
ผนปฏิบัตกิาร/ ผนการดํานินงานประจําปี 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     

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 วางผน
ละจัดทํายุทธศาสตร์การ
สงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

1. งานจัดท้าผนปฏิบัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ประจ้าป

ผน 1 1) ผนปฏิบัติการสง สริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ประจ้าป 
จ้านวน 1 ผน

1) หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿น
การด้านินงานสงสริม SME จ้านวน 
30 หนวยงาน

                     -             3,000,000 

2 งานจัดท้ายุทธศาสตร์ละ
ผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมรายสาขา/ ราย
พืๅนทีไ/ ก้าหนดประภท

ผน
รืไอง

1
3

1) ยทุธศาสตร์ละผนปฏิบัติการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมรายสาขา/รายพืๅนทีไ/รายมิติการ
สงสริม จ้านวน 1 ผน
2) ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ มิติชิงพืๅนทีไการ
ด้านินธุรกิจละ฿นมิติของนว
ทางการสงสริมทีไสา้คัญส้าหรับ SMEs
 จ้านวน 3 รืไอง

1) หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมละพัฒนาSMEs น้าผนเป฿ชຌ
ป็นกรอบนวทาง฿นการด้านินงาน 
จ้านวน 30 หนวยงาน

                     -             7,260,000 

 ขอ฿ชຌ
งินกองทนุฯ

รวมทัๅงสิๅน
1. จัดทําผน พัฒนาฐานขຌอมูลละสนับสนุนการดํานินงานตามผนการสงสริม SMEs

1.1 คา฿ชຌจาย฿นการดํานินงานละบริหารกองทุน

ผนงานทีไ 1 ก้าหนดละ
จัดท้าผนยุทธศาสตร์การ
สงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

1.2 งาน/ครงการตามภารกิจพืๅนฐานของสํานักงาน

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนปฏิบัติการ/ ผนการด้านินงานประจ้าป 2559  หนຌา 1



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ 1.2 พัฒนาองค์
ความรูຌละฐานขຌอมูล

3. งานจัดท้ารายงาน
สถานการณ์ วิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมประจ้าป

รืไอง 1 1) มรีายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม (White 
Paper) ป 2558 ทีไมีรายละอียดละ
นืๅอหาซึไงป็นประยชน์ตอการพัฒนา 
SMEs ของประทศ จ้านวน 1 รืไอง
2) มรีายงานสถานการณ์ SMEs ราย
ดือน จ้านวน 12 ฉบับ
3) มรีายงานการศึกษาป 2559 ทีไมี
ความส้าคัญตอระบบศรษฐกิจละ
สงผลกระทบดยตรงตอ SMEs ฿น
ระดับมหภาค จา้นวน 1 รายงาน

1) หนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถ฿ชຌ
รายงานฯ ป็นขຌอมูลหลัก฿นการ฿หຌการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม (SMEs) หรือการด้านินงานทีไ
กีไยวขຌองกับ SMEs อีกทัๅงยังป็นการ
ตอยอดนวความคิดละพัฒนาองค์
ความรูຌสา้หรับการสงสริม SMEs ของ
ประทศตอเป฿นอนาคต เมนຌอยกวา 
500 หนวยงาน
2) หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ผูຌประกอบการละผูຌทีไสน฿จ มคีวาม
พึงพอ฿จ฿นขຌอมูลตางโ ฿นรายงานมี
องค์ความรูຌละฐานขຌอมูลทีไทันสมัย
ถูกตຌอง สา้หรับ฿ชຌวางยุทธศาสตร์การ
พัฒนา SMEs ของประทศ เมนຌอยกวา
 รຌอยละ 80

                     -             3,000,000 

4. งานจัดท้าดัชนีชีๅวัดภาวะ
ศรษฐกิจส้าหรับ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม

รืไอง 1 1) ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ
ภาคการคຌาละบริการรายดือน 
จ้านวน 12  ฉบับ
2) ดัชนีความชืไอมัไนผูຌประกอบการ
ภาคการผลิตของ SMEs รายเตรมาส 
จ้านวน  4  ฉบับ

1) ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌขຌอมูล ดัชนีชีๅ
วัดภาวะศรษฐกิจส้าหรับ
ผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ 80

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

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ 1.2 พัฒนาองค์
ความรูຌละฐานขຌอมูล (ตอ)

5. งานจัดท้าละปรับปรุง
ฐานขຌอมูล SMEs ประทศ
เทยประจ้าป

ฐานขຌอมูล 1 1) ฐานขຌอมูล SMEs ทีไมีการปรับปรุง฿หຌ
ทันสมัยละครบถຌวน พืไอ฿ชຌประยชน์฿น
การวิคราะห์ชิงนยบายละการติดตาม
สถานการณ์ SMEs จา้นวน 1 ฐานขຌอมูล
2) รายงานผลการศึกษาชิงนยบาย 
จ้านวน 1 รืไอง

1) หนวยงานทีไกีไยวขຌองน้าขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการด้านินงาน เมนຌอยกวา
 50 หนวยงาน

                     -           11,000,000 

6. ครงการจัดท้ารายงาน
การวิคราะห์ผลิตภาพการ
ผลิตของ SMEs

รืไอง 1 1) รายงานผลการวิคราะห์ผลิตภาพ
การผลิตดยรวมของ SMEs (Total 
Factor Productivity: TFP) ผลิตภาพ
รงงาน ละผลิตภาพทุนของ SMEs 
จ้านวน 1 รืไอง 
2) ระบบการจัดกใบขຌอมูล ประมวลผล 
ละวิคราะห์ผลิตภาพการผลิตดยรวม
ของ SMEs (Total Factor 
Productivity: TFP) ผลิตภาพรงงาน 
ละผลิตภาพทุนของ SMEs จ้านวน 1 
ระบบ

1) หนวยงานทีไกีไยวขຌอง สามารถ
น้าเป฿ชຌประยชน์฿นการก้าหนด
นยบายละวางมาตรการ฿นการ
สงสริม SMEs จา้นวน 20 หนวยงาน

                     -             2,000,000 

ผนงานทีไ 1.3 พิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ
ตดิตามละประมินผลการ
สงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

7. งานติดตาม ประมินผล
งบบูรณาการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

รืไอง 2 1) รายงานติดตามประมินผล ความ
คืบหนຌารายดือน จา้นวน 12 รายงาน
2) รายงานติดตามประมินผล ความ
คืบหนຌารายเตรมาส จา้นวน 4 รายงาน
3) รายงานประมินผลสัมฤทธิ่ภาพรวม
การด้านินการสงสริม SMEs บบบูรณา
การ จ้านวน 1 รายงาน
4) รายงานสรุปการจดทะบียนของ SMEs
 ทีไเดຌรบับริการจากภาครัฐ จา้นวน 1 
รายงาน

1) หนวยงานระดับนยบาย ละ
หนวยงานปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริม SMEs สามารถน้าขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการก้าหนดนยบายละ
ทิศทางการสงสริม SMEs จา้นวน 20 
หนวยงาน

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

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ 1.3 พิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ
ตดิตามละประมินผลการ
สงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (ตอ)

8. ครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการติดตามผล
การด้านินงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

ระบบ 1 1) ระบบการติดตามละประมินผล
การสงสริม SMEs ทีไพัฒนาลຌว 
จ้านวน 1 ระบบ
2) รายงานผลการติดตามงานสงสริม 
SMEs (งบประมาณนอกกองทุนฯ) 
จ้านวน 1 รายงาน

1) ผูຌบริหาร ละหนวยงานภาย฿นละ
ภายนอก สสว. ทีไกีไยวขຌอง น้าระบบ
ละขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์พืไอการ
ด้านินงานสงสริม SMEs เมนຌอยกวา 
40 หนวยงาน

                     -             1,500,000 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿หຌความ
ชวยหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

9. งานบริหารจัดการกองทุน
รวมลงทุน

รืไอง 1 1)  รายงานผลการประมินมูลคาหุຌน
บริษัทรวมลงทุน ตามราคาตลาดหรือ
ราคาตามบัญชี จ้านวน 10 รายงาน

1) น้ารายงานผลการประมินมูลคาหุຌน
เป฿ชຌ฿นการด้านินการตามกฎหมาย 
จา้นวน 10 รายงาน

                     -             2,000,000 

10.  ครงการประมิน
ศักยภาพ฿นการขงขันของ 
SMEs (SMEs Scoring)

ราย 1,222 1) SMEsทีไขຌารับการอบรมกณฑ์พืไอ
การจัดอันดบัธุรกิจ (Scoring) จ้านวน 
800 ราย
2) SMEs ทีไผานการอบรม เดຌ
ดา้นินการตรวจประมินตนอง (Self 
Assessment) จ้านวน 300 ราย
3) SMEเดຌรับการจัด Scoring ตาม
กณฑ์ทีไก้าหนด ละเดຌรับขຌอสนอนะ
พืไอป็นนวทางจัดท้าผนธุรกิจพืไอ
ยกระดับธุรกิจหรือพัฒนานวัตกรรม 
จ้านวน 100 กิจการ

1) SME เดຌรับความรูຌความขຌา฿จ฿น
หลักกณฑ์ละประยชน์จากการจัด 
Scoring รຌอยละ 80

                     -             8,000,000 

ผนงานทีไ 2.1  สนับสนุน
ปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอ
การด้านินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
เทย
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

10.  ครงการประมิน
ศักยภาพ฿นการขงขันของ 
SMEs (SMEs Scoring) (ตอ)

4) จ้านวนผูຌตรวจประมินทีไเดຌรับการ
ขึๅนทะบียนป็นผูຌตรวจประมิน จ้านวน
 22 ราย

11. ครงการศูนย์฿หຌบริการ 
SME ครบวงจร (SME 
One-Step Service Center 
: OSS)

ศนูย์
ราย

31
12,700

1) มีศูนย์฿หຌบริการ SMEs ครบวงจร ณ
 กรุงทพ ละ 4 ภูมิภาค (จังหวัดหลัก
฿นภูมภิาค) จ้านวน 31 ศูนย์
2) ผูຌรับค้าปรึกษานะน้า ละบริการ
สงตอภาครัฐ พืไอการ฿หຌความ
ชวยหลือ SMEs กลุมป้าหมาย Start
 up/ Regular/ Turn around จ้านวน
 12,500 ราย
3) พัฒนาครือขายบุคลากรสงสริม 
SME จ้านวน 200 ราย

1) ความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับบริการ
จากศูนย์ รຌอยละ 80

                     -           40,475,000 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สริมสรຌาง
ครือขายความรวมมือ
ระหวางประทศ

ผนงานทีไ 3.1 สริมสรຌาง
ศกัยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
เทย ฿หຌชืไอมยงกับ
ศรษฐกิจระหวางประทศ

12. งานด้านินการตาม
กรอบความรวมมือระหวาง
ประทศ

ครือขาย 13 1) การด้านินการป็นผูຌทนเทย฿นวที
การประชุมระหวางประทศละวที
หารอืครอืขายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
กับการสงสริม SMEsระดับพหุภาคีทัๅง
฿นกรอบการจรจาหลักละกรอบการ
จรจารวมกับรัฐบาลเทยทัๅงนีๅ
ครอบคลุมการขຌารวมประชุมละการ
จัดประชุมความรวมมือกับหนวยงาน
ภาย฿นประทศทีไกีไยวขຌองกับการ
พัฒนา SMEs เมนຌอยกวา 13 ครือขาย

1) องค์ความรูຌหรือขຌอสนอนะ
กีไยวกับมาตรฐาน กฎระบียบ ละ
สิทธิประยชน์ ตลอดจนนวทางการ
฿หຌความชวยหลือ SMEs ภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการละความรวมมือ
ระหวางประทศ พืไอยกระดับ
ศักยภาพการประกอบการ ละขีด
ความสามารถ฿นการขงขัน ทัๅงตลาด
ภาย฿นละตางประทศอยางยัไงยืน เม
นຌอยกวา 10 รืไอง

                     -             5,000,000 

ผนงานทีไ 2.1  สนับสนุน
ปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอ
การด้านินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
เทย (ตอ)
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ 3.1 สริมสรຌาง
ศกัยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
เทย ฿หຌชืไอมยงกับ
ศรษฐกิจระหวางประทศ 
(ตอ)

12. งานด้านินการตาม
กรอบความรวมมือระหวาง
ประทศ  (ตอ)

2) ครงการทีไกีไยวนืไองจากการ
ประชุมความรวมมือระหวางประทศ
ดຌานการสงสริม SMEs เมนຌอยกวา 4 
ครงการ
3) การ฿หຌบริการขຌอมูลดຌานองค์ความรูຌ
วาดຌวยการสงสริม SMEs ละ
สถานการณ์SMEsเทยละตางประทศ
 เมนຌอยกวา 10 ครัๅง

2) หนวยงานภาครัฐละอกชนทีไ
กีไยวขຌองดຌานการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมรับรูຌ
ผนปฏิบัติการรายงานขຌอสนอนะ
การประมิน/ปัญหา/อุปสรรคพืไอ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการปฏิบัติอยางบูรณา
การ เมนຌอยกวา 10 หนวยงาน
3) หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับ
ขຌอมูลละองค์ความรูຌดຌาน SMEs เทย
ละตางประทศ  เมนຌอยกวา 50 
หนวยงาน

13.  งานสรຌางครือขาย
ความรวมมือระหวางประทศ

ครือขาย
ราย

8
160

1) กิดครือขายความรวมมือระหวาง
ผูຌประกอบการ SMEs จ้านวน 8 
ครือขาย
2) ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวม
กิจกรรมสรຌางครอืขายเมนຌอยกวา 160
 ราย

1) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไขຌารวม
กิจกรรมสรຌางครือขายคาดการณ์วาจะ
กิดอกาสทางธุรกิจ฿นอนาคต มูลคา
เมตไ้ากวา 150 ลຌานบาท
2) ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿น
การขຌารวมกิจกรรม เมนຌอยกวารຌอย
ละ 85

                     -             5,000,000 

14. งานด้านินกิจกรรม
ภาย฿ตຌกรอบคณะท้างาน
อาซียนดຌาน SMEs (ASEAN
 SME Agencies Working 
Group : ASEAN SMEWG)

รืไอง
ครือขาย
ราย

2
2

1,000

1) กิจกรรมตามกรอบ ASEAN 
Strategic Action Plan for SME 
Development จา้นวน 2 รืไอง
2) ครือขายผูຌ฿หຌบริการ฿นตางประทศ
 จ้านวน 2 ครือขาย
3) ผูຌประกอบการเดຌรบับริการดຌานการ
ด้านินธุรกิจ฿นอาซียน จ้านวน 1,000
 ราย

1)  หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับ
ประยชน์จากการด้านินกิจกรรม 
จา้นวน 30 หนวยงาน

                     -             5,000,000 

ผนปฏิบัติการ/ ผนการด้านินงานประจ้าป 2559  หนຌา 6



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 

สริมสรຌางศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

ผนงานทีไ 4.1 สนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร

15. งานพัฒนาศักยภาพดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ

ผน 1 1) ผนปฏิบัตกิารทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร ประจ้าป 
2559 จ้านวน 1 ผน
2) รายงานการซอมบ้ารุงครืไอง
คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง 
จ้านวน 12 ฉบับ
3) ระบบสารสนทศพิไมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานรวดรใวขึๅนเมนຌอยกวา
รຌอยละ 30

1) ความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการบ้ารุง
ครืไองคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอพวง
 รຌอยละ 85
2) ความมีสถียรภาพของระบบ
ทคนลยีสารสนทศ฿นการปฏิบัติงาน
เมนຌอยกวา รຌอยละ 80

                     -             9,326,400 

16. งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ผน
ราย
ทุน

3
200
2

1) ผนยุทธศาสตร์ดຌานการบริหาร
ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 
2560-2564 จ้านวน 1 ผน
2) ผนปฏิบัตกิารดຌานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ้าป 2559 
จ้านวน 1 ผน
3) ผนพัฒนารายบุคคลประจ้าป 
2559 จ้านวน 1 ผน
4) พนักงานเดຌรับการพัฒนาความรูຌ
ละความสามารถ฿นการท้างาน 
จ้านวน 200 ราย
5) สนับสนุนทุนการศึกษา จ้านวน 2 
ทุน

1) พนักงานเดຌรับความรูຌละ
ประสบการณ์ ทีไหนวยงานจัดการ
พัฒนาบุคลากร รຌอยละ 80

                     -             5,640,000 
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ 4.1 สนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร 
(ตอ)

17.  ครงการพิไม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจละนยบาย
ภาครัฐ

รืไอง
ครัๅง

1
55

1) จัดกิจกรรมพืไอการพัฒนาศักยภาพ
 สงสริม ละขยายอกาสทางธุรกิจ
฿หຌก SMEs เมนຌอยกวา 5 ครัๅง
2) ผยพรบทบาท ภารกิจ กิจกรรม 
ละภาพลักษณ์ ของ สสว. ก
สาธารณชนผานสืไอตางโ  เมนຌอยกวา 
50 ครัๅง
3) จัดท้ารายงานผลการด้านินงาน 
ประจ้าป จ้านวน 1 รืไอง

1) สามารถผยพรบทบาท ภารกิจ 
กิจกรรมละภาพลักษณ์ของ สสว. 
เปสูกลุมป้าหมายพืไอสรຌางการรับรูຌเม
นຌอยกวา 5 ลຌานคน
2) กิดการสรຌางรายเดຌ฿หຌ
ผูຌประกอบการทีไขຌารวมกิจกรรม ฉลีไย
 20,000 บาท/ราย/ครัๅง

                     -           10,000,000 

18. งานสนับสนุนการ
วางผนองค์กรของ สสว.

ผน 2 1) ผนยุทธศาสตร์องค์กรป 
2560-2564 จ้านวน 1 ผน
2) ผนยุทธศาสตร์ประจ้าป 2560 
จ้านวน 1 ผน

1) ผูຌบริหารน้าผนยุทธศาสตร์องค์กร
เป฿ชຌป็นทิศทาง฿นการด้านินงาน 
รຌอยละ 85

                     -             1,000,000 

ผนปฏิบัติการ/ ผนการด้านินงานประจ้าป 2559  หนຌา 8



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

136,566,000  -                     

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿หຌความ
ชวยหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

ผนงานทีไ 2.1  สนับสนุน
ปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอ
การด้านินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
เทย

1. ครงการชดชยดอกบีๅย
฿นครงการ SMEs Power 
พืไอวัน฿หมกธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมหงประทศ
เทย (ธพว.)

ลຌานบาท 7,373.654 1) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับ
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการมือง 
เดຌรับสินชืไอเมนຌอยกวา 7,373.654 
ลຌานบาท

1)  ผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับ
ผลกระทบจากหตุการณ์ความเมสงบ
ทางการมือง  เดຌรับการชดชย
ดอกบีๅยสินชืไอ รຌอยละ 2 ตอป

77,386,000       -                        

2. ครงการชดชยดอกบีๅย
฿นครงการชวยหลือ
ผูຌประกอบการ SMEs ทีไ
เดຌรับผลกระทบจากหตุ
อุทกภัย ป 2553 ก
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
หงประทศเทย (ธพว.)

ลຌานบาท 4,999.970 1) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับความ
สียหายหรือเดຌรับผลกระทบจาก
อุทกภัย฿นป 2553 เดຌรับการชดชย
ดอกบีๅย฿นวงงินสินชืไอ จ้านวน 
4,999.970 ลຌานบาท

1) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับความ
สียหายหรือเดຌรับผลกระทบจาก
อุทกภัย฿นป 2553 เดຌรับการชดชย
ดอกบีๅย฿นวงงินสินชืไอ รຌอยละ 2 ตอป

59,180,000       -                       

2. ชดชยดอกบีๅย฿หຌกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (ธพว.)

ผนปฏิบัติการ/ ผนการด้านินงานประจ้าป 2559  หนຌา 9



งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

-                  200,000,000     

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿หຌความ
ชวยหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม
ผนงานทีไ 2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมเทย

1. ครงการพัฒนา
ผูຌประกอบการ฿หม (Start 
up)

ราย 19,500 1) นักศึกษา ประชาชนละ
ผูຌประกอบการขຌารับการฝຄกอบรมชิง
ปฏิบัติการพืไอตรียมความพรຌอม฿น
การป็นผูຌประกอบการ SMEs เมนຌอย
กวา 10,000 ราย
2) ผูຌผานอบรม มีผนธุรกิจตรียม
ความพรຌอมน้าเปปฏิบัต฿ินการด้านิน
ประกอบธุรกิจ จ้านวน 5,000 ราย
3) ผูຌทีไผานการบมพาะ พืไอพัฒนาป็น
ผูຌประกอบการพรຌอมขຌาสูຌระบบภาษี 
จ้านวน 3,000 ราย
4) จัดกิจกรรมดຌานการทดสอบตลาด
เมนຌอยกวา 1,500 ราย

1) ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ มี
การจัดตัๅงธุรกิจ฿หม/ ขยายธุรกิจ ละ
ขຌาสูระบบภาษี จ้านวน 3,000 ราย

                     -         200,000,000 

3. สรຌางละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

-                  308,000,000     

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿หຌความ
ชวยหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

ผนงานทีไ  2.1 สนับสนุน
ปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอ
การด้านินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม
เทย

1. ครงการศูนย์บริการธุรกิจ
 SMEs (Front Service 
SMEs)

ราย
คลังขຌอมูล

1,515
1

1) จ้านวนผูຌขຌารับการถายทอดองค์
ความรูຌ จ้านวน 1,500 ราย
2) มคีลังขຌอมูลองค์ความรูຌ จ้านวน 1 
คลังขຌอมูล
3) จดัท้าวิดีทัศน์กรณีศึกษา SMEs 
Case Studies จ้านวน 15 ราย

1) ระดับความพึงพอ฿จจากการขຌา
อบรม/สมัมนา เมนຌอยกวารຌอยละ 80

                     -             3,000,000 

2. ครงการจัดงาน SMEs 
National Awards ภาคการ
ผลิต การคຌาละบริการ

งาน
ราย

1
1,030

1) ผูຌประกอบการ SMEs ฿นภาคธุรกิจ
ป้าหมาย สมัครขຌารวมกิจกรรม เม
นຌอยกวา 1,000 ราย
2) ผูຌผานกณฑ์การพิจารณาคัดลือก 
เมนຌอยกวา 30 ราย

1) ผูຌทีไผานการคัดลือก฿นบืๅองตຌน
เดຌรับความรูຌรืไองมาตรฐาน฿นการ
บริหารจัดการธุรกิจ สามารถน้ามาปรับ
฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 70
2) ผูຌทีไเดຌรับรางวัลเดຌรับความรูຌจาก
การประกวด น้ามาปรับ฿ชຌ฿นการ
ด้านินธุรกิจของตนเดຌ เมนຌอยกวา 
รຌอยละ 70

                     -             5,000,000 

4. สงสริม฿หຌผูຌประกอบการ SME กลุมทัไวเป มีศักยภาพพิไมขึๅน
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ  2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

3. ครงการสงสริมละ
พัฒนาธุรกิจระดับติบต 
(SME Strong/ Regular 
Level)

ราย
นวทางปฏิบัติ

13,000
4

1) ผูຌประกอบการ SMEs สมัครขຌารวม
ครงการ จ้านวน 10,000 ราย/ป
2) หลักสูตรพิไมขีดความสามารถธุรกิจ
 จ้านวน 4 นวทางปฏิบัติ
3) ผูຌประกอบการขຌาสู
กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ
ธุรกิจ จ้านวน 2,000 ราย
4) จ้านวนผูຌประกอบการขຌารวม
กิจกรรมพิไมศักยภาพ จ้านวน 1,000 
ราย

1) ผูຌประกอบการผานการประมิน
กิจการบืๅองตຌน จ้านวน 10,000 ราย/ป
2) ยอดรายเดຌของผูຌประกอบการทีไผาน
กิจกรรมพิไมศักยภาพพิไมขึๅนเมนຌอย
กวา รຌอยละ 2
3) รายงานวินิจฉัยจุดออนจุดขใง
กิจการ จ้านวน 2,000 ฉบับ
4) สรຌางครือขายการบริหารจัดการ
องค์ความรูຌ จ้านวน 5 หนวยงาน

                     -         200,000,000 

ผนงานทีไ  2.3 สงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿หຌติบตอยาง
สมดุลตามศักยภาพของ
พืๅนทีไ

4. ครงการประชารัฐพืไอ
วิสาหกิจชุมชน

รຌาน
รายการ

148
500

1) กลุมวิสาหกิจชุมชนขຌารวมกิจกรรม
เมนຌอยกวา 148 รຌาน
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
จ้านวน 500 รายการ

1) พิไมชองทางการจ้าหนายสินคຌา฿หຌ
วิสาหกิจชุมชน จ้านวน 7,400 ราย
2) วิสาหกิจชุมชน฿นพืๅนทีไขຌารวม
ครงการ จ้านวน 148,000 ราย
3) สรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกับวิสาหกิจชุมชน
 จ้านวน 50 ลຌานบาท

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

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

-                  422,170,000     

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿หຌความ
ชวยหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

ผนงานทีไ  2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

1. ครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ SMEs สูระดับ
ตลาดลก (Global Reach)

ราย
กิจการ

1,065
70

1) SMEs ทีไเดຌรับการพัฒนารูปบบ
ผลิตภัณฑ์฿หຌตรงกับความตຌองการของ
ตลาด จ้านวน 30 กิจการ
2) นักออกบบ Innoneering ยคุ฿หม
 จ้านวน 35 ราย
3) นักออกบบมืออาชีพทีไเดຌรับการ
พัฒนาสูการขงขันระดับสากล จ้านวน
 30 ราย
4) บุคลากร฿นภาคการศึกษาเดຌรับการ
พัฒนานวคิด฿นดຌานฟชัไนทรนด์ 
จ้านวน 1,000 ราย
5) SMEs เดຌรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ละตอยอดผลิตภัณฑ์ชิง design 
ละนวัตกรรม จ้านวน 40 กิจการ

1) มูลคาทางศรษฐกิจ (จาก SMEs/
นักออกบบสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปบบ฿หม พืไอขຌาสูตลาดลกคิด
ป็นมูลคาประมาณ 1 ลຌานบาท/ป/
กิจการ/คน)

                     -           85,000,000 

5. สงสริมผูຌประกอบการ SME ทีไมีศักยภาพ ฿หຌมีความสามารถ฿นการขงขันเดຌมากขึๅน
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ  2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (ตอ)

2. ครงการสรຌางนักการคຌา
มืออาชีพ

ราย 4,300 1) ผูຌประกอบธุรกิจรายยอยมีการ
ดา้นินธุรกิจอยางป็นระบบ ละมี
องค์ความรูຌอยางครบวงจร พืไอพัฒนา
ป็นการคຌามืออาชีพ จ้านวน 3,500 ราย
2) ผูຌประกอบธุรกิจรายยอยสามารถ
ขยายตลาดการคຌาทัๅง฿นระดับประทศ 
อาซียนละลก จ้านวน 800 ราย

 -                      -           41,130,000 

3. ครงการกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจสรຌาง
อกาส SMEs เทย ขຌาถึง
หลงทุน

ราย 280,000 1) SME ขຌาถึงหลงงินทุน จ้านวน 
280,000 ราย

1) มูลคาทางศรษฐกิจพิไมขึๅน จ้านวน 
320,000 ลຌานบาท

                     -           97,310,000 

4. ครงการฟรนเชส์เทยสู
ตลาดลก

ราย 430 1) การพัฒนากลยุทธ์ดຌานการตลาด 
การคຌา การลงทุนกผูຌขายฟรนเซส์ 
(Franchisor) พืไอชืไอมยงสูตลาดลก
 จ้านวน 80 ราย
2) จัดงานสดงธุรกิจละสรຌาง
ครือขายธุรกิจฟรนเซส์ จ้านวน 200 
ราย
3) สดงธุรกิจละสรຌางครือขาย
ธุรกิจฟรนเชส์฿นตางประทศ จ้านวน
 150 ราย

1) ผูຌขายฟรนเชส์ (franchisor) 
สามารถชืไอมยงเปสูผูຌชืๅอฟรนเซส์ 
(franchisee) ฿นตลาดตางประทศ 
จ้านวน 100 ราย
2) ผูຌขายฟรนเซส์ (franchisor) 
สามารถชืไอมยงเปสูผูຌซืๅอฟรนเซส์฿น
ตลาดตางประทศมีมลูคาทางศรษฐกิจ
 จ้านวน 1,050 ลຌานบาท

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

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ  2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (ตอ)

5. ครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทคนลยีของ
อุตสาหกรรมเทย หรือ ITAP 
(Industrial Technology 
Assistance Program)

ราย 295 1) การสารวจความตຌองการ฿นการวิจัย
ละพัฒนาละวินิจฉัย฿หຌคาปรึกษา
บืๅองตຌนดยเมทาครงการพัฒนา
ทคนลยีชิงลึก จ้านวน 150 ราย
2) การสารวจความตຌองการ฿นการวิจัย
ละพัฒนาละวินิจฉัย฿หຌคาปรึกษา
บืๅองตຌนละทาครงการพัฒนา
ทคนลยีชิงลึก จ้านวน 145 ราย

1) กิดผลกระทบทางศรษฐกิจละ
สังคม การลงทุนดຌานการวิจัยพัฒนา ณ
 สิๅนป 60 จ้านวน 492 ลຌานบาท

                     -           80,000,000 

6. ครงการคูปองนวัตกรรม
พืไอพัฒนา SMEs สู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
ระยะตอนืไอง

ราย 10 1) ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับทุน
คปูองนวัตกรรม จ้านวน 10 ราย

1) กอ฿หຌกิดผลกระทบทางศรษฐกิจ
จาการลงทุนดຌานนวัตกรรมเมตากวา 
72 ลຌานบาท
2) กอ฿หຌกิดการจຌางรงงาน฿หม฿น
ธุรกิจนวัตกรรมเมตากวา 30 ราย

                     -           15,000,000 

7. ครงการสรຌาง
ผูຌประกอบการธุรกิจ
ทคนลยีนวัตกรรม฿หม 
(Start-up Voucher)

ราย
หลักสูตร
ครัๅง

52
5
2

1) ผูຌประกอบการทีไเดຌรับ Startup 
Voucher จ้านวน 50 ราย
2) จดักิจกรรมทีไป็น National Event
 Sponsor จ้านวน 2 ครัๅง
3) ระบบ e-Learning ฿นดຌานการทา
ธุรกิจทคนลยี จ้านวน 5 หลักสูตร
4) ผูຌประกอบการทีไเดຌขຌารวมกิจกรรม 
International Innovation 
Fair/Competition จ้านวน 2 ราย

1) ผูຌประกอบการธุรกิจทคนลยี
นวัตกรรมมีรายเดຌ 50 ลຌานบาท

                     -           50,000,000 

8. ครงการขับคลืไอน
ผลงานวิจัยสูชิงพาณิชย์

ราย
ผลงาน

1,000
300

1) ผูຌขຌารวมงาน จ้านวน 1,000 ราย
2) จ้านวนทคนลยีทีไน้าสนอ฿นงาน 
จ้านวน 300 ผลงาน

1) การถายทอดทคนลยี จ้านวน 
400 รายการ

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

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

-                  1,645,000,000   

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿หຌความ
ชวยหลือ อุดหนุน 
สนับสนุนละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม

ผนงานทีไ  2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม

1. ครงการปรับผนธุรกิจ
ละพิไมขีดความสามารถ 
SME

กิจการ
ราย

26,000
3,000

1) SMEs มีนวคิด฿นการพัฒนา
จัดการธุรกิจทีไป็นระบบ สามารถ
จัดท้าผนพัฒนาละฟ้นฟูธุรกิจ ละ
ตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นชิง
นวัตกรรม จ้านวน 17,000 กิจการ
2) SME สามารถวิคราะห์สภาพ
ปัญหาละกຌเขปัญหา฿นบืๅองตຌนเดຌ
ตรงจุด พืไอน้าเปตอยอดการพัฒนาเดຌ
อยางถูกตຌองละสอดคลຌองกับสภาพ
ปัญหา จ้านวน 8,000 กิจการ
3) SMEs  มผีลิตภาพ (Productivity) 
ละการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿นชิง
นวัตกรรม จ้านวน 1,000 กิจการ
4) วิสาหกิจขนาดยอม ภาคการคຌาละ
บริการสามารถวิคราะห์ชิงลึก ฿นการ
ปรับปรุงครงสรຌางธุรกิจ/ปรับ
ครงสรຌางหนีๅ จ้านวน 3,000 ราย

1) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
(SMEs) ภาคการผลิต มีขีด
ความสามารถ฿นการขงขันเมนຌอยกวา
 จ้านวน 3,500 กิจการ
2) วิสาหกิจขนาดยอม มีผนปรับปรุง
ครงสรຌางธุรกิจ/ผนปรับครงสรຌางหนีๅ
เมนຌอยกวา 4,000 ราย
3) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
(SMEs) ภาคากรผลิต สามารถลด
ตຌนทุน พิไมประสิทธิภาพการ
ประกอบการ หรือพิไมยอดขาย เม
นຌอยกวา รຌอยละ 5

                     -         630,000,000 

6. ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ SME ทีไประสบปัญหาทางธุรกิจ฿หຌสามารถมีศักยภาพ ฿หຌมีความสามารถ฿นการขงขันเดຌมากขึๅน
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งบประมาณ
ผลผลิต ผลลัพธ์ (บาท)

 ขอ฿ชຌ
งินกองทุนฯ

ยุทธสาสตร์ - ผนงาน งาน/ ครงการ หนวยนับ ป้าหมาย ตัวชีๅวัด

ผนงานทีไ  2.2 สริมสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม (ตอ)

2. ครงการงินทุนพลิกฟ้น
วิสาหกิจขนาดยอม

ราย 2,000 1) มีวิสาหกิจขนาดยอมละธุรกิจ
กษตร ทีไขຌารวมครงการ จ้านวน 
2,000 ราย

1) วิสาหกิจขนาดยอมละธุรกิจกษตร
 ทีไผานการอนุมัติ฿หຌกูຌงิน จ้านวน 
1,000 ราย

                     -       1,000,000,000 

3. ครงการปลงครืไองจักร
ป็นทุนละการปรับปลีไยน
ครืไองจักรสาหรับ
ผูຌประกอบการอสอใมอี

ราย
ครัๅง

500
9

1) ผูຌประกอบการอสอใมอีทีไขึๅน
ทะบียนป็นรงงานตาม พ.ร.บ.รงงาน
 พ.ศ. 2535 ละเดຌจຌงขอประกอบ
กิจการกับกรมรงงานอุตสาหกรรมเวຌ
ลຌว ขอจดทะบียนกรรมสิทธ่ิ
ครืไองจักรกับกรมรงงานอุตสาหกรรม
 จ้านวน 500 ราย
2) การประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบการ
 อสอใมอี ทีไขึๅนทะบียนป็นรงงาน
ตาม พ.ร.บ.รงงาน พ.ศ. 2535 ตยัง
เมเดຌจຌงขอประกอบกิจการกับกรม
รงงานอุตสาหกรรม เดຌรับทราบขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับครงการ ผานสืไอตางโ
 จ้านวน 9 ครัๅง

1) รงงานทีไขຌารวมครงการเมนຌอย
กวา 1,000 ราย
2) ครืไองจักรทีไเดຌรับการปรับปลีไยน
เมนຌอยกวา จ้านวน 1,000 ครืไอง

                     -           15,000,000 
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แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําป� 2559 (เพ่ิมเติม) 
ยุทธศาสตร$- 

แผนงาน  
งาน/โครงการ หน)วยนับ เป+าหมาย 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช3
เงินกองทุนฯ 

งบกลาง 

ผลผลิต ผลลัพธ$ 

ยุทธศาสตร$ท่ี 2 ให3ความช)วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส)งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม - - 2,000,000,000 

แผนงานท่ี 2.1 
สนับสนุนป�จจัย
แวดล�อมให�เอ้ือต#อการ
ดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย#อมไทย 

 

มาตรการฟ��นฟูกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย%อม 

1. โ ค ร ง ก า ร ฟ/0 น ฟู กิ จ ก า ร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย#อม 

 

 

 

ราย 

ล�านบาท 

 

 

 

3,000 

1,950 

 

 

 

1) SME ได�รับการอนุมัตเิงิน
อุดหนุน ร#วมทุนไม#น�อยกว#า 
3,000 ราย 

2) SME ได�รับการอนุมัตเิงิน
อุดหนุนร#วมทุน ไม#น�อยกว#า 
1,950 ล�านบาท 

 

 

 

- SME ท่ีได�รับการอนุมัติ
เงินอุดหนุนหรือการร#วมทุน 
สามารถกลับมาดําเนินกิจการ
ต#อไปได�ไม#น�อยกว#า ร�อยละ 
50 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
2,000,000,000 

 

 


