
แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559
งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)
250,000,000 2,833,433,400 
113,434,000  258,263,400     

113,434,000  129,062,000     
-                  129,201,400     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผน
และจัดทํายุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

1. งานจัดทําแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ประจําปี

แผน 1 1) แผนปฏิบัติการส่ง เสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ประจําปี 

จํานวน 1 แผน

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานส่งเสริม SME จํานวน 

30 หน่วยงาน

                     -             3,000,000 

2 งานจัดทํายุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมรายสาขา/ ราย

พื้นที่/ กําหนดประเภท

แผน

เรื่อง

1

3

1) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายมิติการ

ส่งเสริม จํานวน 1 แผน

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในมิติสาขาธุรกิจ มิติเชิงพื้นที่การ

ดําเนินธุรกิจและในมิติของแนว

ทางการส่งเสริมที่สําคัญสําหรับ SMEs

 จํานวน 3 เรื่อง

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมและพัฒนาSMEs นําแผนไปใช้

เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 

จํานวน 30 หน่วยงาน

                     -             7,260,000 

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

รวมทั้งสิ้น
1. จัดทําแผน พัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs

1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน

แผนงานที่ 1 กําหนดและ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

1.2 งาน/โครงการตามภารกิจพื้นฐานของสํานักงาน

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1.2 พัฒนาองค์

ความรู้และฐานข้อมูล

3. งานจัดทํารายงาน

สถานการณ์ วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมประจําปี

เรื่อง 1 1) มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (White 

Paper) ปี 2558 ที่มีรายละเอียดและ

เนื้อหาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

SMEs ของประเทศ จํานวน 1 เรื่อง

2) มีรายงานสถานการณ์ SMEs ราย

เดือน จํานวน 12 ฉบับ

3) มีรายงานการศึกษาปี 2559 ที่มี

ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ SMEs ใน

ระดับมหภาค จํานวน 1 รายงาน

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้

รายงานฯ เป็นข้อมูลหลักในการให้การ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) หรือการดําเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับ SMEs อีกทั้งยังเป็นการ

ต่อยอดแนวความคิดและพัฒนาองค์

ความรู้สําหรับการส่งเสริม SMEs ของ

ประเทศต่อไปในอนาคต ไม่น้อยกว่า 

500 หน่วยงาน

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มีความ

พึงพอใจในข้อมูลต่างๆ ในรายงานมี

องค์ความรู้และฐานข้อมูลที่ทันสมัย

ถูกต้อง สําหรับใช้วางยุทธศาสตร์การ

พัฒนา SMEs ของประเทศ ไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 80

                     -             3,000,000 

4. งานจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะ

เศรษฐกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง 1 1) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ

ภาคการค้าและบริการรายเดือน 

จํานวน 12  ฉบับ

2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ

ภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส 

จํานวน  4  ฉบับ

1) ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดัชนีชี้

วัดภาวะเศรษฐกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs ร้อยละ 80

                     -             4,000,000 
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1.2 พัฒนาองค์

ความรู้และฐานข้อมูล (ต่อ)

5. งานจัดทําและปรับปรุง

ฐานข้อมูล SMEs ประเทศ

ไทยประจําปี

ฐานข้อมูล 1 1) ฐานข้อมูล SMEs ที่มีการปรับปรุงให้

ทันสมัยและครบถ้วน เพื่อใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์เชิงนโยบายและการติดตาม

สถานการณ์ SMEs จํานวน 1 ฐานข้อมูล

2) รายงานผลการศึกษาเชิงนโยบาย 

จํานวน 1 เรื่อง

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการดําเนินงาน ไม่น้อยกว่า

 50 หน่วยงาน

                     -           11,000,000 

6. โครงการจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ผลิตภาพการ

ผลิตของ SMEs

เรื่อง 1 1) รายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภาพ

การผลิตโดยรวมของ SMEs (Total 

Factor Productivity: TFP) ผลิตภาพ

แรงงาน และผลิตภาพทุนของ SMEs 

จํานวน 1 เรื่อง 

2) ระบบการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล 

และวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตโดยรวม

ของ SMEs (Total Factor 

Productivity: TFP) ผลิตภาพแรงงาน 

และผลิตภาพทุนของ SMEs จํานวน 1 

ระบบ

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนด

นโยบายและวางมาตรการในการ

ส่งเสริม SMEs จํานวน 20 หน่วยงาน

                     -             2,000,000 

แผนงานที่ 1.3 เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ติดตามและประเมินผลการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

7. งานติดตาม ประเมินผล

งบบูรณาการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

เรื่อง 2 1) รายงานติดตามประเมินผล ความ

คืบหน้ารายเดือน จํานวน 12 รายงาน

2) รายงานติดตามประเมินผล ความ

คืบหน้ารายไตรมาส จํานวน 4 รายงาน

3) รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวม

การดําเนินการส่งเสริม SMEs แบบบูรณา

การ จํานวน 1 รายงาน

4) รายงานสรุปการจดทะเบียนของ SMEs

 ที่ได้รับบริการจากภาครัฐ จํานวน 1 

รายงาน

1) หน่วยงานระดับนโยบาย และ

หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม SMEs สามารถนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและ

ทิศทางการส่งเสริม SMEs จํานวน 20 

หน่วยงาน

                     -             6,000,000 
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1.3 เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ติดตามและประเมินผลการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ต่อ)

8. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการติดตามผล

การดําเนินงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

ระบบ 1 1) ระบบการติดตามและประเมินผล

การส่งเสริม SMEs ที่พัฒนาแล้ว 

จํานวน 1 ระบบ

2) รายงานผลการติดตามงานส่งเสริม 

SMEs (งบประมาณนอกกองทุนฯ) 

จํานวน 1 รายงาน

1) ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในและ

ภายนอก สสว. ที่เกี่ยวข้อง นําระบบ

และข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการ

ดําเนินงานส่งเสริม SMEs ไม่น้อยกว่า 

40 หน่วยงาน

                     -             1,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความ
ช่วยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

9. งานบริหารจัดการกองทุน

ร่วมลงทุน

เรื่อง 1 1)  รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้น

บริษัทร่วมลงทุน ตามราคาตลาดหรือ

ราคาตามบัญชี จํานวน 10 รายงาน

1) นํารายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้น

ไปใช้ในการดําเนินการตามกฎหมาย 

จํานวน 10 รายงาน

                     -             2,000,000 

10.  โครงการประเมิน

ศักยภาพในการแข่งขันของ 

SMEs (SMEs Scoring)

ราย 1,222 1) SMEsที่เข้ารับการอบรมเกณฑ์เพื่อ

การจัดอันดบัธุรกิจ (Scoring) จํานวน 

800 ราย

2) SMEs ที่ผ่านการอบรม ได้

ดําเนินการตรวจประเมินตนเอง (Self 

Assessment) จํานวน 300 ราย

3) SMEได้รับการจัด Scoring ตาม

เกณฑ์ที่กําหนด และได้รับข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นแนวทางจัดทําแผนธุรกิจเพื่อ

ยกระดับธุรกิจหรือพัฒนานวัตกรรม 

จํานวน 100 กิจการ

1) SME ได้รับความรู้ความเข้าใจใน

หลักเกณฑ์และประโยชน์จากการจัด 

Scoring ร้อยละ 80

                     -             8,000,000 

แผนงานที่ 2.1  สนับสนุน

ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

10.  โครงการประเมิน

ศักยภาพในการแข่งขันของ 

SMEs (SMEs Scoring) (ต่อ)

4) จํานวนผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน จํานวน

 22 ราย

11. โครงการศูนย์ให้บริการ 

SME ครบวงจร (SME 

One-Step Service Center 

: OSS)

ศูนย์

ราย

31

12,700

1) มีศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ณ

 กรุงเทพ และ 4 ภูมิภาค (จังหวัดหลัก

ในภูมิภาค) จํานวน 31 ศูนย์

2) ผู้รับคําปรึกษาแนะนํา และบริการ

ส่งต่อภาครัฐ เพื่อการใหค้วาม

ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มเป้าหมาย Start

 up/ Regular/ Turn around จํานวน

 12,500 ราย

3) พัฒนาเครือข่ายบุคลากรส่งเสริม 

SME จํานวน 200 ราย

1) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

จากศูนย์ ร้อยละ 80

                     -           40,475,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

แผนงานที่ 3.1 เสริมสร้าง

ศักยภาพของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย ให้เชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

12. งานดําเนินการตาม

กรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

เครือข่าย 13 1) การดําเนินการเป็นผู้แทนไทยในเวที

การประชุมระหว่างประเทศและเวที

หารอืเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริม SMEsระดับพหุภาคีทั้ง

ในกรอบการเจรจาหลักและกรอบการ

เจรจาร่วมกับรัฐบาลไทยทั้งนี้

ครอบคลุมการเข้าร่วมประชุมและการ

จัดประชุมความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนา SMEs ไม่น้อยกว่า 13 เครือข่าย

1) องค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบ และ

สิทธิประโยชน์ ตลอดจนแนวทางการ

ให้ความช่วยเหลือ SMEs ภายใต้

แผนปฏิบัติการและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ

ศักยภาพการประกอบการ และขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาด

ภายในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน ไม่

น้อยกว่า 10 เรื่อง

                     -             5,000,000 

แผนงานที่ 2.1  สนับสนุน

ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย (ต่อ)

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559  หน้า 5



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 3.1 เสริมสร้าง

ศักยภาพของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย ให้เชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

(ต่อ)

12. งานดําเนินการตาม

กรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ  (ต่อ)

2) โครงการที่เกี่ยวเนื่องจากการ

ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านการส่งเสริม SMEs ไม่น้อยกว่า 4 

โครงการ

3) การให้บริการข้อมูลด้านองค์ความรู้

ว่าด้วยการส่งเสริม SMEs และ

สถานการณ์SMEsไทยและต่างประเทศ

 ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมรับรู้

แผนปฏิบัติการรายงานข้อเสนอแนะ

การประเมิน/ปัญหา/อุปสรรคเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างบูรณา

การ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ

ข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน SMEs ไทย

และต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 50 

หน่วยงาน

13.  งานสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เครือข่าย

ราย

8

160

1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 8 

เครือข่าย

2) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม

กิจกรรมสร้างเครอืข่ายไม่น้อยกว่า 160

 ราย

1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม

กิจกรรมสร้างเครือข่ายคาดการณ์ว่าจะ

เกิดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต มูลค่า

ไม่ต่ํากว่า 150 ล้านบาท

2) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 85

                     -             5,000,000 

14. งานดําเนินกิจกรรม

ภายใต้กรอบคณะทํางาน

อาเซียนด้าน SMEs (ASEAN

 SME Agencies Working 

Group : ASEAN SMEWG)

เรื่อง

เครือข่าย

ราย

2

2

1,000

1) กิจกรรมตามกรอบ ASEAN 

Strategic Action Plan for SME 

Development จํานวน 2 เรื่อง

2) เครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ

 จํานวน 2 เครือข่าย

3) ผู้ประกอบการได้รับบริการด้านการ

ดําเนินธุรกิจในอาเซียน จํานวน 1,000

 ราย

1)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ

ประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรม 

จํานวน 30 หน่วยงาน

                     -             5,000,000 

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559  หน้า 6



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

แผนงานที่ 4.1 สนับสนุน

การบริหารจัดการองค์กร

15. งานพัฒนาศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน 1 1) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 

2559 จํานวน 1 แผน

2) รายงานการซ่อมบํารุงเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

จํานวน 12 ฉบับ

3) ระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30

1) ความพึงพอใจในการให้บริการบํารุง

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ร้อยละ 85

2) ความมีเสถียรภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

                     -             9,326,400 

16. งานพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

แผน

ราย

ทุน

3

200

2

1) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 

2560-2564 จํานวน 1 แผน

2) แผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประจําปี 2559 

จํานวน 1 แผน

3) แผนพัฒนารายบุคคลประจําปี 

2559 จํานวน 1 แผน

4) พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้

และความสามารถในการทํางาน 

จํานวน 200 ราย

5) สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 2 

ทุน

1) พนักงานได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ ที่หน่วยงานจัดการ

พัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80

                     -             5,640,000 

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559  หน้า 7



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 4.1 สนับสนุน

การบริหารจัดการองค์กร 

(ต่อ)

17.  โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจและนโยบาย

ภาครัฐ

เรื่อง

ครั้ง

1

55

1) จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

 ส่งเสริม และขยายโอกาสทางธุรกิจ

ให้แก่ SMEs ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

2) เผยแพร่บทบาท ภารกิจ กิจกรรม 

และภาพลักษณ์ ของ สสว. แก่

สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 

50 ครั้ง

3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําปี จํานวน 1 เรื่อง

1) สามารถเผยแพร่บทบาท ภารกิจ 

กิจกรรมและภาพลักษณ์ของ สสว. 

ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ไม่

น้อยกว่า 5 ล้านคน

2) เกิดการสร้างรายได้ให้

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย

 20,000 บาท/ราย/ครั้ง

                     -           10,000,000 

18. งานสนับสนุนการ

วางแผนองค์กรของ สสว.

แผน 2 1) แผนยุทธศาสตร์องค์กรปี 

2560-2564 จํานวน 1 แผน

2) แผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2560 

จํานวน 1 แผน

1) ผู้บริหารนําแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ไปใช้เป็นทิศทางในการดําเนินงาน 

ร้อยละ 85

                     -             1,000,000 

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559  หน้า 8



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

136,566,000  -                     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความ
ช่วยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

แผนงานที่ 2.1  สนับสนุน

ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย

1. โครงการชดเชยดอกเบี้ย

ในโครงการ SMEs Power 

เพื่อวันใหม่แก่ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย (ธพว.)

ล้านบาท 7,373.654 1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

ได้รับสินเชื่อไม่น้อยกว่า 7,373.654 

ล้านบาท

1)  ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ทางการเมือง  ได้รับการชดเชย

ดอกเบี้ยสินเชื่อ ร้อยละ 2 ต่อปี

77,386,000       -                        

2. โครงการชดเชยดอกเบี้ย

ในโครงการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่

ได้รับผลกระทบจากเหตุ

อุทกภัย ปี 2553 แก่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.)

ล้านบาท 4,999.970 1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความ

เสียหายหรือได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยในปี 2553 ได้รับการชดเชย

ดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ จํานวน 

4,999.970 ล้านบาท

1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความ

เสียหายหรือได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยในปี 2553 ได้รับการชดเชย

ดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 2 ต่อปี

59,180,000       -                       

2. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559  หน้า 9



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

-                  200,000,000     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความ
ช่วยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
แผนงานที่ 2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย

1. โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่ (Start 

up)

ราย 19,500 1) นักศึกษา ประชาชนและ

ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อย

กว่า 10,000 ราย

2) ผู้ผ่านอบรม มีแผนธุรกิจเตรียม

ความพร้อมนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ประกอบธุรกิจ จํานวน 5,000 ราย

3) ผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการพร้อมเข้าสู้ระบบภาษี 

จํานวน 3,000 ราย

4) จัดกิจกรรมด้านการทดสอบตลาด

ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย

1) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มี

การจัดตั้งธุรกิจใหม่/ ขยายธุรกิจ และ

เข้าสู่ระบบภาษี จํานวน 3,000 ราย

                     -         200,000,000 

3. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2559  หน้า 10



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

-                  308,000,000     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความ
ช่วยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

แผนงานที่  2.1 สนับสนุน

ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย

1. โครงการศูนย์บริการธุรกิจ

 SMEs (Front Service 

SMEs)

ราย

คลังข้อมูล

1,515

1

1) จํานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ จํานวน 1,500 ราย

2) มีคลังข้อมูลองค์ความรู้ จํานวน 1 

คลังข้อมูล

3) จัดทําวิดีทัศน์กรณีศึกษา SMEs 

Case Studies จํานวน 15 ราย

1) ระดับความพึงพอใจจากการเข้า

อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                     -             3,000,000 

2. โครงการจัดงาน SMEs 

National Awards ภาคการ

ผลิต การค้าและบริการ

งาน

ราย

1

1,030

1) ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจ

เป้าหมาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ไม่

น้อยกว่า 1,000 ราย

2) ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ไม่น้อยกว่า 30 ราย

1) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น

ได้รับความรู้เรื่องมาตรฐานในการ

บริหารจัดการธุรกิจ สามารถนํามาปรับ

ใช้ในการดําเนินธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70

2) ผู้ที่ได้รับรางวัลได้รับความรู้จาก

การประกวด นํามาปรับใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจของตนได้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70

                     -             5,000,000 

4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไป มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่  2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

3. โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

(SME Strong/ Regular 

Level)

ราย

แนวทางปฏิบัติ

13,000

4

1) ผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วม

โครงการ จํานวน 10,000 ราย/ปี

2) หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ

 จํานวน 4 แนวทางปฏิบัติ

3) ผู้ประกอบการเข้าสู่

กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ

ธุรกิจ จํานวน 2,000 ราย

4) จํานวนผู้ประกอบการเข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ จํานวน 1,000 

ราย

1) ผู้ประกอบการผ่านการประเมิน

กิจการเบื้องต้น จํานวน 10,000 ราย/ปี

2) ยอดรายได้ของผู้ประกอบการที่ผ่าน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 2

3) รายงานวินิจฉัยจุดอ่อนจุดแข็ง

กิจการ จํานวน 2,000 ฉบับ

4) สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ

องค์ความรู้ จํานวน 5 หน่วยงาน

                     -         200,000,000 

แผนงานที่  2.3 ส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมให้เติบโตอย่าง

สมดุลตามศักยภาพของ

พื้นที่

4. โครงการประชารัฐเพื่อ

วิสาหกิจชุมชน

ร้าน

รายการ

148

500

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 148 ร้าน

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 

จํานวน 500 รายการ

1) เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้

วิสาหกิจชุมชน จํานวน 7,400 ราย

2) วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วม

โครงการ จํานวน 148,000 ราย

3) สร้างรายได้เพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน

 จํานวน 50 ล้านบาท

                     -         100,000,000 
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

-                  422,170,000     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความ
ช่วยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

แผนงานที่  2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

1. โครงการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ระดับ

ตลาดโลก (Global Reach)

ราย

กิจการ

1,065

70

1) SMEs ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาด จํานวน 30 กิจการ

2) นักออกแบบ Innoneering ยุคใหม่

 จํานวน 35 ราย

3) นักออกแบบมืออาชีพที่ได้รับการ

พัฒนาสู่การแข่งขันระดับสากล จํานวน

 30 ราย

4) บุคลากรในภาคการศึกษาได้รับการ

พัฒนาแนวคิดในด้านแฟชั่นเทรนด์ 

จํานวน 1,000 ราย

5) SMEs ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิง design 

และนวัตกรรม จํานวน 40 กิจการ

1) มูลค่าทางเศรษฐกิจ (จาก SMEs/

นักออกแบบสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

รูปแบบใหม่ เพื่อเข้าสู่ตลาดโลกคิด

เป็นมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท/ปี/

กิจการ/คน)

                     -           85,000,000 

5. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่  2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ต่อ)

2. โครงการสร้างนักการค้า

มืออาชีพ

ราย 4,300 1) ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยมีการ

ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมี

องค์ความรู้อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนา

เป็นการค้ามืออาชีพ จํานวน 3,500 ราย

2) ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยสามารถ

ขยายตลาดการค้าทั้งในระดับประเทศ 

อาเซียนและโลก จํานวน 800 ราย

 -                      -           41,130,000 

3. โครงการกฎหมาย

หลักประกันทางธุรกิจสร้าง

โอกาส SMEs ไทย เข้าถึง

แหล่งทุน

ราย 280,000 1) SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน จํานวน 

280,000 ราย

1) มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จํานวน 

320,000 ล้านบาท

                     -           97,310,000 

4. โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่

ตลาดโลก

ราย 430 1) การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด 

การค้า การลงทุนแก่ผู้ขายแฟรนไซส์ 

(Franchisor) เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

 จํานวน 80 ราย

2) จัดงานแสดงธุรกิจและสร้าง

เครือข่ายธุรกิจแฟรนไซส์ จํานวน 200 

ราย

3) แสดงธุรกิจและสร้างเครือข่าย

ธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จํานวน

 150 ราย

1) ผู้ขายแฟรนไชส์ (franchisor) 

สามารถเชื่อมโยงไปสู่ผู้ชื้อแฟรนไซส์ 

(franchisee) ในตลาดต่างประเทศ 

จํานวน 100 ราย

2) ผู้ขายแฟรนไซส์ (franchisor) 

สามารถเชื่อมโยงไปสู่ผู้ซื้อแฟรนไซส์ใน

ตลาดต่างประเทศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 จํานวน 1,050 ล้านบาท

                     -           48,730,000 
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่  2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ต่อ)

5. โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP 

(Industrial Technology 

Assistance Program)

ราย 295 1) การสารวจความต้องการในการวิจัย

และพัฒนาและวินิจฉัยให้คาปรึกษา

เบื้องต้นโดยไม่ทาโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีเชิงลึก จํานวน 150 ราย

2) การสารวจความต้องการในการวิจัย

และพัฒนาและวินิจฉัยให้คาปรึกษา

เบื้องต้นและทาโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีเชิงลึก จํานวน 145 ราย

1) เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคม การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา ณ

 สิ้นปี 60 จํานวน 492 ล้านบาท

                     -           80,000,000 

6. โครงการคูปองนวัตกรรม

เพื่อพัฒนา SMEs สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ระยะต่อเนื่อง

ราย 10 1) ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับทุน

คูปองนวัตกรรม จํานวน 10 ราย

1) ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จาการลงทุนด้านนวัตกรรมไม่ต่ากว่า 

72 ล้านบาท

2) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานใหม่ใน

ธุรกิจนวัตกรรมไม่ต่ากว่า 30 ราย

                     -           15,000,000 

7. โครงการสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจ

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ 

(Start-up Voucher)

ราย

หลักสูตร

ครั้ง

52

5

2

1) ผู้ประกอบการที่ไดร้ับ Startup 

Voucher จํานวน 50 ราย

2) จัดกิจกรรมที่เป็น National Event

 Sponsor จํานวน 2 ครั้ง

3) ระบบ e-Learning ในด้านการทา

ธุรกิจเทคโนโลยี จํานวน 5 หลักสูตร

4) ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

International Innovation 

Fair/Competition จํานวน 2 ราย

1) ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

นวัตกรรมมีรายได้ 50 ล้านบาท

                     -           50,000,000 

8. โครงการขับเคลื่อน

ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ราย

ผลงาน

1,000

300

1) ผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 1,000 ราย

2) จํานวนเทคโนโลยีที่นําเสนอในงาน 

จํานวน 300 ผลงาน

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 

400 รายการ

                     -             5,000,000 
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

-                  1,645,000,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความ
ช่วยเหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

แผนงานที่  2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

1. โครงการปรับแผนธุรกิจ

และเพิ่มขีดความสามารถ 

SME

กิจการ

ราย

26,000

3,000

1) SMEs มีแนวคิดในการพัฒนา

จัดการธุรกิจที่เป็นระบบ สามารถ

จัดทําแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ และ

ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิง

นวัตกรรม จํานวน 17,000 กิจการ

2) SME สามารถวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้

ตรงจุด เพื่อนําไปต่อยอดการพัฒนาได้

อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา จํานวน 8,000 กิจการ

3) SMEs  มีผลิตภาพ (Productivity) 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิง

นวัตกรรม จํานวน 1,000 กิจการ

4) วิสาหกิจขนาดย่อม ภาคการค้าและ

บริการสามารถวิเคราะห์เชิงลึก ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ/ปรับ

โครงสร้างหนี้ จํานวน 3,000 ราย

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ภาคการผลิต มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันไม่น้อยกว่า

 จํานวน 3,500 กิจการ

2) วิสาหกิจขนาดย่อม มีแผนปรับปรุง

โครงสร้างธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้างหนี้

ไม่น้อยกว่า 4,000 ราย

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ภาคากรผลิต สามารถลด

ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการ

ประกอบการ หรือเพิ่มยอดขาย ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 5

                     -         630,000,000 

6. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจให้สามารถมีศักยภาพ ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอใช้
เงินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - แผนงาน งาน/ โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่  2.2 เสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ต่อ)

2. โครงการเงินทุนพลิกฟื้น

วิสาหกิจขนาดย่อม

ราย 2,000 1) มีวิสาหกิจขนาดย่อมและธุรกิจ

เกษตร ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 

2,000 ราย

1) วิสาหกิจขนาดย่อมและธุรกิจเกษตร

 ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้เงิน จํานวน 

1,000 ราย

                     -       1,000,000,000 

3. โครงการแปลงเครื่องจักร

เป็นทุนและการปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรสาหรับ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ราย

ครั้ง

500

9

1) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน

 พ.ศ. 2535 และได้แจ้งขอประกอบ

กิจการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไว้

แล้ว ขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

เครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 จํานวน 500 ราย

2) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ

 เอสเอ็มอี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน

ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 แต่ยัง

ไม่ได้แจ้งขอประกอบกิจการกับกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผ่านสื่อต่างๆ

 จํานวน 9 ครั้ง

1) โรงงานที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 1,000 ราย

2) เครื่องจักรที่ได้รับการปรับเปลี่ยน

ไม่น้อยกว่า จํานวน 1,000 เครื่อง

                     -           15,000,000 
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