกิจจะสามารถเริ่มต้นและเติบโตได้เต็มศักยภาพนั้น คือ การที่ภาครัฐต้อง
สร้างเสริมองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและสนับสนุนการ
พัฒนาในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่
กฎหมาย กฎระเบียบ หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ SME ในด้านต่าง ๆ การมีแหล่งเงินทุนที่ SME
เข้าถึงได้ ผู้ให้บริการทางธุรกิจที่ครอบคลุม การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นโดยสะดวก รวมถึงกลไก
การบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 7 : แนวทางการด าเนินงานและประเด็นการส่งเสรมิ SME

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน แผนการส่งเสริม SME ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้าได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 3 ประเด็นการส่งเสริม ดังนี้ 

1) การสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (Portfolio Approach/Segmentation) 
2) การสร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้า 
3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน แผนการส่งเสริม SME ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานไว้ 3 ประเด็นการส่งเสริม ดังนี้
ประเด็นการส่งเสริมที่ 1 สร้างการเติบโตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

การสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มซึ่งมีระดับ
ศักยภาพต่างกัน มีสถานภาพ ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน (Portfolio Approach/Segmentation) 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่

(1) พัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
(2) ยกระดับธุรกิจที่มุ่งเติบโตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
(3) ยกระดับธุรกิจสู่การแข่งขันระดับโลก
(4) ฟ้ืนฟูธุรกิจที่ประสบปัญหาให้ฟื้นตัว
(5) ช่วยเหลือธุรกิจยังชีพให้สามารถอยู่รอดได้ 
(6) สนับสนุนผู้ประกอบการสูงอายุในการด าเนินธุรกิจ 
(7) ส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ
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ประเด็นการส่งเสริมที่ 2 สร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้า
การสร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้าให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

เข้มข้น จึงมีทั้งเรื่องการสนับสนุนการตลาดที่รอบด้านให้กับ SME และการส่งเสริม SME กลุ่มที่มีศักยภาพให้
สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ประเด็นการส่งเสริมนี้ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ดังนี้ 

(8) สร้างส่วนแบ่งตลาดในประเทศให้เพ่ิมขึ้น 
(9) ส่งเสริมการเข้าสู่สากล 

ประเด็นการส่งเสริมที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
การช่วยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ SME เป็นเรื่องส าคัญที่จะช่วยให้ SME 

สามารถเริ่มธุรกิจและเติบโตได้เต็มศักยภาพ โดยสภาพแวดล้อมที่ส าคัญมีทั้งเรื่องแหล่งเงินทุน แรงงานที่มี
ทักษะ การเข้าถึงเทคโนโลยีและงานวิจัย การเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก การมีกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่เพียงพอกับการ
พัฒนาธุรกิจ ประเด็นการส่งเสริมนี้ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้

(10) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
(11) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(12) สร้างความพร้อมของบุคลากร / แรงงาน
(13) มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูล องค์ความรู้ และบริการ 
(14) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 
(15) พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการก าหนดนโยบาย

ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริม SME
การเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริม SME เป็นกลไกการที่ช่วยให้การส่งเสริม SME 

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ SME ถือเป็นฐานรากที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากประเทศ
ไทย มี SME เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99.54 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือมีจ านวนมากกว่า 3.1 ล้านราย 
มีการจ้างงานกว่า 12.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.70 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่เกิดจาก SMEs ประมาณร้อยละ 34.2 ของ GDP ทั้งประเทศ 
ดังนั้น SME จึงมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งจึง
เป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งการ
จัดท า GDP SME เป็นกลไกหนึ่งท าให้เกิดประโยชน์ต่อการวเิคราะห์และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันของ SME  
ได้ในเชิงลึกและละเอียดมากขึ้น กล่าวคือ ในระบบเศรษฐกิจต้องมีการหมุนเวียนของรายได้และรายจ่ายของ
ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจอ่ืน ๆ ภาครัฐทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นั่นแปลว่า ประชาชนมีงานท า และมีรายได้เพ่ือน ามาจับจายใช้สอยส าหรับซื้อสินค้าและบริการ 
จ่ายภาษีให้รัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการด าเนินงานส่งเสริม พัฒนา SME และก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่มี
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ผลเกี่ยวเนื่องกับ SME การจัดท างบประมาณจัดท างบประมาณบูรณาการ พัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big 
Data เพ่ือติดตามสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจ ปัญหาอุปสรรค หรือความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงการติดตามการได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ และใช้ประโยชน์
ในการคาดการณ์การเตือนภัยสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบ Data Service เป็นเครื่องมือในการ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
SME รวมทั้งบทบาทขององค์การเอกชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ 
SME โดยตรง ให้เป็น partner ในการพัฒนา  มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานส่งเสริม SME มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถวัดผลเป้าหมาย
การพัฒนาได้ถูกต้อง

3.1.4 รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ สสว . ข้อมูลจากผู้ประกอบการ  ผลการส ารวจ

ผู้ประกอบการในประเด็นความพึงพอใจ ผลส ารวจของ SME ที่ร่วมโครงการกับสสว. แล้วมีธุรกิจดี ผลส ารวจ
บทบาทและภาพลักษณ์และการบริการของ สสว. ความต้องการและการรบับริการจาก สสว. ของ MSME และการ
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสียงสะท้อนจากพนักงานของ 
สสว.  (Voice of Stakeholder : VOS) เพ่ือประเมินสถานการณ์ขององค์กร โดยจ าแนกเป็นข้อมูลภายในองค์กร
และข้อมูลทิศทางและสถานการณ์ภายนอก ดังนี้

สสว. ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กร ในการแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนก
เป็น ผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
(ภายใน/ใกล้ชิด/ภายนอก) และจ าแนกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder Analysis)
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ภาพที่ 8 : การจ าแนกกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
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ประเภทที่ 2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางตรงจากการด าเนินงาน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพล หรือมีความส าคัญต่อความส าเร็จต่อ
กิจกรรมของ สสว. ได้แก่

กลุ่มที่ 3
3. หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มที่ 4
4. ผู้ประกอบการ MSME
กลุ่มที่ 5
5. หน่วยงานร่วม/ หน่วยงานรับจ้าง

ประเภทท่ี 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อม 
เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าติดตาม และประเมินผลองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก สสว. ได้แก่

กลุ่มที่ 6
6. กรมบัญชีกลาง / กพร./ ปปช. / สตง. / ส านักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มที่ 7
7. มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ ประชาชน
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กลุ่มที่ 2
(2.2) ผู้บริหาร และ พนักงาน สสว. 

ประเภทที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : เป็นผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางตรง
จากการด าเนินงาน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพล หรือมีความส าคัญต่อความส าเร็จต่อกิจกรรมของ สสว. ได้แก่

กลุ่มที่ 1
1. คณะกรรมการ
(1.1) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้จ่าย งบประมาณ สสว.
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สสว.

(1.2 ) คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

กลุ่มที่ 1
1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

• ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบ กรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการ คือ ศึกษาร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และ แผนระดับที่ 3 ที่เป็น
ปัจจุบัน และแผนแม่บทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลการส ารวจคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 16 ราย พบว่า 

มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.50 เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน พบว่า มีความพึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก เมื่อจ าแนกตาม
ด้านการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และพึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวังทุกด้าน โดย
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.75 ส่วนด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.88

ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ ด้านระบบการท างานของ สสว. ที่ท าให้มีการติดต่อยาก
ไม่มีการประสานงาน ความล่าช้าในการท างานการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ภาพรวม พบว่า ด้านบริการที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจภาพรวมสูง ได้แก่ การ
ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และความโปร่งใส 
ด าเนินงานถูกต้องตามกฎระเบียบ ซึ่งการบริหารองค์กรที่เป็นมืออาชีพ เป็นบทบาทหน้าที่ที่ควรเร่ง
ด าเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นบริการที่มีผลกระทบสูงจากระดับความคาดหวังสูง ขณะที่ความพึงพอใจ
ต่ ากว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ
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ภาพที่ 9 : ความพึงพอใจและความคาดหวังตามกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
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ประเภทที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
กลุ่มที่ 2 
ผู้บริหาร และพนักงาน สสว. 

ผู้บริหาร และพนักงาน สสว. เป็นเรื่องส าคัญและเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานจึงเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเพ่ือน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง  จากการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee 
Engagement & Satisfaction) ของส านักงาน ดังนี้ 

1. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหาร และพนักงาน สสว. จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหาร และพนักงาน สสว. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และทบทวน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2566-2567

• ผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ MSME
โดยการขับเคลื่อนพร้อมกับนโยบายที่มีผลกระทบสูง
• บูรณาการและเชื่อมโยงทั้ง Value chain 
• ก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ MSME เข้าถึงเเหล่งเงินทุนไดง้่าย
• พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ MSME เตือนภัย ในเเต่ละพ้ืนที่ 18 กลุ่มจังหวัด ผ่าน 

Dashboard Open Data และเเจ้งเตือนผ่าน Application การเตือนภัยทางเศรษฐกิจ โดย
ข้อมูลที่ได้ต้องมีความถูกต้อง เข้าใจง่ายผ่าน Infographics ทันสมัยและทันเวลา

• สร้างและสนับสนุนระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจของ MSME ด้วยสิทธิประโยชน์ภาครัฐ
และภาคเอกชนให้ใช้ได้จริง 

• พัฒนาศักยภาพและทักษะ ของพนักงานให้สอดรับกับภารกิจขององค์กร
• ผลักดัน และสร้างเเรงจูงใจให้พนักงานเติบโตในสายงาน
• พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรในองค์กร
• ปลูกฝังและสร้างทัศนคติ (mindset) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือ transformation สู่การ

เป็น Digital Organization
• จัดชุดองค์ความรู้มีอยู่ในองค์กรให้เป็นชุดองค์ความรู้พ้ืนฐานส าหรับพนักงานและ สื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ เผยเเพร่ให้คนใน สสว.เข้าใจและรับทราบ
• จัด sharing / open house เพ่ือเเลกเปลี่ยนชุดองค์ความรู้ของเเต่ละฝ่าย
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นทางการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้
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2. ผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) คือ ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตการท างานตลอดจนองค์กรที่สังกัด ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างดีและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมีปัจจัยความพึงพอใจที่แบ่งประเด็นส าคัญเป็น 3 
ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน โดยจาก
ผลการส ารวจในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน 3.94 คะแนน (78.8%) ซึ่งเพ่ิมชึ้นจากปีที่
แล้ว 0.07 (1.4%)
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) คือ ความผูกพันของพนักงานที่เป็น
ทัศนคติเชิงบวกของพนักงานมีต่อองค์กรและคุณค่าขององค์กร และมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ทั้งพันธกิจและ
ภารกิจขององค์กรบรรลุผลซึ่งมีปัจจัยความพึงพอใจที่แบ่งประเด็นส าคัญเป็น 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยความ
เชื่อมั่นยอมรับค่านิยมและเป้าหมายของ สสว . ปัจจัยความเต็มใจและพยายามท างานเพ่ือประโยชน์ของ 
สสว. ปัจจัยความปรารถนาที่จะคงรักษาสมาชิกภาพของ สสว. ตลอดไป โดยจากผลการส ารวจในปี 2564 
มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 4.15 คะแนน (83.0%) ซึ่งเพ่ิมชึ้นจากปีที่แล้ว 0.07 คะแนน 
(1.4%)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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ประเภทที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กลุ่มที่ 3

หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความคิดเห็นเพ่ือน าไปทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว .

ประจ าปี 2566  ให้สอดรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทต่างๆ และแผนการส่งเสริม SME รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามบริบท
โลก ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของจากการประชุมหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนหน่วยงาน
พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 

เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และทบทวน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2566-2567
1. ด้านนโยบาย

• One Plan จัดท าแผนและขับเคลื่อนแผนร่วมกัน
• สสว. เป็นตัวกลางประสานแผน ของทุกหน่วยงาน และเน้นการบูรณาการแผนตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
• เชื่อมโยง KPI  หน่วยงาน และ เครือข่ายต่างประเทศ
• เครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น Foresight / Policy Lab 
• ขับเคลื่อนนโยบาย ผ่าน ASEAN BAC และ นโยบายกลุ่มอายุ
• รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ที่ SME แต่ละประเภทต้องเก่ียวข้อง ตลอด Supply Chain 
• มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมให้ครอบคลุมทุกสาขา 
• มีมาตรการในการส่งเสริมเป็นการเฉพาะ ที่เน้นด้านมาตรฐานสินค้า  เช่น อย. GAP มผช. เพ่ือการส่งออก ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาตรการป้องกันและส่งเสริมการพัฒนากลไกของ GVC , MIT, NTMs (มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ศุลกากร) 
และสร้างมาตรการจูงใจทางภาษี ให้ SME เข้าสู่ระบบ 
• ติดตามโครงการของหน่วยงานด้าน SME ที่ครบ ทั้งมติแผนยุทธศาสตร์  SME และแผนอ่ืนๆ รวมทั้ง ติดตามการเติบโต
ของ SME ของช่วงอายุของ SME (Life Cycle)

2. ด้านข้อมูล
• ONE Data / One DB (Data Base) เชื่อมโยงของทุกหน่วยงานภาครัฐของ SME เป็นจุดเดียว รวมทั้งหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 
• สสว. เป็นตัวกลางในการจัดท าโครงสร้างหน่วยงานการบริหารจัดการฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงาน
• ปรับนิยาม SME  เพ่ิมจ านวนรายได้ 500 ล้านบาท เพื่อให้ส่งเสริม SME ให้มีความต่อเนื่อง
• ข้อมูลมิติต่างๆ 
แบ่งกลุ่ม SME ตามความรุนแรงและผลกระทบจากวิกฤติต่างๆ 
มีข้อมูล Bench mark เปรียบเทียบศักยภาพของ SME ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการการตัดสินใจในการ

ด าเนินธุรกิจ  
ข้อมูลจาก S ไป M  
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแบบจ าลองธุรกิจ
ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 

• วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน AI  Data Science และวิเคราะห์การเข้าถึงบริการของ SME ในแต่ละกลุ่ม
• เก็บ ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล Big data ให้ค านึงถึง PDPA

ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้
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3. เครื่องมือกลไกการส่งเสริม
• พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงมหาลัย 
• พัฒนาบริการหรือการส่งเสริมที่เป็นเฉพาะกลุ่ม หรือ บุคล (Tailor made) 
• เชื่อมโยงการท าธุรกิจในต่างประเทศให้มากขึ้น 
• BCG ให้ความรู้กับรายย่อยๆ
• สนับสนุน Success case / Influencer ในการต่อยอดการประกอบธุรกิจ  เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการประกอบธุรกิจ 
• ส่งเสริมกลุ่มนวัตกรรมที่เพิ่ม Value ระบบ ESG (Environment Social Government)
• Business Scale up Sand Box
• สร้างเครือข่ายให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในและต่างประเทศ
• การจับคู่ธุรกิจของ SME ผ่าน platform 
• รวมสิทธิประโยชน์ของ SME ให้อยู่ Journey SME ของ สสว.

2. ผลการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในประเทศ 

ปัญหาและอุปสรรคผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานพันธมิตร จ านวน 164 ราย 
พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.68 พบว่า มีความพึงพอใจต่ ากว่า
ความคาดหวังเล็กน้อย เมื่อจ าแนกตามด้านการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจเท่ากับความคาดหวัง โดยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึง
พอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.17 ส่วนด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 82.61ที่พบมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร / การประชาสัมพันธ์ ที่ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ สสว. ยาก ไม่มีผู้ติดต่อโดยตรง ท าให้การแจ้งปัญหาล่าช้า จ านวน 15 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
60 โดยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center OSS)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจภาพรวม ด้านบริการที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจภาพรวมสูง ได้แก่ ด้านช่องทางการติดต่อรับบริการ / ข้อมูล และการ
น าไปใช้ประโยชน์แต่เมื่อพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบว่า คะแนนความคาดหวังต่ ากว่าความ
คาดหวังภาพรวม ดังนั้น สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลังหากมีทรัพยากรเพียงพอ 
ความภักดีที่มีต่อบริการของ สสว . เมื่อพิจารณาสัดส่วนกลุ่มที่อาจจะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา 
(Passives) พบว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoters) ดังนั้น ควร
ให้ความส าคัญกับกลุ่มนี้ในการปรับปรุงการให้บริการให้มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนกลุ่ม
ที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoters) และจะส่งผลให้ระดับความภักดี เพ่ิมขึ้นด้วยความผูกพัน ท าการ
ส ารวจระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ สสว . พบว่า มีระดับความผูกพันในภาพรวม 
(% Completely Engagement) คิดเป็นร้อยละ 25.00 เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สสว . อยู่ในระดับมากที่สุด มีเพียง สสว . เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้ มีระดับความเห็นด้วยต่ าที่สุด และหากพิจารณาปัญหาและ
อุปสรรคจากการใช้บริการ พบว่าด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นบริการที่พบปัญหามากที่สุด
ส าหรับกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร ดังนั้น จึงควรด าเนินการปิดช่องว่างดังกล่าวเพ่ือท าให้หน่วยงาน 
มีความเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานได้

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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ประเภทที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กลุ่มที่ 4
1. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
เพ่ือให้กลไกการด าเนินงานการส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของ สสว . รวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ
ของ สสว. ในภาพรวม และน ามาเป็นข้อเสนอแนะและพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการ สสว. จึง
ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการ MSME และศูนย์ OSS ใน 5 ภูมิภาค ความคิดเห็น
และความต้องการของผู้ประกอบการ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรราช
ธานี ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี และภาคใต้จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความ
คิดเห็นและความต้องการ ดังนี้

2. ผลการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ MSME 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME จ านวน 1,516 ราย พบว่า มีความพึงพอใจ

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.54 พบว่า มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อย
เมื่อจ าแนกตามด้านการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจสูง กว่า
ความคาดหวังเล็กน้อยทุกด้าน โดยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
89.78 รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.56 ส่วนด้านสถานที่และสิ่งอ านวย  
ความสะดวก มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.14

ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อยทุกด้าน ภาคการผลิต มีความ
พึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.90 รองลงมาคือ ภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 89.25 และภาคบริการ 
มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.34

ผลการส ารวจความพึงพอใจ จ าแนกตามแนวทางการส่งเสริม พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และ
ผู้ประกอบการรายย่อยมีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึง
พอใจสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อยทุกด้าน โดยกลุ่ม Early Stage มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
93.16 รองลงมาคือ กลุ่ม Eco-system คิดเป็นร้อยละ 92.12 กลุ่ม Micro คิดเป็นร้อยละ 90.24 และกลุ่ม 
Small มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.77

ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

ภาพท่ี 10 : ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการ (ตามล าดับความส าคัญ)
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ประเภทที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กลุ่มที่ 5

หน่วยงานร่วม/ หน่วยงานรับจ้าง
ผลการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจ ของหน่วยงานร่วม/ หน่วยงานรับจ้าง

ผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม / หน่วยงานรับจ้าง จ านวน 48 ราย พบว่า มีความพึง
พอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คะแนน พบว่า มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อย (ส่วนต่าง
เท่ากับ 0.02 คะแนน) เมื่อจ าแนกตามด้านการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านแต่
ส่วนใหญ่พึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวัง โดยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.49 ส่วนด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจต่ าที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.23 ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร / การประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสว .ยาก ไม่มีผู้ติดต่อโดยตรง 
ท าให้การแจ้งปัญหาล่าช้า จ านวน 5 ราย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจภาพรวม พบว่า 
ด้านบริการที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจภาพรวมสูงกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านรูปแบบการจัด
กิจกรรม ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การให้ค าปรึกษา และช่องทางการติดต่อรับบริการ / ข้อมูล แต่
เมื่อพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบว่า คะแนนความคาดหวังต่ ากว่าความคาดหวังภาพรวม ดังนั้น สามารถ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลังได้ ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การให้ค าปรึกษา เป็นปัจจัยที่
มีความคาดหวังสูง และความพึงพอใจสูง จึงเป็นจุดแข็งในการให้บริการ และด้านการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เมื่อพิจารณาจากความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม / หน่วยงานรับจ้าง เป็นปัจจัย ที่ต้องเร่ง
แก้ไขอันดับแรก เพราะมีความพึงพอใจต่ ากว่าความพึงพอใจภาพรวม แต่ความคาดหวังสูงกว่าความคาดหวัง
ภาพรวมความภักดีที่มีต่อบริการของ สสว. พบว่า ระดับความภักดีที่วัดจากค่า Net Promoters Score (NPS) 
ส าหรับการกลับมาใช้บริการ เท่ากับ 72.92 และการแนะน าบอกต่อ เท่ากับ 72.92 ซึ่งเป็นระดับที่สูงแล้วโดย
เป็นผลมาจากกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoters) มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงความผูกพัน ท าการส ารวจระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ สสว. พบว่า มีระดับความผูกพันในภาพรวม (% Completely Engagement) 
คิดเป็นร้อยละ 41.67 เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ สสว. อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกปัจจัย โดยเห็นด้วยว่า สสว. เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของประเทศ 
มากที่สุด รองลงมาคือ สสว. เป็นหน่วยงานที่ท่านสามารถเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ และ ส่วน สสว. เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการเพื่อแก้ปัญหากับท่านได้ มีระดับความเห็นด้วยต่ าที่สุด

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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ประเภทที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มที่ 6

กรมบัญชีกลาง / กพร./ ปปช. / สตง. / ส านักนายกรัฐมนตรี
1. ผลการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยตรวจประเมิน

กรมบัญชีกลาง 
กรมบัญชีกลาง ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียน ร่วมกับ สสว. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีบัญชี ภายใต้กรอบ
เกณฑ์วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงาน 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานทุนหมุนเวียนให้เป็นไปย่างมีมาตรฐาน สอดคล้อง
กับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ทุนหมุนเวียน ซึ่งในรอบปี 2565 สสว. ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสส่งกรมบัญชีกลางตามรอบปฏิทินงานตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU)

ส านักงาน กพร.
มีกระบวนการด าเนินงานในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงาน กพร . ได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าไปใช้วางแผนพัฒนาองค์กรเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีคุณลักษณะประกอบด้วย 3 มิติ 
7 หมวด ซึ่งได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง PMQA 4.0 ตามแบบฟอร์มและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ง สสว . ได้ด าเนินการตามแผนพัมนาองค์กรประจ าปี 2565 จ านวน  
9 แผนงาน และมีผลการด าเนินงานร้อยละ 100 ทุกแผนงาน

ปปช.
การประเมิน ITA มีกระบวนการการด าเนินงานเป็นไปตามหลักการวิจัยและประเมินผล 

(Evaluation Research) เพ่ือให้ผลประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรไนด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสว.มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ประเภทองค์กร
มหาชน ได้คะแนน 90.76 จัดระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A 

ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566



ผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยตรวจประเมิน จ านวน 5 ราย พบว่า มีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน พบว่า มีความพึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก เมื่อจ าแนกตามด้าน
การให้บริการ พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.00 ส่วน
ด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.00 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจภาพรวม พบว่า ด้านบริการที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจภาพรวมสูง 
ได้แก่ ด้านการบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ แต่เมื่อพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบว่า คะแนนความ
คาดหวังต่ ากว่าความคาดหวังภาพรวม ดังนั้น สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลังหากมีทรัพยากร
เพียงพอ

ความภักดีท่ีมีต่อบริการของ สสว. ท าการส ารวจการแนะน าบอกต่อบริการของ สสว . พบว่าระดับ
ความภักดีท่ีวัดจากค่า Net Promoters Score (NPS) เท่ากับ 0.00 ทั้งนี้ เนื่องจากบทบาทของหน่วยตรวจ
ประเมินควรมีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระจากการด าเนินงานของ สสว . ดังนั้น อาจมีข้อจ ากัดใน
การประเมินความภักดีและความผูกพันที่มีต่อ สสว. ความผูกพัน ท าการส ารวจระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
บทบาทหน้าที่ของ สสว. พบว่า มีระดับความผูกพันในภาพรวม (% Completely Engagement) คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 หรือไม่มีรายใดที่เห็นด้วยระดับ 5 คะแนน กับการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สสว . 
ครบทั้ง 3 ปัจจัย

2. ผลการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยตรวจประเมิน
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน
ผลการส ารวจความพึงพอใจของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน จ านวน 100 

ราย พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.60 เมื่อเปรียบเทียบกับความ
คาดหวัง พบว่ามีพึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวังเล็กน้อย เมื่อจ าแนกตามด้านการให้บริการ พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่ ากว่าความคาดหวัง โดยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81.94 ส่วนด้านช่องทางการติดต่อรับ
บริการ / ข้อมูล มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.50 ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ 
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ภาพรวม พบว่า ด้านบริการที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจภาพรวมสูง ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการน าไปใช้ประโยชน์ แต่เมื่อพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบว่า 
คะแนนความคาดหวังต่ ากว่าความคาดหวังภาพรวม ดังนั้น สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ใน
ภายหลังหากมีทรัพยากรเพียงพอ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบแต่ละมิติ ดังนี้ 
• ความภักดีท่ีมีต่อบริการของ สสว. ท าการส ารวจ 2 มิติ คือ การใช้บริการซ้ า และการแนะน าบอก

ต่อ พบว่า ระดับความภักดีส าหรับการกลับมาใช้บริการ เท่ากับ 54.00 และการแนะน าบอกต่อ 
เท่ากับ 53.00 เมื่อพิจารณาสัดส่วนกลุ่มที่อาจจะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา (Passives) พบว่ามี
สัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุน (Promoters) ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับกลุ่มนี้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนกลุ่มที่ เป็นผู้สนับสนุน 
(Promoters) และจะส่งผลให้ระดับความภักดีเพิ่มขึ้นด้วย และอาจจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกับ สสว. เพ่ือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในระยะต่อไป

• ความผูกพัน ท าการส ารวจระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ สสว. พบว่า มีระดับความ
ผูกพันในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 19.00 พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของ 
สสว. อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สสว. เป็นหน่วยงานที่ท่านสามารถเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ สสว. 
เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของประเทศ และ สสว.เป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้

กลุ่มที่ 7 
มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ ประชาชน
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ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565

MSME รายเดือน 
รายงานสถานการณ์ 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ด้วยสถานการณ์โลกและการประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลดลงจากเดิม จากการประมาณการ

ในรอบก่อนที่เติบโดได้ 6.1% โดยปัจจัยหลักเกิดจากภาวะสงครามระหว่างประเทศยูเครนกับรัสเซียรุนแรงและ
ขัดแย้งมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จากช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลต่อราคาสินค้าที่ขยับ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้อุปทานของโลกสูงขึ้นตาม อุปสงค์เริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในกลุ่มประเทศสหรัฐและ
ยุโรปท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อลุกลามต่อเนื่องทั่วโลกส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้น
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมและสร้างความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจโลก หลาย
ประเทศก าลังก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือมารองรับสถาการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผล
กระทบในระยะยาวท าให้เกิดภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลต่อก าลังซื้อที่ชะลอตัวใน
ระยะต่อไป และประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรการเพ่ือมารองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี 

โครงสร้างประชากรโลก
มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

การดูแลรักษาสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พลังงานหมุนเวียนและ
ยานยนต์ไฟฟ้ากระแสความ

ตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศเติบโต

อย่างก้าวกระโดด

การท างานในอนาคต
มีแนวโน้มทีจ่ะเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมีนัยส าคัญ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้
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สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) คลี่คลายลง มีความต้องการสินค้าและ

บริการเพ่ิมสูงข้ึน การเดินทางระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ผลกระทบจากสงครามยูเครน 
รัสเซียที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติท าให้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้ราคาพลังงานโลก ต้นทุนการ
ผลิดเพ่ิมสูงขึ้น  ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกกระทบต่อก าลังซื้อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ SME เป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาส 1 ของปี 
2565 ขยายตัว 3.8% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 3.5% โดยมูลค่า 1,519,087 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ 
GDP รวมทั้งประเทศเท่ากับ 35.3 % ขณะที่ GDP ไทยไตรมาสแรกขยายตัว 2.2%

การส่งออกของ MSME เดือนมิถุนายน 2565 มูลค่าการส่งออก 118,443.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง 
เดียวกันของปีก่อน 34.3% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐ จะมีมูลค่า 3,466.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออก
ของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 28.1% ได้แก่ ผลไม้สด อัญมณีและเครื่องประดับ น้ าตาลและของท าจาก
น้ าตาล อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามล าดับ

SMESI ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 49.0 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าฐานที่ 50 ของความ
เชื่อมั่นในด้านต้นทุน การลงทุน และการจ้างงาน โดยมีแรงกดดันจากการลดลงของปัจจัยด้านค าสั่งซื้อและด้าน
ก าไร ขณะที่ปัจจัยทางด้านต้นทุนปรับตัวดีขึ้นจากระดับราคาน้ ามันที่ลดลงจากเดือนก่อน

สถานการณ์ด้านแรงงาน 

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ มิถุนายน 2565 มีจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33
จ านวน 11,313,040 คน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.94% โดยจ านวน MSME ในระบบประกันสังคม
มีจ านวน 409,265 แห่ง มีการจ้างงานที่เป็นผู้ประกันตน จ านวน 3,964,396 คน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 3.43% ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน เช่น ภาคการค้าปลีกและค้าส่งเติบโตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการค้าขาย
ออนไลน์ และ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้จ านวนการจ้าง
งานของ MSME ในภาคการบริการ เช่น ธุรกิจที่พักแรม กลับมาฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ micro
สสว. คาดว่าระดับการจ้างงานของ MSME จะกลับมาใกล้เคียงกับในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ในไตรมาส
สุดท้ายของปี 2565 ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ต้นทุนในการประกอบกิจการยังสูงขึ้น เงินเฟ้อ ส่งผลต่อ
ก าลังซื้อ รวมทั้งสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ึน 

การจัดตั้งธุรกิจใหม่ เดือนมิถุนายน 2565 มีจ านวน 6,661 ราย เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
9.3 % ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจ านวน 612 ราย รองลงมา 
คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 432 ราย และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 276 ราย 
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สถานการณ์ MSME 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีค่าลดลงจากเดือนก่อน 0.1% ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบ ได้แก่ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าลดลง เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่
ลดลง สะท้อนผ่านการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของประเทศที่มีอันดับใกล้เคียงกับไทยสูงขึ้น ประกอบกับ
ภาพรวมราคาวัตถุดิบที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของ
ค าสั่งซื้อล่วงหน้า ประกอบกับอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ทั้งนี้การส่งออกขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
แต่การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากปริมาณเหล็กราคาถูกจากประเทศรัสเซียที่เข้าสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึนในภูมิภาคเอเชีย ท าให้ต้นทุนในการผลิตลดลงอย่างมาก ประกอบกับภาคก่อสร้างที่มีการฟ้ืนตัว

ดัชนีค้าปลีก / ค้าส่ง  ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีค่าเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 1.4% และ 5.1% ตามล าดับ 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ การขายสินค้าคงทน มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์เป็นส าคัญ ร่วมทั้ง การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของยอดจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง ตามยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จและกระเบื้องปูพ้ืนบุผนังที่ปรับเพ่ิมขึ้น ประกอบกับยอดจ าหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นส าคัญ ส่วนการขายอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือ ยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย สะท้อน
จากดัชนีความเชื่อมั่นการใช้จ่ายและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีทิศทางลดลง รวมทั้งการขายสินค้าไม่
คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นส าคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคา
น้ ามันที่อยู่ในระดับสูง 

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีค่าเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.1% มีผลจาก ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการยกเลิกระบบ Test&Go และเปิดด่านชายแดนเป็นวงกว้างขึ้น ตั้งแต่
ต้นเดือนก่อน ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ ส่วนกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่า
ลดลง เป็นผลจากอุปสงค์จากต่างประเทศ และปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินลดลง 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
34
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สสว. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 799,190,100 บาท เป็เงินงบประมาณ 579,190,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 
220,000,000 บาท รวมทั้งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 425,690,000 บาท (ใช้เงิน
คงเหลือกองทุนฯ สมทบ) รวมทั้งสิ้น 1,224,880,100 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบริหาร
กองทุนฯ จ านวน 336,965,300 บาท และงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุน MSME จ านวน 887,914,800 
บาท ภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2565 จ านวน 30 งาน/โครงการ จ าแนกได้ดังนี้ 
• บูรณาการแผนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME งบประมาณ 94,491,800

ของประเทศ (HIP)
• พัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน งบประมาณ 44,059,000

MSME (Data Center)
• พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการประกอบการ (Ecosystem) งบประมาณ 11,555,700
• ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ งบประมาณ 122,724,700

(Smart Service) ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ SME และ
ผู้ใช้บริการได้จริง

• ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) งบประมาณ 10,262,200
• พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) งบประมาณ 35,831,500

(Formalization)
• พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหก้้าวสู่ธุรกิจใหม่                งบประมาณ 18,709,60 0

(Small & Medium)
• พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการต้นแบบ (Strong / Idol) งบประมาณ 24,180,700
• ส่งเสริมและมุ่งเป้าผู้ประกอบการ (Focused Target) งบประมาณ 473,758,100
• ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจองค์กร งบประมาณ 10,108,500
• ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office งบประมาณ 16,960,700
• ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล งบประมาณ 25,272,300
• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารกองทุน งบประมาณ 336,965,300

ผลการด าเนินงานและการประเมินของ สสว. ที่ผ่านมา ปี 2565

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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ปัญหา – อุปสรรค  

สรุปปัญหาอุปสรรคแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญ ของแผนงานโครงการที่ส าคัญ ปี 2565 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ทบทวนแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ จากแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1. งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS)
2. งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access
3. งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ
4. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบ SME Wallet/BDS
โดยได้รับความเห็นชอบรายงานดังกล่าวจาก คณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่

3/2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ดังนี้

การด าเนินงานพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบการส่งเสริม MSME และการให้บริการ SME แบบครบวงจร
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง ผลการทบทวน แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ปี 2566

1. ความซ้ าซ้อนในการกรอก
ข้อมูลในการใช้แฟลตฟอร์ม
ต่างๆ ในการสมัครเข้า ร่วม
โครงการของ สสว. และสับสน 
ระหว่างระบบการสมัครสมาชิก
และการขึ้ นทะ เบียนระบบ
จัด ซ้ือจัดจ้ างภาค รัฐและมี
ค ว าม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร อนุ มั ติ
หนังสือรับรอง SME-GP

1. การพัฒนาระบบ SME One 
ID โดยบูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้
ผู้ประกอบการ และลดความ
ยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร
และลดอุปสรรคในการขอรับ
อนุญาตและการส่งเสริมจาก
หน่วยงานของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล  MSME (Data 
Intelligence)
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาฐานข้อมูล MSME Big Data
 งานหนึ่งรหัส หน่ึงผู้ประกอบการ (SME ONE ID)

2. ความไม่พร้อมของ SME ใน
การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี 
ส่งผลต่อการขาดโอกาสเข้ารับ
บริการของภาครัฐ

2. ปรับโครงสร้างศูนย์ OSS
เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
กา รถ่ า ยทอดข้ อมู ล ร ะดั บ
จังหวัด และสร้างโอกาสให้ 
SMEเข้ามาใช้งานระบบบริการ
ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาเครื่ องมือ  กลไกในการส่ ง เสริ ม  MSME 
(Ecosystem Integrator)
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากลไกการให้บริหาร MSME
 งานศูนย์ให้บริการ SMEครบวงจร (SME

One-Stop Service Center : OSS)

3. ผู้ประกอบการบางส่วนยัง
ไม่ได้รับข้อมูล โครงการ/ สิทธิ
ประโยชน์ ต่างๆ ของ สสว . 
และยังขาดความเข้าใจในการ
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ย่ อ ย 
(MSME) เข้าสู่ระบบ SME-GP 
น้อย  

3. การประชาสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาเครื่องมือ กลไกในการส่งเสริม MSME
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันการส่งเสริม MSMEใหเ้ข้าสู่ระบบ Formalization
 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้ เกิดขึ้นจริ งเพื่อการ
ประกอบการ
 โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ 
SME
ยุทธศาสตร์ 4 ยกระดับศักยภาพองค์กร  (Digital Organization)
กลยุทธ์ที่ 4.5 สร้างภาพลักษณ์องค์กรในการเป็น Policy Maker
งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

หมายเหต:ุ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนากลไกการเช่ือมโยงระบบการส่งเสริม MSME
และการให้บริการ SME แบบครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA
1. จ านวนมาตรการ/แผนงานที่มีผลกระทบสูงต่อ GDP (High Impact) ด าเนินการได้ 2 เรื่อง คือ การ
คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ให้กับ SME เกิดเป็นเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมที่คืนกว่า 5,000 ล้านบาท และ
มาตรการสนับสนุน SME อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ณ ไตรมาส 3 รวม 
12,072.30 ล้านบาท รวมมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 17,072.30 ล้านบาท
2. พัฒนาฐานข้อมูล MSME แล้วเสร็จ 1 ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน ด าเนินการให้บริการแก่ MSME ที่เข้าถึง
บริการ Online และ Offline จ านวน 285,411 ราย (OSS/SME Access/สิทธิประโยชน์ ) จาก
เป้าหมาย (283,450 ราย) และพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจ จ านวน 4 ระบบ (ระบบ THAI SME-GP, SME ACCESS, SME ONE ID, SME 
Wallet/BDS) มูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 247.408 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและเข้าสู่สากล ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSME 
จ านวน 16,601 ราย (Next Normal/MSME Step up/พระราชด าริฯ/SME National Awards/
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SME Restart) จากเป้าหมาย (18,434 ราย) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ณ สิงหาคม 2565

ภาพที่ 11 : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ณ สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency)  
1. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ด าเนินการได้ 4.1945
2. ได้วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการส าเร็จตามเป้าหมายจ านวน 21 กระบวนการ และได้คัดเลือก
กระบวนการส าหรับน ามาปรับปรุง (To be Process) โดยเป็นกระบวนการที่ท าปรับปรุงแล้วมีผลต่อ 
(SME Journey) และมีโอกาสในการปรับปรุงส าเร็จสูง จ านวน 11 กระบวนการ  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายผู้รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาขอบเขตและตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ จ านวน 11 กระบวนการ และสรุปแนวทางในการปรับปรุงที่
สามารถลดขั้นตอน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น ในการจัดวางระบบพัฒนา
บริหารจัดการองค์กร ประจ าปี 2566 จ านวน 11 กระบวนการ
3. ด าเนินการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการ แล้วเสร็จ 2 ระบบ คือ ระบบ 
(e-Saraban และ e-Signature)
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วิเคราะห์ผลประเมินกองทุนส่งเสริม SME ปี 2564
ภาพรวมผลประเมินกองทุนส่งเสริม SME ปี 2564 อยู่ที่ 4.1945 คะแนน โดยมีประเด็นที่

ต้องพัฒนา ในมิติที่ 2 และมิติท่ี 6 เนื่องจากมีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 คะแนน ดังนี้
มิติที่ 2 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับคะแนนอยู่ที่ “3.9444” 
มิติที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ระดับคะแนนอยู่ที่ “4.7398” 
6.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี
2564 คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบระดับ 5.0000 คะแนน  และร้อยละ
การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2564 คิด
เป็นร้อยละ 96.88 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.9590 คะแนน 
6.2 ร้อยละการด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ในปีบัญชี 2564 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการจ่ายเงินและ
การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกกิจกรรม ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 5.0000 คะแนน

การประเมินผลการด าเนินงานทุนส่งเสริม SME ปี 2564

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

มิติที่ 2
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติที่ 6
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

/กระทรวงการคลัง
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3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 

3.2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทแผนปฏิบัติการของ สสว. 

PESTEL Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างกลยุทธ์ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้การวิเคราะห์เห็น
ภาพรวมปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือช่วงชิงโอกาส โดยภาพรวมของการ PESTEL มีดังนี้ 

Political การเมือง นโยบายและวิธีบริหารของรัฐบาลที่อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมหรือต่อ
องค์กรเป็นพิเศษ

Economic เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ เช่นเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ค่าแรง อัตราแรก
เปลี่ยน

Social สังคม เทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆ ที่กระทบต่อองค์กร

Technology เทคโนโลยี  ทิศทางด้านเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบต่อวิธีการท างานของพนักงานหรือ
กระทบต่อวิถีในอนาคต

Environment สภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น ภาวะโลกร้อน หรือ
แม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์

Legal กฎหมายต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกป้องผู้บริโภค 
หรือมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ

ภาพที่ 12 : รายละเอียด PESTEL

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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3.2.2 วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นท้าทายขององค์กร กลุ่มผู้บริหาร
สสว. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้

สรุปประเด็นจากการระดมความคิด (Workshop & Discussion) - PESTEL Model องค์กร
ประเด็นความท้าทายด้าน Political : การเมือง 

• เงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในมิติของ SMEs 
• การเปลี่ยนกลุ่มของผู้มีบทบาททางการเมืองมีผลต่อความต่อเนื่องในการส่งเสริม

ผู้ประกอบการ
• นโยบายจากภาคการเมืองกับการพัฒนาแผนส่งเสริมฯ
• สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ เช่น 

ก าแพงภาษี จากสงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและจีน
• ความส าคัญของธุรกิจภาค SMEs ในมิติมุมมองของผู้ที่อยู่ในภาคการเมือง 

ประเด็นความท้าทายด้าน  Economic : (เศรษฐกิจ)
• ช่องว่างของรายได้และความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากร
• การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมท าให้เกิดรูปแบบธุรกิจ (Model) 

ใหม่ ๆ 
ประเด็นความท้าทาย Social : (สังคม)

• ความเท่าเทียมทางเพศ หรือ ผู้ประกอบการเพศทางเลือกที่มากขึ้นและมีศักยภาพ
• การสูญหายไปของบางอาชีพจากความเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติ ต่าง ๆ 
• ความหลากหลายทางสังคม ท าให้กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้น 

(Segmentation)
• การบริการ ส าคัญต่อการยกระดับธุรกิจ 

ประเด็นความท้าทาย Technological : (เทคโนโลย)ี
• การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้มีราคาที่ถูกลง
• ความสมดุลของแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการค้าที่เป็นการพัฒนาของแหล่งทุน

ต่างชาติ 
ประเด็นความท้าทาย Environmental :  (สิ่งแวดล้อม) 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (Climate Change)
• ทรัพยากรของประเทศมีจ ากัด

ประเด็นความท้าทาย Legal : (กฎหมาย)
• PDPA
• พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE)
• จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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การจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 –2570) สอดคล้องกับ แผนระดับ 1 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ . 2561-2580) และแผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนระดับ 3 แผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME และแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ
องค์กรให้มีทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่  ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาแบบต่อยอด สร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) และยั่งยืนตาม
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการน าโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว . ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 –
2570) สอดคล้องกับแผนงาน แนวนโยบายต่างๆ ของประเทศ นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 
7 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2566-2570) ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ

ภาพที่ 13 : ความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่างๆ 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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3.2.3 แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลง MSME ด้าน BCG MODEL และ Digital Organization

 แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลง MSME ด้าน BCG MODEL (โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน)

ปัจจุบันโลกของเรามีปัญหามากมายที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาการปล่อยของ
เสียสู่สิ่งแวดล้อมขยะพลาสติก ฝุ่น พี เอ็ม 2.5 ปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก 
น าไปสู่ความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพ่ิมตามจนเกิดการเสียสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากร ระบบการ
ผลิต ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกินความสามารถท่ีโลกจะรองรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน The BCG 
Model โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพ่ือความยั่งยืน  จึงได้เกิดแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด เรียกระบบ
เศรษฐกิจใหม่นี้ว่า BCG Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติ (B – C - G) ได้แก่ B-Bio Economy หรือ
เศรษฐกิจชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ค านึงถึง
การน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กัน BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจ
เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน 20 ปี จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรมากกว่า 3 เท่าตัว และลดการใช้ทรัพยากรเหลือสองในสามจากปัจจุบัน

ที่มา : สวทช.

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
หลากหลายสาขามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดนวัตกรรม ทรัพยากรที่น ามาผลิตในระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพต้องสามารถปลูกทดแทนหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (renewable) ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการ
ผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
ในอนาคต ที่จะมีความต้องการใช้ทรัพยากร เพ่ือการผลิต เพ่ิมมากขึ้นจากการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและ
ความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงมุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้
นานที่สุด ส่งเสริมการใช้ซ้ าสร้างของเสียในปริมาณที่ต่ าที่สุด และให้ความส าคัญกับการจัดการของเสียจาก
การผลิตและบริโภค ด้วยการน าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ 
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจที่น าไปสู่ความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับสากล

โมเดล BCG จะเป็นการครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ของประเทศ 
อันได้แก่ เกษตรและอาหารพลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว การท างานใน
แต่ละด้าน เป็นพีระมิดที่ส่วนยอดหมายถึงผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีก าลังลงทุนในเทคโนโลยีและ
พร้อมรับความเสี่ยง ถึงแม้จะมีจ านวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และเป็นก าลังส าคัญของเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต ส่วนฐานของปีระมิด หมายถึง ผู้ประกอบการภาคเอกชนและชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เกี่ยวข้อง
กับคนจ านวนมากและเป็นรากฐานส าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีและชุมชน เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศทั้งระบบ
ให้สูงขึ้น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมการจัดการที่จะน าไปสู่
การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
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3.2.4 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง  BCG  MODEL 

สสว. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการส่งเสริม 
MSME ในปี 2566 – 2570 เรื่อง BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
ยุทธศาสตร์หลักของ BCG

1. สร้างความยั่งยืนทรัพยากร/ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์/ การใช้ประโยชน์
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทรัพยากรอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ : สสว. มีค า

ว่า MSME ตัว M ซึ่งหมายถึง Micro จึงแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจฐานราก แต่
ลักษณะเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นในรูปแบบ กึ่ง Oligopoly เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท าได้ยาก

3. ยกระดับอุตสาหกรรมภายใต้ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : สสว. ต้องน าไปพิจารณาว่าจะ
ให้ความส าคัญอย่างไร

4. เริ่มสร้างความสามารถด้านการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก: มีความคิดเห็นว่า 
สสว. อาจเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) ซึ่งตามภารกิจของ สสว. ก็คือเรื่องของการจัดการ Ecosystem ให้ SME เข้าสู่
ตลาดได้

ประเทศไทยมีการด าเนินการ Bio Economy ทั้ง 2 รูปแบบ 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะ

ต่างจะประเทศที่มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากสิ่งมีชีวิต โดยหน่วยงานในประเทศจะต้องมีการแบ่งการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
สรุปประเด็น Bio Economy ที่เกี่ยวข้องกับ สสว.

1. การผลักดัน Bio Economy จะต้องพิจารณาประเด็น Fast Track ใหม่ เนื่องจากสินค้าที่เกิดขึ้นใหม่
หรืออุตสาหกรรมใหม่ ความต้องการของ Startup กับ SME จะมีต้องการที่แตกต่างกัน จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องมี Fast Track ใหม่ เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เลือก 

2. การแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Conservation)
2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ต้องมีการพิจารณาให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นเป้าหมายของ สสว.

3. งานด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่เกี่ยวข้องกับ Bio Economy มีจ านวนมาก เช่น การ
ท่องเที่ยว จะมีการสร้างมูลค่าให้มาก จะท าอย่างไรให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกิดขึ้น

4. สรุปปัญหาเชิงโครงสร้างตามนโยบาย BCG ที่เกี่ยวข้องกับ สสว. คือ เรื่องฐานข้อมูล กฎหมาย 
เครือข่ายพันธมิตร
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ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการส่งเสริม MSME ในปี 2566 - 2570 เรื่อง BCG 
Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569

1. น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก
3. เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ BCG พ.ศ. 2564-2569
1. เพ่ิม GDP 3.4 ล้านล้านบาท (21% GDP) เป็น 4.4 ล้านล้านบาท (24% GDP)
2. การจ้างงาน เพ่ิมจาก 16.5 ล้านคน เป็น 20 ล้านคน
3. การเติบโตที่เพ่ิม Size of Pie ให้แก่คนทุกกลุ่ม ไม่ใช่การเพ่ิมแบบ Share of Pie
4. การเติบโตที่มาจาก People Power (พลังของประชาชน) ไม่ใช่ Market Power ที่ปลาใหญ่กินปลา

ห่วงโซ่มูลค่าของเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ในห่วงโซ่คุณค่าของ Bioeconomy มีอุตสาหกรรมหลากหลาย 
โดยเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรได้ เช่น เมล็ดพันธ์ 
เกษตรกรรม วัตถุดิบชีวภาพ เคมีชีวภาพ & SME และสินค้าผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นว่ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นตามล าดับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

มีแนวคิดจากการจัดการขยะและของเสียภายหลังจากการบริโภคมาใช้ประโยชน์ใหม่ การน า
ทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้เพ่ือลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือตัว
บรรจุภัณฑ์ไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย (3 C) 

- ลดการใช้ทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปัจจุบัน โดยการหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Closing the 
loop (C1)

- ช่วยเพ่ิม GDP ไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาทใน 10 ปี หรือคิดเป็น 1% ของ GDP ด้วยเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ Creating new economic growth (C2)

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก้าวสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Combating Climate Chang : 
Transition to sustainable society (C3)

Sector เป้าหมาย ของเศรษฐกิจหมุนเวียน
1. พลาสติกครบวงจร 2. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ 3. วัสดุก่อสร้าง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สสว
1. สสว. ควรพิจารณาว่า อุตสาหกรรมประเภทใดที่ท าแล้วเกิด Impact ค่อนข้างมาก โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากร

มาก และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ BCG ก็ควรให้ไปมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือต่อยอดเชิง
พาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง

2. BCG เป็นการสร้างความยั่งยืนจากการใช้ทรัพยากร อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งทางชีวภาพ ทางวัฒนธรรม ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และช่วยสร้างรายได้และยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับภารกิจของ สสว. ซึ่งช่วยสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้สามารถส่งออกและแข่งขันกับ
ตลาดโลกได้

3. สสว. สามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวนโยบาย BCG ของรัฐและผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิด
ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามแนวนโยบาย BCG
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 แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลง MSME ด้าน Digital Organization

แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Organization ต้องเตรียมความพร้อมทั้งระบบ สิ่งที่องค์กรจะต้อง
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ก็คือ “คน” เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน 
หากองค์กรไม่สามารถเชื่อมโยงบุคลากรกับความเป็นดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันแล้ว วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทัลก็ไม่อาจ
เกิดขึ้นได้จริง  
การเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Organization ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้     

1. Digital Mindset ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร ปรับกระบวนคิด วิสัยทัศน์ และความ เชื่อมั่น 
ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ

2. Digital Processes ปรับกระบวนการท างาน ระบบงานและกระบวนการต่างๆ ในองค์กรจะต้องเชื่อมโยง
กันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งองค์กร

3. Digital Skills ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ทันสมัยรูปแบบใหม่ ๆ

4. Digital Culture ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล ความเชื่อมโยง คล่องตัว สะดวก ไม่จ ากัดเวลา
5. สถานที่ ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล :  Digital Economy และ Digital Organization
1. สรุปประเด็นที่ สสว. ควรให้ความส าคัญและก่อให้เกิดการปฏิรูปในการขับเคลื่อน SME ในอนาคต
2. ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูล
3. การขาดแคลน Digital Worker คนงานที่เป็นก าลังส าคัญของภาคธุรกิจ
4. SME ต้องมี Software Adoption และ สสว. สามารถขอใช้พื้นที่คลาวด์ (Cloud) เพื่อให้ SME ใช้

ร่วมกัน
5. การเสนอนโยบาย/มาตรการที่มีผลกระทบสูง (HIP) รองรับสถานการณ์และแก้ปัญหา SME เรื่อง

เงินทุนส่งเสริมและให้แต้มต่อแก่ SME ในเรื่อง Digital โดยใช้กลไกของ BDS ของ สสว.
ข้อกังวล

1. PDPA
2. น าเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มช่องทางในการผลักดันการตลาด
3. การจัดท าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและการใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพยากรรวมกัน
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3.3.1 การจัดท า SWOT เพ่ือประเมินสถานการณ์ขององค์กร

SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความ

ท้าทายหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สถานะภาพที่ต้องการในอนาคต และช่วยให้
ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อองค์กร 
SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้

Strengths จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน

องค์กร ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนา องค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
องค์กร

Weaknesses จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน

จากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร  ว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ
ขององค์กรที่ควร ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Opportunities โอกาสที่จะด าเนินการได้ เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถ

ส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับ
มหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งได้

Threats อุปสรรค ข้อจ ากัด ความท้าทายหรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร เป็นการ

วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค 
ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว

ภาพที่ 14 : หลักการ SWOT

3.3 การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
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สสว. มีการระดมความเห็นในการจัดท า SWOT เพ่ือประเมินสถานการณ์ขององค์กรในระดับผู้บริหาร
องค์กรและพนักงานระดับบังคับบัญชาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และระดมความเห็นในการจัดท า 
SWOT ระดับพนักงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สรุปได้ดังนี้ 

ภาพที่ 15 : SWOT องค์กร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (S)

1. พรบ. ส่งเสริม SME ก าหนดให้ สสว. มีภารกิจหลักในการส่งเสริม SME ของประเทศ และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริม SME

2. มีกองทุนส่งเสริม SME ที่สามารถน างบประมาณคงเหลือมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือจ าเป็น 
3. มีระบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการรายงานผลโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี
4. มีเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
5. มีการให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบ Digital ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้หลากหลายที่เอื้อต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน (W)
1. ยังขาดระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความพร้อมต่อการพัฒนาสู่ Digital Transformation  
3. บุคลากรบางส่วนยังต้องเพ่ิมทักษะส าคัญ และยังมีสัดส่วนของบุคลากรในการรองรับบทบาท 

Policy Maker ยังไม่เพียงพอ
4. ยังขาดการปรับปรุงกฎระเบียบที่ทันต่อสถานการณ์
5. มีปริมาณข้อมูลเชิงลึกที่จะน ามาวิเคราะห์ และการจัดท านโยบาย /มาตรการ ยังไม่เพียงพอ
6. ภาพลักษณ์ของ สสว. ยังไม่ชัดเจน ในการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน

นโยบาย และมาตรการ
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร สรุปได้ดังนี้
นโยบายของรัฐบาลก าหนดให้เรื่อง SME เป็นวาระแห่งชาติ และ พ.ร.บ. ส่งเสริม SME 

ก าหนดให้ สสว. มีภารกิจหลักในการส่งเสริม SME ของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีการบริหารเงินกองทุนในลักษณะกองทุนที่มีความคล่องตัว สามารถน า
งบประมาณคงเหลือมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุจ าเป็น สามารถช่วยพัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการให้อยู่รอดสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการ โดยมีเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความรู้หลากหลายที่เอ้ือต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการและมีการให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบ 
Digital ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ มีระบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการ
รายงานผลโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และเป็นความท้าทายขององค์กรที่ต้องท าความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพราะเศรษฐกิจไทยต้องพบกับความผันผวน ความไม่แน่นอน 
ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ ท าให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเกิดการพฤติกรรมของผู้บริการเปลี่ยนแปลง ยากต่อการคาดการณ์ สสว . จึงต้องทบวนแผนและ
เตรียมความพร้อมกับการ “ปรับ”  และ “เปลี่ยน” แนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริม MSME ไปสู่
รูปแบบการท างานใหม่ๆ ให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ให้ความส าคัญต่อการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking Different) เพ่ือให้การท างาน
สามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการยกระดับศักยภาพคนและองค์กร ให้ประสบ
ความส าเร็จกับเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (O)

1. สถานการณ์ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยีและ Digital ในการประกอบธุรกิจ
มากขึ้น  จึงเป็นโอกาสของ สสว. ในการพัฒนาเครื่องมือ Platform ใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ    

2. สถานการณ์ Covid-19 เกิดผลกระทบต่อบางอาชีพ ท าให้เกิดผู้ประกอบการ เกิดอาชีพ หรือรูปแบบ
การท าธุรกิจใหม่ที่มีความหลากหลายมากข้ึน

3. นโยบายประเทศไทยให้ความส าคัญกับ BCG ส่งผลให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน และการดูแล
สิ่งแวดล้อม ให้กับ ผปก. 

4. มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME ร่วมกับ สสว.  
5. การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) จากธนาคารโลก ได้จัดอัน

ด าให้ประเทศไทย ได้อันดับที่ 21 จากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 6 ปี ท าให้
เป็นโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการในการส่งเสริม SME

อุปสรรค (T)
1. ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
2. ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
3. กฎหมาย / ระเบียบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น PDPA 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้ดังนี้
จากสภาพปัญหาที่ MSME ก าลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา- 2019 (COVID-19) และปัจจัยภายนอกเช่น VUCA World ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของ MSME 
และเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยีและ Digital ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น จากสถานการณ์
ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบท าให้เกิดอาชีพรูปแบบการท าธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น นับเป็น
โอกาสและความท้าทายอย่างยิ่งของ สสว. ร่วมกับพันธมิตรช่วยด าเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME ในการ
ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม MSME พัฒนาเครื่องมือ Platform ใหม่ๆ และน าเทคโนโลยีมาช่วยในการน า
ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าให้ผู้ประกอบกอบการ และส่งเสริม
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริม SME ของประเทศด้วยการ
น าโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” เป็นนโยบายที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ ซึ่งเป็นการพัฒนา 
3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ รวมถึง
การช่วยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business 2020) จากธนาคารโลก ได้จัดอันดับให้ประเทศไทย ได้อันดับที่ 21 จากอันดับที่ 27 
ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 6 ปี ท าให้เป็นโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดนโยบาย 
มาตรการในการส่งเสริม SME อีกทั้งส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายใน สสว . เพื่อลดผลกระทบจาก 
Digital Disruption ที่ก าลังเผชิญอยู่ โดยได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการเพ่ือช่วยลด
ระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน สสว. 
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แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 3 ประเด็นการ
ส่งเสริม ดังนี้ 

ประเด็นการส่งเสริมที่ 1 สร้างการเติบโตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ประเด็นการส่งเสริมที่ 2 สร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้า 
ประเด็นการส่งเสริมที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ 

และการเพ่ิมประสิทธิภาพงานส่งเสริม SME ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้การส่งเสริม SME มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้น สสว. จึงมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนเพ่ิมศักยภาพ MSME ให้เข้มแข็ง 
เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ประกอบกับ SME ถือเป็นฐานรากที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยมี SME เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99.54 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือมีจ านวนมากกว่า 3.1 
ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 12.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.70 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ เกิดจาก SMEs ประมาณร้อยละ 34.2 ของ GDP
ทั้งประเทศ ภายใต้งานการเพ่ิมประสิทธิภาพงานส่งเสริม SME สสว. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้มีสอดรับกับแนวของแผนการส่งเสริม 
SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ผ่านกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความมั่ง
คั่งอย่างยั่งยืน 

ความเชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

ภาพที่ 16 : ความเชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2566-2570)
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ปัจจัยภายใน – Strength (จุดแข็ง) และ Weakness (จุดอ่อน)
ปัจจัยภายนอก – Opportunity (โอกาส) และ Threat (ความเสี่ยง)
เมื่อน าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาจับคู่กัน จะท าให้เกิดเป็นการวิเคราะห์ของ TOWS Matrix 

ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Opportunity (ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส) 

กลยุทธ์ในส่วนนี้มีความส าคัญอย่างมากต่อการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เน้นสร้าง
ผลลัพธ์ที่ ให้ประโยชน์สู งสุด ผ่านการวิ เคราะห์จุดแข็งของธุรกิจร่วมกับโอกาสที่ เกิดขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องมองถึงโอกาสในปัจจุบันหรือโอกาสที่ก าลังจะมาถึง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด หรือท่ีเรียกกันว่า “ถูกจุด ถูกเวลา” เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้ดี
ยิ่งขึ้น

2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weakness และ Opportunity (ใช้โอกาสลดจุดอ่อน) 
การปิดจุดอ่อนอาจเป็นเรื่องของจังหวะเวลา ที่จะเป็นตัวช่วยให้องค์กรแก้ไขจุดอ่อนหรือลดทอน
จุดอ่อนลงไปได้

3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Threat (ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค) 
เป็นการใช้จุดแข็งที่มีอยู่มาป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร
บุคคลหรือเครื่องมือในองค์กรก็ตาม หรือการน าจุดแข็งมาเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weakness และ Threat (แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยง
อุปสรรค) กลยุทธ์แบบนี้จะแตกต่างจากอีก 3 กลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากมีไว้เพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา ไม่ได้ใช้เพ่ือหวังมุ่งไปข้างหน้า แต่เป็นกลยุทธ์เชิงรับที่มีไว้เพ่ือพยุง
สถานการณ์ของที่เกิดขึ้นไม่ให้แย่ลง ด้วยการพยายามบรรเทาปัญหาหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเกิด
เพ่ิม ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่จ าเป็นต้องเดินหน้าทุกครั้ง แต่ต้องหยุดเพ่ือที่จะรอเวลาและโอกาส
เหมาะสมให้สามารถด าเนินงานต่อได้อย่างยั่งยืน

ภาพท่ี 17: หลักการ TOWS Matrix

3.3.2 การจัดท า TOWS Matrix

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566



54

กล
ยุท

ธ์เ
ชิง

รุก
 (S

O)

S จุดแข็ง O โอกาส กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์

1 พรบ. ส่งเสริม SME 
ก าหนดให้ สสว. มีภารกิจ
หลักในการส่งเสริม SME 
ของประเทศ และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการส่งเสริม SME

1 สถานการณ์ Covid-19 เป็น
ตัวเร่งให้ผู้ประกอบการได้ใช้
เทคโนโลยีและ Digital ในการ
ประกอบธุรกิจมากขึ้น จึงเป็น
โอกาสของ สสว. ในการพัฒนา
เครื่องมือ Platform ใหม่ๆ เพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ 

พัฒนากลไกการ
ให้บริการ MSME 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกในการส่งเสริม 
MSME 
(Ecosystem 
Integrator)

2 มีกองทุนส่งเสริม SME ที่
สามารถน างบประมาณ
คงเหลือมาใช้ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือจ าเป็น

3 นโยบายประเทศไทยให้
ความส าคัญกับ BCG ส่งผลให้
เกิดการยกระดับมาตรฐาน และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม ให้กับ 
ผู้ประกอบการ

ผลักดันการส่งเสริม 
MSME ให้เข้าสู่ระบบ 
Formalization

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกในการส่งเสริม 
MSME 
(Ecosystem 
Integrator)

3 มีระบบติดตามและ
ประเมินผล เป็นเครื่องมือใน
การรายงานผลโดยตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

ปฏิรูประบบ
ประเมินผลการพัฒนา 
SME

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นผู้ช้ีน าและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้าน MSME
(Thought Leader)

4 มีเครือข่ายหน่วยงาน
พันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

พัฒนาระบบการ
ส่งเสริม MSME 
(System Integrator)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นผู้ช้ีน าและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้าน MSME 
(Thought Leader)

5 มีการให้บริการองค์ความรู้
ในรูปแบบ Digital ที
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการ

2 สถานการณ์ Covid-19 เกิดผล
กระทบต่อบางอาชีพ ท าให้เกิด
ผู้ประกอบการ เกิดอาชีพ หรือ
รูปแบบการท าธุรกิจใหม่ที่มี
ความหลากหลายมากข้ึน

มีการให้บริการองค์
ความรู้ในรูปแบบ 
Digital ทีตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบริหาร
จัดการข้อมูล 
MSME (Data 
Intelligence)

6 มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความรู้
หลากหลายที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ 

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

พัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการเป็น
ต้นแบบ (Idol) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกในการส่งเสริม 
MSME 
(Ecosystem 
Integrator)
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กล
ยุท

ธ์เ
ชิง

แก
้ไข

 (W
O)

 

W จุดอ่อน O โอกาส กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์

1 ยังขาดระบบเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลที่ทันสมัยที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital 
Organization)

2 บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความ
พร้อมต่อการพัฒนาสู่ Digital 
Transformation 

1 สถานการณ์ Covid-19 เป็นตัวเร่ง
ให้ผู้ประกอบการไดใ้ช้เทคโนโลยี
และ Digital ในการประกอบธุรกิจ
มากขึ้น จึงเป็นโอกาสของ สสว. 
ในการพัฒนาเครื่องมือ Platform 
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 

พัฒนาบุคลกรให้มี
สมรรถนะสูง (Smart 
People)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital 
Organization)

3 บุคลากรบางส่วนยังต้องเพิ่ม
ทักษะส าคัญ และยังมีสัดส่วน
ของบุคลากรในการรองรับ
บทบาท Policy Maker ยังไม่
เพียงพอ

3 นโยบายประเทศไทยให้
ความส าคัญกับ BCG ส่งผลให้เกิด
การยกระดับมาตรฐาน และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ให้กับ ผปก. 

4 ยังขาดการปรับปรุง
กฎระเบียบที่ทันต่อ
สถานการณ์

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้
ทันสถานการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital 
Organization)

5 มีปริมาณข้อมูลเชิงลึกท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์ และการ
จัดท านโยบาย /มาตรการ ยัง
ไม่เพียงพอ

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

พัฒนาฐานข้อมูล 
MSME Big Data

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบริหาร
จัดการข้อมูล MSME 
(Data 
Intelligence)

5 มีปริมาณข้อมูลเชิงลึกท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์ และการ
จัดท านโยบาย /มาตรการ ยัง
ไม่เพียงพอ

5 การจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business 
2020) จากธนาคารโลก ได้จัดอัน
ด าให้ประเทศไทย ได้อันดับที่ 21
จากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
อันดับที่ดีที่สุดในรอบ 6 ปี ท าให้
เป็นโอกาสในการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการใน
การส่งเสริม SME

พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูล/ Analytic เพื่อ
เตือนภัยให้ MSME

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบริหาร
จัดการข้อมูล MSME 
(Data 
Intelligence)

6 ภาพลักษณ์ของ สสว. ยังไม่
ชัดเจน ในการเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านนโยบาย 
และมาตรการ

4 มีพันธมิตรช่วยด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME 
ร่วมกับ สสว.

สร้างภาพลักษณ์องค์กร
ในการเป็น Policy 
Maker

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital 
Organization)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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กล
ยุท

ธ์เ
ชิง

ป้อ
งก

ัน 
(S

T)

S จุดแข็ง T อุปสรรค กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์

1 พรบ. ส่งเสริม SME 
ก าหนดให้ สสว. มีภารกิจ
หลักในการส่งเสริม SME 
ของประเทศ และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการส่งเสริม SME

1 ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ก าหนดนโยบายส่งเสรมิ 
MSME ที่มีผลกระทบ
สูงต่อระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นผู้ช้ีน าและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้าน MSME
(Thought Leader)

2 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย

3 กฎหมาย / ระเบียบที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
เช่น PDPA 

6 มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความรู้
หลากหลายที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ 

3 กฎหมาย / ระเบียบที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
เช่น PDPA 

พัฒนาองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง (Smart 
People)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital 
Organization)

กล
ยุท

ธ์เ
ชิง

รับ
 (W

T)
 

W จุดอ่อน T อุปสรรค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์

2 บุคลากรบางส่วนยังไม่มี
ความพร้อมต่อการพัฒนาสู่ 
Digital Transformation 

2 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย

พัฒนาบุคลกรให้มี
สมรรถนะสูง (Smart 
People)

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital 
Organization)3 บุคลากรบางส่วนยังต้องเพิ่ม

ทักษะส าคัญ และยังมี
สัดส่วนของบุคลากรในการ
รองรับบทบาท Policy 
Maker ยังไม่เพียงพอ

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566



บทที่ 4
แผนปฏิบัติการของ สสว.

ประจ าปี 2566
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

: แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร สสว.  ครั้งท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2565 

หมายเหตุ   : คกก.บริหาร สสว. ในคราวการประชุมคร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 อนุมัติการขยายระยะเวลาเป้าหมายของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS ปี 2565 และน ามาบรรจุในปี 2566
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

“เป็นผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” 
ค าจ ากัดความ : เป็นที่รู้จักและตระหนักในใจของ Micro & SME รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในฐานะองค์กรกลางและกลไกส าคัญท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน Micro & SME ของไทย

บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล



แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

เป้าหมายที่ส าคัญของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : HIP
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Data Intelligence
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Ecosystem Integrator

Formalization

เป้าหมาย (ยอดสะสม) ปี 2566 ที่มาการวัด
ร้อยละ SME ที่เข้าสู่ระบบ (Formalization) 
ด้วยมาตรการของหน่วยงานส่งเสริม SME 

ของ SME One ID 

5 % ค านวณจาก จ านวน SME ในระบบ 3.1 ล้านราย 

ร้อยละ SME ที่เข้าสู่ระบบ (Formalization) 
ด้วยมาตรการของ สสว.

ของ SME Access และ OSS

3 %

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
มาตรการ HIP / Policy

5,000 ล้านบาท ค านวณจากมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากมาตรการ HIP /
Policy และโครงการ สสว. ในการขับเคลื่อนนโยบาย 

มาตรการ และ Pilot Projectมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โครงการ สสว. ในการขับเคลื่อนนโยบาย 

มาตรการ และ Pilot Project

2,285.0028 ล้านบาท

Thought Leader Ecosystem IntegratorData Intelligence Digital Organization

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นผู้ชี้น า
และขับเคลื่อนนโยบาย

ด้าน MSME

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
และบริหารจัดการข้อมูล 

MSME

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เคร่ืองมือ กลไกในการ

ส่งเสริม MSME

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ
ศักยภาพองค์กร

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นผู้ช้ีน าและขับเคลื่อนนโยบายด้าน MSME
(Thought Leader)

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการทีม่ีผลกระทบสูงตอ่ระบบ
เศรษฐกิจและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ชี้น าในการส่งเสริม MSME

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ 

• จ านวนมาตรการ/แผนงานที่มีผลกระทบสูงต่อ SME GDP 
(High Impact) ที่ถูกน าไปปฏิบัติ (มาตรการ/แผนงาน)  1 เรื่อง  

• มีมาตรการ/แผนงาน (HIP) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ก าหนดนโยบายส่งเสริม MSME ที่มีผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจ
• จัดท ามาตรการ กลไก ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ (Policy Networking)
• เสนอแนะและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.2 : พัฒนาระบบการส่งเสริม MSME (System Integrator)
• จัดท าแผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับ

นานาชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ SME เข้าสู่ GVC
กลยุทธ์ที่ 1.3 : ปฏิรูประบบประเมินผลการพัฒนา SME

• ติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME ทั้งในและนอกกองทุน

สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบายและมาตรการส่งเสริม MSME (Policy Maker) ที่เป็น
กลไกของรัฐบาลในการประสานงานภายใต้การบูรณาการเครือข่ายการส่งเสริม MSME โดยมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (VOS System) ในลักษณะ War Room เพ่ือศึกษาข้อมูล 
สถานการณ์ต่างๆ  รวมถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ MSME น าไปสู่การจัดท าแนวทางหรือ
มาตรการในการส่งเสริม MSME ที่มีผลกระทบสูง (High Impact Program) โดยมีการสร้างเครือข่ายนโยบาย 
(Policy Network) บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของ MSME เสนอแนะ กฎหมาย กฎ ระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคการประกอบ
ธุรกิจ และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้แก่หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม MSME รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME เพ่ือรายงานผลส าเร็จของการส่งเสริม MSME ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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เป้าประสงค์ : มีข้อมูล MSME ที่น่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและองค์ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์

• ความครบถ้วนของข้อมูลหลัก MSME (Domain) ร้อยละ 100
• MSME ขึ้นทะเบียนกับ สสว. 75,500 ราย 
• จ านวนเครื่องชี้วัดสถานการณ์ MSME ไม่น้อยกว่า 1 ด้าน
• MSME ที่ได้รับองค์ความรู้ 5,000 ราย
• มีการน าข้อมูล/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล MSME ที่มีความ Dynamic บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME ประกอบด้วยข้อมูล 
Primary Data และ Secondary Data ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน โดยน าเทคโนโลยีด้าน Data 
Intelligence มาพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล พัฒนาเครื่องชี้วัดและสถานการณ์ MSME รายสาขา (MSME 
Sectoral Indicator) รวมทั้งจัดท า Data Analytics ที่ใช้ในการขับเคลื่อนของการส่งเสริม MSME และติดตาม
สถานการณ์ของ MSME การใช้หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (SME One ID) ในการพัฒนาระบบกลางเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้ประกอบการ MSME จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริม 
MSME อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งาน SME Open Data Gateway รวมทั้ง
การพัฒนาข้อมูลในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ (Market Intelligence)เพ่ือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและข้อมูลองค์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม MSME ให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาฐานข้อมูล MSME Big Data
• พัฒนาระบบฐานข้อมูล MSME ที่ Dynamic และท่ัวถึง ใช้ในการก าหนดนโยบายได้
• พัฒนาระบบกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ MSME จากหน่วยงานต่างๆ  (SME One ID) 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล/ Analytic เพื่อเตือนภัยให้ MSME
• Open Data Gateway 

1 พัฒนาเครื่องชี้วัดและสถานการณ์ MSME รายสาขา (MSME Sectoral Indicator)  
2 พัฒนาข้อมูลในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ (Market Intelligence)
3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งาน SMEs Open Data Gateway

กลยุทธ์ที่ 2.3 : ยกระดับองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
• Data Exchange 

1 Data Exchange 
2 Knowledge Management (จัดการและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล MSME
(Data Intelligence)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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เป้าประสงค์ :สร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการท าธุรกจิของผู้ประกอบการและใช้ได้จริง

• จ านวน MSME ที่เข้าถึงบริการเครื่องมือและกลไกไม่น้อยกว่า 714,809 ราย (เพ่ิม 5,524 ราย)
• มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 2,285.0028 ล้านบาท (เพ่ิม 1,285.0028 ล้านบาท)

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ 

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ยากต่อการคาดการณ์ สสว . จึงต้อง
จัดท ามาตรการแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริม MSME ไปสู่รูปแบบใหม่ๆ โดยให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สสว . ได้ก าหนดกลไกการให้บริการ MSME และระบบ
ส่งเสริม MSME (Ecosystem) ด้วยการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของ MSME เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ พัฒนาสิทธิประโยชน์รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันการส่งเสริมการประกอบการธุรกิจของ MSME โดยยกระดับการให้บริการ MSME 
แบบบครบวงจรของศูนย์ OSS เชื่อมโยงนโยบายของรัฐ ส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
(Government Procurement) ส่งเสริม MSME ให้เข้าสู่ระบบ Formulization และให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS) พัฒนาต้นเเบบเครือข่ายคลัสเตอร์ 
(Cluster) รวมทั้งการมุ่งเน้นให้มีการน า BCG Model มาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) เพื่อสร้าง
โอกาสในการด าเนินธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการระดับชุมชนและระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนากลไกการให้บริการ MSME 
• OSS  Platform
• SME Access 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันการส่งเสริม MSME ให้เข้าสู่ระบบ Formalization
• ส่งเสริมมุ่งเป้าตามนโยบายรัฐบาล / มุ่งเป้าตามนโยบายรัฐในแต่ละปี 

- BCG 
• สร้างโอกาสให้ MSME เข้าถึงตลาดภาครัฐและภาคเอกชน

- SME-GP
• ส่งเสริมเพ่ือการยกระดับผู้ประกอบการ 

- BDS
- พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและฐานราก
- ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของ

ภาครัฐ (SME Formalization)
• สิทธิประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 

- สิทธิประโยชน์ภาครัฐ
- สิทธิประโยชน์ภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 : พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเป็นต้นแบบ (Idol) 
• SME National Awards 
• คลัสเตอร์ต้นแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือ กลไกในการส่งเสริม MSME 
(Ecosystem Integrator)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนนุการด าเนินงานและ
ทิศทางขององค์กร ด้วย Digital

• ผลประเมินกองทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน
• ผลส ารวจระดับความพร้อมด้าน Digital ของหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
• ล าดับการรับรู้บทบาทภาพลักษณ์ของ สสว. ด้าน Policy Maker อยู่ในล าดับที่ 7 ใน

ปี 2566

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถรองรับภารกิจขององค์กร การสร้างองค์ความรู้ (KM) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละต าแหน่ง (Competency) และพัฒนาบุคลากรให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Co-Creation) ในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เห็นภาพที่เป็น
รูปธรรม พัฒนาแนวคิด (Mind Set) การเป็นองค์กร Digital Organization สร้างการตระหนักรู้และจิตวิญญาณ
การบริการสาธารณะ การสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีการเติบโตตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 
รวมทั้งส่งเสริมการน า Technology ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ลดความสูญเสีย เพิ่มความเร็ว ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร เพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการสู่  Digital Organization รวมถึงการประชาสัมพันธ์ (PR) เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
สสว. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนผลักดันองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
• สนับสนุนและวางแผนองค์กร
• PMQA

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนาบุคลกรให้มีสมรรถนะสูง (Smart People)
• พัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มทักษะ Hard Skill บุคลกร ด้านนโยบายที่ส าคัญ / พัฒนา Hard 

Skill บุคลกร ด้าน Digital Transformation/ Re-Skill บุคลากรให้เป็น Policy Maker  / 
พัฒนาแนวคิด (Mind Set) การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง/ สร้างการตระหนักรู้และจิตวิญญาณการ
บริการสาธารณะ)

กลยุทธ์ที่ 4.3 : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสถานการณ์ 
• ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
• พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและสะดวกในการปฏิบัติงาน
• พัฒนาระบบ Digital ภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.5 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรในการเป็น Policy Maker
• สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในด้านนโยบายและขับเคลื่อนมาตรการ

ในการส่งเสริม MSME

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับศักยภาพองค์กร  (Digital Organization)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา จ านวน 795,309 ราย  >> ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

วิสัยทัศน์ : "เป็นผู้ช้ีน าในการขับเคล่ือนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความม่ังค่ังอย่างย่ังยืน”

พันธกิจ  บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

 ผลสัมฤทธ์ิ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 7,285.0028 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นผู้ชี้น าและขับเคลื่อนนโยบาย

ด้าน MSME

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล 

MSME

ยุทธศาสตร์ที่  3 
พัฒนาเครื่องมือ 

กลไกในการส่งเสริม MSME 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับศักยภาพองค์กร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์/
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ ส

สว
.

กล
ยุท

ธ์/
แผ

นง
าน

38.8027 ล้านบาท 79.9766 ล้านบาท 687.5095 ล้านบาท 36.8025ล้านบาท

งบ
ปร

ะม
าณ

งบประมาณรวม >> 1,182.9900 ล้านบาท (เงินงบประมาณ 570 ล้านบาท และเงินนอก 240 ล้านบาท (ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ) และเงินนอก 372.9900 ล้านบาท (ขยายเวลา BDS ปี 2565)

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและบริหารกองทุน >> 339.8987 ล้านบาท

เป้าประสงค์ : 
เป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการ

ที่มีผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจและได้รับการ
ยอมรับในฐานะผู้ช้ีน าในการส่งเสริม MSME

เป้าประสงค์ : 
สร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการท าธุรกิจ

ของผู้ประกอบการและใช้ได้จริง

เป้าประสงค์ : 
มีข้อมูล MSME ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันสมัยและองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์

เป้าประสงค์ : 
พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถ

สนับสนุนการด าเนินงานและทิศทาง
ขององค์กร ด้วย Digital

1.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริม MSME ที่มี
ผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจ

1.2 พัฒนาระบบการส่งเสริม MSME 
(System Integrator)

1.3 ปฏิรูประบบประเมินผลการพัฒนา SME

2.1 พัฒนาฐานข้อมูล MSME Big Data
2.2 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล/ Analytic เพื่อ

เตือนภัยให้ MSME 
2.3 ยกระดับองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจที่

หลากหลาย

3.1 พัฒนากลไกการให้บริการ MSME 
3.2 ผลักดันการส่งเสริม MSME ให้เข้าสู่

ระบบ Formalization
3.3 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเป็น

ต้นแบบ (Idol)

4.1 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

(Smart People) 
4.3 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ให้ทันสถานการณ์ 
4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
4.5 สร้างภาพลักษณ์องค์กรในการเป็น 

Policy Maker

หน้าท่ี 865



 กลุ่มเป้าหมาย :  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ท้ังในและ  ต่างประเทศ

>>            5,000.0000 ล้านบาท

ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

 งบประมาณ นอกงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

1 งานจัดท ามาตรการ กลไก ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ (Policy 

Networking)

            7.0000  -            7.0000           1  เร่ือง             5,000.0000  ฝนผ.

2        งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อ

การด าเนินธุรกิจ

4.4538             -            4.4538           1  เร่ือง                         -    ฝกม.

3 งานจัดท าแผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 6.1858             -            6.1858           1  เร่ือง                         -    ฝนผ.

4 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม 

MSME ระดับนานาชาติ

            9.9141  -            9.9141           6  เร่ือง                         -    ฝรท.

5 งานศึกษา พัฒนา ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผล MSME 

ของประเทศ

            1.5000  -            1.5000           1  เร่ือง                         -    ฝตป.

          4  เร่ือง

          1  ระบบ

38.8027         38.8027        5,000.000            

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566  

กลยุทธ์/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ ผู้รับ

ผิดชอบ

เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคล่ือนมาตรการท่ีมี

ผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจและได้รับการยอมรับในฐานะผู้

ช้ีน าในการส่งเสริม MSME

ตัวช้ีวัด >> 

1. จ านวนมาตรการ/แผนงานท่ีมีผลกระทบสูงต่อ SME GDP 

(High Impact) ท่ีถูกน าไปปฏิบัติ (มาตรการ/แผนงาน) 1 เร่ือง

2.  มีมาตรการ/แผนงาน (HIP) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

รวม

1.2 พัฒนาระบบการส่งเสริม MSME  

(System Integrator)

9.7490            6 งานติดตามและประเมินผลการส่งเสริม MSME                         -    ฝตป.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็นผู้ช้ีน าและขับเคล่ือนนโยบายด้าน MSME

เป้าหมายงาน/

โครงการ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

1.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริม MSME ท่ีมี

ผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจ

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ

(ล้านบาท)

1.3 ปฏิรูประบบประเมินผลการพัฒนา SME

 งบประมาณ (ล้านบาท)

 -            9.7490 

Thought Leader

หน้าท่ี 9
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-                   ล้านบาท

ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

 งบประมาณ นอกงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

1           เร่ือง

1           ระบบ

75,500   ราย

5           ร้อยละ

9       งานพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดและสถานการณ์ MSME รายสาขา 

(MSME Sectoral Indicator)

15.8608         15.8608 2           เร่ือง                       -   ฝวต.

10       โครงการศึกษาข้อมูลในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ 

(Market Intelligence)

10.5014         10.5014 1           เร่ือง                       -   ฝรท.

11       งานพัฒนาฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งาน SMEs Data 

Gateway

18.5705         18.5705 1           ระบบ                       -   ฝขท.

4           เร่ือง

1           ระบบ

13 งานสรรค์สร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพ่ือผู้ประกอบการ MSME 

(Knowledge management)

5.4144          5.4144 5,000     ราย                       -   ฝสร.

57.9061           22.0705               79.9766                       -   

ผู้รับ

ผิดชอบ

 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566  

กลยุทธ์/แผนงาน เป้าหมายงาน/

โครงการ

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ

(ล้านบาท)

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

 ในพ้ืนท่ีและผู้ประกอบการ MSME

เป้าประสงค์ : มีข้อมูล MSME ท่ีน่าเช่ือถือ ถูกต้อง ครบถ้วน

 ทันสมัยและองค์ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์

ตัวช้ีวัด >> 

3. ความครบถ้วนของข้อมูลหลัก MSME (Domain) ร้อยละ 100

4. MSME ข้ึนทะเบียนกับ สสว. 75,500 ราย

5. จ านวนเคร่ืองช้ีวัดสถานการณ์ MSME ไม่น้อยกว่า 1 ด้าน

6. MSME ท่ีได้รับองค์ความรู้ 5,000 ราย

7. มีการน าข้อมูล/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70

 งบประมาณ (ล้านบาท)

        17.3839 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล MSME

ช่ืองาน/โครงการ

2.2 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล/ Analytic

 เพ่ือเตือนภัยให้ MSME

         6.7736 

         5.4720 

7

      งานหน่ึงรหัส หน่ึงผู้ประกอบการ (SME ONE ID)8

2.1 พัฒนาฐานข้อมูล MSME Big Data

12 งาน Open Data Exchange

รวม

6.7736              

              5.4720 

          3.5000 13.88392.3 ยกระดับองค์ความรู้ในการประกอบ

ธุรกิจท่ีหลากหลาย

      งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME

ฝวต.

ฝสร.

ฝขท.                      -   

                      -   

                      -   

Data Intelligence
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 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย : 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

*2,285.0028 ล้านบาท

ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

 งบประมาณ นอกงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

14        งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)        66.3051 -     66.3051 200,000 ราย 200.0000               ฝศบ.

26.2388       500,000   ราย 

1            ระบบ

16 โครงการขับเคล่ือนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN 

ECONOMY)

5.9545         -       5.9545 1,000      ราย - ฝสส.

17        โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 52.9210       -     52.9210 1,600      ราย 160.0000               ฝสส.

18       โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) 5.1137         46.0229             51.1366 1,000      ราย 200.0000               ฝปค.

19 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) 5.2772         47.4944             52.7716 1,000      ราย 170.0000               ฝปค.

20 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565 * 372.9900       5,524     ราย 1,285.0028            ฝปค.

21 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ 4.9654          -       4.9654 230         ราย 6.0000                   ฝปค.

22 โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ 

(SME Formalization)

7.6923          -       7.6923 1,000      ราย - ฝสส.

23       งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพ่ือการประกอบการ 5.9177          -       5.9177 500         ราย 7.0000                   ฝปค.

24 โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพ่ือสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME 15.9602        -     15.9602 730         ราย 57.0000                 ฝปค.

25 โครงการประกวด MSME National Awards 9.7245          -       9.7245 2,225      ราย 50.0000                 ฝปค.

1            เร่ือง 

3            คลัสเตอร์

221.0022     466.5073       687.5095  - 2,285.0028           

หมายเหตุ : * คกก.บริหาร สสว. ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 9/2565 เม่ือวันท่ี 9 ส.ค. 2565 อนุมัติการขยายระยะเวลาเป้าหมายของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565 มาบรรจุในปี 2566 

-

       งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS

โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

รวม

--

3.2 ผลักดันการส่งเสริม MSME ให้เข้าสู่

ระบบ   Formalization

3.1 พัฒนากลไกการให้บริการ MSME

15

26

3.3 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเป็น

ต้นแบบ (Idol) 14.9318    

 งบประมาณ (ล้านบาท)

150.0000               ฝสส.

ฝสร.    26.2388 

14.9318       

 แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566  

กลยุทธ์/แผนงาน เป้าหมายงาน/

โครงการ

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ

(ล้านบาท)

มูลค่าทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกในการส่งเสริม MSME 

ผู้รับ

ผิดชอบ

ช่ืองาน/โครงการ

เป้าประสงค์ : สร้างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ

และใช้ได้จริง

ตัวช้ีวัด >> 

8. จ านวน MSME ท่ีเข้าถึงบริการเคร่ืองมือและกลไกไม่น้อยกว่า 

714,809 ราย (เพ่ิม 5,524 ราย)

9. มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 2,285.0028 ล้านบาท

Ecosytem Integrator
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 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของ สสว. เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน

และทิศทางขององค์กร ด้วย Digital

                     -   ล้านบาท

ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

 งบประมาณ นอกงบประมาณ รวมท้ังส้ิน

2        เร่ือง

2        ระบบ

28 งานยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรนะสูงตามเกณฑ์ PMQA 4.0 2.8864           -         2.8864 5 เร่ือง -                     ฝทบ.

4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

 (Smart People)

29 งานพัฒนาบุคลากรเพ่ือท้าทายและรับมือกับความเปล่ียนแปลง 4.4223           -         4.4223 245 ราย -                     ฝทบ.

4.3 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ให้ทันสถานการณ์

30 งานศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสถานการณ์และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สสว.                  -                     -                 -   1 เร่ือง -                     ฝกม.

4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล

31 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.5368          11.4240                13.9608 1        ระบบ -                     ฝขท.

160 คร้ัง

1 เร่ือง

 หมายเหตุ :         คือ โครงการ Flaship     

      11.9000 

-                     

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566  

กลยุทธ์/แผนงาน ช่ืองาน/โครงการ เป้าหมายงาน/

โครงการ

ผู้รับ

ผิดชอบ

 มูลค่าทางเศรษฐกิจ

(ล้านบาท)

มูลค่าทางเศรษฐกิจตัวช้ีวัด >> 

10. ผลประเมินกองทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน

11. ผลส ารวจระดับความพร้อมด้าน Digital ของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

12. ล าดับการรับรู้บทบาทภาพลักษณ์ของ สสว. ด้าน Policy Maker

อยู่ในล าดับท่ี 7 

ยุทธศาสตร์ 4 ยกระดับศักยภาพองค์กร  (Digital Organization)

 งบประมาณ (ล้านบาท)

4.1 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
 - 

6.4410          

        3.6330 

ฝอก.

ฝกก.          3.6330 

-                     4.5 สร้างภาพลักษณ์องค์กรในการ

เป็น Policy Maker

32 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ

27 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร

5.4590            

Digital Organization
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ภาคผนวก
A. ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

B. หน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

C. หน่วยงานภายใน ท่ีเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า

D. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)

E. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นท่ี 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561-2580)

F. แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2566-2570)

G. แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

H. รายงานการศึกษาคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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การจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว . มีกลไกและกระบวนการในการจัดท า โดยน าผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลของ สสว . ในปีที่ผ่านมา ข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ ในการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของ สสว. ให้มีความทันสมัย โดยมีระยะเวลา
ในการด าเนินงาน ดังนี้

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

คณะท างานวิเคราะห์และกลั่นกรอง งานหรือโครงการของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 คร้ังท่ี 1/2564 เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 

คกก.บริหาร สสว. เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 
16 ต.ค. 2564

คกก.บริหาร สสว. เห็นชอบ ค าของบประมาณ ประจ าปี 2566 คร้ังท่ี 10/2564 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564
สสว. น าส่งค าขอส านักงบประมาณ 1,864.2907 ล้านบาท

ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการของ สสว. จ านวน 4 คร้ัง ดังนี้
1. คกก. แผนปฏิบัติการของ สสว. คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 (น าเสนอแผนฯ ประจ าปี 2566 และทบทวนแผนฯระยะ 5 ปี)
2. คกก. แผนปฏิบัติการของ สสว. คร้ังท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65   (ทบทวนเป้าหมายแผนฯ ประจ าปี 2566)
3. คกก. แผนปฏิบัติการของ สสว. คร้ังท่ี 3/2565 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65   (น าเสนอร่างแผนฯ และทบทวนเป้าหมายระยะ 5 ปี)
4. คกก. แผนปฏิบัติการของ สสว. คร้ังท่ี 4/2565 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 (การปรับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการของ สสว. 

ประจ าปี 2565 (ระหว่างการด าเนินงาน)

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 5 ภูมิภาค และภายใน สสว.

น าเสนอแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับทบทวน) และ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566 ต่อ คกก.บริหาร สสว. และได้รับความเห็นชอบ
จาก คกก. บริหาร สสว. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

B
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ปี 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3. กรมการค้าต่างประเทศ 

4. ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

7. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

9. กรมการท่องเท่ียวและกีฬา

10. ส านักงาน กศน.

11. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

12. ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

14. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

15. กรมการค้าต่างประเทศ 

16. ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าค

17. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

18. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

19. กรมสรรพากร

20. กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
74



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ปี 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย

21. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

22. กรมบังคับคดี

23. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

24. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

25. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

26. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ 

27. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

28. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

29. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

30. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

31. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

32. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

33. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

34. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

35. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

36. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

37. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

38. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
75



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการของ 
สสว. ปี 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย

41. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

42. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

43. สมาคมธนาคารไทย

44. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด

45. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

46. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

47. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

48. สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

49. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

50. สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการของ สสว. ปี 
2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และทบทวน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2566-2567

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

C
หน่วยงานภายใน ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิการของ สสว. 
ปี 2566 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า 

โดยมีพนักงาน สสว. ที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และทบทวน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2566-2567

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

D
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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E
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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-๑๔- 

๓.๔ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร้าง

คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน  ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจ  
ด้วยเทคโนโลยี 

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  

โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด
และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผล
บนกลุ่มเมฆ ให้ เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่ เป็นปัจจุบัน  บูรณาการ และต่อเนื่อง 
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
และบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ 
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต 
และบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากร 
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๓) สนับสนุนให้ เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม  ทั้ งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ
ธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

๔) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น   
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน 
และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้า 
และบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนด
มาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
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-๑๕- 
 

ให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะ
ของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง  
หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  นวัตกรรม การเคลื่อนย้ ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า รวมทั้ งมาตรการกีดกัน 
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไก
เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐ
และเอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
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-๑๖- 
 

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย  

อันดับที่ ๑๕ อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๑๐ 
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F
แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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G
แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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H
รายงานการศึกษาคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566
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รายงานการศึกษาคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา

แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2566

เล่มท่ี 1 เล่มท่ี 2

เล่มท่ี 3
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