
 109

บทท่ี 8 
กลไกการบริหารแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
1.  ขอเท็จจริง/เหตุผลความจําเปน 

1.1 ในอดีตที่ผานมา  แมภาครัฐจะตระหนักถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและ          
ขนาดยอมทั้ งในด านผลผลิตประชาชาติและการจ างงาน   แตการดํ าเนินงานเพื่ อการสงเสริม                      
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยยังขาดเอกภาพ ขาดการผนึกกําลัง  และความตอเนื่อง                
จึงทําใหการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางเต็มที่  
นอกจากนี้ การที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ  องคกรของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ตางก็มีโครงสราง  อํานาจหนาที่ 
บทบาทภารกิจเฉพาะของตนเอง  และมิไดรวมมือกับภาควิชาการและภาคเอกชนอยางเต็มที่                  
ขาดการประสานงานและ การรวมมือกันทํางานของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง  จึงทําให
งานสงเสริมซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกันยังไมสามารถประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

1.2 ประกอบกับในระยะที่ผานมา  ประเทศไทยยังมิไดมีแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเปนการเฉพาะ   ที่จะกําหนดกรอบหรือทิศทางการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางเปนระบบ   มีจังหวะกาวและมีความชัดเจนที่จะทําใหเกิด  
การประสานงานและเกื้อกูลกัน  จึงทําใหการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังไมเกิดผล        
อยางเต็มที่และยังไมเกิดความตอเนื่อง  แมวาจะมีแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(ภาคอุตสาหกรรม)  ที่ไดรับการอนุมัติตั้งแตปลายป 2542แลว  แตก็ยังไมครอบคลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการ  รวมทั้งยังไมมีการนําแผนการสงเสริมฯ มาแปลงเปน
แผนปฏิบัติการสงเสริมรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  เนื่องจากอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสถาบัน 
(Institutional Change) เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ที่ไดประกาศใช
ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ 2543  ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางอํานาจหนาที่และกลไก การทํางาน
เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริม          
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  กํากับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ    รับทราบรายงานสถานการณ           
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  และใหจัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพื่อทําหนาที่เปน
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หนวยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ประสานการปฏิบัติงาน  
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน   จัดทํารายงานสถานการณ  และบริหารเงินกองทุน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สํานักงานฯ  จึงตองนําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และ ขนาดยอมไปเปนกรอบหลักในการประสานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ                 
องคการเอกชน เพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

2.  วัตถุประสงคในการแปลงแผนการสงเสริมไปสูแผนปฏิบัติการ 
การแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปสูแผนปฏิบัติการและ            

การปฏิบัติ  จะมุงเนนที่การสงเสริมในลักษณะที่เปนองครวม  และเกิดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ          
ปรับวิธีการทํางานใหยึดภารกิจรวมกัน  และทํางานแบบมีสวนรวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบ     
เพื่อใหเกิดพลังและประสิทธิผลในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 วัตถุประสงคในการแปลงแผนการสงเสริมไปสูแผนปฏิบัติการมีดังนี้ 

2.1 เพื่อปรับกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ  นําไปสูการเกิดผล               
ทางปฏิบัติอยางแทจริง รวมทั้งผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ 

2.2 เพื่อสรางความรูความเขาใจในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          
ซ่ึงเปนแผนแมบทและกรอบทิศทางหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของประเทศ 

2.3 เพื่อเตรียมการวางระบบการติดตามประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ         
ขนาดยอมอยางเปนระบบ  โดยมีการจัดทําดัชนีเครื่องชี้วัดใหเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลใน
ระดับแผนปฏิบัติการ 

3. เปาหมาย 
3.1 ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ            

ขนาดยอม  และมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม              
ใหสอดคลองกับแผนการสงเสริม 

3.2 มีกระบวนการแปลงแผนแมบทไปสูแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรกําหนด
ขึ้นตามลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหา ทิศทางการพัฒนา และสอดคลองกับทรัพยากรที่สามารถทํา
ใหเกิดประโยชนไดสูงสุด 
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3.3 สรางเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไดอยางเปนรูปธรรม และ
มีความตอเนื่องเปนระบบ 

4.  แนวทางการปรับระบบการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 
ในอดีตที่ผานมา  การบริหารจัดการนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีปญหา

อุปสรรคใหญ 2 ประการ ปญหาแรก  คือ การขาดทิศทางหลัก (Overarching Policy) ในการดําเนิน
นโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ ที่ไดรับการยอมรับในการเปนกรอบ
ทิศทางหลักรวมกัน  ปญหาที่สอง คือ การขาดองคกรกลางในการแกปญหาและการดําเนินงานตาม
นโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เนื่องจากการดําเนินงานมีลักษณะตางคนตางทํา 
(Fragmented  Policy)  สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากขาดกลไกที่จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบายและ                    
ระดับปฏิบัติการ  โดยเฉพาะหนวยงานราชการในระดับกรมที่มีอํานาจกําหนดนโยบายบริหารแผนเปน              
นิติบุคคลทําใหปฏิบัติการไดอยางเปนเอกเทศ  มีอํานาจทางกฎหมายที่เปนอิสระจากกัน  ทําใหสามารถขอ
งบประมาณมาทํ ากิ จกรรมที่หน วยงานของตนถนัดและสนใจ   แตอาจซ้ํ าซอนกัน เพราะ                        
ขาดการประสานงานซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้  ปจจัยดานการเมืองและรัฐบาลผสมหลายพรรค                   
เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือรัฐมนตรีจากพรรคหนึ่งไปเปนอีกพรรคหนึ่ง  นโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงไป 

ในปจจุบัน  การบริหารจัดการนโยบายในลักษณะดังกลาว  เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น  เนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ  ปฏิรูปวิธีการงบประมาณ  การเมืองที่คอนขางมีเสถียรภาพ  
และการมีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ขึ้นมาเปนหนวยงานกลาง                  
เพื่อทําหนาที่ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการใหเปนเอกภาพและชัดเจนมากขึ้น  อยางไรก็ตามแนวทาง            
การบริหารจัดการนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ควรกําหนดไวภายใตกลไกการบริหาร
แผนงานควบคูไปกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ 

แนวทางการปรับระบบบริหารจัดการนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีดังนี้ 

4.1 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามยุทธศาสตรของ
แผนการสงเสริมฯ ควรกําหนดหนวยงานหลัก หรือเจาภาพที่จะรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรหรือ           
ในแตละเร่ือง เพื่อทําหนาที่ในการเปนแกนหลักรวมกับ สสว. ในการประสานงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมกับหนวยงานภาครัฐและองคการภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการกลั่นกรองโครงการและการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ 

4.2 กําหนดใหการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ  จะตอง
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งกําหนดไวภายใตกรอบแผน            
การสงเสริม โดยการผานการพิจารณาคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มี
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนฝายเลขานุการ 
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4.3 เพื่อใหการบริหารแผนมีความเปนบูรณาการและไดรับความรวมมือ ยอมรับรวมมือกันและ
เกิดการประสานงานอยางเปนระบบเชื่อมโยงกัน จึงควรมีองคกรกลางที่ทําหนาที่ดังกลาว โดยการที่
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารแผนที่มี สสว. เปน
ฝายเลขานุการหรือมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร  สสว.  เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางการบริหาร
และการทําหนาที่บริหารการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจ               
ขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้ 

4.3.1 กําหนดวงเงินงบประมาณ  เพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

4.3.2 กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

4.3.3 พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากขอเสนอโครงการของหนวยงานตาง  ๆ          
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 

4.3.4 กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

4.4 เพื่อใหการใชทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ              
ขนาดยอมมีประสิทธิผลและเกิดผลตามวัตถุประสงค  กระบวนการจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ควรเปนดังนี้ 

  4.4.1  ควรจัดสรรวงเงินใหกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของประเทศ  (พ.ศ. 2545-2549) เปนกรณีเฉพาะ โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการสงเสริม
เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากระบวนการและจัดสรรเงินงบประมาณใหโครงการตาง  ๆตามแผนฯ 

  4.4.2 ลดงบประมาณปกติที่หนวยงานตางๆ ใชในการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่อยูนอกแผนปฏิบัติการ 

5.ขั้นตอนการแปลงแผนการสงเสริมไปสูแผนปฏิบัติการ 
5.1 การประกาศใชแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ.2545-2549) 

รวมทั้งการสรางความตระหนักใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองผนึกกําลังพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางเปนระบบรวมกัน และอยูภายใตทิศทางเดียวกัน 

5.2 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประสานงานกับสวนราชการ  
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรวมทั้งองคการเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ภายใตกรอบของนโยบาย
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และแผนการสงเสริมหลัก  ซ่ึงจะมีทั้งแผนงานและรายละเอียดโครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ของหนวยงานตางๆ  

5.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เสนอแผนปฏิบัติการสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามลําดับและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

5.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยคณะกรรมการ 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตงตั้งขึ้นเปนผูพิจารณารายละเอียดแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม 

5.5 การนําโครงการกิจกรรมลงสูปฏิบัติ การผลักดันใหการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ โดยหนวยงานที่เปนผูปฏิบัติตามแผน 

5.6 สรางเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติ
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

5.7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของ
แผนงานและโครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวตาม
ขอ 5.4 โดยมีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนฝายเลขานุการ และจัดทําเปน
รายงานการประเมินผลทุกไตรมาส ทุกครึ่งปและทุกป เพื่อรายงานตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ               
ขนาดกลางและขนาดยอม 

5.8 ปรับปรุงการดําเนินงานและปรับแผนงาน/โครงการใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณ และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนสงเสริมและแผนปฏบิัติการสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2545-2549 

 
 
 
 
 
 
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสงเสริมวิสาหกจิขนาด กลางและขนาดยอม 

ประกาศใชในราชกิจจา 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอม 

คณะรัฐมนตรี 

จัดทําแผนปฏบิัติการ 

หนวยงานทีเ่กีย่วของดําเนินการ 

กํากับ/ติดตามการดําเนนิงาน 

ประเมินผล 

ปรับแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอม 

คณะรัฐมนตรี 

ใหความเห็นชอบ

สสว.รวมกับทกุฝายที่เกีย่วของ 

เสนอขอความเห็นชอบ  

ใหความเห็นชอบ

ใหความเห็นชอบ
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6.การเตรียมการและการปรับบทบาทในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
6.1 องคกรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

6.1.1 ประสานและเผยแพรใหหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในสวนกลางและ             
สวนภูมิภาคมีความรูมีความเขาใจในสาระสําคัญของแผน และเขาใจถึงความจําเปน  วัตถุประสงคและ
ลําดับความสําคัญของการดําเนินงานตามแผน 

6.1.2  เผยแพรและสรางความเขาใจในปรัชญาและวิธีการทํางานสมัยใหมของภาครัฐ 
รวมทั้งสรางความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองมีการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6.1.3 สรางกลไกในการกระจายความรับผิดชอบการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจ           
ขนาดกลางและขนาดยอม หรือสรางเครือขายการดําเนินงานใหกระจายไปสูสวนภูมิภาคอยางทั่วถึง 

6.1.4 ใหความสําคัญกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ
ภาคบริการไมยิ่งหยอนไปกวาภาคการผลิต 

6.1.5 สรางเครือขายการทํางานระหวางหนวยงานรัฐ หนวยงานรัฐกับภาคเอกชนและ
หนวยงานรัฐ-เอกชนภาควิชาการ 

6.2 องคการเอกชน/ภาคเอกชน 

6.2.1 ประสานและใหเกิดการมีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ            
ขนาดยอม   ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ตั้งแตระดับการจัดทําแผนแมบทแผนปฏิบัติการ                   
การดําเนินงาน   การติดตามและประเมินผล เพื่อสรางความรูสึกรวม เปนเจาของงานและทําใหเกิด             
การยอมรับ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประสานการทํางานรวมกัน 

6.2.2 ผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนื่องจากเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
จากการสงเสริม 

6.2.3 ผลักดันภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทการกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลและ          
ปรับแผนปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6.3 นักวิชาการ/ภาควิชาการ 

6.3.1 สงเสริมบทบาทภาควิชาการในการจัดทําแผนการสงเสริมและแผนปฏิบัติการ 
โดยเฉพาะในดานการทําแผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

6.3.2 ขยายบทบาทการมีสวนรวมของภาควิชาการในภูมิภาค เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในระดับภูมิภาคใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
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6.3.3 สงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  ตลาดและ
ทรัพยากรมนุษย 

                              กระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติการ 

อนุมัติแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2545-2549 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวช้ีวดั (Key Performance Indicators) 

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

จัดสรรงบประมาณผานคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พัฒนาระบบ/กลไกในการกาํกับติดตามและประเมนิผล 

รายงานการประเมินผล 

ปรับปรุงการดําเนินงานและปรับแผนงาน/โครงการ 

สสว.เปนแกนหลักในการประสาน 
• หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
• รัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของ 
• สถาบันอิสระ 
• องคการเอกชน 


