
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

 

โดยที่ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำร
บังคับใช้กฎหมำยได้ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำยใน
กำรมีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ ำเป็น กำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
กำรลดควำมซ้ ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมำย กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม และ
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตำม
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยได้
ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมส ำหรับผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

   1.  กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย 
ผู้บริหำร สสว. ผู้แทนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนภำยนอก ซึ่งประกอบด้วย 
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบกำร SME  ดังนี้ 

   (1) กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร สสว. จ ำนวน  22 คน และผู้แทนจำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม รวม 3 คน ระหว่ำงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 21 มีนำคม 2565 

  (2) กำรรับฟังควำมเห็นโดยกำรสัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน  5 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมำคมธนำคำรไทย และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 2. กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกพนักงำนของหน่วยงำนภำยในของ สสว. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบกำร SME จ ำนวน 6 ครั้ง  
ในส่วนกลำง คือ กรุงเทพมหำนคร และส่วนภูมิภำค ประกอบด้วย ภำคกลำง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) 
ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครรำชสีมำ) ภำคใต้ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) 
และภำคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) รวมกันทั้งหมดจ ำนวน 268 คน โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม ณ สถำนที่จัด
ประชุม (onsite) จ ำนวน 114 คน และผู้เข้ำร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ ZOOM จ ำนวนรวม 154 คน 

 3. กำรรับฟังควำมเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
https://www.sme.go.th และระบบกลำงทำงกฎหมำย https://www.law.go.th ระหว่ำงวันที่  24 
กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 มีนำคม 2565 โดยมีผู้แสดงควำมคิดเห็นจ ำนวนรวม 29 คน  

https://www.sme.go.th/
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 ดังนั้น สสว. จึงขอสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543  รวมทั้งกำรเสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขกฎหมำย
ดังกล่ำว ไว้ดังต่อไปนี้ 

 1.  การรับฟังความเห็นโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สสว. และผู้แทนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

 1.1 องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม ตำมมำตรำ 11 

 ควำมเห็นบำงส่วน เห็นว่ำโครงสร้ำงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ ที่มี
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน อำจท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมโครงสร้ำงทำงกำรเมือง รวมทั้งจ ำนวนของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ ที่มีจ ำนวนมำกเกินไป อำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรนัดประชุม ดังนั้น จึงมีควำมเห็น
ว่ำอำจปรับลดจ ำนวนคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ ให้น้อยลงเพ่ือควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงไรก็
ตำมเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน อำจเพ่ิมเติมอ ำนำจของ สสว. ให้สำมำรถเชิญผู้แทนจำกกระทรวงต่ำงๆ มำ
ให้ข้อมูลได้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ แต่ละครั้ง  แต่อย่ำงไรก็ตำม อีกส่วนหนึ่งมีควำมเห็นว่ำ 
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ ที่มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
รวมทั้งจ ำนวนมีควำมเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกปัจจุบันไม่มีปัญหำในกำรนัดประชุม เพรำะคณะกรรมกำร
ส่งเสริมฯ ค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับ SME 

 1.2 องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำมมำตรำ 20 

 ควำมเห็นบำงส่วน เห็นว่ำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำรฯ ในเรื่องจ ำนวนไม่มีปัญหำต่อ
กำรด ำเนินงำน เนื่องจำกมีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละครั้งอยู่แล้ว หรือหำกมีเรื่องพิจำรณำเร่งด่วนก็สำมำรถ
จัดประชุมเพ่ิมเติมได้ ขณะที่โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำรฯ มีหลำยประเด็นที่ควรมีกำรพิจำรณำแก้ไข 
ได้แก่  

 (1) ประธำนกรรมกำรบริหำรฯ ไม่ควรมำจำกภำคเอกชน แต่ควรมำจำกภำครัฐ เช่น 
ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแล เนื่องจำกจะมีควำมรับผิดชอบโดยต ำแหน่ง และสำมำรถตรวจสอบได้  

 (2) คณะกรรมกำรบริหำรฯ อำจต้องมีกำรปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันมำกกว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เนื่องจำกที่ผ่ำนมำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรฯ มักมีกำรเปลี่ยนแปลง
ไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรัฐบำล 

 (3) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีกำรก ำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน โดยปกติในพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งหน่วยงำนองค์กำรมหำชนบำงแห่ง จะมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรได้มำซึ่งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ สสว. ยังไม่มีกำรก ำหนดชัดเจนในเรื่องนี้  

 นอกจำกนั้นควรเพ่ิมเติมให้มีผู้แทนจำกองค์กรเอกชน เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรบริหำรฯ  
ในสัดส่วนที่มำกขึ้น โดยเฉพำะองค์กรเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SME ที่เป็น Micro เนื่องจำกภำยใต้
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 มำตรำ 18 (3) ก ำหนดให้กรรมกำร



- 3 - 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 4 คน มำจำกสภำเกษตรกรแห่งขำติ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จึงท ำให้กำรคัดสรรกรรมกำรบริหำรฯ  
ที่เป็นตัวแทนจำกภำคเอกชนมีเพียง 4 องค์กรดังกล่ำวเท่ำนั้น ดังนั้น ควรมีกำรแก้ไขโดยยกเลิกกำรก ำหนด
รำยชื่อหน่วยงำนลงในกฎหมำย แต่อำจก ำหนดเพียงคุณสมบัติของคณะกรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกภำคเอกชน
แทน เช่น เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรส่งเสริม SME หรือเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็นต้น 

 หำกวิเครำะห์องค์ประกอบ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรฯ อำจมีประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ำมำเกี่ยวข้องได้ เนื่องจำกองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรฯ ที่เป็นผู้แทนจำก
ภำคเอกชน และมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรอำจท ำให้ภำคเอกชนที่ตนเองเป็นผู้แทนได้รับสิทธิ
พิเศษในกำรอนุมัติโครงกำรจำกเงินกองทุนส่งเสริม SME ได้ ดังนั้น อำจต้องพิจำรณำแก้ไขกฎหมำย โดยอำจ
ก ำหนดมิให้องค์กรเอกชนที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรนั้น เพ่ือควำมโปร่งใสของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME  

 อนึ่ง ผู้บริหำร สสว. บำงส่วนมีควำมเห็นว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรฯ ที่เป็นตัวแทนจำก
ภำคเอกชน อำจก ำหนดให้เป็นสภำที่ปรึกษำโดยมีอ ำนำจในกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ส่งเสริม SME แทนกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรส่งเสริม SME  

 นอกจำกนี้ ผู้บริหำรบำงท่ำนมีควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ยังไม่มีกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริหำรฯ (KPI valuation assignment) เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ ดังนั้น ควรพิจำรณำเพ่ิมเติมให้มีกำรแต่งตั้ง
อนุกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรฯ โดยเฉพำะในประเด็นกำร
ใช้เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม SME  

 1.3 กำรปรับโครงสร้ำงของ สสว. ให้เป็นหน่วยงำนผู้ก ำหนดนโยบำย (Policy Maker)  
 ผู้บริหำร สสว. หลำยท่ำนระบุว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงในภำพรวมของ สสว. อำจใช้โครงสร้ำง

เดียวกับส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คือ กำรเป็น Policy maker ที่มีหน้ำที่
ก ำหนดนโยบำยภำพรวมกำรส่งเสริม SME ทั้งประเทศ และมีหน้ำที่ในกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนร่วมทุก
ภำคส่วนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรส่งเสริม SME ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยก ำหนดให้
หน่วยงำนร่วมท ำหน้ำที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME หรือเป็นหน่วย Operation  

 แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรให้หน่วยงำนร่วมเป็นฝ่ำยปฏิบัติงำน อำจมีปัญหำตำมมำอีกประเด็นคือ 
เป็นกำรสร้ำงภำระงำนให้กับหน่วยงำนร่วมที่ต้องด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน (KPI) ที่เพ่ิมขึ้นจำก
ภำระงำนเดิมตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่  

 นอกจำกนี้ ผู้บริหำรบำงท่ำนให้ข้อเสนอว่ำ สสว. อำจปรับโครงสร้ำงได้ 2 แนวทำง ได้แก่ (1) 
กรณีปรับเป็น Policy maker ควรใช้โครงสร้ำงของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือ 
(2) ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรอิสระ อำจพิจำรณำใช้โครงสร้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) และ (3) กรณีปรับเป็นกระทรวงอำจต้องศึกษำและวิเครำะห์เพ่ิมเติมจำกโครงสร้ำงของ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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 ทั้งนี้ กำรท ำหน้ำที่เป็น Policy maker ของ สสว. นอกจำกก ำหนดนโยบำยภำพรวมของ 
SME ทั้งประเทศ สสว. ยังต้องท ำหน้ำที่จัดกำรปัญหำควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น เช่น กรณีที่ไม่มีหน่วยงำน
ร่วมใดเข้ำมำด ำเนินกำร สสว. ต้องท ำหน้ำที่ในกำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนได้เช่นกัน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
ส่งเสริม SME มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อนึ่ง หำกมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีหน้ำที่เป็นผู้ก ำหนด
นโยบำย ประเด็นที่ตำมมำคือ กำรปรับบทบำทหน้ำที่และทักษะควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน สสว. โดย
ต้องเปลี่ยนผ่ำนทักษะจำกเป็นผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน รวมถึงทักษะ
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SME  

 1.4 การปรับโครงสร้างศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
 ศูนย์ OSS ถูกจัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2559 โดยก ำหนดให้มีศูนย์ 

OSS ประจ ำอยู่ในทุกจังหวัด และมีหน้ำที่คือ (1) ให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น (2) ขึ้นทะเบียนสมำชิก SME (3) จัดท ำ
รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยจังหวัด และ (4) เชื่อมโยงหน่วยงำนในพื้นท่ี  

 ผู้บริหำร สสว. บำงรำย ให้ข้อมูลว่ำปัจจุบัน ศูนย์ OSS ถูกจัดตั้งขึ้นในเขตพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
โดยประจ ำกำรอยู่ในส่วนของพ้ืนที่รำชกำรทั้งหมด เช่น ศำลำกลำงจังหวัด ศูนย์ ด ำรงธรรม ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด เป็นต้น โดยมีหน้ำที่ในกำร 

 ให้ค ำปรึกษำผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ 

 รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหำกำรประกอบกิจกำร และส่งต่อควำมช่วยเหลือให้กับ 
     หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  

 ท ำสถิติผู้ประกอบกำร SME  

 รวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่เข้ำมำยังส่วนกลำงที่ฝ่ำยวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ 
      เตือนภัยทำงเศรษฐกิจ  

 บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่  

 ทั้งนี้ จำกบทบำทที่หลำกหลำย ผู้บริหำร สสว. รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของ สสว. หลำยท่ำน เห็นว่ำ
ควรมีกำรปรับบทบำทให้ศูนย์ OSS เป็นส ำนักงำน สสว. สำขำจังหวัด เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนงำน
กับผู้ประกอบกำร และให้ควำมช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้โดยตรง เนื่องจำก ศูนย์ OSS ในแต่ละจังหวัด
ใกล้ชิดกับผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ เข้ำใจสภำพปัญหำกำรประกอบธุรกิจในเชิงพ้ืนที่มำกกว่ำ ดังนั้นกำรส่งเสริ ม 
SME ที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดคือ กำรส่งเสริมที่เข้ำถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับ SME มำกกว่ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งกลับมำให้ สสว. ส ำนักงำนใหญ่ และน ำข้อมูลที่ได้ไปวำงแผนนโยบำยแบบ “เหมำเข่ง” 
โดยไม่ได้มีควำมสอดคล้องกับปัญหำเชิงพ้ืนที่   

 อย่ำงไรก็ดี ปัญหำเชิงโครงสร้ำงของศูนย์ OSS ณ ปัจจุบัน คือ เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ OSS 
เป็นอัตรำจ้ำงแบบจ้ำงเหมำบริกำร โดยมีเป็นกำรจ้ำงเหมำบริษัทภำยนอก หรือ Outsource เข้ำมำด ำเนินงำน 
จึงส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์ OSS ไม่มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม SME เท่ำที่ควรจะเป็น 
กอปรกับอัตรำค่ำจ้ำงที่ได้น้อยและไม่มีควำมมั่นคงมำกพอ จึงท ำให้อัตรำกำรลำออกค่อนข้ำงสูง เกิดกำร
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ OSS บ่อย กำรปฏิบัติงำนจึงไม่มีควำมต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมีกำรปรับ
โครงสร้ำงตั้งแต่สถำนะศูนย์ OSS ให้เป็น สสว. สำขำจังหวัด รวมไปถึงกำรปรับโครงสร้ำงอัตรำก ำลังของ



- 5 - 

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ OSS โดยอำจปรับจำกกำรจ้ำงเหมำบริกำรให้เป็นเจ้ำหน้ำที่พนักงำนประจ ำของ สสว. ทั้ งกำร
บรรจุพนักงำนเพ่ิมเติม หรืออำจด ำเนินกำรโดยย้ำยเจ้ำหน้ำที่ของ สสว. ที่มีอยู่เดิม ให้ย้ำยกลับไปประจ ำ
ภูมิล ำเนำของตนเอง 

 อย่ำงไรก็ตำม มีแนวคิดกำรปรับโครงสร้ำงของศูนย์ OSS เป็น 2 แนวทำง ได้แก่ 1) ควร
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของศูนย์ OSS ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 
เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรเมืองในอนำคต และอำจส่งผลให้ศูนย์ OSS ถูกยกเลิกไป
ในที่สุด และ 2) ไม่จ ำเป็นต้องเพ่ิมบทบำทหน้ำที่ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
พ.ศ. 2543 เพ่ิมเติม แต่เพียงปรับปรุงแก้ไขในประเด็นเกี่ยวกับสถำนะของลูกจ้ำงประจ ำศูนย์ OSS ก็อำจ
เพียงพอแล้ว 

 1.5 วัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำมมำตรำ 34  
 กำรกู้ยืมเงินที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

ขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ก ำหนดให้ สสว. มีอ ำนำจในกำรให้กู้ยืมเงิน โดยกำรปล่อยสินเชื่อผ่ำนกองทุนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่ำวก ำหนดไว้เนื่องจำกขณะที่มีกำรออกพระรำชบัญญัติฯ  
ในปี พ.ศ. 2543 นั้น ยังไม่มีหน่วยงำนใดที่ท ำหน้ำที่ในกำรปล่อยสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือด้ำนกำรเงินให้แก่ SME  
แต่ ณ ปัจจุบันมีหน่วยงำนหลำยแห่งไม่ว่ำจะเป็นธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) รวมถึง
มีกำรจัดตั้งกองทุนต่ำงๆ เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแก่ SME อีกเป็นหลำยแห่ง 

 ผู้บริหำร สสว. หลำยท่ำนให้ข้อมูลว่ำ สสว. ได้มีกำรด ำเนินกำรปล่อยสินเชื่อให้แก่ SME ใน
ระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2560) ตำมโครงกำรเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสำหกิจขนำดย่อม และโครงกำรฟ้ืนฟูกิจกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สสว.ประสบปัญหำของกำรติดตำมทวงหนี้ เกิดหนี้เสียเป็น
จ ำนวนไม่น้อย ผู้บริหำร สสว. หลำยท่ำนมองว่ำ สสว. ไม่ควรท ำหน้ำที่ในกำรปล่อยสินเชื่อเช่นกรณีที่ผ่ำนมำ 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของ สสว. ไม่ได้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเงิน และกำรวิเครำะห์สินเชื่อ ควรให้
หน่วยงำนอ่ืนที่มีควำมเชี่ยวชำญด ำเนินกำรแทน เช่น ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) ธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น  

 นอกจำกนี้ หำกมีกำรปรับแก้บทบัญญัติเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปล่อยสินเชื่อแล้ว ควรมี
กำรเพ่ิมเติมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของ สสว. เช่น กำรขำยหนี้ที่ สสว. ก ำลังประสบปัญหำจำก
โครงกำรเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสำหกิจขนำดย่อม และโครงกำรฟ้ืนฟูกิจกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
เพ่ือให้องค์กรภำยนอกสำมำรถเข้ำมำด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมหนี้แทน สสว. ได้ 

 แต่อย่ำงไรก็ดี  บำงส่วนมองว่ำ หำกยกเลิกมำตรำ 34 เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ในกำรให้สินเชื่อ
แก่ SME อำจส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก หรือ Micro  ได้ เนื่องจำกเจตนำรมณ์ของกฎหมำย คือ มีไว้
เพ่ือช่วยเหลือ Micro ด้วย ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจำกไม่มีกำรจัดท ำบัญชี ไม่มีรำยกำรเดิน
บัญชีธนำคำร และ สสว. สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกำรกลุ่มเหล่ำนี้ได้  
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 1.6 แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 ของ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543  

 ควำมเห็นของผู้บริหำร สสว. ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ พบว่ำในกฎหมำย 
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผน 2 ประเภท ได้แก่  

1)  แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จัดท ำครอบคลุมไป 5 ปี  
2) แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม อำจมีกำรจัดท ำทุกปีและต้อง

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

 จำกข้อ 2) เห็นว่ำเงื่อนไขกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
ควรมีกำรปรับเปลี่ยน เนื่องจำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรของ สสว.ทั้งสองชุดมีหลำยขั้นตอน ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำของกำรน ำแผนไปปฏิบัติงำน นอกจำกนี้เมื่อแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรทั้งสองคณะแล้ว ยังต้องใช้เวลำในกำรน ำไปประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำอีกหลำยเดือน  แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำอีกด้ำนว่ำกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้แผนปฏิบัติกำร
ดังกล่ำวต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดวงเงินงบประมำณในแต่ละแผนงำนเพ่ือให้
ส ำนักงบประมำณจัดสรรเงินงบประมำณให้กับ สสว. ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม SME ซึ่งหำกมีกำรแก้ไข
กฎหมำยในเรื่องนี้ต้องพิจำรณำให้รอบคอบ 

 อนึ่ง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมฯ ต้องมีกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำนส่งเสริม SME
ต่ำงๆ โดยจะมีกำรระบุชื่อหน่วยงำนร่วมลงไปในแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME หำกแต่ในทำงปฏิบัติ มีปัญหำ 
เนื่องจำก มำตรำ 34 (2) ยังไม่มีควำมชัดเจนมำกพอ เพรำะกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ  
มีหน่วยงำนบำงแห่งที่ไม่ได้มีระบุหน้ำที่รับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME แต่หน่วยงำนนั้นๆ ได้รับ
เงินเพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรจำก สสว. ด้วยเช่นกัน จำกปัญหำดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นที่
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมฯ ต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 ส ำหรับมำตรำ 39 ที่กฎหมำยก ำหนดให้หน่วยงำนร่วมต้องรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน 
ที่เกี่ยวกับ SME และกำรรำยงำนข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับ SME ยังขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ 
เนื่องจำกยังขำดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน อำจต้องมีกำรเขียนกฎหมำยล ำดับรองเพ่ิมเติม ซึ่งในพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ได้มีกำรเขียนกฎหมำยเปิดช่องไว้ว่ำ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่อย่ำงไรก็ตำม ต้องศึกษำในเรื่องของขอบเขตและควำมรับผิดของกำร
เปิดเผยข้อมูล โดยอำจก ำหนดเพ่ิมเติมให้หน่วยงำนที่เปิดเผยข้อมูลกับ สสว. ไม่มีควำมผิด แต่ทั้งนี้ต้อง
พิจำรณำว่ำขัดกับกฎหมำยอ่ืนหรือไม่ เช่น กฎหมำยของสถำบันกำรเงิน 

 อย่ำงไรก็ดี ประเด็นส ำคัญของกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริม SME คือ งบประมำณ เนื่องจำก 
สสว. ไม่ได้เป็นหน่วยงำนผู้จัดสรรงบประมำณโครงกำรส่งเสริม SME โดยตรง อำจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ไม่สำมำรถ
บังคับหน่วยงำนร่วมให้ปฏิบัติตำม ทั้งในเรื่องของกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำร หรือแม้แต่กำร
รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของ SME ได้  

ดังนั้น กลไกกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริม SME ของทั้งประเทศ อำจต้องมีกำรปรับวิธีกำรไป
จำกรูปแบบเดิม โดยอำจจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME เช่น แผนบูรณำกำรกำรส่งเสริม SME เหมือนที่
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เคยท ำมำในระยะ 3-4 ปีที่ผ่ำนมำ โดยเป็นกำรก ำหนดแผนกำรส่งเสริมฯ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปกับ
กำรก ำหนดงบประมำณ เพ่ือส่งต่อให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำอนุมัติ ซึ่งอำจเป็นหนึ่งในเครื่องมือส ำคัญที่จะ
ช่วยให้ สสว. มีอ ำนำจในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร รวมทั้งสำมำรถติดตำมข้อมูลสถำนกำรณ์ SME 
ได้ด้วย  

แต่อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตบำงประกำร กล่ำวคือ ที่ผ่ำนมำแม้จะมีกำรจัดท ำแผนบูรณำกำร
งำนส่งเสริม SME แต่ทว่ำหน่วยงำนบำงแห่งไม่ได้ส่งโครงกำรตรงมำให้ สสว. เนื่องจำกส ำนักงบประมำณมักจะ
ตัดงบประมำณในแผนบูรณำกำรฯ ซึ่งท ำให้หน่วยงำนแต่ละแห่งได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำง
น้อย จึงใช้วิธีเลี่ยงกำรเขียนแผนและงบประมำณที่ไม่ได้สื่อถึงกำรส่งเสริม SME แต่เป็นกำรปฏิบัติงำนตำม
กรอบภำรกิจของหน่วยงำนที่ท ำให้ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณได้มำกกว่ำกำรส่งแผนงำนมำร่วม
บูรณำกำรกับ สสว.  

 1.7 ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร สสว. มีประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซึ่งอำจเป็นข้อสังเกตของกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ประการแรก บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ควรมีกำรปรับเพ่ิมให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนมีบทบำทมำกข้ึน เช่น  

 กำรอนุมัติเก่ียวกับกำรบริหำรงำนภำยในของส ำนักงำน 

 กำรอนุมัติโครงกำร ในกรณีที่แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME ผ่ำนกำรอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริหำรแล้ว กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรรำยย่อยควรเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
มำกกว่ำกำรส่งกลับไปให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเป็นรำยโครงกำรย่อย ซึ่งอำจช่วยเพิ่มควำมคล่องตัวใน
กำรด ำเนินกำรได ้

 ประการที่สอง ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ควรมีกำรส ำรวจ
ข้อมูลว่ำ ณ ปัจจุบันมีมหำวิทยำลัยใดบ้ำงที่เข้ำร่วมโครงกำร แต่ละสถำบันกำรศึกษำมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนใด 
และอำจก ำหนดทิศทำงกำรอบรมหลักสูตรตำมทิศทำงของธุรกิจ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
กำรใช้แอปพลิเคชั่นช่วยในกำรประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

 ประการที่สาม กำรปรับปรุงแก้ไขปีบัญชีของ สสว. เนื่องจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 มำตรำ 30 ก ำหนดให้วันที่ 31 ธันวำคม เป็นวันสิ้นปีบัญชีของส ำนักงำน 
อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำน สสว. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับเงินจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณซึ่ งวันสิ้นปีงบประมำณตรง
กับวันที่ 30 กันยำยน ท ำให้ สสว. ต้องจัดท ำบัญชีเป็นสองระบบ คือ ระบบบัญชีส ำหรับปิดวันสิ้นปีบัญชีของ
ส ำนักงำน และระบบบัญชีส ำหรับกำรปิดปีงบประมำณเพ่ือจัดส่งให้กับส ำนักงบประมำณ ท ำให้เกิดควำมสับสน
และควำมยุ่งยำกซ้ ำซ้อนของกำรจัดท ำบัญชี ซึ่งหำกจะมีกำรแก้ไขในเรื่องนี้อำจต้องพิจำรณำถึงปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนในส่วนอื่นของ สสว. เพ่ิมเติมด้วยว่ำจะมีควำมเหมำะสมหรือไม่ต่อไป 

 ประการสุดท้าย สสว. ควรมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร เช่น น ำเทคโนโลยีมำ
ใช้ภำยในองค์กรให้เป็น smart office มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มำก
ขึ้น หรือก ำหนดให้มีกำรใช้ E-signature เป็นต้น 
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 2.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานของหน่วยงานภายในของ สสว. หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 ครั้ง ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

  จำกประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกพนักงำนของหน่วยงำนภำยในของ สสว. หน่วยงำน
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน 6 ครั้ง ในส่วนกลำง คือ กรุงเทพมหำนคร และส่วนภูมิภำค 
ประกอบด้วย ภำคกลำง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 
(จังหวัดนครรำชสีมำ) ภำคใต้ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) และภำคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) รวมกันทั้งหมดจ ำนวน 
114 คน สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญท่ีได้ดังนี้ 

 2.1 กำรปรับโครงสร้ำง สสว. โดยเน้นเฉพำะบทบำทด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำร
ส่งเสริม SME ในภำพรวม และกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ  

 จำกกำรประชุมรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พบว่ำ 
ปัญหำกำรส่งเสริม SME ในปัจจุบัน คือ ควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร แม้ว่ำหน่วยงำนแต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึง สสว. 
เองจะมีกำรจัดท ำโครงกำรที่มีชื่อโครงกำรแตกต่ำงกัน หำกแต่ในรำยละเอียดของกิจกรรม กำรด ำเนินงำน และ
กำรจัดอบรมควำมรู้ให้แก่ SME ไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก ส่วนหนึ่งเกิดจำกหน่วยงำนภำครัฐหลำยแห่งมี
กฎหมำยก ำหนดภำรกิจหน้ำที่ให้ช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบกำรในประเทศ เช่น พระรำชบัญญัติกำร
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มำตรำ 34 ก ำหนดให้มีส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนำและส่งเสริม
ให้เกิดกำรน ำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของ
ประเทศ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเอกชน แม้จะไม่ได้ระบุว่ำเป็น SME ชัดเจน แต่
ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยส่วนใหญ่คือ SME 

 ดังนั้น ปัญหำส ำคัญของกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม SME คือ กำรสื่อสำรและกำร
ประสำนงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรส่งเสริม SME ของประเทศเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ไม่มีควำมซ้ ำซ้อนของงำนที่ท ำ แม้ว่ำ สสว. จะมีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลภำพรวมกำร
ส่งเสริม SME ของทั้งประเทศ แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว ยังขำดกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะกำรประสำนงำน 
ที่เก่ียวกับกำรส่งเสริม SME ระหว่ำงทุกหน่วยงำน และทุกกระทรวง 

  นอกจำกนี้ ยังมีควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ สสว. ไม่ควรเป็นหน่วยงำนที่ต้องมำปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งเสริม หรือจัดท ำโครงกำรส่งเสริม SME แข่งกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ควรท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้ก ำหนดนโยบำยและ 
ดูภำพรวมกำรส่งเสริม SME ของประเทศเท่ำนั้น ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนเชิงรุกมำกกว่ำกำรท ำงำนเชิงรับ ทั้งนี้ 
หำก สสว. จะเข้ำมำด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME ควรท ำเพียงโครงกำรหรืองำนที่ไม่มีหน่วยงำนใดเข้ำมำ
ด ำเนินกำรเพื่อปิดช่องว่ำงของงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME ให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

 2.2 กำรก ำหนดค ำนิยำม หรือลักษณะและขนำดของกิจกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม   

 จำกกำรประชุมรับฟังควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่มีส่วนได้เสียทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
พบประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้น คือ ควำมแตกต่ำงของค ำนิยำม SME ระหว่ำงหน่วยงำนท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกและ
สับสนของกำรด ำเนินงำน เช่นกรณีกำรช่วยเหลือและส่งเสริม SME ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประกอบ
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กิจกำร ซึ่งเป็นโครงกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  แม้ว่ำพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริม SME รวมทั้งไม่มีกำรก ำหนดค ำ
นิยำมของ SME แต่หน่วยงำนมีท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร และยึดหลักกำรส่งเสริม SME ตำมค ำ
นิยำม SME ของ สสว. แต่เมื่อมีกำรจัดท ำโครงกำรช่วยเหลือภำษี 200% ในกรณีที่บริษัทใช้เงินในกำรซื้อ 
Platform โครงกำรส่งเสริมดังกล่ำวต้องยึดตำมหลักกำรค ำนิยำมของกรมสรรพำกรแทน ซึ่งมีกำรก ำหนดขนำด
ของ SME ที่แตกต่ำงไปจำก สสว. 

  ขณะที่พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ก็มีกำรใช้ค ำนิยำมเฉพำะที่แตกต่ำง

จำกค ำนิยำมตำมท่ี สสว. ก ำหนดเช่นกัน 

 2.3 องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม ตำมมำตรำ 11 และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำม
มำตรำ 20  

 จำกกำรรับฟังควำมเห็นโดยเฉพำะจำกเจ้ำหน้ำที่ สสว. เกี่ยวกับคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน สสว. มีควำมเห็นว่ำ กำรมีกรรมกำร  
2 ชุด อำจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำก  

 ประการแรก คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ มำจำกพรรคกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน ควำมเห็นเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรด ำเนินงำนในหลำยประเด็นจึงไม่สอดคล้องกัน ท ำให้กำรจัดท ำนโยบำยกำรส่งเสริม SME เป็นไป
อย่ำงล่ำช้ำ  

 ประการที่สอง คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรฯ ควรเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับ 
SME รวมถึงต้องเข้ำใจระบบกำรท ำงำนของรำชกำร เนื่องจำกระเบียบกำรท ำงำนของรำชกำรนั้น จะมีขั้นตอน 
ที่ซับซ้อน ซึ่งบำงครั้งคณะกรรมกำรบริหำรฯ ที่มำจำกภำคเอกชนจะไม่เข้ำใจระบบกำรท ำงำนดังกล่ำว  กำร
สรรหำและกระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำที่ชัดเจน ไม่ใช่
เพียงกำรเสนอให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจำรณำเพียงอย่ำงเดียว 

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรฯ มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ ด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมเติมอีก
ประมำณ 6-7 ชุด ซึ่งจะมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ ซึ่งท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำไปมำกกว่ำเดิม 
เพรำะต้องผ่ำนควำมเห็นทั้งจำกคณะอนุกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรบริหำรฯ ก่อนจะส่งเรื่องไปให้
คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ พิจำรณำอนุมัติ จึงท ำให้กระบวนกำรนี้ใช้เวลำนำน และงำนโครงกำรต่ำงๆ จึงล่ำช้ำไป
กว่ำปีงบประมำณ ซึ่งควรเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ 1 ตุลำคม ของทุกปี แต่  สสว. กลับด ำเนินงำนได้ประมำณ
ธันวำคม หรือต้นมกรำคม อีกทั้งกำรมีคณะอนุกรรมกำรฯ เป็นจ ำนวนมำก ส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนของ สสว. 
เนื่องจำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ แต่ละครั้งมีเบี้ยประชุม เบี้ยเดินทำง ซึ่งเพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับ สสว. 

 ประการสุดท้าย กำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนในบำงเรื่อง ควรเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้อ ำนวยกำร สสว. ซึ่งงำนบริหำรบำงอย่ำงเป็นเรื่องเล็กน้อยที่อำจไม่จ ำเป็นต้องให้คณะกรรมกำรบริหำรฯ เป็น 
ผู้พิจำรณำอนุมัติ เช่น เรื่องกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำที่ กำรก ำหนดชุดแบบฟอร์มกำร
ท ำงำน โดยคณะกรรมกำรบริหำรฯ ควรเป็นผู้ก ำกับดูแลเชิงนโยบำยมำกกว่ำ 
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 แต่อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้เสีย กลับมองว่ำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรทั้ง
สองชุดมีควำมเหมำะสมแล้ว หำกแต่ต้องปรับกลไกกำรท ำงำนให้มีควำมคล่องตัวและรวดเร็วมำกขึ้น เนื่องจำก
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยจะต้องแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว และระยะเร่งด่วนที่
ต้องด ำเนินกำรในทันท ี

 2.4 กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 จำกกำรรับฟังควำมเห็นเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริม SME สำมำรถสรุปเป็นรำยประเด็นส ำคัญได้ดังนี้  
 ประการแรก แหล่งที่มำของเงินกองทุน กล่ำวคือ เงินกองทุนส่งเสริม SME. ควรสำมำรถหำ

รำยได้เพ่ิมเติมได้จำกช่องทำงอ่ืนได้ ซึ่งในปัจจุบัน สสว. ต้องรอจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ และ
ถ้ำเงินงบประมำณเหลือจึงจะสำมำรถน ำส่งเก็บเข้ำกองทุนได้ ท ำให้ สสว. ไม่มีเงินที่จะสำมำรถด ำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริม SME ได้แบบต่อเนื่องและเต็มที่ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดสรรเงินผ่ำนกองทุนของ สสว.  
เป็นหนึ่งในเครื่องมือส ำคัญที่จะท ำให้ สสว. มีอ ำนำจในกำรเจรจำ ประสำนงำน รวมถึงเรียกเก็บข้อมูลจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มำกกว่ำ แต่ข้อกังวลคือ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตำมภำรกิจ จะได้รับงบประมำณตรงจำก
ส ำนักงบประมำณโดยไม่ได้ผ่ำน สสว. จึงท ำให้ยำกต่อกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรงำนส่งเสริม SME ของ 
ทั้งประเทศ 

 ประการที่สอง เงินกองทุน สสว. และเงินค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำน ควรแยกออกจำกกัน 
เนื่องจำกปัจจุบันค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำน รวมถึงเงินเดือนค่ำจ้ำงของเจ้ำหน้ำที่ สสว. เป็นเงินที่มำจำกกองทุน 
หำกว่ำต้องกำรให้กำรส่งเสริม SME มีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิมควรมีกำรแยกเงินระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริม SME ออกจำกเงินค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำน 

 ประการที่สาม ก่อนพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะถูกน ำมำบังคับใช้ 
สสว. ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ร่วมกับส ำนักงบประมำณเพ่ือพิจำรณำงบประมำณและแผนบูรณำกำรงำน
ด้ำนกำรส่งเสริม SME ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ทว่ำหลังจำกมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิธีกำร
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับใหม่ มาตรา 14 (5) ก าหนดให้จ าแนกรายจ่ายส าหรับงบประมาณส าหรับ 
ทุนหมุนเวียน ต้องแยกออกจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่รับงบประมาณและงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ ส่งผลให้ สสว. ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ร่วมกับส ำนักงบประมำณในกำรพิจำรณำแผนบูรณำกำรกำร
ส่งเสริม SME ได้เช่นเดิม เนื่องจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 
มาตรา 34 (4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานและการบริหารกองทุนให้รวมอยู่ในเงินกองทุน ดังนั้น
จึงส่งผลให้ สสว. ไม่เห็นภำพรวมของกำรส่งเสริม SME ทั้งประเทศ ซึ่งท ำให้เกิดปัญหำควำมซ้ ำซ้อนของ
โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม SME ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ประการที่สี่ กำรปล่อยสินเชื่อผ่ำนกองทุน สสว. ไม่ควรมีกำรด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่อำจไม่ได้มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนี้มำกนักเนื่องจำกไม่ได้มีภำรกิจโดยตรงเหมือนธนำคำรพำณิชย์ 
ดังนั้น จึงควรให้หน่วยงำนอ่ืนที่มีควำมเชี่ยวชำญด ำเนินกำรแทน เช่น ธนำคำรต่ำงๆ แต่อำจมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ผ่อนปรนคุณสมบัติกำรปล่อยกู้ที่ไม่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ช่วยเหลือ SME ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ำย ทั้งนี้ สสว. สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินแก่ SME ใน
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มิติอ่ืนๆ ได้ที่ไม่ใช่กำรปล่อยกู้ เช่น กำรอุดหนุน กำร Co-payment กำรร่วมทุน กำรชดเชยดอกเบี้ย กำรชดเชย
ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน เป็นต้น 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม หำก สสว. ยังคงต้องมีหน้ำที่ให้กู้ยืมเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรรำยเล็ก 
ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ เมื่อมีผู้ประกอบกำรมำยื่นขอสินเชื่อ สสว. อำจให้หน่วยงำนร่วมหรือ
ธนำคำรพำณิชย์ร่วมด ำเนินกำรได้  

 ทั้งนี้ กำรปล่อยสินเชื่อผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ สำมำรถก ำหนดให้ธนำคำรเป็นผู้ด ำเนินกำร
ปล่อยสินเชื่อได้โดยไม่ต้องยึดหลักเกณฑ์ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เนื่องจำกเป็นกำรปล่อยสินเชื่อ
จำกเงินกองทุน สสว. มิใช่กำรปล่อยเงินกู้โดยใช้เงินฝำกของลูกค้ำธนำคำร ดังนั้นหลักเกณฑ์กำรให้สินเชื่อจึง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำมที่ สสว. ก ำหนด ซึ่งจะมีลักษณะที่ผ่อนปรนจำกหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยมำกกว่ำ 

 2.5 กำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม หรือมำตรกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME  
 กำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระยะ 5 ปี รวมถึงแผนปฏิบัติ

กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยปี ตำมข้อกฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีกำรลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ แต่ทว่ำเป็นปัญหำอุปสรรคส ำคัญของกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของกำรพิจำรณำอนุมัติกำร
จัดท ำแผน รวมถึงขั้นตอนของกำรประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำโดยเฉพำะแผนปฏิบัติกำรฯ รำยปี ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนส่งเสริม SME ในบำงปีล่ำช้ำกว่ำที่ควรจะเป็น กล่ำวคือ ปีงบประมำณจะเริ่มต้นในเดือนตุลำคม แต่
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME รำยปีของ สสว. ได้เริ่มด ำเนินกำรจริงประมำณต้นเดือนธันวำคม หรือบำงปี
สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ในเดือนมกรำคมของปีถัดไป ดังนั้นเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวของกำรด ำเนินงำน จึงควร
ยกเลิกกำรประกำศแผนปฏิบัติกำรฯ รำยปีลงรำชกิจจำนุเบกษำ แต่แผนกำรส่งเสริม SME ในระยะ 5 ปี ควรมีกำร
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

 อย่ำงไรก็ดี ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนตำมที่กฎหมำยก ำหนด คือ ต้องมีกำรประสำนงำนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน แต่กฎหมำยไม่มีบทก ำหนดโทษหำกหน่วยงำนใดไม่ให้ควำมร่วมมือก็ไม่มีผล
บังคับใด ซึ่งอำจเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรน ำส่งข้อมูล
เกี่ยวกับ SME ได้ อนึ่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมำยที่
ให้กำรส่งเสริมมิใช่กฎหมำยเพ่ือป้องปรำม ดังนั้นกำรก ำหนดบทลงโทษจึงเป็นไปได้ยำก ดังนั้นควรมีมำตรกำร
จูงใจที่ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมร่วมมือ โดยเฉพำะกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SME ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส ำคัญต่อกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริม SME ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

 อนึ่ง ข้อสังเกตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบกำร SME ระบุว่ำ โครงกำรที่ สสว. 
ก ำหนดขึ้น เป็นกำรก ำหนดจำกส่วนกลำงมำกกว่ำ ซึ่งบำงโครงกำรไม่ตอบโจทย์กับควำมต้องกำรของ SME ใน
พ้ืนที่ และบำงโครงกำรก็ซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนร่วม ขณะที่โครงกำรที่จัดขึ้นมำซ้ ำกัน ส่วนมำกผู้ประกอบกำรที่
เข้ำมำอบรมก็จะเป็นรำยเดิม ซึ่งผู้ประกอบกำรส่วนมำกไม่ได้ต้องกำรควำมรู้จำกกำรเข้ำอบรม แต่เข้ำมำเพ่ือหำ
ช่องทำงของกำรกู้เงินเพ่ือไปประกอบธุรกิจมำกกว่ำ 
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 2.6 กำรปรับโครงสร้ำงศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS)  
 ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS) มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรให้ค ำปรึกษำแก่ SME ใน

พ้ืนที่ รวมทั้งท ำหน้ำที่ประสำนงำนและส่งต่อควำมช่วยเหลือ SME ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
นอกจำกนี้ ศูนย์ OSS ยังมีหน้ำที่ในกำรขึ้นทะเบียนสมำชิก SME และเก็บรวบรวมข้อมูล SME ในพ้ืนที ่เพ่ือส่ง
ต่อไปให้กับ สสว. ในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล SME ของประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อสังเกตของหลำย
หน่วยงำน รวมถึงภำคเอกชนในพื้นที่ ระบุว่ำ กำรด ำเนินงำนของ OSS ที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือ SME ได้อย่ำงแท้จริงขึ้นอยู่กับผู้จัดกำรของศูนย์ OSS แต่ละแห่งว่ำมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำน
ในพ้ืนที่มำกน้อยเพียงใด  

 อนึ่ง แรงจูงใจส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ OSS ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ท ำงำนด้ำนกำรส่งเสริม 
และประสำนงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ กำรเพ่ิมควำมม่ันคงให้กับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ศูนย์  OSS โดยอำจมีกำรเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ือก ำหนดบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของศู นย์  OSS ใน
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฯ และอำจก ำหนดให้มีศูนย์ OSS อยู่ในพ้ืนที่โดย
เป็นส ำนักงำนภูมิภำค หรือจังหวัด เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนเชิงพ้ืนที่ อีกทั้งควรปรับปรุงระบบ
กำรจ้ำงงำนของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ OSS เนื่องจำกปัจจุบันผู้จัดกำรศูนย์ OSS เป็นพนักงำนลูกจ้ำงที่ท ำ
สัญญำจ้ำงโดยตรงกับ สสว. แต่ขณะที่ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ OSS เป็นกำรจ้ำงเหมำบริกำรซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ISMED) จึงท ำให้พนักงำนประจ ำศูนย์ OSS 
รับค ำสั่งจำก 2 ทำง คือ ผู้จัดกำรศูนย์ OSS ซึ่งต้องท ำผลงำนให้ได้ตำม KPI ที่ สสว. ก ำหนด ขณะที่เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำศูนย์รับเงินเดือนจำก ISMED และต้องท ำงำนตำมที่ ISMED ก ำหนด จึงท ำให้เกิดควำมย้อนแย้งในกำร
ปฏิบัติงำน      

 นอกจำกนี้แล้ว ศูนย์ OSS ควรมีบทบำทภำยในจังหวัดมำกกว่ำกำรเป็นหน่วยงำนเก็บข้อมูล 
หรือให้ค ำปรึกษำ และผู้จัดกำรศูนย์ OSS ควรมีอ ำนำจในกำรผลักดันนโยบำยกำรส่งเสริม SME ในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริม SME มีประสิทธิภำพมำกและตอบโจทย์ปัญหำให้กับ SME ในพ้ืนที่ได้ดีขึ้น  

 3.  การรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และระบบกลางทางกฎหมาย 

 จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม และระบบกลำงทำงกฎหมำย โดยมีผู้ร่วมให้ควำมเห็นรวม 29 คน สำมำรถสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ได้ดังนี ้

1. ท่ำนเก่ียวข้องกับกฎหมำยฉบับนี้ในฐำนะใด 
  จำกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม แบ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐที่ปฏิบัติตำมและบังคับกำร

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ร้อยละ 69 ประชำชนทั่วไป ร้อยละ 13.8 ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม ร้อยละ 10.3 และอ่ืนๆ ร้อยละ 6.9  
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หมวดทั่วไป 

2. ท่ำนคิดว่ำกำรก ำหนดควำมหมำย หรือลักษณะและขนำดของกิจกำรของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม โดยใช้หลักเกณฑ์ประเภทกิจกำร เกณฑ์รำยได้ต่อปีและจ ำนวนกำรจ้ำงงำน สอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันหรือไม่ 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 75.9 ตอบว่ำ
สอดคล้อง 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 17.2 ตอบว่ำ 
ไม่สอดคล้อง 
 
 
 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

- ข้อเสนอเพ่ิมเติม 

 ควรก ำหนดให้หลักเกณฑ์รำยได้
ให้แคบลง เนื่องจำกมีช่วงรำยได้
ที่กว้ำงเกินไป 

 ควรพิจำรณำสภำพคล่อง
ทำงด้ำนกำรเงินของกิจกำร
ประกอบด้วย 

 ส ำหรับวิสำหกิจรำยย่อย  
ซึ่งก ำหนดจ ำนวนกำรจ้ำงงำนไม่
เกิน 5 คน หรือรำยได้ไม่เกิน 
1.8 ล้ำนบำทต่อปี อำจจะมี
จ ำนวนน้อยเกินไป หำก
พิจำรณำตำมอัตรำเงินเฟ้อที่
เพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็น
ควรน ำอัตรำ 
เงินเฟ้อมำพิจำรณำในกำร
ก ำหนดขนำดกิจกำรที่เป็น 
SMEs ด้วย เพื่อจะได้สะท้อน
ตำมควำมเป็นจริงและ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

- 
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หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. ท่ำนคิดว่ำองค์ประกอบและจ ำนวนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม ซึ่งมีถึง 30 คน ประกอบด้วยกรรมกำรโดยต ำแหน่งจำกหน่วยงำนภำครัฐ (ระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน) กรรมกำรภำคเอกชน (ประธำนสภำภำคเอกชน) และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (แต่งตั้ง
โดยคณะรัฐมนตรี) มีควำมเหมำะสมหรือไม่ หำกไม่เหมำะสมสมควรมีกำรปรับปรุงอย่ำงไร (กรุณำแสดง
ควำมเห็นเพิ่มเติม) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 ตอบว่ำ
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 24.1 ตอบว่ำ 
ไม่เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 20.7 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

- ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ในส่วนขององค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรฯ ซึ่งเป็นผู้แทน
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เห็นควร
ปรับปรุงให้มีกรรมกำรจำก
กระทรวง กระทรวงละ 1 ท่ำน 
(เนื่องจำกพบว่ำเดิมบำงกระทรวง 
มีกรรมกำรทั้งที่เป็นรัฐมนตรีและ
เป็นปลัดกระทรวง) และเห็นควร 
ให้เป็นกรรมกำรที่มีต ำแหน่งระดับ
เดียวกัน (เช่น หำกพิจำรณำปรับ
เป็นกรรมกำรซึ่งมตี ำแหน่งระดับ
รัฐมนตรี กรรมกำรควรเป็น
รัฐมนตรีจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ไม่ใช่บำงกระทรวงมี
กรรมกำรเป็นรัฐมนตรี บำง
กระทรวงมีกรรมกำรเป็น
ปลัดกระทรวง) และเพ่ิมเติมผู้แทน
กระทรวงที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ คือ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งแก้ไขชื่อต ำแหน่ง
กรรมกำรให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ

- 
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

นวัตกรรม และเลขำธิกำรสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมกำรฯ ไม่มีควำม
ซ้ ำซ้อน สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันมีจ ำนวนกรรมกำรไม่มำก
เกินไป ซึ่งจะส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 ในกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม หรือกำร
รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม ต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว จึงเห็นว่ำไม่
จ ำเป็นต้องก ำหนดให้
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมำเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ 

 ควรมีกลุ่มตัวแทนจำก
หน่วยงำนด้ำนสังคมเพ่ิมเข้ำไปด้วย 

 เสนอให้มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็นกรรมกำร 

 
4. ท่ำนคิดว่ำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ที่มี

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และมีกรรมกำรที่เป็นรัฐมนตรีและผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนต่ำงๆ จะกระทบ
ต่อควำมคล่องตัวหรือเป็นปัญหำต่อกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติ หรือไม่ 

เป็นปัญหา ไม่เป็นปัญหา ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 37.9 ตอบว่ำ
เป็นปัญหำ 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 48.3 ตอบว่ำไม่เป็น
ปัญหำ 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 อำจเกิดกำรรวมศูนย์
อ ำนำจไว้ที่เดียว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่หลำกหลำย 

- 



- 16 - 

เป็นปัญหา ไม่เป็นปัญหา ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

 เกิดปัญหำควำมคล่องตัว 
เพรำะด้วยควำมที่เป็น
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ย่อมมีภำรกิจมำก แต่มีเวลำ
น้อยในกำรประชุมหรือ
ปฏิบัติงำนในแต่ละเรื่อง อำจ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำร
ประชุมได้ 
 

 เห็นควรพิจำรณำเพ่ิมเติม
กรรมกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) เป็น
กำรเฉพำะ ได้แก่ (1) ธนำคำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Bank) เนื่องจำก SME Bank เป็น
ธนำคำรที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
โดยเฉพำะ และ (2) สถำบันพัฒนำ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(ISMED) เนื่องจำกเป็นองค์กร
ส ำคัญที่สนับสนุนด้ำนกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำกำรเพ่ิมผลิตภำพ 
(Productivity) และพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนต่ำง ๆ 
ให้แก่ SMEs อย่ำงต่อเนื่องมำโดย
ตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรฯ มีกำรบูรณำ
กำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ครบถ้วน สำมำรถขับเคลื่อนกำร
พัฒนำและส่งเสริม SMEs ได้อย่ำง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

 
5. ท่ำนคิดว่ำบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ตำมมำตรำ 11 มีควำมเหมำะสมแล้วหรือไม่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 
75.9 ตอบว่ำเหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตอบว่ำไม่
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 เห็นควรพิจำรณำก ำหนด
กรอบระยะเวลำและ
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ในส่วนของนโยบำยและแผน 
รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ SMEs  
ให้ชัดเจนมำกข้ึน กล่ำวคือ 
มำตรำ 11(1) ก ำหนดนโยบำย
และแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 
เพ่ือเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เห็นควร
พิจำรณำระบุให้ชัดเจนมำกข้ึน
ว่ำ จะมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรส่งเสริม SMEs ใน
ระยะกี่ปี  
ซึ่งควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำและกำรด ำเนินกำร
ทบทวนแผนดังกล่ำวให้ชัดเจน 
เพ่ือปรับปรุงแผนฯ ให้มี
ประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนและสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และ
มำตรำ 11(4) เสนอรำยงำน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์วิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมของ
ประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและ
จัดให้มีกำรเผยแพร่รำยงำน
ดังกล่ำวต่อสำธำรณชนอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง เห็นควร
พิจำรณำเพ่ิมจ ำนวนกำรเสนอ
และเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำว

- - 
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

เป็นอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย
อำจพิจำรณำจัดท ำเป็นรำยงำน
สถำนกำรณ์ SMEs ระยะครึ่งปี 
และรำยงำนสถำนกำรณ์ SMEs 
ประจ ำปี เพื่อให้ข้อมูลรำยงำน
เป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้
ในกำรวิเครำะห์และแก้ไข
ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริม SMEs ได้อย่ำง
ทันท่วงที 

 บทบำทตำมกฎหมำย 
มีควำมเหมำะสม แต่ในทำง
ปฏิบัติควรยกระดับกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน แก้ไข
ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เฉพำะกลุ่ม 

 

6. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ำให้มีกำรปรับบทบำทของคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ โดยเน้นเฉพำะ
บทบำทด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรส่งเสริม SME ในภำพรวม และกำรประสำนระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนและบูรณำกำรกำรจัดท ำงบประมำณในเรื่องกำรส่งเสริม SME ให้เป็นในแนวทำง
เดียวกัน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 
75.9 ตอบว่ำ 
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตอบว่ำไม่เห็น
ด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรเพิ่มกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนส่งเสริม SME  
ว่ำท ำได้ตำมแผนหรือไม่ 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 โครงสร้ำงกำรท ำงำนกับ
ตัวชี้วัดขององค์กรยังไม่สอดคล้อง
กัน ในทำงปฏิบัติยังไม่สำมำรถ

- 



- 19 - 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

 หำกพิจำรณำจำกหมำย
เหตุท้ำยพระรำชบัญญัติที่ให้ 
สสว. เป็นศูนย์กลำงประสำน
ระบบกำรท ำงำนของส่วน
รำชกำร องค์กรของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ 
ที่มีหน้ำที่ส่งเสริม SME เพ่ือให้
เกิดควำมต่อเนื่องและ
สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน 
พบว่ำ สสว. สำมำรถทบทวน
บทบำทและหน้ำที่ให้
สอดคล้องกับที่กล่ำวมำและ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ 

 ในระดับประเทศ ควรมี
นำยกรัฐมนตรี  ระดับภำค 
มีรัฐมนตรี และระดับจังหวัด 
มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็น
ประธำน ควรเพิ่มบทบำทศูนย์ 
OSS เพ่ิมศักยภำพในกำร
บริหำรจัดกำรบริหำร เพ่ิม
บุคลำกร เพิ่มเครื่องมือในกำร
ท ำงำน เพิ่มบทบำทกำรท ำงำน
ศูนย์ OSS ในระดับจังหวัด 
และลดบทบำทเจ้ำหน้ำที่
ส่วนกลำงเพรำะไม่ทรำบปัญหำ
เชิงพ้ืนที่ ควรมีกระบวนกำร
เสนอเรื่องขึ้นจำกระดับล่ำง 

ด ำเนินงำนในเชิงนโยบำยได้เพียง
อย่ำงเดียว และยังคงต้องอำศัยกำร
หนุนเสริมในระดับพ้ืนที่ 

 
7. ท่ำนคิดว่ำมีบทบำทอ่ืนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ ควรท ำหรือไม่ อย่ำงไร (กรุณำแสดง

ควำมเห็นเพ่ิมเติม) 
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มี ไม่มี ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 
24.1 ตอบว่ำมี 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 41.4 ตอบว่ำไม่มี 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ไม่มีควำมเห็นเพิ่มเติม - - 

 

หมวด 2 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

8. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ สสว. ควรเป็นหน่วยงำนผู้วำงนโยบำย (policy maker) กำร
ส่งเสริม SME  ท ำหน้ำที่จัดสรรทรัพยำกรในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดยที่ สสว. ไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร
หรือกิจกรรมส่งเสริม SME เอง แต่จะเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และสถำบันกำรศึกษำ ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรตำมควำมเชี่ยวชำญหรือวัตถุประสงค์หลักของแต่ละองค์กร เพ่ือให้
งำนด้ำนส่งเสริม SME สอดคล้องตำมนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และลด
ปัญหำด้ำนควำมซ้ ำซ้อน ทั้งนี้ สสว. ต้องมีหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลโครงกำรและมำตรกำรที่เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริม SME ของหน่วยงำนต่ำงๆ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 82.8 ตอบว่ำ
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 13.8 ตอบว่ำไม่เห็น
ด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 3.4 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 สสว. ควรส่งเสริม 
ธรรมำภิบำลในองค์กรและ
จรรยำบรรณในกำร
บริหำรงำน กำรปรับวิสัย
ทัศนฺของคนในองค์กรให้
เป็นมืออำชีพมำกยิ่งขึ้น  

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 นอกจำก สสว. ควรท ำหน้ำที่
เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
วำงแผน นโยบำย และก ำหนด
มำตรกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำและส่งเสริม SMEs 
เป็นหน่วยงำนกลำง
ประสำนงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ SMEs และเป็นหน่วยงำนที่
เป็นศูนย์กลำงข้อมูล SMEs 
รวมถึงเป็นหน่วยงำนติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เก่ียวข้องกับ SMEs แล้ว 
สสว. ควรน ำข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดมำศึกษำและวิเครำะห์

- 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

เพ่ือหำช่องโหว่เชิงนโยบำย 
กล่ำวคือ ประเด็นใดที่ยังคงเป็น
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ 
SMEs และยังไม่มีผู้ด ำเนินกำร 
แล้วขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
เพ่ือเติมเต็มช่องโหว่นั้นให้
สมบูรณ์ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ 
สสว. พิจำรณำยกระดับองค์กร
ให้เป็นทั้ง “คลังข้อมูล  
ผู้วำงแผนและนโยบำย  
ผู้เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ ผู้อุดช่องโหว่เชิง
นโยบำย รวมทั้งผู้ติดตำมและ
ประเมินผล ด้ำนกำรพัฒนำ
และส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศทั้งในภำพรวมและรำย
ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้อง” 

 สสว. ควรเป็นผู้ด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ ด้วยตัวเอง ควรพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรในกำรเป็นผู้น ำ
กำรส่งเสริมมำกกว่ำกำรให้
หน่วยงำนภำยนอกเป็น
ผู้ด ำเนินกำร 

 
9. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำกำรจัดสรรงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SME ควรให้ 

สสว. มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำจัดสรรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรส่งเสริม SME รวมถึง
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 86.2 ตอบว่ำ 
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่เห็น
ด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม - - 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

 หำก สสว. มีส่วนรว่มใน
กำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรส่งเสริม SMEs จะ
ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรส่งเสริม SMEs 
มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนกำร
ส่งเสริม SMEs  
ในภำพรวมของประเทศ 
รวมทั้งกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณดังกล่ำวและ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือ
ส่งเสริม SMEs คำดว่ำ
เป็นไปอย่ำงควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
ทั้งนี้ เห็นควรพิจำรณำ
ก ำหนดกลไกกำรพิจำรณำ
อย่ำงละเอียดและรอบคอบ 
โดยอำจแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว
เป็นกำรเฉพำะ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และ
อยู่บนพื้นฐำนของหลัก 
ธรรมำภิบำล 

 สสว. ควรเพิ่มกำรมีส่วน
ร่วมในระดับจังหวัด 

 
10. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำควรให้งบประมำณที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรส่งเสริม SME ของ

ประเทศทั้งหมดจัดสรรมำที่ สสว. และให้คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ เป็นผู้วำงแผนและจัดสรรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องและมีบทบำทหน้ำที่ตำมนโยบำยและแผนกำรส่งเสริม SME รวมถึงแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME โดยให้
คณะกรรมกำรบริหำร สสว. เป็นผู้อนุมัติกำรใช้งบประมำณ 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 ตอบว่ำ 
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 27.6 ตอบว่ำ 
ไม่เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 17.2 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 หำกงบประมำณที่เก่ียวข้อง
กับกำรส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศทั้งหมดจัดสรรมำ 
ที่ สสว. โดยให้ 
คณะกรรมกำรบริหำร 
สสว. เป็นผู้อนุมัติกำรใช้
งบประมำณ จะเกิดกำร 
บูรณำกำรกำรจัดสรร
งบประมำณและกำร
ขับเคลื่อนใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำและส่งเสริม 
SMEs ของประเทศ แต่
ส่งผลให้ สสว. รับภำระกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึนเป็น
อย่ำงมำก จึงเห็นควรที่ 
สสว. จะต้องพิจำรณำ
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ทั้งในแง่อัตรำก ำลังและ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ตลอดจนขั้นตอนและกลไก
กำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนและกำร
ตรวจสอบในด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงรอบคอบและรัดกุมให้
เป็นระบบที่ชัดเจน เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณก่อให้เกิด

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 สสว. ไม่จ ำเป็นต้องเป็น
หน่วยงำนที่รับงบประมำณและ
กระจำยงบประมำณเอง 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 มีหน่วยงำนกลำงร่วมพิจำรณำ
งบประมำณ เพื่อพิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรได้รับและใช้
จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้อง
ตำมแผน สสว. ที่ก ำหนด 



- 24 - 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนกำร
ส่งเสริม SME ที่วำงไว้ 
รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจำกกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของทำง
รำชกำร 

 ปัจจุบันกำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเกี่ยวกับกำร
ส่งเสริม SME มีควำม
ซ้ ำซ้อนและไม่เกิด
ประโยชน์ ควรใช้กำรบ่ม
เพำะเป็น 
คลัสเตอร์ 

11. ท่ำนคิดว่ำองค์ประกอบและจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร (แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ) กรรมกำรโดย
ต ำแหน่งจำกหน่วยงำนภำครัฐ (ระดับอธิบดี ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ) และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนจำก
สภำต่ำงๆ) มีควำมเหมำะสมหรือไม่ หำกไม่เหมำะสมสมควรมีกำรปรับปรุงอย่ำงไร 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 65.5 ตอบว่ำ
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 10.3 ตอบว่ำไม่
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 24.1 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรแก้ไขชื่อต ำแหน่ง
กรรมกำรให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ ผู้แทน
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรปรับรูปแบบกำรบริหำรให้มี
กำรสะท้อนข้อมูลจำกล่ำง 
ขึ้นบน 

- 
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12. ท่ำนคิดว่ำบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมตำมมำตรำ 20 มีควำมเหมำะสมแล้วหรือไม่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 65.5 ตอบว่ำ
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 27.6 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 กำรจัดสรรงบประมำณที่
เกี่ยวกับกำรส่งเสริม SME
ควรเป็นหนึ่งเดียว 

- - 

 
13. ท่ำนคิดว่ำมีบทบำทอ่ืนที่คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม ควรท ำหรือไม่ อย่ำงไร 

มี ไม่มี ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 31 ตอบว่ำมี 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 37.9 ตอบว่ำไม่มี 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 31 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

 

 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรทบทวนข้อบังคับ
ระเบียบส ำนักงำนให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อม 

 ควรสั่งกำรหน่วยงำนภำยใต้
สำยบังคับบัญชำให้บูรณำ
กำรงำนร่วมกับ สสว. 

- - 

 

หมวด 3 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

14. ท่ำนคิดว่ำวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ตำมมำตรำ 34 มีควำมเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร ซ่ึงวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินกองทุน ได้แก่  
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1) ให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กู้ยืม 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนำกิจกำรของวิสำหกิจหรือกลุ่มวิสำหกิจให้มีประสิทธิภำพและ
ขีดควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 

2) ให้ควำมช่วยเหลือ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรเอกชน เพ่ือ
น ำไปใช้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

3) เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนกำรด ำเนินกำร ร่วมกิจกำร ร่วมทุน หรือลงทุนที่เกี่ยวกับกำร
ก่อตั้ง กำรขยำยกิจกำร กำรวิจัย พัฒนำและกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีประสิทธิภ ำพ
เพ่ิมข้ึนโดยรวม โดยเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรฯ ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ  

4) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนและกำรบริหำรกองทุน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 69 ตอบว่ำ
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 13.8 ตอบว่ำไม่
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 17.2 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ครอบคลุมและมีควำม
ยืดหยุ่นในกำรน ำไปปฏิบัติ
เพียงพอ 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถวัดผล 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จำก
เงินกองทุนได้ในเชิงประจักษ์ 

- 

 
15. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ สสว. ไม่จ ำเป็นต้องผู้พิจำรณำให้กู้ยืมเงินจำกเงินกองทุนฯ แก่

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมด้วยตนเอง แต่ควรมอบหมำย
ให้สถำบันกำรเงินหรือหน่วยงำนที่เชี่ยวชำญเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำให้กู้ยืมและติดตำม 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 ตอบว่ำ 
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 34.5 ตอบว่ำไม่เห็น
ด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 กำรให้กู้ยืมเงินมิใช่บทบำท
หน้ำที่หลักของส ำนักงำน 
แต่สถำบันกำรเงินควรมี
ควำมยืดหยุ่นให้เป็นกรณี
พิเศษเพ่ือที่ผู้ประกอบกำร
เข้ำถึงเงินทุนได้ง่ำยอย่ำง
แท้จริง 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรมีลักษณะเฉพำะขององค์กร
ในกำรหนุนเสริมผู้้ประกอบกำร 
และไม่ควรก ำหนดลักษณะกำร
หนุนเสริมตำมรูปแบบสถำบัน
กำรเงิน เนื่องจำกจะท ำให้เกิด
ควำมไมป่ระนีประนอมในกำร
บริหำรจัดกำร 

- 



- 27 - 
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 สสว. จ ำเป็นต้องเป็นผู้พิจำรณำ
ให้กู้ยืมเงินจำกเงินกองทุนฯ แก่
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมและกลุ่มวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมด้วยตนเอง
และตั้งหน่วยขึ้นมำแยก
โดยเฉพำะเพรำะเป็นผู้ท ำงำน
กับ SME ต้องไปในทิศทำง
เดียวกัน 

 ผู้ปฏิบัติและผู้ติดตำม ควรเป็น
หน่วยงำนเดียวกัน เพื่อลดควำม
ยุ่งยำกในกำรประสำนงำนและ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ 

 สสว เป็นผู้ใกล้ชิด
ผู้ประกอบกำร ส่วนสถำบัน
กำรเงิน ตัดสินพิจำรณำกำรให้กู้
ตำมหลักกำรของสถำบัน
กำรเงินมำกเกินไป 

16. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ กำรจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ ส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรเอกชน เพ่ือน ำไปใช้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม จะซ้ ำซ้อนกับงบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
หรือรัฐวิสำหกิจนั้นได้รับกำรจัดสรรหรือไม่ อย่ำงไร 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 ตอบว่ำ
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 20.7 ตอบว่ำไม่เห็น
ด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 24.1 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 หำก สสว. เป็นหน่วยงำนที่
ท ำหน้ำที่พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศทั้งหมด จะท ำให้ 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรมีเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดไว้
ชัดเจนในกำรใช้งบประมำณ 

- 
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สสว. สำมำรถด ำเนินกำร
ควบคู่กันไปกับกำรพิจำรณำ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือให้
ควำมช่วยเหลือตำม
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม 
SMEs ได้ ซึ่งจะท ำให้กำรใช้
จ่ำยงบประมำณแผ่นดินมี
ควำมควำมซ้ ำซ้อนน้อยลง
และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 มีควำมเป็นไปได้ที่จะซ้ ำซ้อน
กัน จึงควรแบ่งแยกและแจก
แจงรำยละเอียดให้ได้ว่ำ
กิจกรรมใดใช้แหล่งเงินจำก
แหล่งใด 

 
หมวด 4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

17. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ ในกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรส่งเสริม SME 
นอกเหนือจำกกำรประสำนกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง และองค์กำรเอกชน 
(องค์กำรของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์หรือตำมกฎหมำยเฉพำะที่มีสมำชิก
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงหรือวิสำหกิจขนำดย่อมที่
ด ำเนินกำรในทำงกำรอุตสำหกรรมกำรบริกำร หรือกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงองค์กำรเอกชนอ่ืนที่
รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำด้วย) ควรเปิดให้มีกำรมีส่วนร่วมจำกฝ่ำยอ่ืนๆ เช่น ผู้แทนภำคเอกชน 
สถำบันกำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 82.8 ตอบว่ำ 
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตอบว่ำ 
ไม่เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 พิจำรณำเพ่ิมเติมหน่วยงำน 
หรือถอดถอนหน่วยงำนให้
เป็นไปตำมแผนส่งเสริม 
สสว. 

- - 
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 ควรเปิดให้มีกำรมีส่วนร่วม
จำกฝ่ำยอ่ืน ๆ เช่น ผู้แทน
ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ 

 ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

 
18. ท่ำนคิดว่ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม หรือมำตรกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่ควรก ำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME ตำมมำตรำ 34 ยังมีควำมเหมำะสมอยู่หรือไม่ หรือควรมีกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงไร 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 ตอบว่ำ
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 17.2 ตอบว่ำ 
ไม่เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 27.6 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 เห็นควรพิจำรณำเพ่ิมเติม
ประเด็นกำรพัฒนำ SMEs 
อย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development) และกำร
พัฒนำและประยุกต์ใช้
ดิจิทัลส ำหรับ SMEs  

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรมีกลุ่มเป้ำหมำยมำกกว่ำนี้ 

 กำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจและสังคม และ
บริบทแต่ละพ้ืนที่ 

- 

 
19. ท่ำนคิดว่ำกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม หรือมำตรกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร

ส่งเสริม SME ควรมีกำรก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบและงบประมำณที่จะได้รับจัดสรรให้ชัดเจน เพ่ือให้
หน่วยงำนนั้นมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ จัดท ำและรับรองสถิติข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ เพ่ือกำรติดตำมประเมินผล และเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำนโยบำยและแผนกำร
ส่งเสริม SME รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 89.7 ตอบว่ำ 
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตอบว่ำไม่เห็น
ด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 



- 30 - 
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ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนร่วมกัน 
และ สสว. เป็นคณะท ำงำน
เพ่ือเก็บข้อมูลประเมินผล
โครงกำร 

- - 

 
20. ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ว่ำ กำรจัดท ำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

ควรจัดท ำในรูปแบบออนไลน์ โดย สสว. ควรมีกำรประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบฐำนข้อมูล
หรือสถิติที่ต้องรำยงำนที่สำมำรถเปิดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงและน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ จะเป็น
กำรเก็บข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นโดยเน้นข้อมูลที่สำมำรถน ำไปต่อยอดกำรจัดท ำนโยบำยและแผนกำรส่งเสริม SME 
และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME ให้มีควำมเหมำะสม 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 89.7 ตอบว่ำ
เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 3.4 ตอบว่ำไม่เห็นด้วย 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลทำงสถิติ
ภำยใต้แผน สสว. 

- - 

 
หมวด 5 การส่งเสริมและการสนับสนุนของรัฐ 

21. ท่ำนคิดว่ำกระบวนกำรขอรับกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนจำกเงินกองทุนฯ โดยกำรยื่น
ค ำขอ แผนงำนและโครงกำรที่จะด ำเนินกำรต่อสสว. หรือสถำบันกำรเงินที่คณะกรรมกำรบริหำรฯ ให้ควำม
เห็นชอบให้เป็นผู้จัดกำรกองทุน หรือส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่คณะกรรมกำรบริหำร 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ มอบหมำย  ทั้งนี้ กรณียื่นค ำขอต่อสถำบันกำรเงิน ส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนเหล่ำนี้ต้องส่งค ำขอดังกล่ำวมำให้ สสว. เป็นผู้พิจำรณำ จัดสรรโดย
ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรฯ ท่ำนคิดว่ำกระบวนกำรนี้มีควำมเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 69 ตอบว่ำ
เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่ำไม่
เหมำะสม 
 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 24.1 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 
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เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 สสว. สำมำรถพิจำรณำ
แผนงำนโครงกำรของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้
สอดคล้องแผน สสว.ได้ดี 

 สสว. หรือหน่วยงำนอื่น ๆ 
อำจลงพ้ืนที่ส ำรวจผู้มี
ศักยภำพที่สมควรได้รับกำร
ส่งเสริม 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรมีคณะกรรมกำรเฉพำะ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือด ำเนินกำรได้
สะดวกรวดเร็ว ทันต่อควำม
ต้องกำรของ SME 

- 

 
หมวด 7 บทก าหนดโทษ 

22. ท่ำนคิดว่ำเหมำะสมหรือไม่กับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
ที่คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ เรียกมำเพ่ือมำให้ถ้อยค ำ หรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสำรเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำตำมกฎหมำยนี้ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
คิดเป็นร้อยละ 31  
ตอบว่ำเหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิด
เป็นร้อยละ 37.9 ตอบว่ำไม่เหมำะสม 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  
คิดเป็นร้อยละ 31 ตอบว่ำไม่มี
ควำมเห็นในประเด็นดังกล่ำว 

- ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 บทลงโทษไม่รุนแรง 

 เห็นควรพิจำรณำเพ่ิมโทษปรับมำก
ขึ้น เช่น ไม่เกิน 50,000 บำท โดย
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

 สสว. ควรพิจำรณำโทษทำง
ปกครองอ่ืนที่เหมำะสมใช้แทนใน
ภำยหน้ำ 

 นอกจำกกำรก ำหนดโทษส ำหรับผู้
ไม่ปฏิบัติตำม ควรมีกำรก ำหนด
รำงวัลส ำหรับผู้ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบด้วย 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ควรศึกษำกฎหมำยอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ำยกันว่ำมีกำร
ก ำหนดบทลงโทษในอัตรำอย่ำง
ใด 
แล้วน ำมำเทียบเคียง 
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ภาพรวมการบังคับใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

 23. ท่ำนคิดว่ำพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ก่อให้เกิด
ผลใดในข้อต่อไปนี้มำกท่ีสุด 

อันดับที่ 1  ลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ร้อยละ 55.2 
อันดับที่ 2  เป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขันหรือกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

  ร้อยละ 13.8 
 อันดับที่ 3  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภำวะ หรือผลกระทบอ่ืนที่ส ำคัญ 

  ร้อยละ 10.3 

 อันดับที่ 4  เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน ร้อยละ 3.4 

 อ่ืนๆ  ร้อยละ 17.2  

 24. ท่ำนคิดว่ำพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ยังมีควำม
จ ำเป็นและสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำกำรของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชำชน
หรือไม ่

 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 79.3 ตอบว่ำสอดคล้อง และร้อยละ 
20.7 ตอบว่ำไม่สอดคล้อง 

 25. พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ก่อให้เกิดภำระแก่ท่ำน
หรือไม ่อย่ำงไร 

 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 86.2 ตอบว่ำไม่เกิดภำระ และร้อยละ 
13.8 ตอบว่ำเกิดภำระ 

 26. ผลที่เกิดจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
พ.ศ. 2543 เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน หรือไม่ 

เป็นอุปสรรค ไม่เป็นอุปสรรค 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 
17.2 ตอบว่ำเป็นอุปสรรค 

จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 82.8 
ตอบว่ำไม่เป็นอุปสรรค 

ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 ผลที่ได้รับไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร 

- 

 
27. ท่ำนคิดว่ำกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543  

เกิดผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริม SME หรือไม ่

 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 75.9 ตอบว่ำส ำเร็จ และร้อยละ 24.1 ตอบว่ำ 
ไม่ส ำเร็จ 
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28. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 

 ควรจัดตั้งโครงสร้ำงศูนย์ OSS ประจ ำจังหวัด พร้อมทั้งก ำหนดบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือเป็น
ศูนย์ตัวแทน สสว. ในพ้ืนที่ในกำรร่วมเป็นคณะท ำงำนในจังหวัด ร่วมกับหน่วยงำนในพ้ืนที่ 
และรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำคีในพ้ืนที่ ก ำหนดอัตรำให้เหมำะสมกับงำนที่มอบหมำย 
และควรบรรจุให้เป็นพนักงำนประจ ำ เพ่ือควำมมั่นคง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงำน 

 กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่และบทบำทขององค์กรยังไม่สอดคล้องกัน ควรหนุนเสริมให้มีกำร
พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในระดับพ้ืนที่ให้มำกขึ้นทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่และผู้ประกอบกำร 

................................................. 

 

 

 
 

 

 

 


