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ค าน า 

 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางการด าเนินงานที่รัฐบาล 
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละปีส านักงบประมาณจะก าหนดกรอบและประเด็นการจัดท างบประมาณ และ
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือจะ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
 ที่ผ่านมา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพของงบประมาณในลักษณะบูรณาการแล้วเป็นเวลา  
4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ภายใต้ชื่อเรื่องดังนี้ 
 พ.ศ. 2559 : งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  
 พ.ศ. 2560 : งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 พ.ศ. 2561 : งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 พ.ศ. 2562 : งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2  

เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ส านักงบประมาณก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จ านวน 14 แผนงาน โดยมี 
“แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล” เป็นหนึ่งในแผนงาน
บูรณาการส าคัญ ซึ่งยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 

ในการนี้ สสว. จึงได้จัดท า “คู่มือการจัดท าและด าเนินโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานร่วมในงบประมาณบูรณาการ 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถทราบแนวทางและก าหนดเวลาของการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธันวาคม 2561 
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ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนงานบูรณาการฯ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ก าหนดขึ้นโดยพิจารณาจากร่างยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี (ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-
2564) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ SME โดยจ าแนกตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการในแต่ละ
ขนาดจะมีศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน  เป็นหลักในการก าหนด 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 
 
 

  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 - สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

 - โอกาสเข้าถึงบริการการเงิน 

- โอกาสเข้าถึงตลาด 

- โอกาสเข้าถึงข้อมูล 

- ปรับบทบาทและการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง 

                                        ยั่งยืน 

เป้าหมาย    SME มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด     สัดส่วน SME GDP ต่อ GDP รวมทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 45% 

 

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปี 2563  

การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผลสัมฤทธิ์ (Impact)  SME มีความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างสรรค์สินค้า

และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแข่งขันได้ทั้งในประเทศและ

ตลาดสากล 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดเป้าหมาย และ แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงานบูรณาการเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล พ.ศ. 2563 
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าหมาย : SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ได้ไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดขอบข่ายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสอดคล้อง
และสามารถบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย รวม 5 แนวทาง ดังนี้ 

 แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
 แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล 

(Medium & High Potential) 
 แนวทางท่ี 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

ทั้งนี้ ในแต่ละแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดโครงการภายใต้แนวทางไว้ โดยการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ จะถูกบรรจุเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฎดังตารางต่อไปนี้ 

แนวทางการด าเนินงาน / โครงการ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้ (Early Stage) 

1.1 โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 

1.2 โครงการสร้างและพัฒนาวสิาหกิจในระยะเร่ิมต้น 

1.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเร่ิมต้นธุรกิจ 

แนวทางที่ 2 พัฒนาวสิาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจรายย่อยสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

2.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย 

2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและเชือ่มโยงเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย 

2.4 โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 
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แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

3.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่การประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 

3.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ : วิสาหกิจขนาดย่อม 

3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการด าเนนิธุรกิจ  

3.4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล (Medium & High 
Potential) 

4.1 โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล 

4.2 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับธุรกิจ 

4.3 โครงการขยายการค้าการลงทุนในสู่สากล  

แนวทางท่ี 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

5.1 โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (Online & Offline) 

5.2 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูล SME 

5.3 โครงการพัฒนาระบบการสง่เสริม SME 

5.4 โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐให้อ านวยความสะดวกแก่ SME 
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เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

เพ่ือให้โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานของแผนงาน
บูรณาการฯ สสว. จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. สอดคล้องกับกรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. มีความชัดเจน ทั้งในเรื่องแนวทาง เป้าหมาย กิจกรรม และตัวชี้วัด 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการแบบเชิงลึกอย่างมีคุณภาพ และมีความเชื่อมโยงส่งต่อกับโครงการอื่น 

4. ให้ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในวงกว้าง (High Impact) ต่อ SME  
5. ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยตรง 

6. ตรงกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจหลัก ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบและด าเนินโครงการ 
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นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการในลักษณะบูรณาการ 

ค าส าคัญ (Key Word) ค าอธิบาย 
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน 

/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการด าเนินงาน ตามภารกิจ
ของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยสอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
แผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี หรือนโยบายรัฐบาล 

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ  
ซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง ( Joint KPIs) เพ่ือขับเคลื่อน
แผนงานบูรณาการให้เกิดผลส าเร็จ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความส าเร็จที่ชัดเจน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ /
สากลได ้

แนวทางแผนงานบูรณาการ ระบุถึงวิธีการในการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายแผนงาน
บูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของ
แผนงานบูรณาการ 

ตัวชี้วัดแนวทาง เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแนวทางในการด าเนินงานที่จะควบคุม ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณา
การ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ที่มา : คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ส านักงบประมาณ 
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นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

ในขณะนี้ สสว. ได้มีการด าเนินการปรับปรุงนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ ซึ่งจะใช้เป็นขอบเขตของ
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยที่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดย (ร่าง) นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหม่ มีดังนี ้

ขนาดกิจการ การผลิต การค้าและบริการ 

จ้างงาน (คน) รายได้ (ล้านบาท) จ้างงาน (คน) รายได้ (ล้านบาท) 

ขนาดกลาง 
(Medium) 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 300 

ขนาดย่อม (Small) ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 50 

รายย่อย (Micro) ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 1.8 
หมายเหตุ  

1. จ านวนการจางงานพิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจางงานที่จัดท าข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด 
2. รายได้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินปีล่าสุดที่น าส่งต่อทางราชการหรือที่มีเอกสารบัญชี

แสดงรายได ้
3. กรณีที่จ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดหนึ่ง แต่จ านวนรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจ  

อีกขนาดหนึ่ง ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือรายได้ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

ทั้งนี้นิยามดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างข้ันตอนการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ส าหรับความหมายของกิจการผลิต กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก รายละเอียดดังนี้ 
กิจการผลิต หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท  
โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิต คือ การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือ
เคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรือมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผล 
ทางการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่
เป็นประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย 
กิจการค้า หมายถึง การให้บริการเก่ียวกับการค้า โดยที่ 

- การค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งาน
พาณิชย กรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง 

- การค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชน
ทั่วไปเพ่ือการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง 
การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 

กิจการให้บริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหา  
ริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร  
การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับ
ธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
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ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น  (early stage) หมายถึง กลุ่มผู้สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจ และ กลุ่ม

ผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะการด าเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเป็นหลัก โดยจะใช้นิยามการเป็นผู้ประกอบการ startup ตามร่าง “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

เริ่มต้น พ.ศ. ...” 
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ข้อเสนอโครงการ:  
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค าชี้แจง:  
 การจัดท าโครงการปีนี้ เป็นการจัดท าในลักษณะ “โครงการร่วม” คือ ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ก าหนดโครงการไว้แล้วในแต่ละแนวทาง 
การด าเนินงาน แต่ละโครงการจะมีหลายหน่วยงานช่วยกันด าเนินการ เพื่อตอบเป้าหมาย
เดียวกัน  

 ดังนั้น หน่วยงานจะจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1) ระดับโครงการ: หน่วยงานเลือกโครงการที่จะด าเนินการจากรายช่ือโครงการ 

ที่ สสว.จัดท าไว้แล้ว (ซึ่งชื่อโครงการนี้จะต้องถูกใช้ในเอกสารงบประมาณด้วย) 
2) ระดับกิจกรรม: หน่วยงานจัดท าข้อเสนอกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือตอบโจทย์

โครงการที่ก าหนดไว้  
 แนวทางการด าเนินงานในปีนี้ เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามขนาด 

ของวิสาหกิจเป็นหลัก ซึ่งมี 5 แนวทาง ดังนี้ 
[1] พัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้นให้สามารถเติบโตได้ (EARLY STAGE) 

         [2] พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (MICRO) 
         [3] พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (SMALL) 
         [4] พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  
              (MEDIUM & HIGH POTENTIAL) 
         [5] พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธภิาพ (ECOSYSTEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 



ข้อเสนอโครงการ:  
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระทรวง  
หน่วยงาน  

 
โครงการ – กิจกรรม 

1. โปรดเลือกแนวทางการด าเนินงาน/โครงการที่ท่านจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 (ซึ่งจะต้อง 
ใช้ชื่อโครงการที่เลือกในเอกสารงบประมาณด้วย) 

2. โปรดเลือกลักษณะของการด าเนินงานที่ตรงกับการด าเนินงานหลัก (เลือกได้ 1 รายการเท่านั้น) 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /ลักษณะของการด าเนินงาน 

[1] พัฒนา
วิสาหกิจในระยะ
เริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได ้

(EARLY 
STAGE)  

[1.1] โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 

☐ การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน/นักศึกษาเกี่ยวกับ 
การเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 

☐ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้ง 
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

[1.2] โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 

☐ การอบรม บ่มเพาะเพ่ือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  

☐ การสนับสนุนให้วิสาหกิจในระยะเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

☐ การเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 

☐ การเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น  
เพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 

[1.3] โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเริ่มต้นธุรกิจ 

☐ การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์/พ้ืนที่ส่งเสริมวิสาหกิจ
ระยะเริ่มต้นในรูปแบบต่างๆ 

☐ การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนในการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น เช่น  
พ่ีเลี้ยง นักลงทุน  

☐ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจ 
ในระยะเริ่มต้น 

☐ การจัดกิจกรรมสร้างเวทีการรับรู้และกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการริเริ่ม
ธุรกิจยุคใหม่ให้กับสาธารณะชนวงกว้าง 
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[2] พัฒนา
วิสาหกิจรายย่อย
ให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ 

(MICRO) 
 

[2.1] โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

☐ การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดท าบัญชีอย่างง่าย 

☐ การเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ 

☐ การสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ประกอบธุรกิจ 

[2.2] โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจรายย่อย 

☐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม 

☐ การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

☐ การพัฒนาผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาสินค้าและบริการ 
[2.3] โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย 

☐ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 

☐ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง 
[2.4] โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 

☐ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 

☐ การสนับสนุนการสร้างตราสินค้าและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด 
   

[3] พัฒนา
วิสาหกิจขนาด
ย่อมให้ก้าวสู่
ธุรกิจสมัยใหม่ 

(SMALL) 

[3.1] โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่การประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 

☐ การยกระดับองค์ความรู้การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

☐ การพัฒนาความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) 

☐ การพัฒนาความรู้ในการฟื้นฟูกิจการ 
[3.2] โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม 

☐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม 

☐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
[3.3] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการด าเนินธุรกิจ 

☐ การพัฒนาบุคลากรและแรงงานของวิสาหกิจให้มีทักษะความสามารถ 
โดยเฉพาะความสามารถในการผลิตสมัยใหม่ 

☐ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
การวินิจฉัยปัญหา 

☐ การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

☐ การพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการ 

☐ การส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ 
[3.4] โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

☐ การพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

☐ การส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 

☐ การสร้างแบรนด์ 
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[4] พัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
วิสาหกิจที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่
การแข่งขันระดับ
สากล 

(MEDIUM & 
HIGH 
POTENTIAL) 

[4.1] โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล 

☐ การยกระดับธุรกิจเข้าสู่การบริหารระดับสากล การพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากร  

☐ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน mai 
[4.2] โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับธุรกิจ 

☐ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจ เชื่อมโยง
งานวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ  

☐ การสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

☐ การสนับสนุนให้สินค้าเทคโนโลยี/นวัตกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน 
[4.3] โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล 

☐ การเสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ  

☐ การสร้างความรู้ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

☐ การสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ เช่น การเจรจาการค้า 
การจับคู่ทางธุรกิจ การจัดงาน/กิจกรรมแสดงสินค้าในรูปแบบต่างๆ  

☐ การเชื่อมโยงเข้าสู่ Global Value Chain  

☐ การสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ 

☐ การสนับสนุนให้สินค้าได้รับมาตรฐานเพื่อการส่งออก 
   

[5] พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมในการ
ส่งเสริม SME ให้
มีประสิทธิภาพ 

(ECOSYSTEM) 

[5.1] โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME ( 
online/offline) 

☐ การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูล SME / ศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า 

☐ การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

☐ การพัฒนาศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 

☐ การพัฒนาศูนย์บริการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

☐ การพัฒนา SME Portal  

☐ การพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย
และพัฒนา ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

[5.2] โครงการยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูล SME 

☐ การพัฒนา SME Big Data 

☐ การพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ SME / ระบบประเมินความ
น่าเชื่อถือทางเครดิต / ระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ 

[5.3] โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME  

☐ การพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจ SME (Service Provider) 

☐ การพัฒนาศักยภาพและบทบาทองค์การเอกชน 
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[5.4] โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐให้อ านวยความสะดวก
แก่ SME 

☐ การปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
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ชื่อกิจกรรม กรุณาปรับชื่อกิจกรรมให้สอดรับกับลักษณะการด าเนินงานที่เลือกไว้ 
งบประมาณ  
ข้อมูลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์หลัก (ไม่เกิน 3 ข้อ) 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินงาน (ขอให้อธิบายวิธีการท างานหลักให้ชัดเจน เช่น การอบรม การวินิจฉัย การให้ค าปรึกษา
แนะน า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิตที่ส าคัญของโครงการ 

ผลผลิต จ านวน 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ / 
ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ 

    
    
    

13 



ผลลัพธ์ที่ส าคัญต่อผู้ประกอบการ 
โปรดเลือกผลลัพธ์ (ผลประโยชน์) หลักต่อผู้ประกอบการหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจ (เลือกได้ 1 ข้อ) 

☐ ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ / ลดต้นทุนการผลิต             

☐ เพ่ิมยอดขาย รายได้  

☐ เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า/บริการ  

☐ สร้างและขยายการลงทุน 

☐ อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ................................ 
1 

ภายใต้โครงการหรือหน่วยงานท่านมีการติดตามผลลัพธ์ข้างต้นหรือไม่ 

☐ มี โดยติดตามหลังเสร็จสิ้นโครงการ    เดือน 

☐ ไม่มีการด าเนินงาน  
 

การประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ 
โปรดระบุมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ 
 

 ล้านบาท 
1 

โปรดระบุที่มา วิธีการ สูตรการค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล   
ต าแหน่ง   
หน่วยงานภายใน   
โทรศัพท์   
email   

 14 



การประสานงานกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สถานที่ติดต่อ 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 
 
ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs (ฝนผ.) 

โทรศัพท์ 02-298-3093 // 02-298-3097 // 02-298-3098 
 โทรสาร  02-298-3054 
 Email  smeplan.osmep@gmail.com 
 Line QR Code (งบประมาณบูรณาการ SME 2563) 

 
 Line QR Code (SME ONE) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้งบประมาณบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 
หน่วยงานเจ้าภาพ: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 7 กระทรวง 17 หนว่ยงาน 1 รัฐวสิาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

กระทรวง จ านวน
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงพาณิชย์ 2 หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงยุติธรรม 1 หน่วยงาน กรมบังคับคด ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

7 หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ 
  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 1 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3 หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
กองทุน 
และเงินทุนหมุนเวียน 

1 หน่วยงาน กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 

 

 

17 



18 



หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้งบประมาณบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2561 
หน่วยงานเจ้าภาพ: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 9 กระทรวง 23 หนว่ยงาน 1 รัฐวสิาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

กระทรวง จ านวน
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงพาณิชย์ 3 หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 1 หน่วยงาน กรมบังคับคด ี
กระทรวงแรงงาน 2 หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

8 หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 1 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3 หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

1 หน่วยงาน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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เป้าหมาย 

และตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

สวทช.       3.5000 สปวท.   590.0000 สวทช.       5.0000 สวทช.     80.0000 สวทช.       2.0000 ทป.     11.7525 กสก.       9.0196 สวทช.     20.3360 กสส.       4.4000 พค.       8.9564 กบค. 3.1129 สวทช.   620.0000 ศลช.       5.0000 พค.        25.4036 ทป. 33.9217 พค. 15.8300 สสว. 273.4662

สบร.       3.0000 สวทช.       8.0000 สนช.     88.0000 สนช.     15.0000 สนช.     10.0000 กสอ.   106.7730 กพร.     47.9000 อย.     14.0546 กสอ.     18.1538 สสว.   112.0000 สวทน.     10.0000 วศ.     59.1835 สค.        80.1519 กสอ. 20.0000 กสอ. 10.1701

สอศ.     58.3360 สนช.     20.0000 กสอ.     14.9665 สวทน.       4.0000 สบร.     34.0000 กสร.       5.0383 สสว.     60.0000 ศลช.     21.7000 กสอ.          8.3169 กรอ. 13.0699

ศลช.     34.5500 สกอ.   125.0000 วว.     23.0000 พค.     63.3312 สทน.       4.6000 สสว.        40.7609 สบร. 16.5000

กสอ.     60.6764 สสว.     20.8800 สวทช.       6.5000 กสอ.   123.8187 สสว. 45.8160

สบร.       3.0000 สทน.       1.4500 วว.     30.0000 

สสว.   141.5100 มว.     12.3640 

สปอก.     11.0000 

กสอ.   179.1428 

สสว.   313.0000 

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13.4196   กระทรวงยุติธรรม 3.1129 กระทรวงสาธารณสุข 14.0546   ส านักนายกรัฐมนตรี 56.5000

กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 9.0196      กบค. กรมบังคับคดี 3.1129 อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 14.0546    สบร. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 56.5000        

กสส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.4000      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,621.1835 

กระทรวงพาณิชย์ 239.3473  สปวท. ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 590.0000   กระทรวงศึกษาธิการ 183.3360  รัฐวิสาหกิจ 53.0000       

ทป. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 45.6742    สวทน. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 14.0000    สกอ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 125.0000   วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53.0000        

พค. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 113.5212   เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สอศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 58.3360    แห่งประเทศไทย

สค. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 80.1519    วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 59.1835    กองทุนและเงินหมุนเวียน 1,007.4331     

กระทรวงแรงงาน 52.9383   สวทช. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 745.3360   กระทรวงอุตสาหกรรม 566.0881 สสว. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,007.4331      

กพร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 47.9000    แห่งชาติ สปอก. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 11.0000    

กสร. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5.0383      สนช. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 133.0000   กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13.0699    

สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 6.0500      กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 542.0182   

มว. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 12.3640    

ศลช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 61.2500    

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

273.4662         

3.1

SME ได้รับการ

พัฒนาเทคโนโลยี

ข้ันสูงและนวัตกรรม

เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้

ไม่น้อยกว่า 2,000 

ราย/กิจการ

3.3

SME ได้รับการ

ส่งเสริมการสร้างและ

ขยายโอกาสทาง

การตลาดในระดับ

สากล ไม่น้อยกว่า

5,600 ราย/กิจการ

810.1187         154.6333            129.3076         

4.2

พัฒนาผู้ให้บริการ 

SME ให้สนับสนุน

การส่งเสริม SME ให้

เกิดประสิทธิภาพ

มากข้ึนไม่น้องกว่า 

9,000  ราย/กิจการ

64.1835           

ภาพความเช่ือมโยงแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1,086.1651                                                                                                                                   1,028.9355                                                          428.7739                                                          

แนว

ทางการ

ด าเนินงาน

1. สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

                                                                                                          1,266.5389 

34.3906           64.8360           

1.2

สร้างและพัฒนา

วิสาหกิจเร่ิมต้นและ

ผู้ประกอบการราย

ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง

ไม่น้อยกว่า 7,800 

ราย/กิจการ

2.2  

SME ได้รับการ

พัฒนาประสิทธิภาพ/

ผลิตภาพในการ

ประกอบธุรกิจ

ไม่น้อยกว่า 32,000 

ราย/กิจการ

1.4

ธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหม่ท่ีมีศักยภาพ

ได้รับการส่งเสริมให้

สามารถเติบโตได้

ไม่น้อยกว่า 100 

ราย/กิจการ

1.5

งานสนับสนุนการ

พัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นและ

ผู้ประกอบการราย

ใหม่มีประสิทธิภาพ

82.5538           26.0001           3.1129            120.9564         857.7364         232.9665         95.0000           196.4055         16.0000           648.7459         

หน่วยงาน

4.3

งานบริหารจัดการ

งานส่งเสริม SME 

ให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประกอบ

ธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem)

2.6

SME กลุ่ม Turn 

Around ได้รับการ

เตรียมความพร้อม

ในการฟ้ืนฟูธุรกิจ

ไม่น้อยกว่า 2,500 

ราย/กิจการ

2. ส่งเสริมให้ SME กลุ่มท่ัวไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากข้ึน 

และให้ความช่วยเหลือ SME ท่ีประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)

3. ส่งเสริม SME ท่ีมีศักยภาพ (Strong) ให้มี

ความสามารถในการแข่งขันได้มากข้ึน

2.4

SME ได้รับการ

พัฒนาการรวมกลุ่ม

และเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมใน

รูปแบบคลัสเตอร์ ไม่

น้อยกว่า 44 กลุ่ม/

คลัสเตอร์

2.1  

SME ได้รับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์/

บรรจุภัณฑ์ให้สร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้

ไม่น้อยกว่า 5,800 

ราย/กิจการ

2.5

SME ได้รับการ

ส่งเสริมด้าน

การตลาด ไม่น้อย

กว่า 52,000 

ราย/กิจการ

3.2

SME ได้รับการ

พัฒนาให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน

ระดับสากล

ไม่น้อยกว่า 400 

ราย/กิจการ

เป้าหมาย : SME ได้รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวช้ีวัด : SME ท่ีได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า   90,000 ล้านบาท

1.3

โครสร้างพ้ืนฐานท่ี

ส าคัญในการสร้างและ

พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น

และผู้ประกอบการราย

ใหม่ได้รับการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่า 160 ศูนย์/

แห่ง

1.1

นักเรียน/นักศึกษา

ได้รับการเตรียม

ความพร้อมสู่การ

เป็น SME รุ่นใหม่

ไม่น้อยกว่า 34,000

 ราย/คน

4.1

ระบบสนับสนุน

ข้อมูลท่ีส าคัญ

ส าหรับการประกอบ

ธุรกิจของ SME 

ได้รับการพัฒนา ไม่

น้อยกว่า180,000 

ราย/กิจการ

2.3

SME ได้รับการ

พัฒนาให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน

สินค้าและบริการ

ไม่น้อยกว่า 115 

ราย/กิจการ

จ านวน 3  10.4134 ล้านบาท

Startup / 5 KPI / 10 หน่วยงาน Regular & Turn Around / 6 KPI / 16 หน่วยงาน Strong / 3 KPI / 10 หน่วยงาน Ecosystem / 3 KPI / 6 หน่วยงาน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้งบประมาณบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 
หน่วยงานเจ้าภาพ: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 9 กระทรวง 23 หนว่ยงาน 1 รัฐวสิาหกิจ และ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

กระทรวง จ านวน
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงพาณิชย์ 3 หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 1 หน่วยงาน กรมบังคับคด ี
กระทรวงแรงงาน 2 หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

8 หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 1 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงอุตสาหกรรม 3 หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน 

1 หน่วยงาน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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