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หลักการและเหตุผล 

 
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ  

อีกทั้งบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส าคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากข้ึน ทั้งในด้านรายได้
ประชาชาติ การจ้างงาน การกระจายรายได้ภาคครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมในทุกภาคธุรกิจ ทั้งภาคการค้า ภาคการผลิต 
ภาคธุรกิจการเกษตร และภาคบริการ   

 
ด้วยเหตุประการส าคัญข้างต้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะ

หน่วยงานหลักที่มีภารกิจอันบัญญัติตามพระราชบญัญัติสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ว่าด้วย 
“การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จึงได้มีการจัดท า
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) และได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันน าไป 
สู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถน ามาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอนาคต 

 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 -2559) มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “พัฒนา

ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจไทย” ซึ่งแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ  
 
ทั้งนี้กรอบงบประมาณการด าเนินโครงการภายใต้แผนดังกล่าว มีทั้งสิ้น 15,402 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555-2559 

มีสัดส่วนการใช้งบประมาณประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเป็นจ านวน 8,220 ล้านบาท (ร้อยละ 53.4) ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ซึ่งได้ถูกจัดสรรงบประมาณอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มากที่สุด 5,490 ล้านบาท (ร้อยละ 67) รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากันคือ 1,065 ล้านบาท (ร้อยละ 13) ขณะที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ 575 ล้านบาท (ร้อยละ 7) 
  

การประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2555-2559) 
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ผลการประเมินแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
 
การประเมินแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)  

ได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ด้านคือ การประเมินผลโครงการ การประเมินผลกระทบ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(1) การประเมินผลโครงการภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2555–2559)  

 
ผลการประเมินโครงการโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 

(Development Assistance Committee : DAC) ในภาพรวม พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 83.75 โดยมีผลการประเมินเกณฑ์ความสัมพันธ์ (Relevance) ร้อยละ 87.50 เนื่องจาก
โครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ยุทธศาสตร์ ขณะที่เกณฑ์ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
และเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก (Highly Satisfactory) คิดเป็นร้อย
ละ 100 ส่วนเกณฑ์ด้านผลกระทบ (Impact) มีผลการประเมินในระดับที่น่าพึงพอใจปานกลาง (Moderately 
Satisfactory) หรือคิดเป็นร้อยละ 63 และเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory) คิดเป็น
ร้อยละ 75 ตามล าดับ เนื่องจากโครงการส่งเสริม SME ส่วนใหญ่มีกิจกรรมเป็นการสร้างเครือข่าย การอบรม
นักศึกษา การอบรมกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะที่มิใช่การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน (Non-Financial)  
จึงส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจในระยะสั้น ยังไม่สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนัก 
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(พ.ศ. 2555-2559) 
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ผลการประเมินภาพรวมการส่งเสริม SME ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 โดยใช้เกณฑ์ DAC 

 
 

(2) การประเมินผลกระทบของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555–2559)  

 
การประเมินผลกระทบของแผนส่งเสริม SME ในส่วนนี้ จะใช้แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค 

(Macroeconomic model) และแบบจ าลองค านวนดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium : CGE) 
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลทางเศรษฐกิจ  

 
ทั้งนี้จากทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของแผน พบว่าการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ สามารถสร้างผลกระทบได้
มากที่สุด ทั้งด้านรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ภาคครัวเรือน  

 
หากเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการ กรณีที่ไม่มีโครงการส่งเสริม SME ทั้งในส่วนโครงการ

ภายใต้การด าเนินงาน และโครงการนอกกองทุนงบประมาณของสสว. และกรณีที่มีโครงการส่งเสริม SME 
ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ภาค
ครัวเรือน ดังนี้  

 
1. รายได้ประชาชาติ 
กรณีที่ไม่มีโครงการส่งเสริม SME พบว่า ในปี พ.ศ. 2555-2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) เฉลี่ยห้าปีเท่ากับ 13,244,902 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.99 แต่เมื่อมีโครงการดังกล่าวพบว่า 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เฉลี่ยห้าปีเท่ากับ 13,304,345 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.41 นั่นคือ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 59,442 ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี  

 
2. การจ้างงาน 
กรณีที่ไม่มีโครงการส่งเสริม SME พบว่า ในปี พ.ศ. 2555-2559 มีการจ้างงานเฉลี่ย 5 ปี จ านวน 

38,316,745 คน แต่เมื่อมีโครงการดังกล่าวพบว่า การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 38,324,942 คน หรือเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยจ านวน 8,197 คนต่อปี  
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3. การกระจายรายได้ภาคครัวเรือน  
กรณีที่ไม่มีโครงการส่งเสริม SME พบว่า ในปี พ.ศ. 2555-2559 การกระจายรายได้ภาคครัวเรือน 

(Household Income)  โดยเฉลี่ย 5 ปี ในช่วง พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 7,442,139  ล้านบาท แต่เมื่อมี
โครงการดังกล่าวพบว่า การกระจายรายได้ในส่วนรายได้ภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเป็น 7 ,475,546 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 33,407 ล้านบาทต่อปี 

 

(3)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2555-2559) 
 

เป้าหมายของแผน (Goal) ผลการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2555-2559 ปัญหา/อุปสรรค 
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นและ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 250,000 วิสาหกิจภายในปี 
พ.ศ. 2559   

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นและสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน292,956 ราย 
หรือร้อยละ 117.18  สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

1. SME  ยึดติดกับการเป็นเจ้าของธุรกิจคน
เดียว ไม่ต้องการโอนทรัพย์สินให้เป็นของ
บริษัท  และไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้า  
2. SME บางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการ
เข้าสู่ระบบ เพราะเข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการมาก และต้องเสียภาษีสูงขึ้นกว่าเดิม
ในภายหลัง 
3. การเข้าสู่ระบบต้องด าเนินงานด้านบัญชี 
ซ่ึงบางส่วนมองว่ามีความยุ่งยากหรือไม่มีความรู้ 

เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในสาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงลึกไม่น้อย
กว่า 30,000 รายภายในปี พ.ศ. 2559 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขา
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงลึกจ านวน 
173,435 ราย  ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
30,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2559 

1. การส่งต่อโครงการเพื่อการพัฒนาSME
ร่วมกันของหน่วยงาน ท าให้ยังคงอบรมความรู้
จากหน่วยงานในประเด็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
2. บางโครงการถูกยกเลิก ท าให้สูญเสีย
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงลึกให้แก่ SME  

เป้าหมายที่ 3 เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 60 เครือข่ายวิสาหกิจ
ต่อปี 

เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า 
60 เครือข่ายวิสาหกิจต่อปี ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 3 ปี คือ  
- ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 306 เครือข่าย  
- ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 143 เครือข่าย  
- ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 65 เครือข่าย 
และยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 2 ปี คือ  
- ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 15 เครือข่าย 
- ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 15 เครือข่าย  

1. การเริ่มต้นพัฒนาคลัสเตอร์ในระยะแรก
มักรวมตัวกลุ่มกันได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มกันให้ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

เป้าหมายที่ 4 ปัจจัยแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกิจได้รับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้ลด
อุปสรรคและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมากขึ้น 

เกิดปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุนต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ 
2. ด้านการเงิน 
3. ด้ า นก า รวิ จั ย และพัฒนา  นวั ตก รรม 

การตลาด 
4. ด้านปัจจัยอื่นๆที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 

1. ปัญหาขอ งผู้ SME แตกต่ า งกั น  และ
เฉพาะเจาะจง จึงท าให้บางปัจจัยที่ควรจะ
สร้างการสนับสนุนกลับกลายเป็นผลเสียต่อ
การส่งเสริมวิสาหกิจ 
2. การออกกฎหมายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อ
SME ในสถานการณ์วิกฤติ ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงาน ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
3. การที่SME ไม่ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
กฎหมาย มาตรการ หรือ ปัจจัยเอื้อที่เกิดขึ้น
จึงท าให้ ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ 
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เป้าหมายของแผน (Goal) ผลการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2555-2559 ปัญหา/อุปสรรค 
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม มีประสิทธิภาพและท างานเชิง
บูรณาการ 

o ภายหลังจากที่สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ภ า ย ใ ต้ ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า ขึ้ น ต ร ง ต่ อ
นายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้มีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงสสว . ได้มีบทบาทเป็น
หน่วยงานหลักเพื่อการส่งเสริม SME ผ่าน
การเสนอแนะนโยบาย แผนการด าเนินการ 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานร่วมต่างๆ ภายใต้
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

o เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 175 เครือข่าย 

1. เกิดเครือข่ายจ านวนมาก แต่การท างานใน
เชิงบูรณาการยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานส าคัญ 
เช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
เป็นต้น 
2. การสื่อสารและก าหนดทิศทางการท างาน
ของหน่วยงานร่วม ในทิศทางเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 

(1) ด้านปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 
 
1. การส่งเสริมให้ SME จดทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น   
แม้เป้าหมายที่ 1 จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการส่งเสริม SME ให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

เพ่ิมข้ึนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 17.18  แต่จ านวน SME ที่เป็นบุคคลธรรมดายังคงมีอัตราส่วนสูง
ถึงร้อยละ 78  จึงสมควรให้มีการส่งเสริมการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มข้ึนต่อไป  

 
2. การพัฒนาระบบติดตาม SME  
การพัฒนาระบบติดตาม SME (Big Data) จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ รวมถึงช่องว่าง 

(Gap Analysis) ของการส่งเสริม SME ในประเด็นต่างๆ ได้ตรงจุดขึ้น  
 

(2) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME 
 

1. การส่งเสริมขีดความสามารถกระจายตามภาคธุรกิจ 
ผลการส ารวจรูปแบบธุรกิจของผู้รับบริการพบว่า อยู่ในภาคการค้าและภาคบริการค่อนข้างน้อย 

(ร้อยละ 31 และร้อยละ 21 ตามล าดับ) โดยโครงการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิต (ร้อยละ 41) 
ดังนั้น การกระจายโครงการให้เหมาะสมกับจ านวนวิสาหกิจในแต่ละภาคธุรกิจ จะช่วยให้  SME เข้าถึงความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ได้มากขึ้น  

 
2. ความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างโครงการส่งเสริม 
การช่วยเหลือ SME ด้านการเงิน (Financial Measure) ควรมีความสอดคล้องกัน (Consistency) กับ

การส่งเสริมขีดความสามารถด้านอ่ืนๆ (Non-Financial Measure) เนื่องจาก SME ส่วนใหญ่ มีปัญหาการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การขาดหลักประกัน และการขาดระบบการบริหารธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน เช่น การขาด
ระบบการท าบัญชี ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือไม่เข้าเกณฑ์พ้ืนฐานของสถาบันการเงิน 
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(3) ด้านการส่งเสริมบทบาท SME ในเชิงพื้นที่ 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ขณะที่ศักยภาพของท้องถิ่นมี

ศักยภาพในภาคการค้า และภาคการบริการ การส่งเสริมด้านดังกล่าว ด้วยการน าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และ
ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ได้มากขึ้น  

 

1. การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมSME ให้เหมาะสมกับบริบท 
การใหค้วามช่วยเหลือ SME ในแต่ละพ้ืนที่ควรมีความเหมาะสมในแต่ละบริบท (Tailor made) การ

จัดท าการศึกษาและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญ เพ่ือการด าเนินการได้ตรงตาม
เป้าหมาย  

 
(4) ด้านการส่งเสริม SME ให้เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ 

 
1. การสร้างและพัฒนาผู้น าเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง 
การส่งเสริม SME ให้เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จ าเป็นต้องมีการสร้างและ

พัฒนาผู้น าเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและเครือข่ายของคลัสเตอร์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมิภาค (Regional Value Chain) และระหว่างประเทศ 
(Global Value Chain)  

 
2. การส่งเสริมด้านการตลาดส าหรับสินค้าและบริการเพื่อการส่งออก 
SME ควรหาจุดเด่น สร้างความแตกต่างและเพ่ิมมูลค่าของสินค้า เช่น สินค้าเชิงนวัตกรรมใหม่ และ

สินค้าที่คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ยาก (Barrier to entry) โดยปรับกลยุทธ์จากการผลิตสินค้าที่ทดแทนได้ ให้เป็น
สินค้าท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น  

 
(5) ด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่งเสริม SME 

 
1. การก าหนดนิยามของ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” อย่างบูรณาการ  
เนื่องจากการก าหนดนิยามที่แตกต่างกันของหน่วยงาน เช่น สสว.และกรมสรรพากร มีผลต่อการ

ส่งเสริมวิสาหกิจ อันน าไปสู่ความซ้ าซ้อนและช่องว่างของวิสาหกิจผู้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ 
 
2. ความหลากหลายและครบถ้วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม SME เช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นต้น  
  



7 

(6) ด้านการติดตามและประเมินผล 
 

1. การพัฒนาและก าหนดให้มีการท าแบบฟอร์มรายงานการด าเนินโครงการออนไลน์และ
แอพพลิเคชั่นมือถือ การจัดท าคู่มือ และเปิดอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ควรมีการจัดท าแบบฟอร์ม (Check-List) ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้เห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการและแผนการส่งเสริม SME ในประเด็นต่างๆ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมักมีการลง
พ้ืนทีจ่ริงเพ่ือด าเนินกิจกรรม จึงควรมกีารพัฒนาระบบติดตามให้สามารถเข้าถึงได้ และจัดท าคู่มือเผยแพร่และ
เปิดอบรมแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในระบบหรือเว็บไซต์หลักแก่ SME  
หากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของ สสว. ซึ่งรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละโครงการ

จะช่วยให้เข้าถึงผู้ประกอบการได้เป็นวงกว้างมากขึ้น และเป็นการคัดกรองผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน
อีกทางหนึ่ง  
 


