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แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2558 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.1 กําหนด และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดําเนินงาน 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.2 พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม และประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.1 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.1 สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วนปี 2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา SME โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการของ SME 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี 2558 
ยุทธศาสตร์ - 

กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด งบประมาณ 

(บาท) 
ขอใช้

เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์
รวมทั้งสิน้ 621,573,400 716,464,800 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานและบริหารกองทุน   241,633,400 116,800,000 
งาน/โครงการตามแผนการดําเนนิงานประจําปี 2558 379,940,000 - 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
วางแผนและจัดทํา
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.1 กําหนดและจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม 

 
 

  
 

    35,000,000 - 

1. งานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (พ.ศ. 2556-2564) 

แผน 1 1) ร่างแผนปฏิบัตกิารส่ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(พ.ศ.2560-2564) จํานวน 1 ฉบับ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (พ.ศ.2560-
2564) ไปใช้ในการส่งเสริม SMEs 
จํานวน 50 หนว่ยงาน 

3,000,000 - 

2. งานจั ดทํ ายุ ทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา

แผน 1 1) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายสาขา จํานวน 1 แผน 

1) หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนา SMEs นําแผนไป
ใ ช้ เ ป็ น ก ร อ บ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ดําเนินงาน และ สสว. ใช้เป็นกรอบ
แนวท า ง  ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
สนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SMEs ปี 2555-2559 
จํานวน 10 หน่วยงาน 

2,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.1 กําหนดและจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลาง และขนาดย่อม 
(ต่อ) 

3. งานประสานและกํากับการ
ดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 

เรื่อง 1 1) หน่วยงานที่เข้ารับฟังการชี้แจง
แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 
รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
จํานวน 5 หน่วยงาน 
2) จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว
พระ ร าชดํ า ริ ที่ ไ ด้ รั บ ก า รกํ า กั บ 
ติดตาม สามารถดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ จํานวน 2 
โครงการ 
 

1) หน่วยงานที่เข้ารับฟังการประชุม
ชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการดําเนิน
โครงการเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 

500,000 - 

 4. โครงการจั ดทํ ามาตรการ
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในพื้นที่ชายแดน 

เรื่อง 1 1) รายงานการจัดทํ ามาตรการ
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในพื้นที่ชายแดน จํานวน 1 รายงาน 
2) จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่
มาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในพื้นที่ชายแดน ไม่น้อยกว่า 
200 ราย 
 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ กําหนด 
ทบทวน  ป รั บ ป รุ ง  แล ะพั ฒน า
ยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริม 
SMEs ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของการค้าชายแดนใน
แต่ละพื้นที่ จํานวน 10 หน่วยงาน 

2,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.1 กําหนดและจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลาง และขนาดย่อม 
(ต่อ) 

5. โครงการ ศึกษาและจัดทํ า
มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของธุรกิจ 
 

เรื่อง 
ราย 

1 
300 

1)  บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ลึ ก ด้ า น
สถานภาพ  ข้อจํ ากัด  และปัจจัย
สํ า คัญที่ มี ผลต่ อการ เติ บ โตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศ จํานวน 1 รายงาน 
2) ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อมตามขนาดของธุ รกิ จ 
จํานวน 1 รายงาน 
3) จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผล
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการแก้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่สนใจ 
จํานวน 300 ราย 

1) หน่วยงานภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนํา
ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 
จํานวน 10 หน่วยงาน 

2,500,000 - 

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้
และฐานข้อมูล 

6. งานจัดทํารายงานสถานการณ์ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจําปี 

เรื่อง 1 1) รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (White Paper) 
ปี 2558 ที่มีรายละเอียดและเนื้อหา
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SMEs 
ของประเทศ จํานวน 1 เรื่อง 
2) รายงานสถานการณ์ SMEs ราย
เดือน จํานวน 12 ฉบับ 
 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
รายงานฯ เป็นข้อมูลหลักในการให้
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) หรือการดําเนิน 
งานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs อีกทั้งยัง
เป็นการต่อยอดแนวความคิดและ
พัฒนาองค์ความรู้สําหรับการส่งเสริม 
SMEs ของประเทศต่อไปในอนาคต 
ไม่น้อยกว่าจํานวน 500 หน่วยงาน 

3,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้
และฐานข้อมูล (ต่อ) 

6.   งานจัดทํารายงานสถานการณ์ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจําปี (ต่อ) 

  3) ไฟล์รายงานสถานการณ์ฯ รายปีที่
สามารถ download เป็น pdf.file 
ได้จากเว็บไซต์ของ สสว .  ภายใน
เดือนกันยายน จํานวน 1 ชุด 
4) ไฟล์รายงานสถานการณ์ฯ ราย
เดือน ที่สามารถ download ได้จาก
เว็บไซต์ของ สสว. จํานวน 12 ชุด 

2) ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มีความ
พึงพอใจในข้อมูลต่างๆ ในรายงานมี
องค์ความรู้และฐานข้อมูลที่ทันสมัย
ถูกต้อง สําหรับใช้วางยุทธศาสตร์การ
พัฒนา SMEs ของประเทศ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

  

 7. ง านจั ดทํ าดั ชนี ชี้ วั ดภาวะ
เศรษฐกิจสําหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง 1 1) ร า ย ง า น ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
ผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
รายเดือน จํานวน 12 ฉบับ 
2) ร า ย ง า น ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ 
SMEs รายไตรมาส จํานวน 4 ฉบับ 

1) ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดัชนี
ชี้ วั ด ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สํ า ห รั บ
ผู้ประกอบการ SMEs ร้อยละ 80 

4,000,000 - 

 8. ง า น จั ด ทํ า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย
ประจําปี 

ฐานข้อมูล 1 1) ฐานข้อมูล SMEs ที่มีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยและครบถ้วนถูกต้อง เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs 
จํานวน 1 ฐานข้อมูล 
2) รายงานผลการสํารวจตัวอย่าง 
SMEs เชิงลึก เฉพาะกลุ่มธุรกิจและ
เฉพาะพื้นที่ จํานวน 2 ชุดรายงาน 
 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนํา
ฐานข้อมูล SMEs ไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าจํานวน 20 หน่วยงาน 

10,000,000  
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.2 พัฒนาองค์ความรู้
และฐานข้อมูล (ต่อ) 

8 .  ง า น จั ด ทํ า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย
ประจําปี (ต่อ) 

  3) มี Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ในการจัด การข้อมูลตามที่ต้องการ 
จํานวน 1 โปรแกรม 
4) รูปแบบตารางรายงานผลข้อมูลใน
หลายมิติ จํานวน 1 ชุดข้อมูล 

   

 9. โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า ป ร ะ ก า ศ
กระทรวง กําหนด “กิจการอื่น” 
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

เรื่อง 1 1 )  รายงานผลการ ศึกษาข้ อมู ล
ประกอบการจัดทําประกาศกระทรวง
กําหนด “กิจการอื่น” ตามมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 1 
ฉบับ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําผลการ
จัดทําประกาศกระทรวงกําหนด 
“กิจการอื่น” ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติ ส่ ง เสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 

2,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการติดตามและ
ประเมินผลการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 

10. งานติดตามผลการดําเนินงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

เรื่อง 1 1) รายงานผลการติดตามการดําเนิน
โครงการจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรายไตรมาส 
จํานวน 4 รายงาน 
2) คู่มือแนวทางการดําเนินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จํานวน 1 
ฉบับ 
3) รายงานผลสํารวจทัศนคติและ
ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการของผู้ประกอบการ จํานวน 1 
รายงาน 

1) หน่วยงานภายใน  สสว .  และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนําผลที่ได้จากการติดตาม
ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
โครงการ เพื่อนําไปประกอบ การ
จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จํานวน 10 หน่วยงาน 

1,500,000 - 

 11. งานติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ 

เรื่อง 1 1) รายงานผลการดําเนินงานภายใต้
ภารกิจพื้นฐานของสํานักงาน (ราย
ไตรมาส) จํานวน 4 รายงาน 
2) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ
สํานักงาน จํานวน 1 รายงาน 

1) ผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ
สํานักงานฯ สามารถนําไปใช้ปรับปรุง
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จํานวน 1 เรื่อง 

1,500,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการติดตามและ
ประเมินผลการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(ต่อ) 

12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การติดตามผลการดําเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
 
 
 

เรื่อง 
ระบบ 

1 
1 

1) ระบบการติดตามและประเมินผล
การส่งเสริม SMEs จํานวน 1 ระบบ 
2) รายงานผลการติดตามโครงการ
ส่งเสริม SMEs (งบประมาณนอก
กองทุนฯ) จํานวน 1 รายงาน 
3) รายงานผลการประเมินผลโครงการ
ส่งเสริม SMEs (งบประมาณในและ
นอกกองทุนฯ) จาํนวน 2 รายงาน 

1) ผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน
และภายนอก สสว. ที่เกี่ยวข้อง นํา
ระบบและข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การดําเนินงานส่งเสริม SMEs ไม่น้อย
กว่า 20 หน่วยงาน 

3,000,000 - 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ให้
ความช่วยเหลอื 
อุดหนุน สนับสนุนและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ/์แผนงานที่ 
2.1  สนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย 

 
 
 
 
 
13.  โคร งการสร้ า ง เครื อข่ า ย
ผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 
 

 
 
 

กลุ่ม
จังหวดั/ 
เครือข่าย 

  
  
 
 
 

18 
 

18 

 
 
 
 
 
1) คณะกรรมการส่ง เสริม  SMEs 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม SMEs เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด 
2) ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้
แ ผนป ฏิบั ติ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  SMEs 
ประจําปีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ไม่น้อย
กว่า 18 โครงการ 
3) เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEsเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา จํานวน  18  เครือข่าย 

 
 
 
 
 
1) ความร่วมมือระหว่าง สสว . กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
SMEs จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด 
2) เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEsมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

314,940,000 
 
 

 
 

4,000,000 

- 
 
 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
2.1  สนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ต่อ) 

14. งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs 
Knowledge Center 

คลังข้อมูล 
ราย 

1 
3,015 

1) จํานวนกรณีศึกษาผู้ประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ จํานวน 15 ราย 
2) จํ านวนผู้ประกอบการที่ เข้ าร่ วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือเข้า
รับคําปรึกษา จํานวน 500 ราย 
3) จํานวนเนื้อหาองค์ความรู้ที่พัฒนา
ให้กับผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 ด้าน 
4) ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ จํานวน 2,500 ราย 

1) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
และหน่วยงานที่ร่วมดําเนินงานกับ
สํานักงานมีความพึงพอใจในการ
บริการ ร้อยละ 80 
2) ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
เพื่อการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 
1 แนวคิด 

2,350,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น  SMEs 
National Awards ภาคการผลิต 
การค้าและบริการ 

งาน 
ราย 

1 
30 

1) ผู้ประกอบการ SMEs ในภาค
ธุ ร กิ จ เป้ าหมาย  ส มัคร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
2) ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ไม่น้อยกว่า 30 ราย 

1) ผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น
ได้รับความรู้ เรื่องมาตรฐานในการ
บริหารจัดการธุรกิจ สามารถนํามา
ปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจได้ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
2) ผู้ที่ได้รับรางวัลได้รับความรู้จาก
การประกวด นํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจของตนได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

5,000,000 - 

16. งานบริหารจัดการกองทุนร่วม
ลงทุน 

เรื่อง 1 1) เข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้ น
ประจําปี พิจารณารับรองงบการเงินของ
วิสาหกิจร่วมลงทุน จํานวน 5 บริษัท 
2) นําหุ้นของ สสว. ออกเสนอขาย
ให้กับบุคคลภายนอก จํานวน 20 บริษัท

1)วิสาหกิจร่วมลงทุนสามารถดําเนินการ
ได้ตามข้อกําหนดตามกฎหมาย จํานวน 
5 บริษัท 
2) นําหุ้นของ สสว. ออกเสนอขายให้กับ
บุคคลภายนอก จํานวน 20 บริษัท 

2,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
2.1  สนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ต่อ) 

16.  งานบริหารจัดการกองทุนร่วม
ลงทุน (ต่อ) 

  3) ประเมินมูล ค่ าหุ้ นบริษัทร่ วม
ลงทุน ตามราคาตลาดหรือราคาตาม
บัญชี จํานวน 20 บริษัท 
4) รายงานการติดตาม จํานวน 24 
ฉบับ 
 

3) รายงานประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อ
ดําเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน 
จํานวน 20 บริษัท 

  

 17. โครงการ Front Service สสว. ราย 1,150 1) ผู้ เ ข้ า ร่ วม ฝึกอบรม / สั มมนา /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 1,000 
ราย 
2) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/
เยี่ยมชมกิจการ จํานวน 100 ราย 
3) ผู้ประกอบการที่ได้ร่วมจับคู่ธุรกิจ 
จํานวน 50 ราย 
 

1) ระดับความพึงพอใจจากการเข้า
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม
กิจการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ธุรกิจ 
จํานวน 1 ล้านบาท 

650,000 - 

18. โครงการชดเชยดอกเบี้ยใน
โครงการ SMEs Power เพื่อวัน
ใหม่แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) 
 
 
 

ล้านบาท 7,500 1)  ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากการชุมนุมทาง
การเมือง ไดร้ับสินเชื่อไม่น้อยกว่า 
7,500 ล้านบาท 

1)  ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง  ได้รับการชดเชย
ดอกเบีย้สินเชื่อ ร้อยละ 2 ตอ่ป ี

70,944,100 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
2.1  สนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ต่อ) 

19. โครงการชดเชยดอกเบี้ยใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทก ภัย  ปี  2553  แก่ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

ล้านบาท 5,000 2) ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
ความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยในปี 2553 ได้รับการ
ชดเชยดอกเบี้ ย ในวง เงิน สินเ ชื่อ 
จํานวน 5,000 ล้านบาท 

2) ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
ความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยในปี 2553 ได้รับการ
ชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ ร้อย
ละ 2 ต่อปี 

54,995,900 - 

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยให้เติบโต
อย่างสมดุลตาม
ศักยภาพของพืน้ที ่

20. โครงการส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ราย 
เครือข่าย 

1,900 
3 

1) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการ
พัฒนาแนวคิด กระบวนการผลิต การ
บริหารจัดการและการตลาด เพื่อให้
เกิดการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วม
ร ะ ห ว่ า ง เ ค รื อ ข่ า ย  จํ า น ว น  3 
เครือข่าย 
2) สมาชิ ก เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย 
3) วิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการ 
SMEs ได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การตลาดและการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จํานวน 
1,600 ราย 
4) วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าในประเทศ จํานวน 300 ราย 
 

1) สมา ชิก เครื อข่ ายที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนและดําเนินธุรกิจมี
รายได้ เพิ่มต่อครอบครัว  จํานวน 
3,000 บาท 
2) ผู้ เข้ าร่ วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

60,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ/์แผนงานที่ 
2.3 ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยให้เติบโต
อย่างสมดุลตาม
ศักยภาพของพืน้ที่ 
(ต่อ) 

21. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ศิ ล ป า ชี พ ต า ม แน ว
พระราชดําริ 

ราย 
ผลิตภัณฑ์ 

630 
30 

1) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ผ ลิต ภัณฑ์ ศิลปา ชีพ เ ชิ งพาณิชย์ 
จํานวน 30 ราย 
2) ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการ
พัฒนาขึ้นใหม่ จํานวน 30 ผลิตภัณฑ์ 
3) ผู้ประกอบการและบุคลากรใน
งานศิลปาชีพได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ จํานวน 600 ราย 

1) ผลิต ภัณฑ์ ศิลปาชีพ ได้ รั บการ
พัฒนาตลาด จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
2) ผู้ เ ข้ า รั บการ ฝึกอบรมวิ ชา ชีพ
สามารถนําความรู้ที่เรียนไปประกอบ
วิชาชีพ จํานวน 400 ราย 

 

25,000,000 
 

- 
 

 22. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

ราย 
ผลิตภัณฑ์ 

2,250 
50 

1) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ด้านการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์  จํานวน 
2,500 ราย 
2) ผู้ ป ระกอบการ ได้ รั บก า ร ให้
คําปรึกษาแนะนําด้านการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 250 
ราย 
3) มีผลิตภัณฑ์ตนแบบ 250 ผลิตภัณฑ์
4) ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้า
ร่วมงาน/จําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 250 ราย 
5) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1) ร้อยละของจํานวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

90,000,000 - 



 
 

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี  2558   หน้า 13 

ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 
เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
กลยุทธ/์แผนงานที่ 
3.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย ให้เชือ่มโยง
กับเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ 

 
 
 
 
23. งานดํ า เนินการตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 
 
 
 

เครือข่าย 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 
1) การดําเนินการเป็นผู้แทนไทยใน
เวทีการประชุมระหว่างประเทศและ
เวทีหารื อ เครือข่ ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมSMEsระดับ
พหุภาคทั้งในกรอบการเจรจาหลัก
และกรอบการเจรจาร่วมกับรัฐบาล
ไทยทั้ งนี้ ครอบคลุมการ เข้ าร่ วม
ประชุมและการจัดประชุมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SMEs 
จํานวน 13 เครือข่าย 
2) โครงการที่ เกี่ ยวเนื่องจากการ
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการส่งเสริม SMEs ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 
3) การให้บริ การข้ อมู ลด้ านอง ค์
ความรู้ว่าด้วยการส่งเสริม SMEs 
และสถ านก า รณ์ SMEsไ ทยและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 

 
 
 
 
1 )  องค์ความรู้หรือข้อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบ และ
สิทธิประโยชน์ ตลอดจนแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ SMEs ภายใต้
แผนปฏิบัติการและความร่วมมือ
ระห ว่า งประ เทศ  เพื่ อยกระดั บ
ศักยภาพการประกอบการ และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาด
ภายในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมรั บ รู้
แผนปฏิบัติการรายงานข้อเสนอแนะ
การประเมิน/ปัญหา/อุปสรรคเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างบูรณา
การ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 
 

15,000,000 
 
 
 

5,000,000 

 - 
 
 
 
 - 



 
 

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี  2558   หน้า 14 

ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ์ /แผนงาน ที่ 
3 . 1  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย ให้เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (ต่อ) 

23.  งานดําเนินการตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ต่อ) 

  4) ผู้ประกอบการ SMEs ไทยและ
บุคคลทั่วไปได้รับองค์ความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
และสิทธิประโยชน์ตลอดจนแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs 
ภายใต้แผนปฏิบัติการและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพการประกอบการและขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภายใน
และต่างประเทศอย่างยั่งยืนไม่น้อย
กว่า 100,000 ราย 

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน SMEs 
ไทยและต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยงาน 

  

 24. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

เครือข่าย 
ราย 

5 
150 

1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการ SMEs จํานวน 5 
เครือข่าย 
2) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายไม่น้อยกว่า 
150 ราย 

1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายคาดการณ์ว่า
จะเกิดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 
มูลค่าไม่ต่ํากว่า 150 ล้านบาท 
2) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

5,000,000 - 

 25. งานดําเนินกิจกรรมภายใต้
กรอบคณะทํางานอาเซียนด้าน SMEs 
(ASEAN SME Agencies Working 
Group : ASEAN SMEWG) 

เครือข่าย 
ราย 

1 
1,500 

1) จัดประชุม ASEAN SMEWG 
จํานวน 1 ครั้ง 
2) จัดตั้ง ASEAN SME Service 
Center จํานวน 2 แห่ง 

1)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 30 หน่วยงาน 

5,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ์ /แผนงาน ที่ 
3 . 1  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย ให้เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ (ต่อ) 

25.  งานดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
คณะทํ างานอาเซียนด้ าน SMEs 
(ASEAN SME Agencies Working 
Group : ASEAN SMEWG) (ต่อ) 

  3) ผู้ประกอบการได้รับบริการด้าน
การดําเนินธุรกิจในอาเซียน จํานวน 
1,500 ราย 
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs 
รายสาขาอาเซียน จํานวน 1 
เครือข่าย 

   

ยุทธศาสตร์ที ่4 
เสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการ
องคก์ร 
กลยุทธ์ /แผนงาน ที่ 
4.1 สนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร 

 
 
 
 
26. ง านพัฒนา ศักยภาพด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

แผน 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1) แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 
2558 จํานวน 1 แผน 
2) รายงานการซ่อมบํารุ ง เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จํานวน 12 ฉบับ 

 
 
 
 
1) ความพึงพอใจในการให้บริการ
บํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ร้อยละ 85 

15,000,000 
 
 
 

1,000,000 

- 
 

27. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 แผน 
ราย 

1 
200 

1) แผนฝึกอบรมประจําปี 2558 
จํานวน 1 แผน 
2) พนักง านได้ รั บการ ฝึกอบรม 
จํานวน 200 ราย 
3) สนับสนุนทุนการศึกษา/หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น จํานวน 2 ทุน 

1 )  สามารถนํ าแผนฝึกอบรมไป
ดําเนินการฝึกอบรมประจําปี จํานวน 
1 แผน 
2) พนักงานผ่านการอบรมตามเกณฑ์
หน่วยงานจัดอบรมกําหนดร้อยละ 80 

4,000,000 - 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

กลยุทธ์ /แผนงาน ที่ 
4.1 สนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร 
(ต่อ) 

28. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายภาครัฐ  

เรื่อง 1 1) จั ด กิ จ ก ร รม เพื่ อ ก า รพัฒนา
ศักยภาพ ส่งเสริม และขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้แก่ SMEs ไม่น้อยกว่า 
5 ครั้ง 
2) เ ผ ย แ พ ร่ บ ท บ า ท  ภ า ร กิ จ 
กิจกรรม และภาพลักษณ์ ของ สสว. 
แก่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  ไม่น้อย
กว่า 50 ครั้ง 
3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปี จํานวน 1 เรื่อง 

1) สามารถเผยแพร่บทบาท ภารกิจ 
กิจกรรมและภาพลักษณ์ของ สสว. 
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้
ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน 
2) เ กิ ด ก า ร ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้
ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย/ครั้ง 

10,000,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการ/ แผนการดําเนินงานประจําปี  2558   หน้า 17 

ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

โครงการภายใต้ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะเรง่ด่วน ปี 2558 - 599,664,800 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
บูรณาการการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริม SMEs ให้มี
ประสิทธิภาพ 

     - 82,400,000 

1.  โครงการจัดทําฐานข้อมูล SME 
แห่งชาติ 

ฐานข้อมูล 
ราย 

โปรแกรม 

1 
2 ล้าน 

1 

1) มีฐานข้อมูล SME ของประเทศที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทีห่น่วยงานต่างๆ 
ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจ
ทั่วไป สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การวางแผน/ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริม SME ของ
ประเทศ 1 ฐานข้อมูล 
2) เพื่อให้มีข้อมูลการจ้างงานของ 
SME ไม่น้อยกวา่ 2 ล้านราย 
3) มีเครื่องมอืในการจัดการข้อมูล
และระบบเผยแพร่ขอ้มูล 1 โปรแกรม

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
ข้อมูลที่ประมวลผลในแต่ละมิติผ่าน
หน้าเว็บไซต์ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

- 40,000,000 

 2 .  โ ค ร ง ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
ผู้ประกอบการ SME 

ราย 100,000 1) จํานวน SMEs ที่ขึ้นทะเบียน ไม่
น้อยกว่า 100,000 ราย 

1) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล 
ร้อยละ 90 บาท 

- 42,400,000 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ส่งเสริมและพฒันา 
SME โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตามวงจร
ธุรกิจ (Business 
Life Cycle) 

 
 
 
 

     204,135,400 

3.  โครงการสนับสนุนและพัฒนา 
SME ที่มีศักยภาพสูง (SME 
National Champion) 

ราย 2,100 1) SME ที่เข้ารับการประเมินโดย
ระบบ Scoring 2,000 ราย 
2) SME ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  
National Champion จํานวนไม่
น้อยกว่า 100 ราย 

1) SME ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และการจัดระดับคะแนน 
ร้อยละ 90 

- 60,000,000 

 4.  โครงการศูนย์ให้บริการ SME 
ครบวงจร (SME One-stop 
Service Center) 

ราย 5,050 1) ผู้รับคําปรึกษา จํานวน 2,000 
รายการให้บริการ/ปี 
2) ผู้เข้าอบรมและใช้บริการข้อมูล 
จํานวน 3,000 รายการให้บริการ/ปี 
3)  การพัฒนาเครือข่ายบุคลากร
ส่งเสริม SME จํานวน 50 ราย/ปี 
 
 
 
 
 

- 
 

- 32,900,000 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

 5.  โครงการสุดยอดเอสเอ็มอี
จังหวดั (SME Provincial 
Champions) 

ราย 154 1) ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 154 ราย 
2) สถานประกอบการได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 154 สถานประกอบการ 
3) รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
  3.1 การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคล
เข้าร่วมกิจกรรม 1 ฉบับ 
  3.2 การพัฒนาสถานประกอบการ 154 
ฉบับ 
  3.3 สรุปผลการประเมินโครงการ 1 ฉบับ 

1) SMEs มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
  

- 87,574,400 
สถาน

ประกอบ 
การ 

154 

 6.  โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC 

ราย 3,150 1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 2,500 ราย 
2) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมรับ
คําปรึกษาและบ่มเพาะ จํานวน 100 
ราย 
3 )  ผู้ประกอบการที่ เข้ าร่ วมการ
สัมมนาใหญ่ AEC and SMEs 
Challenges : Next Step จํานวน 
500 ราย 
4) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม 
Business Matching จํานวน 50 
ราย 

1) ผู้ประกอบการได้ความรูเ้พิ่มหลัง
การอบรม และมีแนวคิดในการทํา
ธุรกจิเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 75 
2)  ผู้ประกอบการได้ความรู้ เพิ่ ม
หลักการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ประกอบการมีผลประกอบการที่
ดีขึ้น ร้อยละ 80 
4) ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ในการ
ขยายธุรกิจส่งออกสู่ตลาดอาเซียน
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 75 
5) ผู้ประกอบการ SMEs มีการพัฒนา
คุณภาพของสินค้า ร้อยละ 75 
6) ผู้ประกอบการมีการจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างกัน จํานวน 5 ราย 

- 7,910,000 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

 7.  โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแขง็สําหรับผู้ประกอบการรุน่
ใหม ่

ราย 400 1) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วม
กิจกรรม 5 ภาค จํานวน 400 ราย 

1) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ความรู้
เพิ่มหลังการอบรมและมีแนวคิดใน
การทําธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
2) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ความรู้
เพิ่มหลังการอบรม และสามารถเข้าใจ
หลักการเขียนแผนธุรกิจ ร้อยละ 80 
3 )  ผู้ ประกอบการรุ่ นให ม่ เข้ า ใจ
หลักการบัญชี ร้อยละ 75 

- 12,220,000 

 8.  โครงการลงบัญชีสําหรับธรุกิจ 
SME 

ราย 900 1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา (18 
กลุ่มจังหวัดๆ ละ 50 คน) จํานวน 
900 ราย 

1) ผู้ประกอบการได้ความรู้เพิ่มและ
สามารถเข้ า ใจห ลักการทํ าบัญชี
พื้นฐานและกฎหมายภาษี ร้อยละ 75 

- 3,531,000 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สนิค้า
และบริการของ SME 

    
 

  3,410,000 

 9.  โครงการ Innovative 
Packaging for SMEs 

ราย 2,500 1) ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม
กิจกรรม  5  ภาคๆ  ละ  500  คน 
จํานวน 2,500 บาท 

1) ผู้ประกอบการ SME ได้ความรู้เพิ่ม
หลังการอบรมและมีแนวคิดในการทํา 
Packaging เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

- 
 

3,410,000 
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ยุทธศาสตร์ - 
กลยทุธ ์/แผนงาน งาน/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ขอใช้
เงินกองทุนฯ ผลผลิต ผลลพัธ ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 
เชื่อมโยงเครือขา่ย
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา 

     - 309,719,400 

 10. โครงการสนับสนุนเครือข่าย 
SME ใน 18 กลุ่มจังหวดั 

แผน 
เครือข่าย 

ราย 

54 
54 

11,500 

1) แผนพัฒนาเครือข่ าย (Cluster 
Roadmap) จํานวน 54 แผน 
2) เครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา 
54 เครือข่าย 
3) ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(โดยพิจารณาจากการสร้างนวัตกรรม
การเพิ่มปริมาณผลผลิตการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์การเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการ เป็นต้น) จํานวน 10,000 ราย 
4) ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่
เข้าร่วมโครงการมีโอกาสทางการตลาด
เพิ่มขึ้น (โดยพิจารณาจากการจับคู่ทาง
ธุรกิจ ยอดขายมูลค่าการส่งออก การ
ขยาย ช่ องทางการตลาดการใ ช้
เทคโนโลยีช่วยในการขยายตลาด เป็น
ต้น) จํานวน 1,500 ราย 

1) เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาขีด
ความเข้มแข็ง (โดยพิจารณาจากจํานวน
สมาชิกในเครือข่าย SME เพิ่มขึ้น เครือข่าย 
SME เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกิด
ความร่วมมือทางธุรกิจ เช่นการลดต้นทุน 
วัตถุดิบ การตลาด นวัตกรรม การลงทุน 
ฯลฯ เกิดการขยายตัวของธุรกิจด้าน
ยอดขาย กําไร การลงทุน การจ้างงาน เป็น
ต้น) 54 เครือข่าย 
2) ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้า
ร่วมโครงการ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ไม่น้อยกว่า (โดยพิจารณาจากยอดขาย การ
ลงทุน การจ้างงาน การลงทุน การจ้างงาน 
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เป็นตน้) 
3) ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่า (โดยพิจารณา
จากต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการ   
โลจิสติกส์ เป็นต้น) 150 ล้านบาท 

- 309,719,400 

  


