
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกลุม่เพือ่พฒันาศกัยภาพและเชื่อมโยง

อตุสาหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร ์ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ ระบบการจดทะเบยีน สนบัสนุน

มาตรการดา้นภาษแีละไมใ่ช่ภาษ ีพฒันาประสทิธภิาพการผลติเชื่อมโยงกบัอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีใ่ช ้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมข ัน้สูง รวมท ัง้แกไ้ขปญัหาการเขา้ถงึแหลง่ทนุ สนบัสนุนการสรา้งและพฒันา

องคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการปรบัปรุงกระบวนการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ ์การตลาดท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ตลอดจนพฒันาศูนยบ์รกิารขอ้มลูและส่งเสรมิการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ  

เพือ่เพิม่ขดีสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในระดบัสากล

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

2) กลุม่ผูท้ีม่คีวามสนใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ ทัง้บคุคลท ัว่ไป และนกัศึกษา

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ :  1) กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

2 ) กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 7 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 รฐัวสิาหกจิ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

1,591,396,000               

3,487,340,800               



4. แผนภาพความเชื� อมโยง

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

งบประมาณปี 2560 จาํนวน 3,487.3408 ลา้นบาท 

 

เป้าหมายที�  1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพื+อเพิ+มขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ตวัชี+วดัที�  1.1 : SME ที+ ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิได ้ไมน่อ้ยกวา่ 45,000 ลา้นบาท

เป้าหมาย

ตวัชี+วดั

แนวทาง

ตวัชี+วดั

หน่วยงาน

งบประมาณ

แนวทาง 1.1.4 : พฒันาระบบนิเวศที+ เอื7อต่อการประกอบ

ธุรกิจและการส่งเสริม SME (Ecosystem)

SME ไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยนีวตักรรม 

เพื+อยกระดบัขดี

ความสามารถ 

ในการแข่งขนั

ไม่นอ้ยกว่า 

3,000 กิจการ 

SME ไดร้บัการถ่ายทอด

องคค์วามรู/้สรา้ง

เครือข่ายสามารถสรา้ง

และขยายโอกาส 

ทางการตลาด 

ท ั7งในและต่างประเทศ 

ไม่นอ้ยกว่า 

1,000 กิจการ 

SME สามารถ 

สรา้งรายไดแ้ละ 

ขยายช่องทางการตลาด 

ในประเทศ/ 

e-commerce 

ไม่นอ้ยกว่า 

50,000 ราย 

SME ไดร้บัการ

พฒันาการรวมกลุ่มและ

เชื+ อมโยงอตุสาหกรรม 

ในรูปแบบคลสัเตอร ์

ไม่นอ้ยกว่า 

58 กลุ่ม

SME ไดร้บัการพฒันา/

เพิ+มมลูค่า/ยกระดบั

มาตรฐานสนิคา้ 

และบริการ 

ไม่นอ้ยกว่า 

18,000 กิจการ 

SME เขา้ถงึขอ้มลู 

องคค์วามรูท้ี+สาํคญั 

ในการประกอบธุรกิจ 

ไม่นอ้ยกว่า 

13,000 กิจการ 

SME ไดร้บัการพฒันา/

ปรบัปรุงกระบวนการ

ผลติและการดาํเนินธุรกิจ

ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

ไม่นอ้ยกว่า 

10,000 กิจการ 

จาํนวนธุรกิจนวตักรรม

รายใหม่ที+พรอ้มเติบโต 

ไม่นอ้ยกว่า 100 กิจการ

นกัเรียน/นกัศึกษาไดร้บั

การเตรียมความพรอ้ม 

สู่การเป็น SME รุ่นใหม่ 

ไม่นอ้ยกว่า 34,000 ราย

ศูนยบ์่มเพาะ/พื7นที+  

ในการพฒันาแนวคดิ

ธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 

ไม่นอ้ยกว่า 

110 ศูนย/์แห่ง

สรา้งและพฒันา SME 

ใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม/มลูค่าเพิ+มสูง 

ไม่นอ้ยกว่า 

7,000 กิจการ 

SME ที+ไดร้บัการชดเชย

ดอกเบี7ยอย่างต่อเนื+ อง 

ไม่นอ้ยกว่า 26,000 ราย

การบริหารจดัการงาน

ส่งเสริม SME 

มปีระสทิธภิาพมากขึ7น

แนวทาง 1.1.3 : ส่งเสริมให ้SME ที+มศีกัยภาพใหม้ี

ความสามารถในการแข่งขนัไดม้ากขึ7น (Strong)

แนวทางที�  1.1.2 : ส่งเสริมให ้SME กลุ่มท ั+วไป (Regular) ใหม้ศีกัยภาพและผลติภาพมากขึ7น 

และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที+ประสบปญัหาทางธุรกิจ (Turn Around)

แนวทางที�  1.1.1 : สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Startup)

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 สาํนกังานปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

3 สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์

แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1 สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้น

ชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์าร

มหาชน) 

กระทรวงสาธารณสุข 

1 สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม 

รฐัวสิาหกจิ 

1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงยุติธรรม 

1 ก.บงัคบัคด ี

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

2 สาํนกังานคณะกรรมการ 

นโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาติ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม 

2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 สาํนกังานปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 สาํนกังานปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

1 สาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 สาํนกังานปลดักระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

1 สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รฐัวสิาหกจิ 

1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์

1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1 สาํนกังานคณะกรรมการ 

นโยบายวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาติ 

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน 

1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

งบประมาณ 

298.4648 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

56.6322 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

120.0400 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

36.3075 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

523.1386 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

1.2008 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

449.6207 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

573.6279 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

346.6160 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

325.0000 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

428.1858 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

50.1730 ลา้นบาท 

งบประมาณ 

278.3335 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ 

1. กองทุนส่งเสริมวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ  แผนภาพความเชื+ อมโยงดงักลา่ว  ยงัไมร่วม 
1. โครงการดา้นการเงนิของสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจของรฐั อาท ิธพว. บสย. และธนาคารออมสนิ เป็นตน้ ซึ+ งมกีรอบวงเงนิรวมท ั7งสิ7น 9,542.5741 ลา้นบาท
2. เงนินอกงบประมาณของกองทุนสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 237.1831 ลา้นบาท ซึ+ งสง่ผลต่อเป้าหมายการสรา้งช่องทางการตลาดในประเทศ 15,000 ราย (20,000 ผลติภณัฑ)์ และสรา้งโอกาสทางการตลาดท ั7งในและต่างประเทศ 500 ราย
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5. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดร้บัการยกระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

3,487,340,800      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 SME ทีไ่ดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิได ้ไม่นอ้ยกว่า 45,000 ลา้นบาท 3,487,340,800 บาท

5.1.1 แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

(Startup)

1,673,429,700      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 สรา้งและพฒันา SME ใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม/มลูค่าเพิม่สูง 

ไม่นอ้ยกว่า 7,000 กจิการ

428,185,800 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 ศูนยบ่์มเพาะ/พื้นทีใ่นการพฒันาแนวคดิธุรกจินวตักรรมรายใหม่ ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ       

ไม่นอ้ยกว่า 110 ศูนย/์แห่ง 

325,000,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่3 นกัเรยีน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็น SME รุ่นใหม่ 

ไม่นอ้ยกว่า 34,000 ราย

      346,616,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่4 จาํนวนธุรกจินวตักรรมรายใหม่ทีพ่รอ้มเตบิโต ไม่นอ้ยกว่า 100 กจิการ 573,627,900      บาท

5.1.2 แนวทางการดาํเนินงานที ่2 สง่เสริมให ้SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหมี้ศกัยภาพและผลติภาพมากข้ึน

 และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

1,130,307,600      บาท

ตวัชี้วดัที ่1 SME ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงกระบวนการผลติและการดาํเนินธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ไม่นอ้ยกว่า 10,000 กจิการ

449,620,700 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 SME เขา้ถงึขอ้มลู องคค์วามรูท้ีส่าํคญัในการประกอบธุรกจิ ไม่นอ้ยกว่า 13,000 กจิการ 1,200,800         บาท

ตวัชี้วดัที ่3 SME ไดร้บัการพฒันา/เพิม่มลูค่า/ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

ไม่นอ้ยกว่า 18,000 กจิการ

      523,138,600 บาท

ตวัชี้วดัที ่4 SME ไดร้บัการพฒันาการรวมกลุม่และเชื่อมโยงอตุสาหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร์

ไม่นอ้ยกว่า 58 กลุม่ 

36,307,500 บาท

ตวัชี้วดัที ่5 SME สามารถสรา้งรายไดแ้ละขยายช่องทางการตลาดในประเทศ/ e-commerce 

ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ราย

120,040,000 บาท

5.1.3 แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 สง่เสริมให ้SME ที่มีศกัยภาพใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั

ไดม้ากข้ึน (Strong)

355,097,000        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 SME ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรมเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั 

ไม่นอ้ยกว่า 3,000 กจิการ

298,464,800 บาท

ตวัชี้วดัที ่2 SME ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู/้สรา้งเครอืข่ายสามารถสรา้งและขยายโอกาสทางการตลาด    

 ท ัง้ในและต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 1,000 กจิการ

56,632,200 บาท

5.1.4 แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 พฒันาระบบนิเวศที่เอื้อตอ่การประกอบธุรกจิและการสง่เสริม SME 

(Ecosystem)

328,506,500        บาท

ตวัชี้วดัที ่1 SME ทีไ่ดร้บัการชดเชยดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ยกว่า 26,000 ราย 50,173,000       บาท

ตวัชี้วดัที ่2 การบรหิารจดัการงานส่งเสรมิ SME มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 278,333,500 บาท
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 25.2183         116.7522        588.3500        2,757.0203     3,487.3408     

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  -  -  23.8682 23.8682

1. สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน -  -  -  23.8682 23.8682

โครงการ : โครงการจดันาํผูผ้ลติชิ้นส่วนอตุสาหกรรม

ไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอตุสาหกรรมระดบันานาชาติ

-                 -                 -                 23.8682         23.8682         

กระทรวงพาณิชย์ -  -  -  107.1752 107.1752

1. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา -  -  -  9.3311 9.3311

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยทรพัยส์นิทาง

ปญัญา

-                 -                 -                 9.3311          9.3311          

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ -  -  -  97.8441 97.8441

โครงการ : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม

-                 -                 -                 97.8441         97.8441         

กระทรวงยุติธรรม 1.2008 -  -  -  1.2008

1. กรมบงัคบัคดี 1.2008 -  -  -  1.2008

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้น

กฎหมายเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหผู้ป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.2008          -                 -                 -                 1.2008          

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10.5419 35.3400 464.3500 1,096.3579 1,606.5898

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -  -  3.0000 1,086.9079 1,089.9079

โครงการ : โครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรมเกิดใหม่ทีม่ี

การเติบโตสูง (Innovative Startup)

-                 -                 -                 1,086.9079     1,086.9079     

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดว้ยเทคโนโลยี

มาตรวทิยา

-                 -                 3.0000          -                 3.0000          

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 10.5419 35.3400 3.0000 9.4500 58.3319

โครงการ : โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

10.5419         35.3400         3.0000          9.4500          58.3319         

3. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -  -  372.5000 -  372.5000

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีอง

อตุสาหกรรมไทย (Innovation and Technology 

Assistance Program : ITAP)

-                 -                 281.0000       -                 281.0000       

โครงการ : โครงการบ่มเพาะและสรา้งผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเทคโนโลยนีวตักรรม

-                 -                 90.0000         -                 90.0000         

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกิจให ้

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการ

-                 -                 1.5000          -                 1.5000          

4. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

-  -  14.0000 -  14.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME) ใหส้ามารถเขา้ถงึการใชว้ทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่เหมาะสม

-                 -                 10.0000         -                 10.0000         

โครงการ : โครงการจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่

พฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ (Startup)

-                 -                 4.0000          -                 4.0000          

5. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -  -  1.3500 -  1.3500

โครงการ : โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการ

แข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

-                 -                 1.3500          -                 1.3500          

6. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -  -  30.0000 -  30.0000

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยี

และนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกิจ

-                 -                 30.0000         -                 30.0000         

7. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์าร

มหาชน)

-  -  40.5000 -  40.5000

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

อตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

-                 -                 40.5000         -                 40.5000         

กระทรวงศึกษาธกิาร -  -  100.0000 58.3360 158.3360

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -  -  -  58.3360 58.3360

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระใน

กลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา

-                 -                 -                 58.3360         58.3360         

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -  -  100.0000 -  100.0000

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ -                 -                 100.0000       -                 100.0000       

กระทรวงสาธารณสุข 13.4756 -  -  -  13.4756

1. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 13.4756 -  -  -  13.4756

โครงการ : โครงการพฒันาตน้แบบสถานประกอบการ

แม่ข่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME)

13.4756         -                 -                 -                 13.4756         

กระทรวงอตุสาหกรรม -  -  4.0000 481.8805 485.8805

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม -  -  4.0000 -  4.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

-                 -                 4.0000          -                 4.0000          
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
งบรายจา่ย

2. กรมโรงงานอตุสาหกรรม -  -  -  13.1148 13.1148

โครงการ : โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครื่องจกัร

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-                 -                 -                 13.1148         13.1148         

3. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -  -  -  468.7657 468.7657

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย

-                 -                 -                 388.4921       388.4921       

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่

เชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

-                 -                 -                 80.2736         80.2736         

รฐัวสิาหกจิ -  81.4122 20.0000 -  101.4122

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศ

ไทย

-  81.4122 20.0000 -  101.4122

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบ

บรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs)

-                 2.5000          10.0000         -                 12.5000         

โครงการ : โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ี

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

-                 78.9122         10.0000         -                 88.9122         

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน -  -  -  989.4025 989.4025

1. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน -  -  -  989.4025 989.4025

โครงการ : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

-                 -                 -                 989.4025       989.4025       

196



7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามหน่วยงาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

รฐัวสิาหกจิ 58.9262 -  -  -  -  

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทย

58.9262 -  -  -  -  

โครงการ : โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอด

เทคโนโลยสู่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 (SMEs)

58.9262            -                    -                    -                    -                    

รวมทัง้สิ้น 58.9262            -                    -                    -                    -                    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  58,926,200  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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8. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               3,487.3408

เป้าหมายที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

              3,487.3408

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้

ไม่นอ้ยกว่า 45,000 ลา้นบาท

              3,487.3408

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรม (Startup)

              1,673.4297

ตวัชี้วดัที่ 1 : สรา้งและพฒันา SME ใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม/มลูค่าเพิม่สูง 

ไม่นอ้ยกว่า 7,000 กิจการ

                428.1858

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 120.0000

1.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  90.0000

โครงการที่ 1 : โครงการบ่มเพาะและสรา้งผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยนีวตักรรม                  90.0000

กิจกรรม สรา้งผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยนีวตักรรม ราย 160                  80.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิการพฒันาตน้แบบผลติภณัฑเ์ทคโนโลยเีพือ่ธุรกิจใหม่ ธุรกิจ 50                  10.0000

1.2 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  30.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกิจ                  30.0000

กิจกรรม เร่งสรา้งธุรกิจใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ราย 100                  15.0000

กิจกรรม เร่งสรา้งเครอืข่ายสนบัสนุนธุรกิจใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมกบั

ต่างประเทศ

เครอืข่าย 1                  10.0000

กิจกรรม เร่งสรา้งเวทแีสดงผลงานสาํหรบัผูป้ระกอบการใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในระดบัสากล

กิจกรรม/เวที 5 5.0000

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  80.2736

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  80.2736

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม                  80.2736

กิจกรรม สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม คน 4,013                  80.2736

3. รฐัวสิาหกิจ                  88.9122

3.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                 88.9122

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยสูี่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 88.9122

กิจกรรม พฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอด

เทคโนโลยสูี่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ราย 50                  88.9122

เป้าหมาย
งบประมาณ
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4. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 139.0000

4.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                 139.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 139.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ ราย/กิจการ 10,000/3,000                 139.0000

ตวัชี้วดัที่ 2 : ศูนยบ์่มเพาะ/พื้นที่ในการพฒันาแนวคิดธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ ไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพ ไม่นอ้ยกว่า 110 ศูนย/์แห่ง 
                325.0000

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 225.0000

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 225.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรมเกิดใหม่ที่มกีารเติบโตสูง (Innovative 

Startup)

                225.0000

กิจกรรม การพฒันาย่านธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ (Startup district) แห่ง 30                 225.0000

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                 100.0000

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 100.0000

โครงการที่ 1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ                 100.0000

กิจกรรม สนบัสนุนศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยั

ของสถาบนัอดุมศึกษา

ศูนย์ 80                 100.0000

ตวัชี้วดัที่ 3 : นกัเรยีน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็น SME รุ่นใหม่ 

ไม่นอ้ยกว่า 34,000 ราย

                346.6160

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 288.2800

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 288.2800

โครงการท่ ี1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสงู

 (Innovative Startup)

                288.2800

กิจกรรม การส่งเสรมิและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ ราย 30,000                 288.2800

2. กระทรวงศึกษาธกิาร                  58.3360

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  58.3360

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา                  58.3360

กิจกรรม การส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา คน 4,560                  58.3360

ตวัชี้วดัที่ 4 : จาํนวนธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ที่พรอ้มเติบโต ไม่นอ้ยกว่า 100 กิจการ                 573.6279

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 573.6279

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 573.6279

โครงการท่ ี1 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสงู

(Innovative Startup)

                573.6279

กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม ่

(Idea to Startup Development Center: I2S)

ศูนย์ 30                 257.5129

กิจกรรม การสนบัสนุนเพือ่เร่งการเติบโตของธุรกิจนวตักรรมรายใหม่สาํหรบั

อตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ธุรกิจ 100                 279.3400
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กิจกรรม การพฒันาศูนยส์่งเสรมิการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนเพือ่สนบัสนุน

ธุรกิจนวตักรรมรายใหม่ (Company R&D Center – CRDC)

ศูนย์ 10                  36.7750

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : สง่เสรมิให ้SME กลุ่มท ัว่ไป (Regular) ใหม้ีศกัยภาพและ

ผลติภาพมากข้ึน และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

              1,130.3076

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงกระบวนการผลติและการดาํเนินธุรกิจใหม้ี

ประสทิธภิาพ ไม่นอ้ยกว่า 10,000 กิจการ

                449.6207

1. กระทรวงพาณิชย์                  82.9361

1.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  82.9361

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม                  82.9361

กิจกรรม สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัใหธุ้รกิจ SMEs ราย 9,005                  82.9361

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  11.5000

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 1.5000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกิจใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทยดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการ

1.5000

กิจกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกิจใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมไทยดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการ

ราย 100 1.5000

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใหส้ามารถ

เขา้ถงึการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่หมาะสม

                 10.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุน ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 นาํวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้งนวตักรรม และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และ

บรกิาร

กิจการ 160                  10.0000

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                 355.1846

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 3.0000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3.0000

กิจกรรม ยกระดบัการผลติวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการ 200 3.0000

3.2 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                 352.1846

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย

                352.1846

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมรายสาขา กิจการ 1,079                 249.7985

กิจกรรม พฒันาประสทิธภิาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอตุสาหกรรม กิจการ 465                 102.3861
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ตวัชี้วดัที่ 2 : SME เขา้ถงึขอ้มลู องคค์วามรูท้ี่สาํคญัในการประกอบธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่า 

13,000 กิจการ

1.2008

1. กระทรวงยุติธรรม 1.2008

1.1 กรมบงัคบัคดี 1.2008

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นกฎหมายเพือ่เสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.2008

กิจกรรม การอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายคํา้ประกนั จาํนาํ จาํนอง และร่าง

พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ

ราย 1,000 0.5305

กิจกรรม การอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัพระราชบญัญตัิลม้ละลาย(ฉบบัที่...) พ.ศ. ... 

(การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs)

ราย 1,300 0.6703

ตวัชี้วดัที่ 3 : SME ไดร้บัการพฒันา/เพิม่มลูค่า/ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

ไม่นอ้ยกว่า 18,000 กิจการ

                523.1386

1. กระทรวงพาณิชย์ 9.3311

1.1 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 9.3311

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา

9.3311

กิจกรรม ส่งเสรมิความรูก้ารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่พฒันา ราย 500 9.3311

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  98.8319

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร                  58.3319

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  58.3319

กิจกรรม เพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs ราย 140                  58.3319

2.2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  40.5000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 (SMEs) และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

                 40.5000

กิจกรรม สรา้งและสนบัสนุน Startup เพือ่เขา้สู่ธุรกิจชวีวทิยาศาสตร์ กิจการ 8                  17.5000

กิจกรรม พฒันาอตุสาหกรรมและธุรกิจ SME เนน้ผลติภณัฑธ์รรมชาติ และ

ผลติภณัฑด์า้นสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล

กิจการ 30                  21.0000

กิจกรรม ใหบ้รกิารปรกึษาการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัเครื่องมอืแพทยโ์ดยใช ้

Common Submission Dossier Template (CSDT) หรอืการใหบ้รกิารปรกึษา

การจดัทาํระบบจดัการคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485

กิจการ 10 2.0000

3. กระทรวงสาธารณสุข                  13.4756

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา                  13.4756

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาตน้แบบสถานประกอบการแม่ข่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการ

ผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

                 13.4756

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุม่วสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME)

แห่ง 40                  13.4756
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กิจกรรม พฒันาศกัยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุม่วสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME)

แห่ง 40                  13.4756

4. กระทรวงอตุสาหกรรม 1.0000

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1.0000

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการ 5 1.0000

5. รฐัวสิาหกิจ                  12.5000

5.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                 12.5000

โครงการที่ 1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 12.5000

กิจกรรม พฒันานวตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม  (SMEs)

ราย 30                  12.5000

6. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 388.0000

6.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                 388.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 388.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุม่ท ัว่ไป มศีกัยภาพเพิม่ขึ้น กิจการ/

เครอืข่าย/งาน/

ผลติภณัฑ์

25,030/33/2/

1,250

                388.0000

ตวัชี้วดัที่ 4 : SME ไดร้บัการพฒันาการรวมกลุม่และเชื่อมโยงอตุสาหกรรมในรูปแบบคลสั

เตอรไ์ม่นอ้ยกว่า 58 กลุม่ 
                 36.3075

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                  36.3075

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม                  36.3075

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย

                 36.3075

กิจกรรม สรา้งและพฒันาเครอืข่ายและการรวมกลุม่อตุสาหกรรม กลุม่ 28                  36.3075

ตวัชี้วดัที่ 5 : SME สามารถสรา้งรายไดแ้ละขยายช่องทางการตลาดในประเทศ/ 

e-commerce ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ราย

                120.0400

1. กระทรวงพาณิชย์ 8.0400

1.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 8.0400

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 8.0400

กิจกรรม การขยายตลาดการคา้ดว้ย E-Commerce ราย 1,770 8.0400

2. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 112.0000

2.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                 112.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 112.0000

กิจกรรม ส่งเสรมิพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั SMEs ราย/ผลติภณัฑ์ 50,000/75,000                 112.0000

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : สง่เสรมิให ้SME ที่มีศกัยภาพใหม้ีความสามารถในการ

แข่งขนัไดม้ากข้ึน (Strong)

                355.0970

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรมเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถ

ในการแข่งขนั ไม่นอ้ยกว่า 3,000 กิจการ

                298.4648

1. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 285.3500

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

3.0000

กิจกรรม การปรบัปรุงผลติภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

ราย 50 3.0000

1.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                 281.0000

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

                281.0000

กิจกรรม สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย ราย 1,000                 281.0000

1.3 สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 1.3500

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

1.3500

กิจกรรม การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของ SME ดว้ยงานนวตักรรม

ดา้นรงัสี

กิจการ 40 1.3500

2. กระทรวงอตุสาหกรรม                  13.1148

2.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                  13.1148

โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครือ่งจกัรของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

                 13.1148

กิจกรรม จดทะเบยีนเครื่องจกัรและพรอ้มเขา้ถงึแหลง่ลงทุน ราย 500                  13.1148

ตวัชี้วดัที่ 2 : SME ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู/้สรา้งเครอืข่ายสามารถสรา้งและขยาย

โอกาสทางการตลาด ท ัง้ในและต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 1,000 กิจการ

                 56.6322

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  23.8682

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน                  23.8682

โครงการที่ 1 : โครงการจดันาํผูผ้ลติชิ้นส่วนอตุสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วน

อตุสาหกรรมระดบันานาชาติ

                 23.8682

กิจกรรม การจดันาํผูผ้ลติชิ้นส่วนอตุสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอตุสาหกรรม

ระดบันานาชาติ

ราย 80                  23.8682

2. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                  32.7640

2.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                  32.7640
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  32.7640

กิจกรรม ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SME ที่มศีกัยภาพใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนั

ไดม้ากขึ้น

ราย 1,000                  32.7640

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : พฒันาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิและการสง่เสรมิ 

SME (Ecosystem)

                328.5065

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการชดเชยดอกเบี้ยอย่างต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกว่า 26,000 ราย                  50.1730

1. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                  50.1730

1.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                  50.1730

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  50.1730

กิจกรรม ชดเชยดอกเบี้ยใหแ้ก่ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.)

ลา้นบาท 12,373.6240                  50.1730

ตวัชี้วดัที ่2 : การบรหิารจดัการงานส่งเสรมิ SME มปีระสทิธภิาพมากขึ้น                 278.3335

1. กระทรวงพาณิชย์ 6.8680

1.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 6.8680

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 6.8680

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพวชิาชพีบญัชไีทยสู่สากล ราย 3,200 6.8680

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4.0000

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 4.0000

โครงการที่ 1 : โครงการจดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจ

นวตักรรมรายใหม่ (Startup)

4.0000

กิจกรรม พฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกิจนวตักรรม

รายใหม่

เรื่อง 2 4.0000

3. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 267.4655

3.1 กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน (กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)                 267.4655

โครงการที ่1 : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 267.4655

กิจกรรม จดัทาํแผน พฒันาฐานขอ้มลูและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนการ

สง่เสรมิ SMEs

เรื่อง/ราย 3/150,000                 267.4655
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้ไม่นอ้ยกว่า 45,000 ลา้นบาท 

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Startup) 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สรา้งและพฒันา SME ใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม/มูลค่าเพิ่มสูง ไม่นอ้ยกว่า 7,000 กจิการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการบ่มเพาะและสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจิเทคโนโลยนีวตักรรม 90,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 90,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 90,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 90,000,000            บาท

30,000,000            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 30,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 30,000,000            บาท

80,273,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 80,273,600            บาท

80,273,600            บาท

88,912,200 บาท

1. งบลงทุน 78,912,200            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 78,912,200            บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 78,912,200            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 19,986,000            บาท

(1) ค่าตกแต่งหอ้งปฏบิตัิการถ่ายทอดเทคโนโลยปีระยุกตสู่์ SME 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 3 ชัน้ 19,986,000            บาท

สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกจิ

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

รฐัวิสาหกจิ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการพฒันาตลาดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยสูีว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 58,926,200            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระยุกตสู่์ SME 

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 หลงั 58,926,200            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 74,900,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,973,800            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 58,926,200            บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000 บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000            บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 139,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 139,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ 139,000,000           บาท

255,000,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 255,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการพฒันาย่านธุรกิจนวตักรรมรายใหม ่(Startup district) 53,280,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายเพือ่การพฒันาพื้นทีส่่งเสริมการออกแบบและพฒันานวตักรรม

(Co-working space) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 30 แห่ง 171,720,000           บาท

100,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 100,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัตัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจในสถาบนัอดุมศึกษา 100,000,000           บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ศูนยบ่์มเพาะ/พื้นที่ในการพฒันาแนวคิดธุรกจินวตักรรมรายใหม่

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ไม่นอ้ยกว่า 110 ศูนย/์แหง่

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

206



288,280,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 288,280,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ 288,280,000           บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผูเ้รยีนอาชีวศึกษา 58,336,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 58,336,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุม่ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 58,336,000            บาท

573,627,900           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 573,627,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการพฒันาศูนยแ์นวความคิดสู่ธุรกิจนวตักรรมรายใหม่

(Idea to Startup Development Center : I2S) 257,512,900           บาท

2) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการสนบัสนุนเพือ่เร่งการเติบโตของธุรกิจนวตักรรมรายใหม่

สาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 279,340,000           บาท

3) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการพฒันาศูนยส่์งเสริมและสรา้งความเขม้แขง็ใหศู้นยว์จิยั

และพฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย (Company R&D Center - CRDC) 36,775,000 บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : สง่เสรมิให ้SME กลุ่มทัว่ไป (Regular) ใหม้ีศกัยภาพ

และผลติภาพมากข้ึน และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงกระบวนการผลติและการดําเนินธุรกจิใหม้ีประสทิธิภาพ

ไม่นอ้ยกว่า 10,000 กจิการ

กระทรวงพาณิชย ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม 82,936,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 82,936,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลกี 22,040,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัธุรกิจใหบ้ริการโลจสิติกสไ์ทยสู่สากล 10,831,200            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาธุรกิจบริการไทยภายใต ้AFAS 10,500,000            บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งธรรมาภบิาลธุรกิจไทย 2,500,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : นกัเรยีน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็น SME รุ่นใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 34,000 ราย

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ที่มกีารเติบโตสูง (Innovative Startup)

ตวัช้ีวดัที่ 4 : จาํนวนธุรกจินวตักรรมรายใหม่ที่พรอ้มเติบโต ไม่นอ้ยกว่า 100 กจิการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
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5) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งสงัคมผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Society) 16,500,000            บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 20,564,900            บาท

1,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,500,000              บาท

10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000            บาท

3,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งจติสาํนึก เพือ่เพิม่ผลติภาพบุคลากรและองคก์ร

ภาคการผลติสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 3,000,000              บาท

352,184,600           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 352,184,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 39,033,000            บาท

37,544,200            บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป 40,411,300            บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมฮาลาล 7,697,200              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 19,277,000            บาท

13,691,500            บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องมอืและอปุกรณ์การแพทย์ 15,780,400            บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ 54,704,200            บาท

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนธุรกจิใหผู้ป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทยดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการ

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใหส้ามารถเขา้ถงึ

การใชว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่เหมาะสม

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสแ์ละอปุกรณ์โทรคมนาคม
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9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมไบโอชีวภาพ 14,648,900            บาท

57,102,200            บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและสนบัสนุนปจัจยัทีเ่อื้อต่อการประกอบการธุรกิจ 7,739,700              บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัและใชป้ระโยชนจ์ากดจิทิลั 44,555,000            บาท

1,200,800 บาท

1. งบดําเนินงาน 1,200,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,200,800              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,200,800              บาท

9,331,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,331,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา 9,331,100              บาท

59,109,100 บาท

1. งบดําเนินงาน 10,541,900            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,541,900            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 42,900                 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 122,400                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 854,200                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 90,000                 บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,425,200              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,892,800              บาท

(7) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 265,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบุคลากรช่วยปฏบิตัิงาน 1,020,000              บาท

(9) วสัดุสาํนกังาน 217,000                บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : SME เขา้ถงึขอ้มูล องคค์วามรูท้ี่สาํคญัในการประกอบธุรกจิ ไม่นอ้ยกว่า 13,000 กจิการ

กระทรวงยุติธรรม

กรมบงัคบัคดี

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นกฎหมายเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

ใหผู้ป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ตวัช้ีวดัที่ 3 : SME ไดร้บัการพฒันา/เพิ่มมูลค่า/ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร

ไม่นอ้ยกว่า 18,000 กจิการ

กระทรวงพาณิชย ์

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร

โครงการ : โครงการเพิ่มคุณภาพผลติภณัฑว์ิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

10) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอตุสาหกรรม
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(10) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 49,300                 บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 2,563,100              บาท

2. งบลงทุน 35,340,000            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 35,340,000            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 35,340,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 35,340,000            บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 840,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เครื่องวดัความดนัสาํหรบัแกว้บรรจภุณัฑ ์พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(3) เครื่องขดัผวิแกว้แบบอตัโนมตัิ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(4) ชดุเครื่องทดสอบถงุมอืยางมาตรฐาน EN 388 และ EN 420 พรอ้มอปุกรณ์ 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 14,000,000            บาท

(5) ชดุเครื่องมอืทดสอบความปลอดภยัของถงุมอืยางทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร 16,000,000            บาท

พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ

3. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการพฒันาผลติภณัฑเ์ซรามกิ

เพือ่การส่งออกของผูป้ระกอบการกลุม่จงัหวดัภาคกลาง 3,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 9,450,000              บาท

1) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอาหารแปรรูป

ตามมาตรฐานเพือ่การส่งออก 9,450,000              บาท

40,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 40,500,000            บาท

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ
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13,475,600 บาท

1. งบดําเนินงาน 13,475,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,475,600            บาท

(1) โครงการพฒันาตน้แบบสถานประกอบการแมข่่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการ

ผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่สากล 13,475,600            บาท

1,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและขยายฐานองคค์วามรูก้ารเพิม่ผลติภาพ

เพือ่การเติบโตอย่างย ัง่ยนื 1,000,000              บาท

รฐัวิสาหกจิ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 12,500,000 บาท

1. งบลงทุน 2,500,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 2,500,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,500,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,500,000              บาท

(1) เครื่องสแกน 3 มติิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(2) เครื่องพมิพฉ์ลากบรรจภุณัฑ ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000            บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 388,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 388,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุม่ท ัว่ไปมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 388,000,000           บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

โครงการ : โครงการพฒันาตน้แบบสถานประกอบการแม่ข่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการ

ผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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36,307,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 36,307,500            บาท

36,307,500            บาท

8,040,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,040,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขยายตลาดการคา้ดว้ย e-Commerce 8,040,000              บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 112,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 112,000,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสริมพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั SME 112,000,000           บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : สง่เสรมิให ้SME ที่มีศกัยภาพใหม้ีความสามารถ

ในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน (Strong)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรมเพื่อยกระดบัขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัไม่นอ้ยกว่า 3,500 กจิการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวิทยา 3,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 300,000                บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 300,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ตวัช้ีวดัที่ 5 : SME สามารถสรา้งรายไดแ้ละขยายช่องทางการตลาดในประเทศ/ e-commerce 

ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ราย

กระทรวงพาณิชย ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม

ตวัช้ีวดัที่ 4 : SME ไดร้บัการพฒันาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงอตุสาหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร ์

ไม่นอ้ยกว่า 58 กลุ่ม

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาเครือข่ายและการรวมกลุม่อตุสาหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร์
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2) เงนิอดุหนุนเพือ่การปรบัปรุงผลติภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 2,700,000              บาท

281,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 281,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 281,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 281,000,000           บาท

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี 1,350,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,350,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,350,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,350,000              บาท

13,114,800 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,114,800 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครื่องจกัรของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 13,114,800            บาท

23,868,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 23,868,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายจดันาํผูผ้ลติชิ้นส่วนอตุสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอตุสาหกรรม

ระดบันานาชาติ 23,868,200            บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 32,764,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 32,764,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME ทีม่ศีกัยภาพใหม้คีวามสามารถ

ในการแข่งขนัไดม้ากขึ้น 32,764,000            บาท

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

โครงการ : โครงการเร่งรดัการจดทะเบียนเครื่องจกัรของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : SME ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู/้สรา้งเครอืข่ายสามารถสรา้งและขยายโอกาส

ทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 1,000 กจิการ

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน

โครงการ : โครงการจดันําผูผ้ลติช้ินสว่นอตุสาหกรรมไทยร่วมงานแสดง

ช้ินสว่นอตุสาหกรรมระดบันานาชาติ

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.4 : พฒันาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิ

และการสง่เสรมิ SME (Ecosystem)

ตวัช้ีวดั 1 : SME ที่ไดร้บัการชดเชยดอกเบี้ยอย่างต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกว่า 26,000 ราย

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 50,173,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 50,173,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายชดเชยดอกเบี้ยใหแ้ก่ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 50,173,000            บาท

6,868,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,868,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพวชิาชีพบญัชีไทยสู่สากล 6,868,000              บาท

4,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 4,000,000              บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน

โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 267,465,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 267,465,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายจดัทาํแผน พฒันาฐานขอ้มลูและสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ตามแผนการส่งเสริม SME 267,465,500           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : การบรหิารจดัการงานสง่เสรมิ SME มีประสทิธิภาพมากข้ึน

กระทรวงพาณิชย ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

โครงการ : โครงการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการจดัทําขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิ

นวตักรรมรายใหม่ (Startup)

กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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