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1. วตัถปุระสงค ์ 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่  ำเนินกำร : ท ัว่ประเทศ

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มคีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรประกอบธุรกจิ สำมำรถสรำ้งสรรค์
สนิคำ้และบรกิำรทีม่คุีณภำพ ไดม้ำตรฐำน มมีูลค่ำสูง และแข่งขนัไดท้ ัง้ตลำดในประเทศและตลำดโลก
โดยสำมำรถสรำ้งมูลค่ำทำงเศรษฐกจิทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิของ SME ไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 90,000 ลำ้นบำท
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพือ่จะบรรลเุป้ำหมำยสดัส่วนมูลค่ำผลติภณัฑม์วลรวมของ SME 

ต่อผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศใหสู้งขึ้นเป็นไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 45 ภำยในปี พ.ศ. 2564 ตำมเป้ำหมำย
ของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านักนายกรฐัมนตรี
  1) ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รฐัวิสาหกจิ 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

แผนงานบูรณาการสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3,554,587,300               

3,810,413,400               

เพือ่สนบัสนุนใหว้สิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ไดร้บักำรพฒันำใหม้คีวำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัมำกขึ้น โดยจดัใหม้กีำรส่งเสรมิ สนบัสนุน และใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสมในแต่ละระดบั
กำรเตบิโตทำงธุรกจิ สรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ (Startup) ใหส้ำมำรถพฒันำควำมคิดรเิริ่ม
สรำ้งสรรค ์สู่กำรประกอบธุรกจิไดจ้รงิ และเริ่มตน้ธุรกจิไดอ้ย่ำงเขม็แขง็  พฒันำ SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular)

ใหไ้ดร้บักำรปรบัปรุงประสทิธิภำพธุรกจิ สรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหก้บัสนิคำ้และบรกิำร ส่งเสรมิกำรรวมกลุม่
ในรูปแบบคลสัเตอร ์ รวมท ัง้ยกระดบั SME กลุม่ทีม่ศีกัยภำพ (Strong) ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ระดบัสำกล มกีำรใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในกำรประกอบธุรกจิมำกขึ้น ไดร้บัโอกำสในกำรเขำ้สู่
ตลำดสำกล ตลอดจนพฒันำปจัจยัแวดลอ้มทีส่นบัสนุนส่งเสรมิ SME มปีระสทิธิภำพมำกขึ้น 
เพือ่ให ้SME เป็นพลงัขบัเคลือ่นทำงเศรษฐกจิของประเทศใหไ้ด ้

2.1 กลุม่เป้ำหมำย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 
      1) กลุม่ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
      2) กลุม่ผูม้คีวำมสนใจเริ่มตน้ประกอบธุรกจิ ท ัง้บคุคลท ัว่ไป นกัศึกษำ



6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ
6.1 เป้าหมายที่ 1  SME ไดร้บัการยกระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 3,810,413,400          บาท

6.1.1 ตวัชี้วดัที ่1 SME ทีไ่ดร้บักำรพฒันำ สำมำรถสรำ้งมูลค่ำทำงเศรษฐกจิได ้
ไม่นอ้ยกวำ่ 90,000 ลำ้นบำท

3,810,413,400        บำท

6.1.1.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 สรา้งและพฒันาวิสาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการรายใหม่ 
(Startup)

1,266,538,900          บาท

ตวัชี้วดัที ่1 นกัเรียน/นกัศึกษำไดร้บักำรเตรียมควำมพรอ้มสู่กำรเป็น SME รุ่นใหม่ 
ไม่นอ้ยกวำ่ 34,000 รำย/คน

64,836,000           บำท

ตวัชี้วดัที ่2 สรำ้งและพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทีม่มีูลค่ำเพิ่มสูง
ไม่นอ้ยกวำ่ 7,800 รำย/กจิกำร

857,736,400          บำท

ตวัชี้วดัที ่3 โครงสรำ้งพื้นฐำนทีส่  ำคญัในกำรสรำ้งและพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบกำรรำย
ใหม่ไดร้บักำรพฒันำ ไม่นอ้ยกวำ่ 160 ศูนย/์แห่ง

232,966,500          บำท

ตวัชี้วดัที ่4 ธุรกจินวตักรรมรำยใหม่ทีม่ศีกัยภำพไดร้บักำรส่งเสริมใหส้ำมำรถเตบิโตได ้
ไม่นอ้ยกวำ่ 100 รำย/กจิกำร

95,000,000           บำท

ตวัชี้วดัที ่5 งำนสนบัสนุนกำรพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบกำรรำยใหม่มปีระสทิธภิำพ 16,000,000           บำท
6.1.1.2 แนวทางการด าเนินงานที่ 2 สง่เสริม SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน และ
ใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

1,086,165,100          บาท

ตวัชี้วดัที ่1 SME ไดร้บักำรพฒันำผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รำ้งมูลค่ำเพิ่มได ้
ไม่นอ้ยกวำ่ 5,800 รำย/กจิกำร

196,405,500          บำท

ตวัชี้วดัที ่2 SME ไดร้บักำรพฒันำประสทิธภิำพ/ผลติภำพในกำรประกอบธุรกจิ ไม่นอ้ยกวำ่ 32,000
 รำย/กจิกำร

648,745,900          บำท

ตวัชี้วดัที ่3 SME ไดร้บักำรพฒันำใหไ้ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้และบริกำร ไม่นอ้ยกวำ่ 115 
รำย /กจิกำร

34,390,600           บำท

ตวัชี้วดัที ่4 SME ไดร้บักำรพฒันำกำรรวมกลุม่และเชื่อมโยงอตุสำหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร ์
ไม่นอ้ยกวำ่ 44 กลุม่/คลสัเตอร์

82,553,800           บำท

ตวัชี้วดัที ่5 SME ไดร้บักำรส่งเสริมดำ้นกำรตลำด ไม่นอ้ยกวำ่ 52,000 รำย/กจิกำร 120,956,400          บำท
ตวัชี้วดัที ่6 SME กลุม่ Turn Around ไดร้บักำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรฟ้ืนฟูธุรกจิ 
ไม่นอ้ยกวำ่ 2,500 รำย/กจิกำร

3,112,900            บำท

6.1.1.3 แนวทางการด าเนินงานที่ 3 สง่เสริม SME ที่มีศกัยภาพ (Strong) ใหมี้ความสามารถในการ
แข่งขนัไดม้ากข้ึน

1,028,935,500          บาท

ตวัชี้วดัที ่1 SME ไดร้บักำพฒันำเทคโนโลยขี ัน้สูงและนวตักรรมเพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิ่มได ้
ไม่นอ้ยกวำ่ 2,000 รำย/กจิกำร

810,118,700          บำท

ตวัชี้วดัที ่2 SME ไดร้บักำรพฒันำใหไ้ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนระดบัสำกล 
ไม่นอ้ยกวำ่ 400 รำย/กจิกำร

64,183,500           บำท

ตวัชี้วดัที ่3 SME ไดร้บักำรส่งเสริมกำรสรำ้งและขยำยโอกำสทำงกำรตลำดในระดบัสำกล 
ไม่นอ้ยกวำ่ 5,600 รำย/กจิกำร

154,633,300          บำท



6.1.1.4 แนวทางการด าเนินงานที่ 4 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิเพื่อการสง่เสริม
 SME (Ecosystem)

428,773,900             บาท

ตวัชี้วดัที ่1 ระบบสนบัสนุนขอ้มูลทีส่  ำคญัส ำหรบักำรประกอบธุรกจิของ SME ไดร้บักำรพฒันำ ไม่
นอ้ยกวำ่ 180,000 รำย

129,307,600          บำท

ตวัชี้วดัที ่2 พฒันำผูใ้หบ้ริกำร SME ใหส้นบัสนุนกำรส่งเสริม SME ใหเ้กดิประสทิธภิำพ 
ไม่นอ้ยกวำ่ 9,000 รำย

26,000,100           บำท

ตวัชี้วดัที ่3 งำนบริหำรจดักำรงำนส่งเสริม SME 273,466,200          บำท



7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 45.7479         59.0035         1,237.2200      2,468.4420      3,810.4134      

ส านักนายกรฐัมนตรี -               -               56.5000      -               56.5000      

1. ส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์าร
มหาชน)

-             -             56.5000     -             56.5000     

โครงกำร : โครงกำรฐำนขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิ
สรำ้งสรรค์

-                  -                  16.5000         -                  16.5000         

โครงกำร : โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มนกัเรยีน/

นกัศึกษำสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรสรำ้งสรรครุ่์นใหม่
-                  -                  3.0000           -                  3.0000           

โครงกำร : โครงกำรพฒันำศกัยภำพและสรำ้งโอกำส
ทำงธุรกจิแก่ผูป้ระกอบกำรธุรกจิสรำ้งสรรค์

-                  -                  34.0000         -                  34.0000         

โครงกำร : โครงกำรเพิม่ผลติภำพผูสู้งอำยุวยัตน้ -                  -                  3.0000           -                  3.0000           

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13.4196      -               -               -               13.4196      

1. กรมสง่เสรมิการเกษตร 9.0196        -               -               -               9.0196        

โครงกำร : โครงกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัสนิคำ้เกษตรแปรรูป

9.0196           -                  -                  -                  9.0196           

2. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 4.4000        -               -               -               4.4000        

โครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่ผูผ้ลติสนิคำ้
เกษตรในสถำบนัเกษตรกร

4.4000           -                  -                  -                  4.4000           

กระทรวงพาณิชย์ -               -               -               239.3473     239.3473     

1. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา -               -               -               45.6742      45.6742      

โครงกำร : โครงกำรยกระดบัศกัยภำพกำรแขง่ขนั
ผูป้ระกอบกำร SMEs ดว้ยทรพัยส์นิทำงปญัญำ
และนวตักรรม

-                  -                  -                  45.6742         45.6742         

2. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ -               -               -               113.5212     113.5212     

โครงกำร : โครงกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำร SME 

สู่ผูป้ระกอบกำรทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม 
(Smart Enterprise)

-                  -                  -                  113.5212        113.5212        

3. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ -               -               -               80.1519      80.1519      

โครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภำพ
ผูป้ระกอบกำร SMEs สู่ตลำดสำกล

-                  -                  -                  80.1519         80.1519         

กระทรวงยตุิธรรม 3.1129        -               -               -               3.1129        

1. กรมบงัคบัคดี 3.1129        -               -               -               3.1129        

โครงกำร : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและ
ใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกฎหมำย

3.1129           -                  -                  -                  3.1129           

          หน่วย : ลำ้นบำท 

หน่วยงาน งบรายจา่ย



งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลำ้นบำท 

หน่วยงาน งบรายจา่ย

กระทรวงแรงงาน 5.0383        -               -               47.9000      52.9383      

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -               -               -               47.9000      47.9000      

โครงกำร : โครงกำรเพิม่ผลติภำพแรงงำนสู่ SME 4.0

 (STEM Workforce Towards SME 4.0)

-                  -                  -                  47.9000         47.9000         

2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 5.0383        -               -               -               5.0383        

โครงกำร : โครงกำรสถำนประกอบกจิกำรขนำดกลำง
และขนำดย่อมปลอดภยั สรำ้งเสรมิเศรษฐกจิไทย

5.0383           -                  -                  -                  5.0383           

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 11.0185      36.8650      974.0000     599.3000     1,621.1835   

1. ส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -               -               -               590.0000     590.0000     

โครงกำร : โครงกำรพฒันำธุรกจินวตักรรมเกดิใหมท่ี่
มกีำรเตบิโตสูง (Innovative Startup)

-                  -                  -                  590.0000        590.0000        

2. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 11.0185      36.8650      2.0000        9.3000        59.1835      

โครงกำร : โครงกำรเพิม่คุณภำพผลติภณัฑ์
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)

11.0185         36.8650         2.0000           9.3000           59.1835         

3. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ -               -               745.3360     -               745.3360     

โครงกำร : โครงกำรสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยี
ของอตุสำหกรรมไทย (Innovation and 

Technology Assistance Program : ITAP)

-                  -                  620.0000        -                  620.0000        

โครงกำร : โครงกำรสรำ้งผูป้ระกอบกำรธุรกจิ
นวตักรรมใหม ่(Startup Voucher)

-                  -                  80.0000         -                  80.0000         

โครงกำร : โครงกำรสรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำร
ใหมด่ำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

-                  -                  8.0000           -                  8.0000           

โครงกำร : โครงกำรพฒันำทกัษะกำรสรำ้งนวตักรรม
ดจิทิลัเพือ่นกัศึกษำฝึกงำนธุรกจิเริ่มตน้

-                  -                  3.5000           -                  3.5000           

โครงกำร : โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถ
ของศูนยบ์่มเพำะและพฒันำนกัลงทนุเพือ่ธุรกจิ
และนวตักรรมใหม่

-                  -                  7.0000           -                  7.0000           

โครงกำร : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ
และกำรประกอบธุรกจิของวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SME) ดว้ยเทคโนโลยกีำรออกแบบ
เชงิวศิวกรรมและเทคโนโลยี

-                  -                  6.5000           -                  6.5000           

โครงกำร : โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรวจิยัและ
พฒันำผลติภณัฑฮ์ำลำลของอตุสำหกรรมไทย

-                  -                  20.3360         -                  20.3360         



งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลำ้นบำท 

หน่วยงาน งบรายจา่ย

4. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ

-               -               14.0000      -               14.0000      

โครงกำร : โครงกำรพฒันำกลไกสนบัสนุน
ควำมสำมำรถ (SME) ดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

-                  -                  10.0000         -                  10.0000         

โครงกำร : โครงกำรจดัท ำขอ้เสนอนโยบำยและระบบ
ขอ้มลูเพือ่ส่งเสรมิวสิำหกจิเริ่มตน้ (Startup)

-                  -                  4.0000           -                  4.0000           

5. สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ -               -               12.3640      -               12.3640      

โครงกำร : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่อตุสำหกรรม 
4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีำตรวทิยำ

-                  -                  12.3640         -                  12.3640         

6. สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีรแ์หง่ชาติ 
(องคก์ารมหาชน)

-               -               6.0500        -               6.0500        

โครงกำร : โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SME) ดว้ยงำนนวตักรรมดำ้นรงัสี

-                  -                  6.0500           -                  6.0500           

7. ส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) -               -               133.0000     -               133.0000     

โครงกำร : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยี
และนวตักรรมดำ้นรูปแบบธุรกจิ

-                  -                  133.0000        -                  133.0000        

8. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์าร
มหาชน)

-               -               61.2500      -               61.2500      

โครงกำร : โครงกำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำน
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)

และอตุสำหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภำพ

-                  -                  26.7000         -                  26.7000         

โครงกำร : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรรำยใหม ่
(Startup) ดำ้นชวีวทิยำศำสตร์

-                  -                  34.5500         -                  34.5500         

กระทรวงศึกษาธิการ -               -               125.0000     58.3360      183.3360     

1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -               -               -               58.3360      58.3360      

โครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีอสิระ
ในกลุม่ผูเ้รยีนอำชวีศึกษำ

-                  -                  -                  58.3360         58.3360         

2. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -               -               125.0000     -               125.0000     

โครงกำร : โครงกำรจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพำะวสิำหกจิ -                  -                  125.0000        -                  125.0000        

กระทรวงสาธารณสขุ 13.1586      0.8960        -               -               14.0546      

1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13.1586      0.8960        -               -               14.0546      

โครงกำร : โครงกำรยกระดบัคุณภำพมำตรฐำน
ผลติภณัฑอ์ำหำรทีบ่รรจใุนภำชนะพรอ้มจ ำหน่ำย 
ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรผลติอำหำรขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs)

13.1586         0.8960           -                  -                  14.0546         



งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลำ้นบำท 

หน่วยงาน งบรายจา่ย

กระทรวงอตุสาหกรรม -               8.9625        41.0000      516.1256     566.0881     

1. ส านักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม -               -               11.0000      -               11.0000      

โครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำวสิำหกจิขนำด
กลำงและขนำดย่อม

-                  -                  11.0000         -                  11.0000         

2. กรมโรงงานอตุสาหกรรม -               -               -               13.0699      13.0699      

โครงกำร : โครงกำรเร่งรดักำรจดทะเบยีนเครื่องจกัร
ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

-                  -                  -                  13.0699         13.0699         

3. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -               8.9625        30.0000      503.0557     542.0182     

โครงกำร : โครงกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิให ้
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

-                  8.9625           30.0000         280.0736        319.0361        

โครงกำร : โครงกำรสรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำร
ใหมเ่ชงิสรำ้งสรรคแ์ละนวตักรรม

-                  -                  -                  60.6764         60.6764         

โครงกำร : โครงกำรเพิม่ศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อมใหเ้ขำ้สู่อตุสำหกรรม 4.0

-                  -                  -                  132.1356        132.1356        

โครงกำร : โครงกำรพฒันำปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ
กำรประกอบธุรกจิ

-                  -                  -                  30.1701         30.1701         

รฐัวิสาหกจิ -               12.2800      40.7200      -               53.0000      

1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย

-               12.2800      40.7200      -               53.0000      

โครงกำร : โครงกำรจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมกำร
ออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs)

-                  12.2800         10.7200         -                  23.0000         

โครงกำร : โครงกำรพฒันำตลำดวทิยำศำสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สู่วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)

-                  -                  30.0000         -                  30.0000         

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน -               -               -               1,007.4331   1,007.4331   

1. กองทนุสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม -               -               -               1,007.4331   1,007.4331   

โครงกำร : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม

-                  -                  -                  1,007.4331      1,007.4331      



8. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามหน่วยงาน 
(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 



9. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลำ้นบำท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น               3,810.4134

เป้าหมายที่ 1 :  SME ไดร้บัการยกระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั               3,810.4134

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้
ไม่นอ้ยกว่า 90,000 ลา้นบาท

           3,810.4134

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สรา้งและพฒันาวิสาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการ
รายใหม่ (Startup)

              1,266.5389

ตวัชี้วดัที ่1 : นกัเรยีน/นกัศึกษำไดร้บักำรเตรยีมควำมพรอ้มสู่กำรเป็น SME รุ่นใหม ่
ไมน่อ้ยกวำ่ 34,000 รำย/คน

                 64.8360

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                    3.0000

1.1 ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน)                    3.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษำสู่กำรเป็น
ผูป้ระกอบกำรสรำ้งสรรครุ่์นใหม่

                   3.0000

กจิกรรม กำรเตรยีมควำมพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษำสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร
สรำ้งสรรครุ่์นใหม่

คน 500                    3.0000

2. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                    3.5000

2.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                    3.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำทกัษะกำรสรำ้งนวตักรรมดจิทิลัเพือ่นกัศึกษำฝึกงำน
ธุรกจิเริ่มตน้

                   3.5000

กจิกรรม พฒันำทกัษะกำรสรำ้งนวตักรรมดจิทิลั รำย 75                    3.5000

3. กระทรวงศึกษำธกิำร                  58.3360

3.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ                  58.3360

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอำชวีศึกษำ                  58.3360

กจิกรรม ส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอำชวีศึกษำ คน 4,160                  58.3360

ตวัชี้วดัที ่2 : สรำ้งและพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบกำรรำยใหมท่ีม่มีลูค่ำเพิม่สูง
ไมน่อ้ยกวำ่ 7,800 รำย/กจิกำร

                857.7364

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                    3.0000

1.1 ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน)                    3.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ผลติภำพผูสู้งอำยุวยัตน้                    3.0000

กจิกรรม กำรเพิม่ผลติภำพผูสู้งอำยุวยัตน้ คน 3,000                    3.0000

2. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                 652.5500

2.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                 590.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำธุรกจินวตักรรมเกดิใหมท่ีม่กีำรเตบิโตสูง 
(Innovative Startup)

                590.0000

กจิกรรม กำรส่งเสรมิและพฒันำหลกัสูตรกำรเป็นผูป้ระกอบกำร คน 30,000                 180.0000

กจิกรรม กำรพฒันำย่ำนธุรกจินวตักรรมรำยใหม ่(Startup district) แห่ง 30                  75.0000

เป้าหมาย งบประมาณ



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

กจิกรรม กำรพฒันำศูนยพ์ฒันำแนวควำมคดิสู่ธุรกจินวตักรรมรำยใหม ่
(Idea to Startup Development Center: I2S)

ศูนย์ 30                 200.0000

กจิกรรม กำรพฒันำศูนยส่์งเสรมิกำรวจิยัและพฒันำของภำคเอกชน
เพือ่สนบัสนุนธุรกจินวตักรรมรำยใหม ่(Company R&D Center – CRDC)

ศูนย์ 10                  95.0000

กจิกรรม Startup Thailand 2018 คน 40,000                  40.0000

2.2 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                    8.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำรใหมด่ำ้นเทคโนโลยี
และนวตักรรม

                   8.0000

กจิกรรม สรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำรใหมด่ำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม กจิกำร 30                    8.0000

2.3 ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                  20.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดำ้นรูปแบบธุรกจิ

                 20.0000

กจิกรรม กำรเร่งสรำ้งและพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้ ธุรกจิ 100                  20.0000

2.4 ศูนยค์วำมเป็นเลศิดำ้นชวีวทิยำศำสตร ์(องคก์ำรมหำชน)                  34.5500

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรรำยใหม ่(Startup) 

ดำ้นชวีวทิยำศำสตร์
                 34.5500

กจิกรรม สรำ้งและสนบัสนุน Startup เพือ่เขำ้สู่ธุรกจิชวีวทิยำศำสตร์ กจิกำร 20                  34.5500

3. กระทรวงอตุสำหกรรม                  60.6764

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  60.6764

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำรใหมเ่ชงิสรำ้งสรรค์
และนวตักรรม

                 60.6764

กจิกรรม สรำ้งและพฒันำผูป้ระกอบกำรใหม้ศีกัยภำพเขำ้สู่อตุสำหรกรรม 4.0 คน/กจิกำร 900/70                  60.6764

4. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 141.5100

4.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 141.5100

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 141.5100

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันำผูป้ระกอบกำรใหม่ รำย/กจิกำร 10,000/3,000                 141.5100

ตวัชี้วดัที ่3 : โครงสรำ้งพื้นฐำนทีส่  ำคญัในกำรสรำ้งและพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้และ
ผูป้ระกอบกำรรำยใหมไ่ดร้บักำรพฒันำ ไมน่อ้ยกวำ่ 160 ศูนย/์แห่ง

                232.9665

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  93.0000

1.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                    5.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถของศูนยบ์่มเพำะ
และพฒันำนกัลงทนุเพือ่ธุรกจิและนวตักรรมใหม่

                   5.0000

กจิกรรม ยกระดบัขดีควำมสำมำรถของศูนยบ์่มเพำะเพือ่ใหบ้รกิำร
แก่ผูป้ระกอบกำรใหม่

หน่วย 5                    5.0000



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                  88.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดำ้นรูปแบบธุรกจิ

                 88.0000

กจิกรรม กำรพฒันำย่ำนนวตักรรมวสิำหกจิเริ่มตน้ 
และกำรพฒันำรำยอตุสำหกรรม

พื้นที่ 5                  88.0000

2. กระทรวงศึกษำธกิำร                 125.0000

2.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ                 125.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพำะวสิำหกจิ                 125.0000

กจิกรรม สนบัสนุนศูนยบ์่มเพำะวสิำหกจิและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำกผลงำนวจิยัของสถำบนัอดุมศึกษำ

ศูนย/์รำย 85/250                 125.0000

3. กระทรวงอตุสำหกรรม                  14.9665

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  14.9665

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหว้สิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม

                 14.9665

กจิกรรม ขบัเคลือ่นศูนยอ์อกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์ แห่ง 1                  14.9665

ตวัชี้วดัที ่4 : ธุรกจินวตักรรมรำยใหมท่ีม่ศีกัยภำพไดร้บักำรส่งเสรมิใหส้ำมำรถเตบิโตได ้ไม่
นอ้ยกวำ่ 100 รำย/กจิกำร

                 95.0000

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  95.0000

1.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                  80.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งผูป้ระกอบกำรธุรกจินวตักรรมใหม ่
(Startup Voucher)

                 80.0000

กจิกรรม สรำ้งผูป้ระกอบกำรธุรกจิเทคโนโลยนีวตักรรม กจิกำร 80                  80.0000

1.2 ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                  15.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดำ้นรูปแบบธุรกจิ

                 15.0000

กจิกรรม กำรส่งเสรมิวสิำหกจิเริ่มตน้สู่ตลำดต่ำงประเทศ รำย 20                  15.0000

ตวัชี้วดัที ่5 : งำนสนบัสนุนกำรพฒันำวสิำหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบกำรรำยใหม่
มปีระสทิธภิำพ

                 16.0000

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  16.0000

1.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                    2.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถของศูนยบ์่มเพำะ
และพฒันำนกัลงทนุเพือ่ธุรกจิและนวตักรรมใหม่

                   2.0000

กจิกรรม พฒันำนกัลงทนุเพือ่ธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ คน 25                    2.0000



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชำติ                    4.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัท ำขอ้เสนอนโยบำยและระบบขอ้มลู
เพือ่ส่งเสรมิวสิำหกจิเริ่มตน้ (Startup)

                   4.0000

กจิกรรม พฒันำขอ้เสนอเชงินโยบำยเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบกำรธุรกจินวตักรรม
รำยใหม่

เรื่อง 2                    4.0000

1.3 ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                  10.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดำ้นรูปแบบธุรกจิ

                 10.0000

กจิกรรม กำรพฒันำบคุลำกรดำ้นส่งเสรมิวสิำหกจิเริ่มตน้ รำย 50                  10.0000

แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : สง่เสรมิ SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน 
และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

              1,086.1651

ตวัชี้วดัที ่1 : SME ไดร้บักำรพฒันำผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รำ้งมลูค่ำเพิม่ได ้
ไมน่อ้ยกวำ่ 5,800 รำย/กจิกำร

                196.4055

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                  34.0000

1.1 ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน)                  34.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพและสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิแก่ผูป้ระกอบกำร
ธุรกจิสรำ้งสรรค์

                 34.0000

กจิกรรม กำรพฒันำศกัยภำพและสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิ
แก่ผูป้ระกอบกำรธุรกจิสรำ้งสรรค์

คน 3,000                  34.0000

2. กระทรวงพำณิชย์                  11.7525

2.1 กรมทรพัยส์นิทำงปญัญำ                  11.7525

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัศกัยภำพกำรแขง่ขนัผูป้ระกอบกำร SMEs 

ดว้ยทรพัยส์นิทำงปญัญำและนวตักรรม
                 11.7525

กจิกรรม ส่งเสรมิควำมรูก้ำรใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูทรพัยส์นิทำงปญัญำ
เพือ่พฒันำสนิคำ้

รำย 600                  11.7525

3. กระทรวงอตุสำหกรรม                 106.7730

3.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                 106.7730

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหว้สิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม

                106.7730

กจิกรรม สรำ้งมลูค่ำเศรษฐกจิเชงิสรำ้งสรรค์ กจิกำร/
ผลติภณัฑ์

295/

530

                106.7730

4. รฐัวสิำหกจิ                  23.0000

4.1 สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
(สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย)

                 23.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมกำรออกแบบบรรจภุณัฑ์
เพือ่วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)

                 23.0000

กจิกรรม พฒันำนวตักรรมกำรออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม  (SMEs)

รำย 40                  23.0000



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

5. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  20.8800

5.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  20.8800

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  20.8800

กจิกรรม พฒันำผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ใหส้รำ้งมลูค่ำเพิม่ขึ้นได ้ รำย/ผลติภณัฑ์ 2,000/1,000                  20.8800

ตวัชี้วดัที ่2 : SME ไดร้บักำรพฒันำประสทิธภิำพ/ผลติภำพในกำรประกอบธุรกจิ 
ไมน่อ้ยกวำ่ 32,000 รำย/กจิกำร

                648.7459

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    9.0196

1.1 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร                    9.0196

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสนิคำ้เกษตรแปรรูป                    9.0196

กจิกรรม พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสนิคำ้เกษตรแปรรูป แห่ง 154                    9.0196

2. กระทรวงพำณิชย์                  63.3312

2.1 กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้                  63.3312

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำร SME สู่ผูป้ระกอบกำร
ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 63.3312

กจิกรรม สรำ้งขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัใหธุ้รกจิ SME รำย 7,870                  63.3312

3. กระทรวงแรงงำน                  52.9383

3.1 กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน                  47.9000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ผลติภำพแรงงำนสู่ SME 4.0 

(STEM Workforce Towards SME 4.0)

                 47.9000

กจิกรรม เพิม่ผลติภำพแรงงำนสู่ SME 4.0 คน 10,000                  47.9000

3.2 กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน                    5.0383

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสถำนประกอบกจิกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
ปลอดภยั สรำ้งเสรมิเศรษฐกจิไทย

                   5.0383

กจิกรรม พฒันำใหส้ถำนประกอบกจิกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
มคีวำมปลอดภยัในกำรท ำงำน

แห่ง 4,000                    5.0383

4. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  20.3140

4.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                    6.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติและกำรประกอบธุรกจิ
ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ดว้ยเทคโนโลยกีำรออกแบบ
เชงิวศิวกรรมและเทคโนโลยี

                   6.5000

กจิกรรม เพิม่ขดีควำมสำมำรถผูป้ระกอบกำรผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อมดว้ยกำรออกแบบเชงิวศิวกรรมในอตุสำหกรรมเกษตรและอำหำร

กจิกำร 20                    5.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกจิใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมไทยดว้ยซอฟตแ์วรบ์รหิำรจดักำร

คน 100                    1.5000

4.2 สถำบนัมำตรวทิยำแห่งชำติ                  12.3640

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) สู่อตุสำหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีำตรวทิยำ

                 12.3640



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

กจิกรรม กำรปรบัปรุงผลติภำพของผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) ดว้ยเทคโนโลยมีำตรวทิยำ

ครัง้ 10                  12.3640

4.3 สถำบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                    1.4500

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ดว้ยงำนนวตักรรมดำ้นรงัสี

                   1.4500

กจิกรรม กำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ SME 

ดว้ยงำนนวตักรรมดำ้นรงัสี
รำย 45                    1.4500

5. กระทรวงอตุสำหกรรม                 190.1428

5.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม                  11.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  11.0000

กจิกรรม พฒันำผลติภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม รำย 1,230                  11.0000

5.2 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                 179.1428

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหว้สิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม

                179.1428

กจิกรรม เพิม่ศกัยภำพและยกระดบัเทคโนโลยอีตุสำหกรรมเป้ำหมำย คน/กจิกำร 2,510/860                 179.1428

6. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 313.0000

6.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 313.0000

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 313.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบกำร SME กลุม่ท ัว่ไป มศีกัยภำพเพิม่ขึ้น รำย/เครอืขำ่ย/

งำน/ผลติภณัฑ์
17,952/3/

2/482

                313.0000

ตวัชี้วดัที ่3 : SME ไดร้บักำรพฒันำใหไ้ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้และบรกิำร ไมน่อ้ย
กวำ่ 115 รำย/กจิกำร

                 34.3906

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  20.3360

1.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                  20.3360

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑฮ์ำลำล
ของอตุสำหกรรมไทย

                 20.3360

กจิกรรม พฒันำศกัยภำพกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑฮ์ำลำลของ
ภำคอตุสำหกรรมไทย

ผลติภณัฑ์ 30                  20.3360

2. กระทรวงสำธำรณสุข                  14.0546

2.1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ                  14.0546

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัคุณภำพมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ำหำรทีบ่รรจุ
ในภำชนะพรอ้มจ ำหน่ำย ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรผลติอำหำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs)

                 14.0546

กจิกรรม พฒันำศกัยภำพสถำนประกอบกำรอำหำรในกลุม่วสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs)

แห่ง 117                  14.0546



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่4 : SME ไดร้บักำรพฒันำกำรรวมกลุม่และเชือ่มโยงอตุสำหกรรม
ในรูปแบบคลสัเตอร ์ไมน่อ้ยกวำ่ 44 กลุม่/คลสัเตอร์

                 82.5538

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    4.4000

1.1 กรมส่งเสรมิสหกรณ์                    4.4000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่ผูผ้ลติสนิคำ้เกษตรในสถำบนัเกษตรกร                    4.4000

กจิกรรม สนบัสนุนกำรรวมกลุม่ผูผ้ลติสนิคำ้เกษตรในสถำบนัเกษตรกร แห่ง 125                    4.4000

2. กระทรวงอตุสำหกรรม                  18.1538

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  18.1538

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหว้สิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม

                 18.1538

กจิกรรม พฒันำกำรรวมกลุม่และเชือ่มโยงอตุสำหกรรม กลุม่ 14                  18.1538

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  60.0000

3.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  60.0000

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  60.0000

กจิกรรม พฒันำกำรรวมกลุม่ SME และเชือ่มโยงในรูปแบบคลสัเตอร์ รำย/เครอืขำ่ย 4,080/30                  60.0000

ตวัชี้วดัที ่5 : SME ไดร้บักำรส่งเสรมิดำ้นกำรตลำด ไมน่อ้ยกวำ่ 52,000 รำย/กจิกำร                 120.9564

1. กระทรวงพำณิชย์                    8.9564

1.1 กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้                    8.9564

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำร SME สู่ผูป้ระกอบกำร
ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                   8.9564

กจิกรรม กำรขยำยตลำดกำรคำ้ดว้ย E-Commerce รำย 2,200                    8.9564

2. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 112.0000

2.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 112.0000

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 112.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิพฒันำตลำดอเิลก็ทรอนิกสส์ ำหรบั SME รำย/ผลติภณัฑ์ 50,000/100,000                 112.0000

ตวัชี้วดัที ่6 : SME กลุม่ Turn Around ไดร้บักำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรฟ้ืนฟูธุรกจิ
ไมน่อ้ยกวำ่ 2,500 รำย/กจิกำร

                   3.1129

1. กระทรวงยุตธิรรม                    3.1129

1.1 กรมบงัคบัคดี                    3.1129

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและใหค้วำมช่วยเหลอื
ดำ้นกฎหมำย

                   3.1129

กจิกรรม กำรใหค้วำมรูก้ฎหมำยฟ้ืนฟูกจิกำรของธุรกจิวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs)

รำย 2,500                    3.1129



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : สง่เสรมิ SME ที่มีศกัยภาพ (Strong) 

ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัไดม้ากข้ึน
              1,028.9355

ตวัชี้วดัที ่1 : SME ไดร้บักำพฒันำเทคโนโลยขี ัน้สูงและนวตักรรมเพือ่สรำ้งมลูค่ำเพิม่ได ้
ไมน่อ้ยกวำ่ 2,000 รำย/กจิกำร

                810.1187

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                 656.3000

1.1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำติ                 620.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยขีองอตุสำหกรรมไทย 
(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

                620.0000

กจิกรรม สนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยขีองอตุสำหกรรมไทย รำย 1,500                 620.0000

1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชำติ                  10.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำกลไกสนบัสนุนควำมสำมำรถ (SME) 

ดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
                 10.0000

กจิกรรม ส่งเสรมิ สนบัสนุน ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม น ำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รำ้งนวตักรรม 
และสรำ้งมลูค่ำเพิม่สนิคำ้และบรกิำร

กจิกำร 160                  10.0000

1.3 สถำบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน)                    4.6000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ดว้ยงำนนวตักรรมดำ้นรงัสี

                   4.6000

กจิกรรม กำรพฒันำโรงงำนตน้แบบส ำหรบัผูป้ระกอบกำรใหม ่
(สนิคำ้นวตักรรมดำ้นรงัส)ี

รำย 1                    4.6000

1.4 ศูนยค์วำมเป็นเลศิดำ้นชวีวทิยำศำสตร ์(องคก์ำรมหำชน)                  21.7000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs) และอตุสำหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภำพ

                 21.7000

กจิกรรม พฒันำอตุสำหกรรมและธุรกจิ SME เนน้ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ
และผลติภณัฑด์ำ้นสุขภำพตลอดจนยกมำตรฐำนผลติภณัฑใ์หไ้ดม้ำตรฐำนสำกล

กจิกำร 31                  21.7000

2. กระทรวงอตุสำหกรรม                 123.8187

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                 123.8187

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมใหเ้ขำ้สู่
อตุสำหกรรม 4.0

                123.8187

กจิกรรม เพิม่ศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมใหเ้ขำ้สู่อตุสำหกรรม 4.0 คน/กจิกำร 6,400/381                 123.8187

3. รฐัวสิำหกจิ                  30.0000

3.1 สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  30.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำตลำดวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพือ่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยสู่ีวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)

                 30.0000

กจิกรรม พฒันำตลำดวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพือ่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยสู่ีวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)

รำย 50                  30.0000



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่2 : SME ไดร้บักำรพฒันำใหไ้ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนระดบัสำกล 
ไมน่อ้ยกวำ่ 400 รำย/กจิกำร

                 64.1835

1. กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี                  64.1835

1.1 กรมวทิยำศำสตรบ์รกิำร                  59.1835

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่คุณภำพผลติภณัฑว์สิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SME)

                 59.1835

กจิกรรม เพิม่คุณภำพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบกำร SMEs รำย 400                  59.1835

1.2 ศูนยค์วำมเป็นเลศิดำ้นชวีวทิยำศำสตร ์(องคก์ำรมหำชน)                    5.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs) และอตุสำหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภำพ

                   5.0000

กจิกรรม ใหบ้รกิำรปรกึษำกำรจดัเตรยีมเอกสำรส ำหรบัเครื่องมอืแพทย์
โดยใช ้Common Submission Dossier Template (CSDT) หรอื
กำรใหบ้รกิำรปรกึษำกำรจดัท ำระบบจดักำรคุณภำพมำตรฐำนคุณภำพ ISO 13485

กจิกำร 10                    5.0000

ตวัชี้วดัที ่3 : SME ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรสรำ้งและขยำยโอกำสทำงกำรตลำดในระดบัสำกล 
ไมน่อ้ยกวำ่ 5,600 รำย/กจิกำร

                154.6333

1. กระทรวงพำณิชย์                 105.5555

1.1 กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้                  25.4036

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำร SME สู่ผูป้ระกอบกำร
ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 25.4036

กจิกรรม ยกระดบัธุรกจิแฟรนไชสสู่์ตลำดโลก รำย 1,100                  25.4036

1.2 กรมส่งเสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ                  80.1519

โครงกำรที ่1 : โครงกำรส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภำพผูป้ระกอบกำร SMEs 

สู่ตลำดสำกล
                 80.1519

กจิกรรม ส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภำพผูป้ระกอบกำร SMEs สู่ตลำดสำกล รำย 2,690                  80.1519

2. กระทรวงอตุสำหกรรม                    8.3169

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                    8.3169

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเพิม่ศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
ใหเ้ขำ้สู่อตุสำหกรรม 4.0

                   8.3169

กจิกรรม ยกระดบัผลติภณัฑว์สิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมเขำ้สู่ตลำดโลก รำย 40                    8.3169

3. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  40.7609

3.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  40.7609

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  40.7609

กจิกรรม ส่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SME ทีม่ศีกัยภำพ (Strong) ใหม้คีวำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัไดม้ำกขึ้น

รำย/กจิกำร 2,000/2,000                  40.7609



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 4 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิเพื่อการ
สง่เสรมิ SME (Ecosystem)

                428.7739

ตวัชี้วดัที ่1 : ระบบสนบัสนุนขอ้มลูทีส่  ำคญัส ำหรบักำรประกอบธุรกจิของ SME 

ไดร้บักำรพฒันำ ไมน่อ้ยกวำ่ 180,000 รำย/กจิกำร
                129.3076

1. ส ำนกันำยกรฐัมนตรี                  16.5000

1.1 ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน)                  16.5000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรฐำนขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรำ้งสรรค์                  16.5000

กจิกรรม กำรพฒันำฐำนขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรำ้งสรรค์ เรื่อง 400                  16.5000

2. กระทรวงพำณิชย์                  33.9217

2.1 กรมทรพัยส์นิทำงปญัญำ                  33.9217

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัศกัยภำพกำรแขง่ขนัผูป้ระกอบกำร SMEs 

ดว้ยทรพัยส์นิทำงปญัญำและนวตักรรม
                 33.9217

กจิกรรม สนบัสนุนขอ้มลูทรพัยส์นิทำงปญัญำเพือ่กำรประกอบธุรกจิของ SME รำย 1,000                  23.9217

กจิกรรม ศึกษำวเิครำะหอ์ตุสำหกรรมไทยทีใ่ชท้รพัยส์นิทำงปญัญำ
เป็นปจัจยัในกำรด ำเนินธุรกจิ

รำย 500                  10.0000

3. กระทรวงอตุสำหกรรม                  33.0699

3.1 กรมโรงงำนอตุสำหกรรม                  13.0699

โครงกำรที ่1 : โครงกำรเร่งรดักำรจดทะเบยีนเครื่องจกัรของวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม

                 13.0699

กจิกรรม บรกิำรจดทะเบยีนเครื่องจกัรและพรอ้มเขำ้ถงึแหลง่เงนิทนุ รำย 500                  13.0699

3.2 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  20.0000

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อกำรประกอบธุรกจิ                  20.0000

กจิกรรม พฒันำศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอื SMEs และศูนยบ์รกิำรธุรกจิ
อตุสำหกรรม

คน 5,750                  20.0000

4. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                  45.8160

4.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  45.8160

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                  45.8160

กจิกรรม สนบัสนุนขอ้มลูส ำหรบักำรประกอบธุรกจิของ SME รำย/ศูนย/์

คลงัขอ้มลู
184,200/78/

1

                 45.8160

ตวัชี้วดัที ่2 : พฒันำผูใ้หบ้รกิำร SME ใหส้นบัสนุนกำรส่งเสรมิ SME ใหเ้กดิประสทิธภิำพ 
ไมน่อ้ยกวำ่ 9,000 รำย/กจิกำร

                 26.0001

1. กระทรวงพำณิชย์                  15.8300

1.1 กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้                  15.8300

โครงกำรที ่1 : โครงกำรยกระดบัผูป้ระกอบกำร SME สู่ผูป้ระกอบกำรทีข่บัเคลือ่น
ดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 15.8300

กจิกรรม ส่งเสรมิ SME เขำ้ถงึแหลง่เงนิทนุ รำย 8,880                  15.8300



หน่วย : ลำ้นบำท
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน
เป้าหมาย งบประมาณ

2. กระทรวงอตุสำหกรรม                  10.1701

2.1 กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม                  10.1701

โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อกำรประกอบธุรกจิ                  10.1701

กจิกรรม พฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรและสนบัสนุนปจัจยัเอื้อ
ต่อกำรประกอบธุรกจิยุคใหม่

คน/กลุม่ 300/11                  10.1701

ตวัชี้วดัที ่3 : งำนบรหิำรจดักำรงำนส่งเสรมิ SME                 273.4662

1. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน                 273.4662

1.1 กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 273.4662

โครงกำรที ่1 : กองทนุส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม                 273.4662

กจิกรรม จดัท ำแผน พฒันำฐำนขอ้มลูและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรส่งเสรมิ SME

แผน/เรื่อง/
ระบบ/

เครอืขำ่ย/รำย

2/21/

3/

25/4,650

                273.4662


