
1. เงินงบประมาณ 838,955,200    บาท
1.1  ดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงาน 306,258,600     บาท
1.2  ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 50,000,000      บาท
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,000,000      บาท
1.4 พัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 38,000,000      บาท
1.5  ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)

200,696,600     บาท

1.6 พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรม 120,000,000     บาท
1.7  พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 64,000,000      บาท

2. เงินคงเหลือกองทุนฯ 4,000,000       บาท
2.1  ภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงาน 4,000,000        บาท

จํานวน  842,955,200  บาท
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557

เงินงบประมาณ   
838,955,200 บาท

เงินคงเหลือกองทุนฯ
4,000,000 บาท 

งบประมาณรายจายประจาป 2557

เงินงบประมาณ เงินคงเหลือกองทุนฯ



งบประมาณรวมทั้งสิ้น 842,955,200    บาท
 1. ดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของสํานักงาน 310,258,600     บาท
 2. ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 50,000,000      บาท

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,000,000      บาท

 4. พัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 38,000,000      บาท

 5. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)

200,696,600     บาท

 6. พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรม 120,000,000     บาท
 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 64,000,000      บาท

แผนดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พัฒนาผลิตภัณฑ์

งบประมาณแยกตามแผนดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภารกิจพ้ืนฐานของ
สํานักงาน

310,258,600 บาท 

ผลักดันส่งเสริมฯ SMEs 
50,000,000 บาท

ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
60,000,000 บาท 

พัฒนาผลิตภาพของ 
ผปก. วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
38,000,000 บาท 

ชดเชยดอกเบี้ยฯ 
(ธพว.) 

 200,696,600 บาท

พัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านศิลปหัตถกรรม
120,000,000 บาท 

วิสาหกิจชมุชน   
64,000,000  บาท

ดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงาน ผลักดันส่งเสริมฯ SMEs
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาผลิตภาพของ ผปก. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชดเชยดอกเบี้ยฯ (ธพว.) พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน



แผนการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 842,955,200    

310,258,600    

      35,000,000 

1.1 แผนงานก าหนดและจดัท าแผนยทุธศาสตร์การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       10,000,000 

1.1.1 งานจัดท าแผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 2,000,000         

1.1.2 งานจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) 5,000,000         

1.1.3 งานจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา 2,000,000         

1.1.4 งานประสานและก ากบัการด าเนนิโครงการภายใต้แผนปฏบิติัการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 1,000,000         

1.2 แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และฐานขอ้มลู       19,000,000 

1.2.1 งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปี 3,000,000         

1.2.2 งานจัดท าดัชนชีีว้ัดภาวะเศรษฐกจิส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 4,000,000         

1.2.3 งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมลู SMEs ประเทศไทยประจ าปี 10,000,000       

1.2.4 โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือองค์กรหรือกลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติ
ข้อมูลต่อส่วนราชการ หนว่ยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกจิตามมาตรา 40

2,000,000         

1.3 แผนงานเพ่ิมประสทิธิภาพในการตดิตามและประเมนิผลการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม        6,000,000 

1.3.1 งานติดตามผลการด าเนนิงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 1,500,000         

1.3.2 งานติดตาม ประเมนิผลการด าเนนิงานของกองทุนฯ 1,500,000         

1.3.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนนิงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(งบประมาณในและนอกกองทุน)

3,000,000         

      18,000,000 

2.1 แผนงานสนับสนุนปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อ้ือตอ่การด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย       18,000,000 

2.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน* 8,000,000         

2.1.2 งานพัฒนาศูนย์ข้อมลู SMEs Knowledge Center 3,000,000         

2.1.3 โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ 5,000,000         

2.1.4 งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 2,000,000         

      15,000,000 

3.1 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย ใหเ้ชือ่มโยงกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

      15,000,000 

3.1.1 งานด าเนนิการตามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 5,000,000         

3.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศ 10,000,000       

ภารกิจ/ ยทุธศาสตร์/ แผนงาน/ งาน-โครงการ

1. ด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของส านักงาน

ยทุธศาสตร์ที ่1 วางแผนและจดัท ายทุธศาสตร์การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ยทุธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืระหว่างประเทศ



งบประมาณภารกิจ/ ยทุธศาสตร์/ แผนงาน/ งาน-โครงการ

      15,000,000 

4.1 แผนงานสนับสนุนการบริหารจดัการองค์กร       15,000,000 

4.1.1 งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000        

4.1.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 4,000,000         

4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานตามภารกจิและนโยบายของรัฐ 10,000,000       

    227,258,600 

50,000,000      
50,000,000      

2.2 แผนงานเสริมสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 50,000,000      
2.2.1 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชือ่มโยงกบัวัฒนธรรมท้องถิน่ 50,000,000       

60,000,000      
60,000,000      

2.3 แผนงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยใหเ้ตบิโตอยา่งสมดลุตามศักยภาพของพ้ืนที่ 60,000,000      
2.3.1 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 60,000,000       

38,000,000      
38,000,000      

2.2 แผนงานเสริมสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 38,000,000      
2.2.1 โครงการบม่เพาะวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 38,000,000       

200,696,600    
200,696,600    

2.1 แผนงานสนับสนุนปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อ้ือตอ่การด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 200,696,600    
2.1.1 โครงการชดเชยดอกเบีย้ในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม ่แกธ่นาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมแหง่ประเทศไทย (ธพว.)
113,758,900      

2.1.2 โครงการชดเชยดอกเบีย้ในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอทุกภยัป ี2553 
แกธ่นาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (ธพว.)

86,937,700       

    120,000,000 
120,000,000    

2.3 แผนงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยใหเ้ตบิโตอยา่งสมดลุตามศักยภาพของพ้ืนที่ 120,000,000    
2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชด าริ 20,000,000       
2.3.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชด าริ 90,000,000       
2.3.3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแกธุ่รกจิชุมชนตามแนวพระราชด าริ 10,000,000       

      64,000,000 
64,000,000      

2.3 แผนงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยใหเ้ตบิโตอยา่งสมดลุตามศักยภาพของพ้ืนที่ 64,000,000      
2.3.1 โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์แบบบรูณาการ (OTOP Plus) 40,000,000       

2.3.2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มศัีกยภาพกา้วไปสู่ SMEs 24,000,000       

หมายเหตุ : *    เปน็โครงการที่ได้งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณและเงินคงเหลือกองทุนฯ เพิ่มเติม

ยทุธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจดัการองค์กร

 - ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานและบริหารกองทนุ

2. ผลกัดนั สง่เสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารสง่เสริม SMEs
ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

3. สง่เสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

4. พัฒนาผลติภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

5. ชดเชยดอกเบีย้ใหแ้ก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.)
ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

6. พัฒนาผู้ประกอบการดา้นศิลปหตัถกรรม
ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

7. พัฒนาผลติภณัฑ์วิสาหกิจชมุชน
ยทุธศาสตร์ที ่2 ใหค้วามชว่ยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
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