
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รฐัวสิาหกจิ 1 กองทนุ

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล  
4,280,676,700               

3,328,368,900               

เพือ่สนบัสนุนและพฒันาวสิาหกจิเริ่มตน้และผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

รายใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม และสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัผูป้ระกอบการ ใหส้ามารถเตบิโต
และแขง่ขนัไดใ้นตลาดยุคใหม ่(Smart SME) พฒันา SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular) ใหม้ศีกัยภาพ
และผลติภาพ โดยการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ ์การจดัการธุรกจิ 
การตลาดและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ตลอดจนการรวมกลุม่และเชื่องโยงอตุสาหกรรม
ในรูปแบบคลสัเตอร ์ยกระดบั SME กลุม่ทีม่ศีกัยภาพ (Strong) ดา้นการพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม การพฒันามาตรฐานสนิคา้และบรกิารสู่ระดบัสากล การสรา้งและขยายตลาดในต่างประเทศ รวมท ัง้
พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิของ SME และพฒันาอาชพีใหก้บัชมุชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให ้SME และเศรษฐกจิชมุชน  เป็นพลงัขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 
1) กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ผูป้ระกอบการ OTOP กลุม่วสิาหกจิชมุชน
2) กลุม่ผูท้ีม่คีวามสนใจเริ่มตน้ประกอบธุรกจิ ทัง้บคุคลท ัว่ไป และนกัศึกษา

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และผูป้ระกอบการชมุชนมคีวามรูแ้ละทกัษะ
ในการประกอบธุรกจิสามารถสรา้งสรรคแ์ละบรกิารทีม่คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน และแขง่ขนัได ้
ท ัง้ตลาดในประเทศและตลาดสากล

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี
1) สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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เป้าหมายของ 
แผนงาน 
บูรณาการ 

5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1   แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
รา่งยุทธศาสตร ์
ชาต ิระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
(ขอ้ 2 สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิรายสาขา) 

แผนพฒันา ฯ 
ฉบบัที่ 12 

  ตวัช้ีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่ 2.5.1 :  
สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของ SME ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45 เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

เป้าหมายที่ 2.5 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิเพิม่มากขึ้น 
เป้าหมายของ 
แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายที่ 1 : วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

ตวัช้ีวดัของ 
แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 12 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 
งบประมาณปี 2562 จาํนวน  3,328.3689 ลา้นบาท 

เป้าหมาย 
แผนงานบูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการยกระดบัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิไดไ้มน่อ้ยกวา่ 70,000 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1 : สรา้งความเป็นผูป้ระกอบการและพฒันาธุรกิจ 
ในระยะเริ่มตน้ (Early - Stage) 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัเรยีน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสู่ 
การเป็นผูป้ระกอบการ ไม่นอ้ยกว่า 8,400 ราย/คน 
ตวัช้ีวดัที่ 2 : สรา้งและพฒันาธุรกิจในระยะเริ่มตน้  
ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ราย/กิจการ 
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและงานสนบัสนุนทีเ่อื้อต่อ 
การพฒันาธุรกิจในระยะเริ่มตน้ ไม่นอ้ยกว่า 110 ศูนย/์แห่ง 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

(Project Based) 

แนวทาง 

แนวทางที่ 1.2 : ส่งเสรมิ SME กลุม่ท ัว่ไป (Regular)  

ใหม้ศีกัยภาพมากขึ้น และใหค้วามช่วยเหลอื SME ทีป่ระสบปญัหา 
ทางธุรกิจ (Turn Around) 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้ง 
มลูค่าเพิม่ไดม้าตรฐาน ไม่นอ้ยกว่า 1,100 ราย/กจิการ 
ตวัช้ีวดัที่ 2 : SME ไดร้บัการยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธิภาพและ 
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 3,300 ราย/กจิการ 
ตวัช้ีวดัที่ 3 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิการรวมกลุม่ในรูปแบบคลสัเตอร ์ 
ไม่นอ้ยกว่า 38 กลุม่/คลสัเตอร ์
ตวัช้ีวดัที่ 4 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นตลาดในประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 50,000 ราย/กิจการ 
ตวัช้ีวดัที่ 5 : SME กลุม่ Turn Around ไดร้บั 
ความช่วยเหลอืในการฟ้ืนฟูธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่า 2,100 ราย/กจิการ 

แนวทางที่ 1.3 : ส่งเสรมิ SME ทีม่ศีกัยภาพ (Strong)  

ใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากลไดม้ากขึ้น 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง/นวตักรรม  
ไม่นอ้ยกว่า 2,800 ราย/กจิการ 
ตวัช้ีวดัที่ 2 : SME ไดร้บัการพฒันามาตรฐานระดบัสากล 
ไม่นอ้ยกว่า 230 ราย/กจิการ 
ตวัช้ีวดัที่ 3 : SME ไดร้บัการส่งเสรมิการเขา้สู่ระดบัสากล  
ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ราย/กจิการ 
 

แนวทางที่ 1.4 : พฒันาผูป้ระกอบการชมุชน  
(Community - based) ใหม้คีวามสามารถในการประกอบธุรกิจ 
แบบมอือาชพี 
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาความสามารถ 
ในการบรหิารธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่า 1,800 ราย  
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ์
และคุณภาพมาตรฐาน ไม่นอ้ยกว่า 1,600 ราย  
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการตลาด  
ไม่นอ้ยกว่า 1,100 ราย 
 

แนวทางที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ 
การประกอบธุรกิจเพือ่การส่งเสรมิ SME (Ecosystem) 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบการใหบ้รกิารขอ้มลูทีส่าํคญัแก่ SME  

ไดร้บัการพฒันา ไม่นอ้ยกว่า 170,000 ราย/กิจการ 
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูใ้หบ้รกิาร SME ไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถ 
สนบัสนุนการพฒันา SME ไม่นอ้ยกว่า 5,000 ราย/กจิการ 
ตวัช้ีวดัที่ 3 : งานบรหิารจดัการงานส่งเสรมิ SME  

ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

 

 

 สาํนักนายกรฐัมนตรี 
สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค ์
กระทรวงพาณิชย ์
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 
  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
- โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบธุรกจิ 
กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 
กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
 

หมายเหต ุ: แผนภาพความเชื่อมโยงดงักลา่วยงัไม่รวม 
              1 . โครงการดา้นการเงนิของสถาบนัทางการเงนิเฉพาะกิจของรฐั อาท ิธพว. บสย. และธนาคารออมสนิ เป็นตน้ ซึง่มกีรอบวงเงนิท ัง้สิ้น 10,173.3727 ลา้นบาท 
              2. เงนินอกงบประมาณของกองทนุส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 260 ลา้นบาท 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

879.7343 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

732.4627 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

844.0050 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

491.1642 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

381.0027 ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 
สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่ 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
- โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหมท่ี่มกีารเติบโตสูง (Innovative Startup) 

สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 
- โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมใหม ่(Startup Voucher) 

- โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์ม่เพาะและพฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกจิ 
  และนวตักรรมใหม่ 
สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 
- โครงการจดัทาํและขบัเคลือ่นนโยบายส่งเสรมิวสิาหกจิเริ่มตน้ (Startup) 

สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกจิ 
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์
กระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา 
สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
- โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
- โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 
กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 
กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 
สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค ์
กระทรวงพาณิชย ์
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 
  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

กระทรวงยุตธิรรม 
กรมบงัคบัคดี 
- โครงการส่งเสริมและช่วยเหลอื SME ใหส้ามารถประกอบกจิการไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
กระทรวงแรงงาน 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
- โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 
- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 
สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม   
  (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัส ี
กระทรวงสาธารณสุข 
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหารที่บรรจใุนภาชนะ 
 พรอ้มจาํหน่าย สาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
- โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครือ่งจกัรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
- โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 
รฐัวสิาหกจิ 
สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
-โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกจิขนาดกลาง 
 และขนาดย่อม(SMEs) 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 
กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กระทรวงพาณิชย ์
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
- โครงการยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 
  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
- โครงการส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกจิสรา้งสรรคสู่์สากล 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
- โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 
- โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 
  (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาลของอตุสาหกรรมไทย 
- โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน 
  (Capability Maturity Model Integration : CMMI) 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 
- โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถ (SME) ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันานวตักรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation) 

- โครงการพฒันานวตักรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
- โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 
- โครงการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง 
รฐัวสิาหกจิ 
สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
-โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 สู่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 
กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 

สาํนักนายกรฐัมนตรี 
สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชุมชน (Community-Based) เชงิสรา้งสรรค ์
  ส่วนภมูภิาค 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 
กรมสง่เสริมการเกษตร 
- โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป 
กระทรวงพาณิชย ์
กรมการคา้ภายใน 
- โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิชมุชน 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
- โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการ 
  ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชมุชนในอตุสาหกรรมอญัมณีและ  
  เครื่องประดบัสู่สากล 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
- โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) 

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
- โครงการส่งเสริมเทคโนโลยแีละเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน 
สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเพือ่สงัคมและชมุชน 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
- โครงการส่งเสริม และพฒันาวสิาหกจิชุมชน 
กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 
กองทนุสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
-  กองทนุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

301





6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 41.3879         7.6400           1,334.4680      1,944.8730      3,328.3689      

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  -  56.8000 -  56.8000

1. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน)

-  -  56.8000 -  56.8000

โครงการ : โครงการฐานขอ้มลูสนบัสนุน
ธุรกิจสรา้งสรรค์

-                  -                  14.8000         -                  14.8000         

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษา
สู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่

-                  -                  3.0000           -                  3.0000           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทาง
ธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจสรา้งสรรค์

-                  -                  34.0000         -                  34.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน 
(Community-Based) เชงิสรา้งสรรค์
ส่วนภมูภิาค

-                  -                  5.0000           -                  5.0000           

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18.1750 -  -  -  18.1750

1. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 7.5970 -  -  -  7.5970

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจชมุชน

7.5970           -                  -                  -                  7.5970           

2. กรมสง่เสรมิการเกษตร 10.5780 -  -  -  10.5780

โครงการ : โครงการพฒันาขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป

10.5780         -                  -                  -                  10.5780         

กระทรวงพาณิชย์ -  -  15.0000 198.5087 213.5087

1. กรมการคา้ภายใน -  -  -  15.7700 15.7700

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
เศรษฐกิจชมุชน

-                  -                  -                  15.7700         15.7700         

2. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา -  -  -  8.8920 8.8920

โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนั
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม

-                  -                  -                  8.8920           8.8920           

3. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ -  -  -  115.6450 115.6450

โครงการ : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME 

และผูป้ระกอบการชมุชนสู่ผูป้ระกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ย
นวตักรรม (Smart Enterprise)

-                  -                  -                  115.6450        115.6450        

4. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ -  -  -  58.2017 58.2017

โครงการ : โครงการส่งเสรมิแบรนดส์นิคา้และธุรกิจ
สรา้งสรรคสู่์สากล

-                  -                  -                  58.2017         58.2017         

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

5. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี
และเครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

-                -                15.0000       -                15.0000       

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการ
และเศรษฐกิจชมุชนในอตุสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดบัสู่สากล

-                  -                  15.0000         -                  15.0000         

กระทรวงยุติธรรม 3.1129         -                -                -                3.1129         

1. กรมบงัคบัคดี 3.1129         -                -                -                3.1129         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและช่วยเหลอื SME 

ใหส้ามารถประกอบกิจการไดอ้ย่างย ัง่ยนื
3.1129           -                  -                  -                  3.1129           

กระทรวงแรงงาน -                -                -                42.9974       42.9974       

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                -                -                42.9974       42.9974       

โครงการ : โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0)

-                  -                  -                  42.9974         42.9974         

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 16.1000       -                1,093.7810    141.9754      1,251.8564    

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6.0000         -                225.2640      93.5472       324.8112      

โครงการ : โครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรมเกิดใหม่
ที่มกีารเติบโตสูง (Innovative Startup)

-                  -                  181.2640        93.5472         274.8112        

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบั
สนิคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

6.0000           -                  44.0000         -                  50.0000         

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 10.1000       -                -                48.4282       58.5282       

โครงการ : โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)

10.1000         -                  -                  4.2000           14.3000         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยแีละเพิม่ศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน

-                  -                  -                  44.2282         44.2282         

3. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -                -                597.5936      -                597.5936      

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยี
ของอตุสาหกรรมไทย (Innovation and Technology 

Assistance Program : ITAP)

-                  -                  500.0000        -                  500.0000        

โครงการ : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกิจ
นวตักรรมใหม่ (Startup Voucher)

-                  -                  64.0000         -                  64.0000         

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

-                  -                  4.0936           -                  4.0936           

โครงการ : โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่ม
เพาะและพฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกิจและนวตักรรมใหม่

-                  -                  8.0000           -                  8.0000           

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑฮ์าลาลของอตุสาหกรรมไทย

-                  -                  15.5000         -                  15.5000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการ
ใหไ้ดร้บัมาตรฐาน (Capability Maturity Model 

Integration : CMMI)

-                  -                  6.0000           -                  6.0000           

4. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

-                -                13.5000       -                13.5000       

โครงการ : โครงการพฒันากลไกสนบัสนุน
ความสามารถ (SME) ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

-                  -                  10.0000         -                  10.0000         

โครงการ : โครงการจดัทาํและขบัเคลือ่นนโยบาย
ส่งเสรมิวสิาหกิจเริ่มตน้ (Startup)

-                  -                  3.5000           -                  3.5000           

5. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ -                -                5.8374         -                5.8374         

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อตุสาหกรรม 
4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

-                  -                  5.8374           -                  5.8374           

6. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -                -                1.6415         -                1.6415         

โครงการ : โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

-                  -                  1.6415           -                  1.6415           

7. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) -                -                216.0200      -                216.0200      

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยี
และนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกิจ

-                  -                  139.5200        -                  139.5200        

โครงการ : โครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรม
เพือ่สงัคมและชมุชน

-                  -                  16.5000         -                  16.5000         

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมมุ่งเป้า 
(Thematic Innovation)

-                  -                  50.0000         -                  50.0000         

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมสาํหรบั
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-                  -                  10.0000         -                  10.0000         

8. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) -                -                33.9245       -                33.9245       

โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

-                  -                  16.3745         -                  16.3745         

โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่ 
(Startup) ดา้นชวีวทิยาศาสตร์

-                  -                  17.5500         -                  17.5500         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

กระทรวงศึกษาธกิาร -                -                114.7500      80.3195       195.0695      

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -                -                -                80.3195       80.3195       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระ
ในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา

-                  -                  -                  80.3195         80.3195         

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -                -                114.7500      -                114.7500      

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ -                  -                  114.7500        -                  114.7500        

กระทรวงสาธารณสุข 4.0000         -                -                -                4.0000         

1. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 4.0000         -                -                -                4.0000         

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน
ดา้นโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหารที่บรรจุ
ในภาชนะพรอ้มจาํหน่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการ
ผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

4.0000           -                  -                  -                  4.0000           

กระทรวงอตุสาหกรรม -                -                28.0800       506.3643      534.4443      

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม -                -                -                12.6274       12.6274       

โครงการ : โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครื่องจกัร
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-                  -                  -                  12.6274         12.6274         

2. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -                -                28.0800       493.7369      521.8169      

โครงการ : โครงการส่งเสรมิ และพฒันา
วสิาหกิจชมุชน

-                  -                  -                  157.8818        157.8818        

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการ
ใหม่เชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

-                  -                  -                  39.1900         39.1900         

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0

-                  -                  28.0800         214.3890        242.4690        

โครงการ : โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้ม
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

-                  -                  -                  50.6601         50.6601         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง

-                  -                  -                  31.6160         31.6160         

รฐัวสิาหกจิ -                7.6400         26.0570       -                33.6970       

1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย -                7.6400         26.0570       -                33.6970       

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรม
การออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

-                  7.6400           7.2468           -                  14.8868         

โครงการ : โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรม เพือ่การถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)

-                  -                  18.8102         -                  18.8102         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน -  -  -  974.7077 974.7077

1. กองทุนสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม -  -  -  974.7077 974.7077

โครงการ : กองทุนส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

-                  -                  -                  974.7077        974.7077        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น              3,328.3689

เป้าหมายที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชุมชนไดร้บัการยกระดบั
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั

             3,328.3689

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชุมชนที่ไดร้บัการพฒันา
สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิไดไ้ม่นอ้ยกว่า 70,000 ลา้นบาท
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : สรา้งความเป็นผูป้ระกอบการ
และพฒันาธุรกจิในระยะเริ่มตน้ (Early - stage)

               879.7343

ตวัชี้วดัที่ 1 : นกัเรียน/นกัศึกษาไดร้บัการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
ไมน่อ้ยกว่า 8,400 ราย/คน
ตวัชี้วดัที่ 2 : สรา้งและพฒันาธุรกิจในระยะเริ่มตน้ ไมน่อ้ยกว่า 2,500 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและงานสนบัสนุนที่เอื้อต่อการพฒันาธุรกิจ
ในระยะเริ่มตน้ ไมน่อ้ยกว่า 110 ศูนย/์แห่ง

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                   3.0000

1.1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                   3.0000

โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอ้มนกัเรียน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
สรา้งสรรครุ่์นใหม่

                  3.0000

กิจกรรม การเตรียมความพรอ้มนกัเรียน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรค์
รุ่นใหม่

                  3.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรียน นกัศึกษาไดร้บัการเตรียมความพรอ้ม
สู่การเป็นผูป้ระกอบการ

คน 1,500

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 511.4748

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 274.8112

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรมเกิดใหมท่ี่มกีารเติบโตสูง (Innovative 

Startup)

                274.8112

กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ                  11.6400

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษาที่ผา่นการเรียนการสอนความเป็นผูป้ระกอบการ คน 2,200

กิจกรรม การพฒันาศูนยพ์ฒันาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวตักรรมรายใหม ่
(Idea to Startup Development Center: I2S)

                 57.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวน Startup ที่ไดร้บัการสนบัสนุน ราย 200

กิจกรรม การสนบัสนุนเพือ่เร่งการเติบโตของธุรกิจนวตักรรมรายใหม่
สาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

                 74.0640

ตวัชี้วดักิจกรรม โครงการที่ไดร้บัการสนบัสนุน โครงการ 30

กิจกรรม Startup Thailand 2019                  40.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนคนเขา้ร่วมงาน คน 40,000

กิจกรรม การพฒันาย่านธุรกิจนวตักรรมรายใหม ่(Startup district)                  38.5600

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ทีไ่ดร้บัการส่งเสริม แห่ง 15

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม การพฒันาศูนยส่์งเสริมการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนเพือ่
สนบัสนุนธุรกิจนวตักรรมรายใหม ่(Company R&D Center – CRDC)

                 53.5472

ตวัชี้วดักิจกรรม ศูนยท์ีไ่ดร้บัการสนบัสนุน ศูนย์ 15

2.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  76.0936

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกิจนวตักรรมใหม ่(Startup Voucher)                  64.0000

กิจกรรม สรา้งผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยนีวตักรรม                  64.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ธุรกิจที่เขา้สู่กระบวนการเร่งการเจริญเติบโต กิจการ 64

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยี
และนวตักรรม

                  4.0936

กิจกรรม สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมด่า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม                   4.0936

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการใหมท่ี่ไดร้บัการส่งเสริม กิจการ 20

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์ม่เพาะ
และพฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกิจและนวตักรรมใหม่

                  8.0000

กิจกรรม ยกระดบัขดีความสามารถของศูนยบ์่มเพาะเพือ่ใหบ้ริการ
แก่ผูป้ระกอบการใหม่

                  5.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ศูนยบ์่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการไดแ้นวทางในการพฒันา
ผูป้ระกอบการไดเ้หมาะสมมากขึ้น

ศูนย์ 5

กิจกรรม พฒันานกัลงทุนเพือ่ธุรกิจนวตักรรมเกิดใหม่                   3.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาศกัยภาพการลงทุนใหก้บันกัลงทุนและธุรกิจ คน 25

2.3 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาติ

                  3.5000

โครงการที่ 1 : โครงการจดัทาํและขบัเคลือ่นนโยบายส่งเสริมวสิาหกิจเริ่มตน้ (Startup)                   3.5000

กิจกรรม พฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกิจ
นวตักรรมรายใหม่

                  3.5000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่สนบัสนุน
ผูป้ระกอบการธุรกิจนวตักรรม

เรื่อง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจเร่ิมตน้ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีน ราย 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวน Mentor ที่ไดร้บัการพฒันาศกัภาพ คน 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกาํลงัคนในสาขาขาดแคลนที่ไดร้บัการพฒันา คน 1,200

ตวัชี้วดักิจกรรม ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและเขา้ถงึการสนบัสนุนภาครฐัเพิม่ขึ้น 
ทาํใหเ้กิดการสรา้งมลูค่าเพิม่สาํหรบัวสิาหกิจเริ่มตน้ และสรา้งการจา้งงานของประเทศ

รอ้ยละ 20

2.4 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                 139.5200

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกิจ                 139.5200

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรดา้นส่งเสริมวสิาหกิจเริ่มตน้                  10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรดา้นส่งเสริมวสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการพฒันา ราย 100

กิจกรรม การเร่งสรา้งและพฒันาวสิาหกิจเริ่มตน้                  25.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนวสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการบ่มเพาะและเร่งสรา้ง ราย 50

กิจกรรม การพฒันาย่านนวตักรรมวสิาหกิจเริ่มตน้ และการพฒันารายอตุสาหกรรม                  89.5200
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ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาย่านนวตักรรมวสิาหกิจเริ่มตน้ ย่าน 5

กิจกรรม การส่งเสริมวสิาหกิจเริ่มตน้สู่ตลาดต่างประเทศ                  15.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม วสิาหกิจเริ่มตน้ที่ไดร้บัการสนบัสนุน
สามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

ราย 5

2.5 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  17.5500

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) 

ดา้นชวีวทิยาศาสตร์
                 17.5500

กิจกรรม สรา้งและสนบัสนุน Startup เพือ่เขา้สู่ธุรกิจชวีวทิยาศาสตร์                  17.5500

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งและพฒันาใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม ่หรือพฒันา
ผูป้ระกอบการเดมิในธุรกิจดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(startup companies)

กิจการ 30

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 195.0695

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  80.3195

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รียนอาชวีศึกษา                  80.3195

กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รียนอาชวีศึกษา                  80.3195

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้รียนอาชวีศึกษา มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในการเป็นผูป้ระกอบการ

คน 6,240

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้รียนอาชวีศึกษา ไดร้บัการส่งเสริมศกัยภาพ
ในการเป็นผูป้ระกอบการมอีงคค์วามรูใ้นการประกอบธุรกิจ

คน 500

ตวัชี้วดักิจกรรม ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศึกษา ในสถานศึกษา
ไดร้บัการพฒันาใหพ้รอ้มต่อการบ่มเพาะธุรกิจใหแ้ก่ผูเ้รียน

แห่ง 20

3.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                 114.7500

โครงการที่ 1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ                 114.7500

กิจกรรม สนบัสนุนศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวจิยัของสถาบนัอดุมศึกษา

                114.7500

ตวัชี้วดักิจกรรม มหีน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจในสถาบนัอดุมศึกษา (UBI) 

ที่สามารถสรา้งผูป้ระกอบการไดจ้าํนวน
หน่วยบม่เพาะ/
ผูป้ระกอบการ

86/

250

4. กระทรวงอตุสาหกรรม                  39.1900

4.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                  39.1900

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรค์
และนวตักรรม

                 39.1900

กจิกรรม สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชงิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม                  39.1900

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งและพฒันาธุรกิจในระยะเริ่มตน้ กิจการ/คน 50/1,290

5. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 131.0000

5.1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 131.0000

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 131.0000

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่                 131.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาอาชพี

ราย/กิจการ 9,300/2,750
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แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : สง่เสรมิ SME กลุ่มท ัว่ไป (Regular) ใหม้ีศกัยภาพมากข้ึน 
และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

               732.4627

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑใ์หส้รา้งมลูค่าเพิม่ไดม้าตรฐาน 
หรือพฒันาไมน่อ้ยกว่า 1,100 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 2 : SME ไดร้บัการยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธภิาพและมาตรฐาน
ในการประกอบธุรกิจ ไมน่อ้ยกว่า 3,300 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 3 : SME ไดร้บัการส่งเสริมการรวมกลุม่ในรูปแบบคลสัเตอร ์
ไมน่อ้ยกว่า 38 กลุม่/คลสัเตอร์
ตวัชี้วดัที่ 4 : SME ไดร้บัการส่งเสริมดา้นการตลาดในประเทศ 
ไมน่อ้ยกว่า 50,000 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 5 : SME กลุม่ Turn Around ไดร้บัความช่วยเหลอืในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 
ไมน่อ้ยกว่า 2,100 ราย/กิจการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  34.0000

1.1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                  34.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกิจ
แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจสรา้งสรรค์

                 34.0000

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกิจ
แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจสรา้งสรรค์

                 34.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัออกแบบ ผูป้ระกอบการ SME ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค ์
ผูเ้ริ่มตน้ทาํธุรกิจ ไดร้บัองคค์วามรู ้

คน 3,000

2. กระทรวงพาณิชย์                  52.9055

2.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  52.9055

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชน
สู่ผูป้ระกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 52.9055

กจิกรรม สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัใหธุ้รกิจ SME                  30.3328

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวน SME ไดร้บัการยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธภิาพ
และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

ราย 1,750

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ SME ลา้นบาท 406

กิจกรรม ส่งเสริมดา้นการตลาดในประเทศ                  22.5727

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นบริหารจดัการ

ราย 9,000

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ SME ลา้นบาท 838

3. กระทรวงยุตธิรรม                   3.1129

3.1 กรมบงัคบัคดี                   3.1129

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและช่วยเหลอื SME 

ใหส้ามารถประกอบกิจการไดอ้ย่างย ัง่ยนื
                  3.1129

กิจกรรม ส่งเสริมและช่วยเหลอื SME ใหส้ามารถประกอบกิจการไดอ้ย่างย ัง่ยนื                   3.1129

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัความรู/้ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเหน็ ไมน่อ้ยกว่า ราย 2,500
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4. กระทรวงแรงงาน                  42.9974

4.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  42.9974

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

(STEM Workforce Towards SME 4.0)

                 42.9974

กิจกรรม เพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0                  42.9974

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันายกระดบัผลติภาพของกาํลงัแรงงาน
และผูป้ระกอบกิจการ SME และ OTOP SME ไดต้ามเป้าหมาย

คน 15,000

ตวัชี้วดักิจกรรม เพิม่ผลติภาพแรงงานของพนกังานผูป้ระกอบกิจการ SME 

และ OTOP SME เมือ่เทยีบก่อน-หลงั การดาํเนินโครงการไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ
รอ้ยละ 7

5. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   7.4789

5.1 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ                   5.8374

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สู่อตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา

                  5.8374

กิจกรรม การปรบัปรุงผลติภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวทิยา
                  5.8374

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการเขา้ร่วมประชมุ ราย 350

ตวัชี้วดักิจกรรม  จาํนวนสถานประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการ ราย 20

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครัง้ของการจดัประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการ ครัง้ 2

5.2 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                   1.6415

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

                  1.6415

กจิกรรม การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของ SME 

ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี
                  1.6415

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการรายใหมแ่ละผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ราย 55

6. กระทรวงสาธารณสุข                   4.0000

6.1 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา                   4.0000

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการ
ของผลติภณัฑอ์าหารที่บรรจใุนภาชนะพรอ้มจาํหน่าย 
สาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                  4.0000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพสถานประกอบการอาหาร
ในกลุม่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                  4.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑอ์าหารของสถานประกอบการกลุม่เป้าหมายไดร้บั
การพฒันาคุณภาพมาตรฐานใหผ้่านตามเกณฑท์ี่กฎหมายกาํหนด

ผลติภณัฑ์ 26

7. กระทรวงอตุสาหกรรม                 209.4885

7.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                  12.6274

โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรดัการจดทะเบยีนเครื่องจกัร
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                 12.6274
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กิจกรรม ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ                  12.6274

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการ SME ที่ไดร้บัการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ไมน่อ้ยกว่า

เครื่อง 2,000

7.2 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                 196.8611

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0

                196.8611

กิจกรรม สรา้งมลูค่าเพิม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์                  40.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ์
ใหส้รา้งมลูค่าเพิม่และไดม้าตรฐาน

กิจการ/คน/
ผลติภณัฑ์

270/500/

270

กิจกรรม พฒันาการรวมกลุม่และเชื่อมโยงอตุสาหกรรม                  18.1211

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัส่งเสริมการรวมกลุม่ในรูปแบบคลสัเตอร์ กลุม่ 14

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0

                138.7400

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธภิาพ 
และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

กิจการ 1,175

8. รฐัวสิาหกิจ                  14.8868

8.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  14.8868

โครงการที่ 1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑ์
เพือ่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 14.8868

กิจกรรม พฒันานวตักรรมการออกแบบบรรจภุณัฑ์
เพือ่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)

                 14.8868

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ราย 50

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ไดร้บัการใหค้าํปรึกษา ใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยกีารบรรจแุละบรรจภุณัฑ์

ราย 120

ตวัชี้วดักิจกรรม ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไดร้บับริการใหค้าํปรึกษาและออกแบบบรรจภุณัฑ์

รอ้ยละ 87

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงานประจาํปี รอ้ยละ 85

9. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 363.5927

9.1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 363.5927

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 363.5927

กิจกรรม พฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ใหส้รา้งมลูค่าเพิม่ขึ้นได ้                  20.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ได ้ ราย/ผลติภณัฑ์ 1,000/1,000

กิจกรรม ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุม่ท ัว่ไป มศีกัยภาพเพิม่ขึ้น                 185.5927

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการกลุม่ท ัว่ไปมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น ราย/งาน/
ผลติภณัฑ์

13,192/2/

462

313



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม พฒันาการรวมกลุม่ SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลสัเตอร์                  58.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครือข่าย SME ที่ไดร้บัการพฒันา
และเชื่อมโยงในรูปแบบคลสัเตอร์

ราย/เครือข่าย 4,080/30

กิจกรรม ส่งเสริมพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั SME                 100.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวน SME สามารถสรา้ง
และขยายช่องทางการตลาดในประเทศ

ราย/ผลติภณัฑ์ 49,500/99,000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : สง่เสรมิ SME ที่มีศกัยภาพ (Strong) ใหม้คีวามสามารถใน
การแข่งขนัในระดบัสากลไดม้ากข้ึน

               844.0050

ตวัชี้วดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง/นวตักรรม 
ไมน่อ้ยกว่า 2,800 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 2 : SME ไดร้บัการพฒันามาตรฐานระดบัสากล ไมน่อ้ยกว่า 230 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 3 : SME ไดร้บัการส่งเสริมการเขา้สู่ระดบัสากล 
ไมน่อ้ยกว่า 2,500 ราย/กิจการ

1. กระทรวงพาณิชย์                  85.0355

1.1 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา                   8.8920

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม

                  8.8920

กิจกรรม ส่งเสริมความรูก้ารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญา
เพือ่พฒันาสนิคา้และบริการ

                  8.8920

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการไทยไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
และขดีความสามารถในการแข่งขนัการคา้เพือ่สรา้งมลูค่าใหก้บัสนิคา้และบริการ

ราย 200

1.2 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  17.9418

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชน
สู่ผูป้ระกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 17.9418

กจิกรรม พฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชสสู่์สากล                  17.9418

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นบริหารจดัการ

ราย 530

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ SME ลา้นบาท 122

1.3 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ                  58.2017

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกิจสรา้งสรรคสู่์สากล                  58.2017

กิจกรรม ส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกิจสรา้งสรรคสู่์สากล                  58.2017

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการส่งเสริมการคา้สู่ตลาดในระดบัสากล ราย 450

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูป้ระกอบการที่ประสบความสาํเร็จในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด

รอ้ยละ 60

2. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 622.1745

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ                  14.3000

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่คุณภาพผลติภณัฑว์สิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME)

                 14.3000
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กิจกรรม เพิม่คุณภาพผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs                  14.3000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบั
ความสามารถในการแขง่ขนั

ราย 200

2.2 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                 521.5000

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 
(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

                500.0000

กิจกรรม สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย                 500.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาเทคโนโลยเีชงิลกึใหก้บัผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ราย 1,200

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาล
ของอตุสาหกรรมไทย

                 15.5000

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาล
ของภาคอตุสาหกรรมไทย

                 15.5000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลติภณัฑใ์หมท่ี่มคีวามพรอ้มในการขอการรบัรองมาตรฐานฮาลาล ผลติภณัฑ์ 25

โครงการที่ 3 : โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน 
(Capability Maturity Model Integration : CMMI)

                  6.0000

กิจกรรม สนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน Capability Maturity Model 

Integration (CMMI)

                  6.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการซอฟตแ์วรท์ี่เขา้ร่วมโครงการ ราย 6

2.3 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ                  10.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถ (SME) 

ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
                 10.0000

กิจกรรม ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นาํวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ใชส้รา้งนวตักรรม 
และสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้และบริการ

                 10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเขา้ถงึวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กิจการ 160

2.4 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  60.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันานวตักรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation)                  50.0000

กิจกรรม การสนบัสนุนโครงการนวตักรรมแบบมุง่เป้า                  50.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการนวตักรรมแบบมุง่เป้าที่ไดร้บัการสนบัสนุน โครงการ 15

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันานวตักรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                 10.0000

กิจกรรม การพฒันานวตักรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการนวตักรรมที่ไดร้บัการสนบัสนุน โครงการ 10
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2.5 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  16.3745

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

                 16.3745

กิจกรรม พฒันาอตุสาหกรรมและธุรกิจ SME เนน้ผลติภณัฑธ์รรมชาติ 
และผลติภณัฑด์า้นสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล

                 11.5220

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีไ่ดร้บัการส่งเสริมและพฒันา

กิจการ 31

กิจกรรม ใหบ้ริการปรึกษาการจดัเตรียมเอกสารสาํหรบัเครื่องมอืแพทย์
โดยใช ้Common Submission Dossier Template (CSDT) 

หรือการใหบ้ริการปรึกษาการจดัทาํระบบจดัการคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485

                  4.8525

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา

กิจการ 10

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  77.2239

3.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                  77.2239

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ใหเ้ขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0

                 45.6079

กิจกรรม ส่งเสริม SME ที่มศีกัยภาพใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึ้น                  45.6079

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง/นวตักรรม คน 3,000

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการพฒันามาตรฐานระดบัสากล กิจการ/คน 100/1,600

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยนวตักรรม
และเทคโนโลยขี ัน้สูง

                 31.6160

กิจกรรม ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยนวตักรรม
และเทคโนโลยขี ัน้สูง

                 25.0800

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง/นวตักรรม กิจการ/คน 100/50

กิจกรรม ยกระดบัผลติภณัฑว์สิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้สู่ตลาดโลก                   6.5360

ตวัชี้วดักิจกรรม SME ไดร้บัการส่งเสริมการสรา้ง
และขยายโอกาสทางการตลาดสากล

ราย 72

4. รฐัวสิาหกิจ                  18.8102

4.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  18.8102

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 18.8102

กิจกรรม พฒันาตลาดวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

                 18.8102

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขนั

ราย 40
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ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความตอ้งการที่จะรบัการสนบัสนุนการนาํวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนผ์่านระบบ 
Electronic Science Technology and Innovation (ESTI)

ราย 1,500

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครือข่าย องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัการศึกษา
ที่เขา้ร่วมในตลาด

หน่วยงาน 10

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานประจาํปี รอ้ยละ 85

5. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                  40.7609

5.1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  40.7609

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  40.7609

กิจกรรม ส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME ที่มศีกัยภาพ (Strong) 

ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัไดม้ากขึ้น
                 40.7609

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ SME ที่มศีกัยภาพ
ไดร้บัการส่งเสริมดา้นการตลาด

ราย/กิจการ 2,000/2,000

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.4 : พฒันาผูป้ระกอบการชุมชน (Community - based) 

ใหม้ีความสามารถในการประกอบธุรกจิแบบมืออาชีพ
               491.1642

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
ไมน่อ้ยกว่า 1,800 ราย
ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์
และคุณภาพมาตรฐาน ไมน่อ้ยกว่า 1,600 ราย
ตวัชี้วดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการส่งเสริมดา้นการตลาด ไมน่อ้ยกว่า 1,100 ราย

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                   5.0000

1.1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                   5.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน 
(Community-Based) เชงิสรา้งสรรคส่์วนภมูภิาค

                  5.0000

กิจกรรม การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน (Community Based) 

เชงิสรา้งสรรคส่์วนภมูภิาค
                  5.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการชมุชน ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
เพือ่นาํไปต่อยอดการพฒันาผลติภณัฑ ์ผา่นการอบรม/สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

คน 1,000

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  18.1750

2.1 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                   7.5970

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน                   7.5970

กิจกรรม พฒันาวสิาหกิจชมุชนดา้นการบญัชี                   7.5970

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนวสิาหกิจชมุชนไดร้บัการสอนแนะการจดัทาํบญัชี
และการจดัทาํงบการเงนิ

แห่ง 444

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของวสิาหกิจชมุชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการจดัทาํบญัชแีละการจดัทาํงบการเงนิ

รอ้ยละ 25

2.2 กรมส่งเสริมการเกษตร                  10.5780

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป                  10.5780
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กิจกรรม พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป                  10.5780

ตวัชี้วดักิจกรรม วสิาหกิจชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์
และคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตรแปรรูป

แห่ง 154

ตวัชี้วดักิจกรรม วสิาหกิจชมุชนสามารถต่อยอดการสรา้งมลูค่าเพิม่จากวตัถดุบิ
ทางการเกษตรใหเ้ป็นสนิคา้เกษตรแปรรูปที่มคุีณภาพปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

3. กระทรวงพาณิชย์                  65.8237

3.1 กรมการคา้ภายใน                  15.7700

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกิจชมุชน                  15.7700

กิจกรรม เสริมสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกิจชมุชน                  15.7700

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตลาดชมุชนและวสิาหกิจชมุชน
ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา

แห่ง 50

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าการคา้สนิคา้ชมุชนเพิม่ขึ้น ลา้นบาท 70

3.2 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                  35.0537

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชน
สู่ผูป้ระกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                 35.0537

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนดา้นการบริหารจดัการและการตลาด                  35.0537

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นบริหารจดัการและการตลาด
ราย 1,300

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ SME ลา้นบาท 808

3.3 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  15.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชมุชน
ในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัสู่สากล

                 15.0000

กิจกรรม การเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชนสู่สากล                  15.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจชมุชนในอตุสาหกรรมอญัมณี
และเคร่ืองประดบัในพื้นที่ผา่นการคดัเลอืกเขา้ร่วมต่อยอด
ในดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์อย่างนอ้ย

ราย 30

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้ง Collection ที่สะทอ้นเอกลกัษณท์อ้งถิน่ ไมน่อ้ยกว่า ชดุ 10

4. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 110.7282

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  50.0000

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการ
และยกระดบัสนิคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

                 50.0000

กิจกรรม การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ
ยกระดบัผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

                 50.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ OTOP 

ที่ไดร้บัการพฒันาขดีความสามารถดว้ย วทน.
ราย 110

4.2 กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ                  44.2282

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเทคโนโลยแีละเพิม่ศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน

                 44.2282
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กิจกรรม ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชมุชนใหไ้ดม้าตรฐาน                  44.2282

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน 
ที่ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑ์

ราย 200

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าผลกระทบทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกิจฐานราก ลา้นบาท 90

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนชมุชน/ทอ้งถิน่ที่ วทน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชมุชน/ทอ้งถิน่ 20

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลติภณัฑ ์OTOP ที่ขอรบัการรบัรองตามมาตรฐาน ผลติภณัฑ์ 200

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ OTOP 

ที่ไดร้บัการพฒันาและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
ราย 1,000

4.3 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  16.5000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาธุรกิจนวตักรรมเพือ่สงัคมและชมุชน                  16.5000

กิจกรรม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมอืดา้นนวตักรรมเพือ่สงัคม                   7.5000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครือข่ายความร่วมมอื
ในการพฒันาโครงการนวตักรรมเพือ่สงัคม

เครือข่าย 5

กิจกรรม การสนบัสนุนโครงการนวตักรรมเพือ่สงัคม                   9.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการนวตักรรมเพือ่สงัคมที่ไดร้บัการสนบัสนุน โครงการ 10

5. กระทรวงอตุสาหกรรม                 157.8818

5.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                 157.8818

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพฒันาวสิาหกิจชมุชน                 157.8818

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการชมุชน                  54.9078

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาความสามารถ
ในการบริหารธุรกิจ

ราย 1,240

กิจกรรม ส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑช์มุชนใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด                 102.9740

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบการชมุชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์
และคุณภาพมาตรฐาน

ผลติภณัฑ/์ราย 1,300/1,300

6. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 133.5555

6.1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 133.5555

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 133.5555

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้คีวามสามารถในการบริหารธุรกิจ                 118.5555

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนที่มคีวามสามารถ
ในการบริหารธุรกิจ

ราย/เครือข่าย/
ผลติภณัฑ์

6,570/3/

520

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้ผีลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน                  15.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการชมุชนที่ไดพ้ฒันามาตรฐานผลติภณัฑ/์บรรจุ
ภณัฑ์

ราย/ผลติภณัฑ์ 500/50

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิ
เพือ่การสง่เสรมิ SME (Ecosystem)

               381.0027

ตวัชี้วดัที่ 1 : ระบบการใหบ้ริการขอ้มลูที่สาํคญัแก่ SME ไดร้บัการพฒันา 
ไมน่อ้ยกว่า 170,000 ราย/กิจการ
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กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูใ้หบ้ริการ SME ไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถสนบัสนุนการพฒันา SME 

ไมน่อ้ยกว่า 5,000 ราย/กิจการ
ตวัชี้วดัที่ 3 : งานบริหารจดัการงานสง่เสริม SME ใหม้ปีระสทิธภิาพ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  14.8000

1.1 สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                  14.8000

โครงการที่ 1 : โครงการฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกิจสรา้งสรรค์                  14.8000

กิจกรรม การพฒันาฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกิจสรา้งสรรค์                  14.8000

ตวัชี้วดักิจกรรม SME และผูป้ระกอบการใหม่
ไดร้บัการเสริมสรา้งองคค์วามรู ้และเขา้ถงึขอ้มลูความรู ้

คน 5,000

2. กระทรวงพาณิชย์                   9.7440

2.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                   9.7440

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชมุชน
สู่ผูป้ระกอบการที่ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

                  9.7440

กิจกรรม พฒันาผูป้ระกอบธุรกิจใหม้ธีรรมาภบิาล                   8.4000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นบริหารจดัการ

ราย 5,890

กิจกรรม ส่งเสริม SME เขา้ถงึแหลง่เงนิทุน                   1.3440

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นบริหารจดัการ

ราย 900

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  50.6601

3.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                  50.6601

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ                  50.6601

กิจกรรม ดาํเนินงานศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอื SME                  41.0900

ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบการใหบ้ริการขอ้มลูที่สาํคญัแก่ SME ไดร้บัการพฒันา คน 8,315

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาผูใ้หบ้ริการ SME                   9.5701

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูใ้หบ้ริการ SME ไดร้บัการพฒันา
ใหส้ามารถสนบัสนุนการพฒันา SME

คน/กลุม่ 300/11

4. กองทุนและเงนิทุนหมนุเวยีน                 305.7986

4.1 กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 305.7986

โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 305.7986

กิจกรรม สนบัสนุนขอ้มลูสาํหรบัการประกอบธุรกิจของ SME                  45.7360

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวน SME ทีไ่ดร้บัขอ้มลูสาํหรบัการประกอบธุรกิจ ราย/จงัหวดั/
คลงัขอ้มลู

186,400/77/

1

กิจกรรม จดัทาํแผน พฒันาฐานขอ้มลูและสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ตามแผนการส่งเสริม SME

                260.0626

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนปจัจยัเอื้อที่สนบัสนุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ แผน/เรื่อง/
ระบบ/

เครือข่าย/ราย

2/22/3/

25/

3,450
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท
3,000,000              บาท

274,811,200           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 181,264,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 181,264,000           บาท
1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ 11,640,000            บาท

57,000,000            บาท
3) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการสนบัสนุนเพือ่เร่งการเติบโตของธุรกิจนวตักรรมรายใหม่
   สาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 74,064,000            บาท
4) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการพฒันาย่านธุรกิจนวตักรรมรายใหม ่(Startup district) 38,560,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 93,547,200            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 93,547,200            บาท

53,547,200            บาท
(2) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการจดังาน Startup Thailand 2018 40,000,000            บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3: พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและงานสนบัสนุนที่เอื้อต่อการพฒันาธุรกจิในระยะเริ่มตน้
ไม่นอ้ยกว่า 110 ศูนย ์/ แหง่

เป้าหมายที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชุมชนไดร้บัการยกระดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME และผูป้ระกอบการชุมชนที่ไดร้บัการพฒันา สามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได ้
ไม่นอ้ยกว่า 70,000 ลา้นบาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : สรา้งความเป็นผูป้ระกอบการและพฒันาธุรกจิในระยะเริ่มตน้ (Early - stage)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นกัเรยีน / นกัศึกษา ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ
ไม่นอ้ยกว่า 8,400 ราย/คน
ตวัช้ีวดัที่ 2 : สรา้งและพฒันาธุรกจิในระยะเริ่มตน้ ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ราย/กจิการ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีน/นกัศึกษาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ์น่ใหม่

1) ค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพรอ้มนกัเรียน/นกัศึกษาสู่การเป็นผูป้ระกอบการสรา้งสรรครุ่์นใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเกดิใหม่ที่มกีารเติบโตสูง (Innovative Startup)

2) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการพฒันาศูนยก์ารพฒันาแนวความคิดสู่ธุรกิจนวตักรรมรายใหม ่
   (Idea to Startup Development Center: I2S)

(1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการพฒันาศูนยส่์งเสริมและสรา้งความเขม้แขง็ใหศู้นยว์จิยั
    และพฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย (Company R&D Center - CRDC)
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64,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 64,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 64,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 64,000,000 บาท

4,093,600              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,093,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,093,600              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 4,093,600              บาท

8,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 8,000,000              บาท

3,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,500,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,500,000              บาท

139,520,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 139,520,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 139,520,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 139,520,000           บาท

17,550,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 17,550,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,550,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 17,550,000 บาท

80,319,500            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 80,319,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุม่ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 80,319,500            บาท

สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นรูปแบบธุรกจิ

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
โครงการ : โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรมใหม่ (Startup Voucher)

โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

โครงการ : โครงการยกระดบัขีดความสามารถของศูนยบ่์มเพาะและพฒันานกัลงทุนเพื่อธุรกจิ 
             และนวตักรรมใหม่

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ
โครงการ : โครงการจดัทําและขบัเคลื่อนนโยบายสง่เสรมิวิสาหกจิเริ่มตน้ (Startup)

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่ (Startup) ดา้นชีววิทยาศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผูเ้รยีนอาชีวศึกษา
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114,750,000           

1. งบเงนิอดุหนุน 114,750,000           

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 114,750,000           

114,750,000           

39,190,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 39,190,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหมเ่ชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 39,190,000            บาท

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน
กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 131,000,000           

1. งบรายจา่ยอืน่ 131,000,000           

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ 131,000,000           

34,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 34,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,000,000            บาท
34,000,000            บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค์

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกจิ

          1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัตัง้ศูนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจในสถาบนัอดุมศึกษา

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการสรา้งและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : สง่เสรมิ SME กลุ่มทัว่ไป (Regular) ใหม้ีศกัยภาพมากข้ึน 
และใหค้วามช่วยเหลอื SME ที่ประสบปญัหาทางธุรกจิ (Turn Around)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจุภณัฑใ์หส้รา้งมูลค่าเพิ่มไดม้าตรฐาน 
ไม่นอ้ยกว่า 1,100 ราย/กจิการ
ตวัช้ีวดัที่ 2 : SME ไดร้บัการยกระดบัผลติภาพ/ประสทิธิภาพและมาตรฐานในการประกอบธุรกจิ 
ไม่นอ้ยกว่า 3,300 ราย/กจิการ
ตวัช้ีวดัที่ 3 : SME ไดร้บัการสง่เสรมิการรวมกลุ่มในรูปแบบคลสัเตอร ์ไม่นอ้ยกว่า 38 กลุ่ม/คลสัเตอร ์
ตวัช้ีวดัที่ 4  : SME ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการตลาดในประเทศไม่นอ้ยกว่า 50,000 ราย/กจิการ
ตวัที่วนัที่ 5 : SME กลุ่ม Turn Around ไดร้บัความช่วยเหลอืในการฟ้ืนฟธุูรกจิ ไม่นอ้ยกว่า 2,100 ราย/กจิการ

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจสรา้งสรรค์
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52,905,500            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 52,905,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคา้ส่งคา้ปลกีไทยใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 14,172,800            บาท
5,322,800              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพธุรกิจบริการทีม่มีลูค่าสูง 25,010,000            บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่โอกาสการคา้ดว้ย e-Commerce 8,399,900              บาท

3,112,900              บาท
1. งบดําเนินงาน 3,112,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,112,900              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกลุม่ SMEs ของกรมบงัคบัคดี 3,112,900              บาท

42,997,400            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 42,997,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ผลติภาพแรงงานสู่ SME 4.0 42,997,400            บาท

5,837,400              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,837,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,837,400              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 5,837,400              บาท

1,641,500              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,641,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,641,500              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,641,500              บาท

กระทรวงพาณิชย ์
กรมพฒันาธุรกจิการคา้
โครงการ : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชุมชนสูผู่ป้ระกอบการ
             ที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถธุรกิจใหบ้ริการโลจสิติกสใ์หแ้ข่งขนัไดใ้นสากล

กระทรวงยุตธิรรม
กรมบงัคบัคดี
โครงการ : โครงการสง่เสรมิและช่วยเหลอื SME ใหส้ามารถประกอบกจิการไดอ้ย่างย ัง่ยนื

กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
โครงการ : โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานสู ่SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0)

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ
โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

สูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยมีาตรวิทยา

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

             ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี

324



4,000,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 4,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000              บาท

4,000,000              บาท

12,627,400 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,627,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 12,627,400 บาท

196,861,100           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 196,861,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 93,140,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งมลูค่าเพิม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 40,000,000            บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพ SME ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 45,600,000            บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรวมกลุม่ SME และเชื่อมโยงอตุสาหกรรม 18,121,100            บาท

14,886,800            บาท
1. งบลงทุน 7,640,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,640,000              บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 7,640,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,640,000              บาท

5,500,000              บาท
2,140,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,246,800              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,246,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 7,246,800              บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมโรงงานอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการเร่งรดัการจดทะเบียนเครื่องจกัรของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะ
             พรอ้มจาํหน่าย สาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการของผลติภณัฑอ์าหาร
    ทีบ่รรจใุนภาชนะพรอ้มจาํหน่ายสาํหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สูอ่ตุสาหกรรม 4.0

รฐัวิสาหกจิ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยน์วตักรรมการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
             เพื่อวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(1) เครื่องวดัการซมึผ่านของกา๊ซผ่านแผ่นฟิลม์และบรรจภุณัฑ ์แบบ 3 กา๊ซ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร
    กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ
(2) เครื่องบรรจสุนิคา้ใส่กลอ่งแบบกึ่งอตัโนมตั ิแขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ
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363,592,700           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 363,592,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์SME ใหส้รา้งมลูค่าเพิม่ขึ้นได ้ 20,000,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ SME กลุม่ท ัว่ไปมศีกัยภาพเพิม่ขึ้น 185,592,700           บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการรวมกลุม่ SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลสัเตอร์ 58,000,000            บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฒันาตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั SME 100,000,000           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : SME ไดร้บัการพฒันามาตรฐานระดบัสากล ไม่นอ้ยกว่า 230 ราย/กจิการ

8,892,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 8,892,000              บาท

8,892,000              บาท

17,941,800            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 17,941,800            บาท

17,941,800            บาท

58,201,700 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 58,201,700 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1,451,500              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมแบรนดส์นิคา้และธุรกิจสรา้งสรรคสู่์สากล 56,750,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชสสู่์สากล

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน
กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : สง่เสรมิ SME ที่มีศกัยภาพ (Strong) 

ใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากลไดม้ากข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : SME ไดร้บัการพฒันาเทคโนโลยขี ัน้สูง/นวตักรรม ไม่นอ้ยกว่า 2,800 ราย/กจิการ

ตวัช้ีวดัที่ 3 : SME ไดร้บัการสง่เสรมิการเขา้สูร่ะดบัสากล ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ราย/กจิการ

กระทรวงพาณิชย ์
กรมทรพัยส์นิทางปญัญา
โครงการ : โครงการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
             ดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาต่อยอดศกัยภาพผูป้ระกอบการโดยบริการของศูนยใ์หค้าํปรึกษา
ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาและนวตักรรม (IP IDE Center)

กรมพฒันาธุรกจิการคา้
โครงการ : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชุมชนสูผู่ป้ระกอบการ
             ที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการสง่เสรมิแบรนดส์นิคา้และธุรกจิสรา้งสรรคสู์ส่ากล
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14,300,000 บาท
1. งบดําเนินงาน 10,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,100,000 บาท
2. งบรายจา่ยอืน่ 4,200,000              บาท

4,200,000              บาท

500,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 500,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 500,000,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 500,000,000           บาท

15,500,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 15,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,500,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 15,500,000            บาท

6,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 6,000,000              บาท

10,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000 บาท

50,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 50,000,000 บาท

10,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 10,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร
โครงการ : โครงการเพิ่มคุณภาพผลติภณัฑว์ิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

1) ค่าจา้งทีป่รึกษาโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบผลติภณัฑ ์SMEs

ใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานสากล
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 
            (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑฮ์าลาลของอตุสาหกรรมไทย

โครงการ : โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหไ้ดร้บัมาตรฐาน 
             (Capability Maturity Model Integration : CMMI)

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ
โครงการ : โครงการพฒันากลไกสนบัสนุนความสามารถ (SME) ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมสาํหรบัผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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16,374,500            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 16,374,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,374,500            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 16,374,500            บาท

45,607,900            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 28,080,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 28,080,000            บาท
28,080,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 17,527,900            บาท
17,527,900            บาท
31,616,000            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 31,616,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม SME ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง 11,400,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาขดีความสามารถเพือ่เขา้สู่ SME 4.0 13,680,000            บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผลติภณัฑสู่์ตลาดโลก 6,536,000              บาท

18,810,200            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 18,810,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,810,200            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 18,810,200            บาท

40,760,900            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 40,760,900            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME ทีม่ศีกัยภาพ (Strong) 

   ใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนัไดม้ากขึ้น 40,760,900            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานการตรวจรบัรองฮาลาล

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

             และอตุสาหกรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพ

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ขา้สูอ่ตุสาหกรรม 4.0

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการสู่การเป็นสมารท์ SME และโกลบอล SME

โครงการ : โครงการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขี ัน้สูง

รฐัวิสาหกจิ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
โครงการ : โครงการพฒันาตลาดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
             สูว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน
กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
5,000,000              บาท

7,597,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 7,597,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,597,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,708,600              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 5,265,000              บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 59,800                 บาท
(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 563,600                บาท

10,578,000 บาท
1. งบดําเนินงาน 10,578,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,578,000 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 9,500,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,078,000              บาท

15,770,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 15,770,000            บาท

1) โครงการตลาดชมุชนเพือ่ธุรกิจทอ้งถิน่ 1,700,000              บาท
2) โครงการหมูบ่า้นทาํมาคา้ขาย (Trading Village) 14,070,000            บาท

กรมสง่เสรมิการเกษตร
โครงการ : โครงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัสนิคา้เกษตรแปรรูป

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.4 : พฒันาผูป้ระกอบการชุมชน (Community - based) 

ใหม้คีวามสามารถในการประกอบธุรกจิแบบมืออาชีพ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูป้ระกอบการชุมชนไดร้บัการพฒันาความสามารถในการบรหิารธุรกจิไม่นอ้ยกว่า 1,800 ราย
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูป้ระกอบการชุมชนไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ/์บรรจุภณัฑ ์และคุณภาพมาตรฐาน 
ไม่นอ้ยกว่า 1,600 ราย
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูป้ระกอบการชุมชนไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการตลาดไม่นอ้ยกว่า 1,100 ราย

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสรา้งสรรคส์ว่นภมูภิาค

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชน (Community Based) เชิงสรา้งสรรคส่์วนภมูภิาค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวิสาหกจิชุมชน

กระทรวงพาณิชย ์
กรมการคา้ภายใน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งเศรษฐกจิชุมชน
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35,053,700            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 35,053,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสนิคา้ชมุชน Offline 2 Online (B2C) 15,000,000            บาท
20,053,700            บาท

15,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 15,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,000,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 15,000,000            บาท

50,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการยกระดบั
    ผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 6,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 44,000,000            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการยกระดบั
   ผลติภณัฑ ์OTOP ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 44,000,000            บาท

44,228,200            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 44,228,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพสนิคา้ชมุชน 
   ใหไ้ดม้าตรฐาน 44,228,200            บาท

16,500,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 16,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,500,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 16,500,000            บาท

กรมพฒันาธุรกจิการคา้
โครงการ : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชุมชน
             สูผู่ป้ระกอบการท่ีขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)

2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่มลูค่าและสรา้งโอกาสทางการตลาดผลติภณัฑ ์OTOP Select

สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชนในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัสูส่ากล

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดบัสนิคา้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP)

กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร
โครงการ : โครงการสง่เสรมิเทคโนโลยแีละเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกจิชุมชน

สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาธุรกจินวตักรรมเพื่อสงัคมและชุมชน
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157,881,800           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 157,881,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการชมุชน 54,907,800            บาท
102,974,000           บาท

133,555,500           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 133,555,500           บาท

118,555,500           บาท
15,000,000            บาท

14,800,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 14,800,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,800,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาฐานขอ้มลูสนบัสนุนธุรกิจสรา้งสรรค์ 14,800,000            บาท

9,744,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,744,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งและยกระดบัธุรกิจ SME ใหม้ธีรรมาภบิาล 8,400,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพ SME ไทยดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจ 1,344,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้ผีลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐาน

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการสง่เสรมิ และพฒันาวิสาหกจิชุมชน

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑช์มุชนใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน
กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการชมุชนใหม้คีวามสามารถในการบริหารธุรกิจ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.5 : พฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิเพื่อการสง่เสรมิ 
SME (Ecosystem)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบการใหบ้รกิารขอ้มูลที่สาํคญัแก่ SME ไดร้บัการพฒันา ไม่นอ้ยกว่า 170,000 ราย/กจิการ
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูใ้หบ้รกิาร SME ไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถสนบัสนุนการพฒันา SME 

ไม่นอ้ยกว่า 5,000 ราย/กจิการ

ตวัช้ีวดัที่ 3 : งานบรหิารจดัการงานสง่เสรมิ SME ใหม้ปีระสทิธิภาพ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการฐานขอ้มูลสนบัสนุนธุรกจิสรา้งสรรค์

กระทรวงพาณิชย ์
กรมพฒันาธุรกจิการคา้
โครงการ : โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการชุมชน
             สูผู่ป้ระกอบการท่ีขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม (Smart Enterprise)
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50,660,100 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 50,660,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานศูนยส์นบัสนุนและช่วยเหลอื SME 20,000,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ 21,090,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันาผูใ้หบ้ริการ SME 9,570,100              บาท

305,798,600           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 305,798,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มลูสาํหรบัการประกอบธุรกิจของ SME 45,736,000            บาท
115,485,800           บาท

3) ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาคส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 144,576,800           บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิ

กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน
กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการ : กองทุนสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผน พฒันาฐานขอ้มลูและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME
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