
 

หนา  1-1 

สรุปสาระสําคญั 
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs ) ของประเทศไทย 

 (พ.ศ. 2545-2549) 

1. นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549 ) 
แผนนี้จัดทําขึ้นจากการทบทวนแนวทางการพัฒนา SMEs จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  

แผนแมบทการพัฒนา SMEs ภาคอุตสาหกรรมผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตรการพัฒนา SMEs          
เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2544 และแนวทางการพัฒนาตาม พรบ. สงเสริม SMEs  ป 2543 รวมทัง้
นโยบายของรฐับาล และการประมวลขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในภูมภิาค โดยมีแนวนโยบายการพัฒนา 
SMEs ของประเทศที่สําคัญได 4  ประการ ดังนี ้

1.1 พัฒนาให SMEs มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวม เปนกลไกหลักในการสนับสนุน                
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยใหความสําคัญในลําดับสูงกับวิสาหกิจ
ระดับลางและระดับกลาง 

1.2   การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs โดย
มุงเนนการปรับโครงสราง  เพื่อสรางศักยภาพของสินคาและบริการเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
คน เทคโนโลยี และการจัดการที่ดี เพื่อยกระดับสินคาและบริการสงออกไปสูตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

 1.3  ให SMEs เปนแกนหลักที่สามารถสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจชุมชน  โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการสงเสริมเพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่
ตอเนื่องจากระดับพื้นฐานไปสูระดับที่สูงขึ้น และกาวสูระดับสากลไดในที่สุด 

1.4   การสรางวัฒนธรรมหรือสังคมผูประกอบการใหแพรหลาย เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ผูประกอบการรุนใหมที่มีพื้นฐานความรู และขีดความสามารถ 

2. การวิเคราะหจุดออน – จุดแข็ง และโอกาส – ขอจํากัด 
    2.1 สถานการณและปญหาในภาพรวม 

 2.1.1 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการทําธุรกิจของ SMEs ไทย  

2.1.2 ธุรกิจตาง  ๆในยุคเศรษฐกิจใหม มีแนวคิดและกระบวนทัศนในการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 
เชน เกิดการแขงขันที่ตองใชความรวดเร็ว  การผลิตที่อาศัยความรู ทักษะ และเทคโนโลยี  การใชเครือขาย 
และความเชื่อมโยง และใหความสําคัญตอผูบริโภค มากขึ้น  

2.1.3 แนวโนมของกิจการจะเล็กลงและเนนเฉพาะธุรกิจที่ตนมีความเกง (Core Competency) 
ควบคูไปกับการเพิ่มพันธมิตร หรือการสรางเครือขายธุรกิจกับหุนสวนและพันธมิตรในตางประเทศ      
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ปจจัยเหลานี้เปดโอกาสให SMEs กาวสูตลาดตางประเทศได โดยเฉพาะวิสาหกิจที่ใชทรัพยสินดาน
ปญญา เชน สินคาที่เปน Niche Product หรือสินคาที่ใชเทคโนโลยีกาวหนา  

         2.2 ปญหาอุปสรรคของ SMEs ไทย  
2.2.1  การสูญเสียความสามารถในการแขงขัน  ไมสามารถอาศัยขอไดเปรียบทางดาน

แรงงานและทรัพยากรไดเชนในอดีต  จึงตองเผชิญกับภาวะที่เรียกวา Nutcracker Effect  
2.2.2  ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน เนื่องจากระบบการบริหารจัดการยังขาด            

ความพรอม และมีปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) คอนขางมาก 
2.2.3  ขอจํากัดดานธรรมาภิบาล  SMEs สวนใหญมักเปนธุรกิจครอบครัว หรือเจาของ   

คนเดียว   จึงขาดความเปนมืออาชีพและยังมีขอจํากัดดานธรรมาภิบาล  
2.2.4   การจัดการของรัฐในการสงเสริม ยังขาดความเปนระบบ  ขาดการประสานงาน ไมมแีผน

สงเสริมที่จะใชเปนกรอบทิศทางหลักที่เปนเอกภาพ  รวมทั้งขาดการติดตามและประเมนิผลที่ดี 

2.3 จุดแข็งและโอกาส 
2.3.1 มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดงาย 
2.3.2 มีการใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูและการใชทรัพยากรใน

ประเทศคอนขางสูง 
2.3.3 เขาสูธุรกิจไดงาย  ทําใหเปนแหลงบมเพาะผูประกอบการใหม และใชเงินลงทุนและเงินทุน

ดําเนินการไมสูงนัก 
2.3.4 เปนแหลงรองรับและฝกฝนแรงงานไรฝมือ กึ่งฝมือ และแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง 
2.3.5 สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายและลูกคาเฉพาะกลุม (Niche Market) ไดดี 
2.3.6      มีส่ิงอํานวยความสะดวก และเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนที่คอนขางพรอม 
2.3.7 กระบวนการทําธุรกิจเสมัยใหมเอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น 
2.3.8 นโยบายของรัฐใหความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น 

3. วิสัยทัศนและพันธกิจของการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย 
3.1 วิสัยทัศน คือ “เพื่อใหประเทศไทยมีความเปนสังคมผูประกอบการมากขึ้น SMEs มี

คุณภาพ มีความเปนสากล มีความเขมแข็งและมั่นคง เปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจสวนรวมและ
เศรษฐกิจชุมชน” 

    3.2  พันธกิจ 
                         3.2.1  แกไขปญหาอุปสรรค SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและ
การเงินในป 2540 

3.2.2   เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใน SMEs   
3.2.3   พัฒนาสงเสริมให SMEs กลุมตางๆ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน 
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3.2.4   เสริมสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการประกอบการของ SMEs  
3.2.5  พัฒนาศักยภาพดานการตลาดและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 
 3.2.6  สงเสริมธุรกิจรากหญาใหมีบทบาทสําคัญในการกระจายรายไดและความเจริญสูภูมิภาค 

4. เปาหมายของแผน 
4.1 ใหการขยายตัวของ GDP ของ SMEs ขยายตัวในอัตราเรงที่ตอเนื่องจนทําใหมีสัดสวน

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ของ GDP รวม  เมื่อส้ินสุดแผนในป 2549 
4.2  การจางงานของ SMEs  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ   180,000   คน 
4.3 เพิ่มผลิตภาพของแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสูงขึ้นในอัตราที่

สอดคลองกับอัตราการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมที่กําหนดไวที่รอยละ 2.5 ตอปของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 

4.4   การขยายตัวของมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมต่ํากวารอย
ละ 6 ตอป 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสงเสริม โดยการผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและ      ขนาด
ยอมเขาสูระบบ ดวยการจดทะบียนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ      ขนาด
ยอมทั้งหมดในป 2549 

4.6 เพิ่มจํานวนผูเร่ิมตนธุรกิจใหม 50,000 รายตอป 
4.7  มีกลุมอาชีพที่สามารถดําเนินการขั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 10 ตอป เปน

จํานวน   6,300  กลุม ในป 2549 
4.8 กลุมเปาหมายของการเสริมสรางและยกระดับขีดความสามารถ 

1) กลุมวิสาหกิจสงออกที่มีศักยภาพอยูแลว จะยกระดับความสามารถใหสูงขึ้น ไดแก 
กลุมอาหารแปรรูป  กลุมอุตสาหกรรมการเกษตร และกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น   

2) กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก ช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  

3)   กลุมบริการที่มีศักยภาพอยูเดิม ไดแก  การทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง  บริการดาน
สุขภาพและดานการศึกษา การออกแบบและการกอสราง 

4) กลุมวิสาหกิจบริการที่มีแนวโนมดี ไดแก บริการทางวิชาชีพที่สําคัญประกอบดวย 
วิศวกร สถาปนิก บัญชี กฎหมาย ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดการประชุม 

5) กลุมวิสาหกิจที่ตองจัดระเบียบ ไดแก  การคาสง – คาปลีก  การขนสง  และการเงิน 
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5.  ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ไทย พ.ศ. 2545-2549 
5.1 จุดเนนและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร  

จุดเนนของยุทธศาสตร ใหความสําคัญเฉพาะประเด็นหลักที่จําเปนตองเรงดํานินการ
ใหเกิดผลสําเร็จในชวงระยะเวลาของแผน  4  ประการ คือ 

5.1.1 ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรงดวน 2 ปญหาหลัก คือปญหาดาน
การเงินและปญหาดานการตลาดที่ SMEs ไทยกําลังประสบตอเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ   

5.1.2 การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและบริการภาครัฐใหมีความพรอม
และกระจายอยางทั่วถึง และลดปญหาอุปสรรคที่เกิดจากภาครัฐ 

5.1.3   ก า ร เ ส ริ มสร า ง  SMEs ให เ ติ บ โตอย า ง ยั่ ง ยื น  โดยก า ร ยก ระดั บ                      
ขีดความสามารถในการแขงขัน  เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร  สงเสริมเทคโนโลยี การวิจัย
พัฒนาและการสรางนวัตกรรม  รวมทั้งสงเสริมความเชื่อมโยงและการรวมกลุมวิสาหกิจ (Cluster) 

5.1.4   การมุงเนนแกไขปญหาและวางรากฐานเพื่อใหเกิดการเติบโตในวิสาหกิจ         
ยุทธศาสตรสําคัญเฉพาะกลุม  ประกอบดวย วิสาหกิจสงออก การสรางผูประกอบการรุนใหม และ
วิสาหกิจชุมชน   

ความ เชื่ อม โยงของยุทธศาสตร  เพื่ อ ให เ กิ ดคว าม เชื่ อมโยงและส งต อ
กระบวนการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนใหสามารถเติบโตไปเปนวิสาหกิจ
สมัยใหม รวมทั้งเรงสรางผูประกอบการรายใหมที่ใชฐานความรูสมัยใหม  เพื่อใหเปนหัวจักรของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูสากล วิสาหกิจทั้งสองกลุมนี้เมื่อเกิดและเติบโตไดแลวจะผนึกกําลังรวม
กับ SMEs ทั่วไปที่มีอยูเดิม เปนวิสาหกิจที่เปนกลไกหลักในระบบเศรษฐกิจ  กระบวนการสงเสริม
ตอไป คือ การยกระดับความเปนสากลของวิสาหกิจกลุมอิสระ (stand alone) ดวยวิธีการพัฒนาความรู
ความสามารถ การรวมกลุม การขยายตลาด โดยเฉพาะในกลุมสินคาและบริการเปาหมาย (product  
positioning) และในตลาดสงออกเปาหมาย เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได
อยางยั่งยืน ซ่ึงถือเปนเปาหมายขั้นสุดทายของกระบวนการสงเสริม SMEs ของประเทศ 

 5.2 การกําหนดความเรงดวนของการดําเนินงานตามยทุธศาสตร 
        1) มาตรการที่ตองดาํเนินการเรงดวน  ประกอบดวยมาตรการทางการเงินในสวนที่ตอง
แกไขปญหาหนี้เสีย ปญหาสนิเชื่อ ปญหาทางการตลาด  และจุดออน – ขอจํากัดที่เปนปญหาอุปสรรคอื่นๆ  

    2) มาตรการที่จะดําเนินการในระยะปานกลางและระยะยาว  หมายถึง มาตรการที่มุงเนน
การแกปญหาเชิงโครงสราง และการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจใหมีความสามารถการแขงขันสูงขึ้น        
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  5.3 ยุทธศาสตรการสงเสรมิ SMEs ไทย พ.ศ. 2545-2549  
  สวนท่ี 1  ยุทธศาสตรหลักสําหรับวิสาหกจิทุกประเภทและทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ  

1)  ยุทธศาสตรการฟนฟ ูSMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2)  ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
3)  ยุทธศาสตรเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยั่งยนื 

  สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย  
4)  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกสูระดบัสากล 
5)  ยุทธศาสตรการสรางและพฒันาผูประกอบการรุนใหม  
6)  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจนและ

กระจายความเจริญส ูภูมิภาค 
 5.4 รายละเอียดของแตละยทุธศาสตร 
   1) ยุทธศาสตรการฟนฟ ูSMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

วัตถุประสงค เพื่อแกปญหาทางการเงิน สรางและขยายโอกาสทางการตลาดใหม  ๆแก SMEs 
และสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมทางธุรกิจ 
       กลยุทธการดําเนินงาน 
       (1)  กลยุทธการฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของ SMEs  
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุนและการขาดสภาพคลองของ SMEs  

   (2)    กลยุทธการปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาสและการขยายตลาดของ   SMEs  
เพื่อขยายโอกาส และลดปญหาอุสรรคทางดานตลาดของ SMEs  

 2)   ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรงุโครงสรางพืน้ฐานและลดอปุสรรคในการประกอบธุรกิจ 
 วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐาน และเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคจากภาครัฐ 
        กลยุทธการดําเนินงาน 

(1)  กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการปรับปรุงกฎระเบียบและบริการภาครัฐ
ใหเอ้ือตอการประกอบการของ SMEs เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากภาครัฐ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดบริการภาครัฐ 

(2)  กลยุทธสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนและสรางความ
เขมแข็งขององคกรเอกชน เพื่อใหสามารถจัดบริการของรัฐไดสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 



 

หนา  1-6 

3)  ยุทธศาสตรเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยัง่ยืน 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการใช “ปญญา ความรู และฝมือ” เปนเครื่องมือที่สําคัญ

ในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน โดยการปรับปรุงขีดความสามารถในการผลิต          
การสงเสริมการพัฒนาของบุคลากร และสงเสริมการเกาะกลุมเชื่อมโยงกันเปนกลุมวิสาหกิจครบวงจร   

      กลยุทธการดําเนินงาน 
(1) กลยุทธการยกระดับประสิทธิภาพและสงเสริมการใชขของผูประกอบการให

สูงขึ้นไดมาตรฐานสากลและเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของ
ผูประกอบการ SMEs ใหเปนที่ยอมรับทั้งตลาดในและตางประเทศ  

(2) กลยุทธการสงเสริมการคนควา วิจัย คนหา และพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวาง
หนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อนําไปใชเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบรกิารที่
ผลิตโดย SMEs และสงเสริมการใชปญญาและทักษะฝมือในการแขงขันมากขึ้น 

(3) กลยุทธการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจและการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร 
(Cluster) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ SMEs โดยการเชื่อมโยงกันเอง หรือเชื่อมโยงกับวิสาหกิจ
ขนาดใหญ  

(4) กลยุทธการพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร SMEs เพื่อ
ยกระดับความรู ความสามารถ และทักษะฝมือ รวมทั้งคุณภาพชีวิตบุคลากรของ SMEs  

4)  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกสูระดับสากล 
     วัตถุประสงค เพื่อยกระดับการผลิต การจัดการ และการทําตลาดของ SMEs กลุม

สงออก และลดปญหาอุปสรรคการสงออกที่เกดิจากการดาํเนนิงานของภาครัฐ 
       กลยุทธการดําเนินงาน 

(1)  กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก เพื่อชวยเหลือในดานการ
เจาะตลาดการใหบริการขอมูลการตลาดเชิงลึก การพัฒนาระบบกระจายสินคา การลดตนทุนการตลาด และ
การพัฒนาตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทย  

(2)  กลยุทธการพัฒนาการผลิตและการบริการใหมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับสากล 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการผลิต การจัดการ และบริการของ SMEs ใหสูงขึ้นและแขงขันได  

(3)  กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอมทาวงธุรกิจท่ีดีลดภาระและความเสียเปรียบของ
วิสาหกิจกลุมสงออกท่ีเกิดจากกฎหมายนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อแกไขปญหาอุปสรรค        
ลดตนทุนของธุรกิจ ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและ 
ภาคเอกชน  
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 5) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม  
วัตถุประสงค  เพื่อเรงสรางผูประกอบการใหมและพฒันาความสามารถของ

ผูประกอบการรุนใหม   
          กลยุทธการดําเนินงาน 

(1)  กลยุทธการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย                 
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการร ุ นใหมที่ใชความรูและทักษะฝมือเปนปจจัยหลักในการแขงขัน  

(2)  กลยุทธการสรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ เพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมการประกอบการในจิตสํานึกของคนไทย โดยเฉพาะผูที่มีความรูสูง  

(3)  กลยุทธการสรางโอกาส โดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหมและวิสาหกิจท่ีใชฐานความรูสมัยใหม  เพื่อกระตุนให
เกิดผูประกอบการรุนใหมที่มีความรู และความสามารถสูง โดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และ           
จัดมาตรการสนับสนุนทางการเงินและการใหคําปรึกษาแนะนํา 

(4)  กลยุทธการเสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม เพื่อ
เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ โดยการจัดสิทธิประโยชน การจัดตั้ง
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ 
   6) ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของวสิาหกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจน และ
กระจายความเจริญส ูภูมิภาค 
       วัตถุประสงค เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบการของวิสาหกจิชุมชนให
เขมแข็ง   อยูรอด และเติบโตไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีบทบาทในการสรางงานและสรางรายไดในภมูิภาค 

  กลยุทธการดําเนินงาน 
(1) กลยุทธการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่ม

รายไดชุมชน โดยใชองคความรูและทรัพยากรในทองถ่ินเปนเครื่องมือที่สําคัญ โดยสงเสริมโครงการ 
OTOP  และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนเอกลักษณของชุมชน 

(2)  กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันท้ังระบบ 
และสงเสริมใหเกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การคา และ
บริการของชุมชนใหเกิดประโยชนเอื้อซ่ึงกันและกัน  

(3) กลยุทธการสรางโอกาสทางตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด 
เพื่อสงเสริมการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเพิ่มชองทางการจําหนาย การกระจาย
สินคา และบริการของวิสาหกิจชุมชนใหมากขึ้น  
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6.  แนวทางการปรับระบบการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 
ในอดีตที่ผานมา  การบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม SMEs  มีปญหาอุปสรรคใหญ 2 ประการ   

คือ 1) การขาดทิศทางหลัก (Overarching Policy) ในการดําเนินนโยบายสงเสริมของประเทศ ที่ไดรับการ
ยอมรับใหเปนกรอบทิศทางหลักรวมกัน  และ 2)  มีลักษณะตางคนตางทํา (Fragmented  Policy)  และ               
ขาดกลไกที่จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงกัน แตในปจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
เนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ  ปฏิรูปวิธีการงบประมาณ  การเมืองที่คอนขางมีเสถียรภาพ  และ         
การมีพระราชบัญญัติสงเสริม SMEs รวมทั้งการมี สสว. ขึ้นมาเปนหนวยงานกลาง เพื่อทําหนาที่ประสาน           
การจัดทําแผนปฏิบัติการใหเปนเอกภาพและชัดเจนมากขึ้น   

แนวทางการปรับระบบบริหารจัดการนโยบายสงเสริมยังควรไดรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 

1. กําหนดใหการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของประเทศ  จะตองอยูภายใตกรอบแผนการสงเสริม
และแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริม SMEs   

2. คณะกรรมการสงเสริม SMEs จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารแผนสงเสริมที่มี สสว. เปนฝาย
เลขานุการ เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการสงเสริม ดังนี้ 
 2.1  กําหนดวงเงินงบประมาณ  เพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และลดวงเงิน
งบประมาณสนับสนุนงานที่อยูนอกแผนปฏิบัติการ 
 2.2  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อของบฯ 
 2.3  พิจารณาคัดเลือกจากขอเสนอโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน  
 2.4  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
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  กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 

อนุมัติแผนการสงเสริม SMEs พ.ศ.2545-2549 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) 

แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 

จัดสรรงบประมาณผานคณะกรรมการสงเสริม SMEs 

พัฒนาระบบ/กลไกในการกํากับติดตามและประเมินผล 

รายงานการประเมินผล 

สสว.  เปนแกนหลกัในการประสาน 
• หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
• รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
• สถาบันอิสระ 
• องคการเอกชน 

ปรับปรุงการดําเนินงานและปรับแผนงาน/โครงการ 


