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แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2546) เป็นแผนซึ่งน�ำเสนอ
ภาพรวมของแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME ของประเทศ และใช้
เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มี
บทบาทและภารกิจในการส่งเสริม SME ซึ่งในกระบวนการแปลงแผนงาน
และแนวทางภายใต้แผนการส่งเสริม SME ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามทีก่ ำ� หนดไว้นนั้ จะด�ำเนินการผ่านการจัดท�ำ “แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม SME”
ซึง่ จะมีความชัดเจนมากขึน้ โดยแผนปฏิบตั กิ ารฯ มีองค์ประกอบส�ำคัญ ดังนี้
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และตัวชี้วัดในระดับโครงการ

ในแต่ละแผนงานจะมีการก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและตัวชี้วัด
ทีช่ ดั เจน ซึง่ จะมีการหารือกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท�ำโครงการ
เพื่อตอบสนองต่อแผนงาน แนวทางที่ก�ำหนดไว้ และตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบจะสามารถด�ำเนินการได้

การก�ำหนดระดับความส�ำคัญ
เร่งด่วน (Priority)

ด้วยข้อจ�ำกัดของงบประมาณและทรัพยากร แผนปฏิบัติการฯ จ�ำเป็นต้อง
ก� ำ หนดระดั บ ความส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว นของแต่ ล ะแผนงานไว้ ซึ่ ง จะต้ อ ง
มี ก ารหารื อ กั บ หน่ ว ยงานหลั ก ในการด� ำ เนิ น งานภายใต้ แ ผนงานที่ มี
ความส�ำคัญเร่งด่วนในระดับต้นๆ

งบประมาณ

การด� ำ เนิ น งานภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม SME นี้ บางส่ ว นเป็ น
การด�ำเนินงานในเชิงนโยบาย ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องใช้งบประมาณ แต่การด�ำเนินงาน
ส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งอาศั ย งบประมาณเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให้
การด�ำเนินงานสัมฤทธิผ์ ล ซึง่ ในการด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ นัน้
จะมีงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
งบประมาณทีห่ น่วยงานได้รบั การจัดสรรในงบประมาณประจ�ำปี
เป็ น งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ การจั ด สรรเพื่ อ ด� ำ เนิ น งาน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ซึ่งการจัดท�ำ
งบประมาณแบบบูรณาการเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยให้การจัดท�ำ
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสามารถ
ใช้ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้

กระบวนการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการฯ

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME นี้จะจัดท�ำโดยประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท�ำโครงการ
หรือกิจกรรมตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ มีการด�ำเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรม มีการด�ำเนินงานจริงตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผน ซึ่งจะช่วย
ให้การส่งเสริม SME ประสบความส�ำเร็จได้มากขึ้น และสามารถติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้ความเห็นชอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้ความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME

แผนการส่งเสริม SME

แนวทางดำาเนินงาน
โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
KPI
ระยะเวลาดำาเนินการ
งบประมาณ

วิสัยทัศน์
เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
แผนงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
รับทราบ

การติดตามประเมินผล
การดำาเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ต่อ SME ที่ได้รับการพัฒนา
ภาพรวมของแผน

การด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SME ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรประจำาปี

งบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริม SME
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บูรณาการการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ

นอกจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันแล้ว ซึ่งจะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ แต่เพื่อให้การด�ำเนินงานสนับสนุน SME ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จ� ำเป็นต้องสร้างเสริมการบูรณาการการท� ำงาน
ระหว่างหน่วยงานและระหว่างโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
สร้างความเชื่อมโยงการด�ำเนินงานระหว่างโครงการ (Platform) ให้เกิด
การส่งต่อ SME ที่รับบริการแล้วจากโครงการหนึ่งให้ไปรับความช่วยเหลือ
ในส่วนที่จะเติมเต็มศักยภาพได้จากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ SME
แต่ ล ะรายได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพที่ เ พี ย งพอต่ อ การเติ บ โตและ
มีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งจะท�ำให้บริการความช่วยเหลือที่มีให้กับ
SME เกิดประโยชน์สูงสุด
รูปแบบการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

การส่งเสริม SME ในปัจจุบนั เน้นไปทีก่ ารด�ำเนินงานในรูปแบบทีห่ น่วยงาน
ภาครัฐเป็นผูจ้ ดั ท�ำโครงการหรือบริการความช่วยเหลือให้กบั SME ซึง่ ท�ำให้
ยังมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการ ดังนั้น ควรริเริ่มให้ SME สามารถใช้บริการ
ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการภาคเอกชน (Private Service Provider)
ทีม่ อี ยูใ่ ห้มากขึน้ เช่น การเสริมสร้างความรูด้ ้านต่างๆ การทดสอบผลิตภัณฑ์
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งการสนับสนุนให้ SME สามารถใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภาคเอกชนจะช่วยให้ SME มีทางเลือกที่หลากหลายและ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ซึ่ ง รู ป แบบที่ ภ าครั ฐ จะส่ ง เสริ ม ให้ SME
สามารถไปรับบริการจากผู้ให้บริการ ภาคเอกชนได้นั้นจะต้องจัดท�ำระบบ
การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ในรู ป แบบคู ป องการพั ฒ นาต่ า งๆ (Capability
Improvement Coupon) ซึ่งจะท�ำให้การส่งเสริมและพัฒนา SME
สามารถด�ำเนินการได้หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของ SME
ได้มากขึ้น
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ติดตามประเมินผลในทุกระดับ

ในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME จ�ำเป็น
ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทราบเป็นระยะ โดยการด�ำเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME จะมีการติดตามและประเมินผลใน
3 ระดับ คือ
ระดับแผนงาน / โครงการ การติดตามและประเมินผลแต่ละแผนงาน/
โครงการทั้ ง ระหว่ า งการด� ำ เนิ น โครงการและหลั ง จากสิ้ น สุ ด
การด�ำเนินโครงการ เพือ่ ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลา
ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน / โครงการ
ระดับผลกระทบต่อ SME การติดตามจาก SME ที่ได้รับบริการ
และความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ เพื่อประเมินคุณค่าและ
ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ โดยตรงกับ SME รวมทัง้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ระดั บ ภาพรวมของแผน การติดตามและประเมินผลภาพรวม
ของแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
SME ในแต่ละปีและช่วงสิ้นสุดแผน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธิ์ของแผน เพื่อน�ำข้อมูลมาทบทวนการปรับแผนและ
การวางแผนในระยะต่อไป
ทัง้ นี้ ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ต้องได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานด�ำเนินโครงการในการรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน
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แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ที่ปรึกษา
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คณะผู้จัดทำ�
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs

