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ขับเคลื่อน SME จากแผนสู่การปฏิบัติ

แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2546) เป็นแผนซึ่งน�าเสนอ

ภาพรวมของแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME ของประเทศ และใช้

เป็นกรอบในการจัดท�าแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มี

บทบาทและภารกิจในการส่งเสริม SME ซึ่งในกระบวนการแปลงแผนงาน

และแนวทางภายใต้แผนการส่งเสรมิ SME ไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิผลสมัฤทธิ์

ตามทีก่�าหนดไว้นัน้ จะด�าเนนิการผ่านการจดัท�า “แผนปฏบิติัการส่งเสรมิ SME” 

ซึง่จะมคีวามชดัเจนมากขึน้ โดยแผนปฏบิตักิารฯ มอีงค์ประกอบส�าคญั ดงันี้

118 ขับเคลื่อน SME จากแผนสู่การปฏิบัติ



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และตัวชี้วัดในระดับโครงการ

ในแต่ละแผนงานจะมีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและตัวชี้วัด 

ท่ีชดัเจน ซ่ึงจะมกีารหารอืกับหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการจดัท�าโครงการ  

เพื่อตอบสนองต่อแผนงาน แนวทางที่ก�าหนดไว้ และตัวชี้วัดที่หน่วยงาน

รับผิดชอบจะสามารถด�าเนินการได้ 

ด้วยข้อจ�ากัดของงบประมาณและทรัพยากร แผนปฏิบัติการฯ จ�าเป็นต้อง

ก�าหนดระดับความส�าคัญเร่งด่วนของแต่ละแผนงานไว้ ซึ่งจะต้อง 

มีการหารือกับหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานภายใต้แผนงานท่ีมี 

ความส�าคัญเร่งด่วนในระดับต้นๆ 

การก�าหนดระดับความส�าคัญ
เร่งด่วน (Priority)

การด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME นี้ บางส่วนเป็น 

การด�าเนนิงานในเชงินโยบาย ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ แต่การด�าเนนิงาน

ส่วนใหญ่ต้องอาศัยงบประมาณเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนให ้

การด�าเนนิงานสมัฤทธิผ์ล ซึง่ในการด�าเนนิงานภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ นัน้ 

จะมีงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

งบประมาณทีห่น่วยงานได้รบัการจดัสรรในงบประมาณประจ�าปี 

เป็นงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรเพื่อด�าเนินงาน 

ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ซ่ึงการจัดท�า 

งบประมาณแบบบูรณาการเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยให้การจัดท�า

งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสามารถ

ใช้ในการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME นี้จะจัดท�าโดยประสานงานกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท�าโครงการ 

หรือกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ มีการด�าเนินงาน 

ที่เป็นรูปธรรม มีการด�าเนินงานจริงตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผน ซึ่งจะช่วย

ให้การส่งเสริม SME ประสบความส�าเร็จได้มากขึ้น และสามารถติดตาม

ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการจัดท�า
แผนปฏิบัติการฯ 

งบประมาณ
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การขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME

แผนการส่งเสริม SME

วิสัยทัศน์
เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
แผนงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ให้ความเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ให้ความเห็นชอบ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME

แนวทางดำาเนินงาน
โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
KPI
ระยะเวลาดำาเนินการ
งบประมาณ  
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การด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SME ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริม SME

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรประจำาปี 

การติดตามประเมินผล
การดำาเนินโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ต่อ SME ที่ได้รับการพัฒนา

ภาพรวมของแผน

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

รับทราบ
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บูรณาการการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ

นอกจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ร่วมกันแล้ว ซึ่งจะช่วยลดความซ�้าซ้อนของการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ต่างๆ  แต่เพื่อให้การด�าเนินงานสนับสนุน SME ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 

สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จ�าเป็นต้องสร้างเสริมการบูรณาการการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานและระหว่างโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

สร้างความเชื่อมโยงการด�าเนินงานระหว่างโครงการ (Platform) ให้เกิด 

การส่งต่อ SME ที่รับบริการแล้วจากโครงการหนึ่งให้ไปรับความช่วยเหลือ 

ในส่วนที่จะเติมเต็มศักยภาพได้จากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ SME 

แต่ละรายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพที่เพียงพอต่อการเติบโตและ 

มีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งจะท�าให้บริการความช่วยเหลือที่มีให้กับ 

SME เกิดประโยชน์สูงสุด 

รูปแบบการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

การส่งเสรมิ SME ในปัจจบัุน เน้นไปท่ีการด�าเนนิงานในรปูแบบท่ีหน่วยงาน 

ภาครฐัเป็นผูจ้ดัท�าโครงการหรอืบรกิารความช่วยเหลอืให้กบั SME ซึง่ท�าให้

ยังมีข้อจ�ากัดในการให้บริการ ดังนั้น ควรริเริ่มให้ SME สามารถใช้บริการ

ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการภาคเอกชน (Private Service Provider) 

ทีม่อียูใ่ห้มากขึน้ เช่น การเสรมิสร้างความรูด้้านต่างๆ การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งการสนับสนุนให้ SME สามารถใช้บริการ

จากผู้ให้บริการภาคเอกชนจะช่วยให้ SME มีทางเลือกที่หลากหลายและ

สอดคล้องกับความต้องการ ซ่ึงรูปแบบท่ีภาครัฐจะส่งเสริมให้ SME 

สามารถไปรับบริการจากผู้ให้บริการ ภาคเอกชนได้นั้นจะต้องจัดท�าระบบ 

การให้เงินสนับสนุนในรูปแบบคูปองการพัฒนาต่างๆ (Capability 

Improvement Coupon) ซึ่งจะท�าให้การส่งเสริมและพัฒนา SME 

สามารถด�าเนินการได้หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของ SME 

ได้มากขึ้น
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ติดตามประเมินผลในทุกระดับ

ในการด�าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME จ�าเป็น 

ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทราบเป็นระยะ โดยการด�าเนินงาน

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME จะมีการติดตามและประเมินผลใน 

3 ระดับ คือ  

ระดบัแผนงาน / โครงการ การตดิตามและประเมนิผลแต่ละแผนงาน/ 

โครงการทั้งระหว่างการด�าเนินโครงการและหลังจากสิ้นสุด 

การด�าเนนิโครงการ เพือ่ให้ทราบถงึความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลา 

ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน / โครงการ 

ระดับผลกระทบต่อ SME การติดตามจาก SME ที่ได้รับบริการ

และความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ เพื่อประเมินคุณค่าและ

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้โดยตรงกบั SME รวมทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ระดับภาพรวมของแผน การติดตามและประเมินผลภาพรวม 

ของแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการส่งเสริม 

SME ในแต่ละปีและช่วงสิ้นสุดแผน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

และผลสัมฤทธิ์ของแผน เพื่อน�าข้อมูลมาทบทวนการปรับแผนและ

การวางแผนในระยะต่อไป 

ทัง้น้ี  ในการตดิตามและประเมนิผลโครงการต่างๆ ต้องได้ข้อมลูทีค่รบถ้วน

สมบรูณ์  โดยอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานด�าเนนิโครงการในการรายงาน

ผลการด�าเนินงาน 
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แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ที่ปรึกษา

นางสาลินี  วังตาล   ผู้อำานวยการ สสว.

นายชัยพร  ชยานุรักษ์  รองผู้อำานวยการ สสว.

นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ  รองผู้อำานวยการ สสว.

นายอัครพงศ์  ศรีสุพรรณดิฐ  รองผู้อำานวยการ สสว.

นางพลาริน  แย้มจินดา  ผู้อำานวยการกลุ่มงานนโยบาย 
    และยุทธศาสตร์ รักษาการแทน 
    ในตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ สสว.

คณะผู้จัดท�า

ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs






