


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 เป้าหมาย                   การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 080101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตวัของ
วิสาหกิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

V01 ผู้ประกอบการ 

 F0101  จิตวิญญาณ/แรงบันดาลใจ/ 
  mindset/ความสามารถในการ 
  ปรับตัวการเป็นผู้ประกอบการ 
 F0102  ความรู้/ทักษะการด าเนินธุรกิจ 
 F0103  เครือข่ายธุรกิจ 

  

V02 สินค้าและบริการ 

 F0201  ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ทีต่อบโจทย์ตลาด 
 F0202 ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง 
  และนวัตกรรม 
 F0203  การทดสอบตลาด 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 

V03 แหล่งเงินทุน 

 F0301  แหล่งเงินทุนทางเลือก 
 F0302 สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ 

 F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน 
 F0402  นโยบายและการให้สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ  
 F0403  ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 เป้าหมาย                  ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดจิิทัลดขีึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้

เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดขีึ้น 

V01 ผู้ประกอบการ 

 F0101  ความรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติ  
 F0102 การเลือกใช้/เข้าถงึ/ใช้

  เทคโนโลยี/ดิจิทัลทีเ่หมาะสม
  กับธุรกิจ 
  

V02 ผู้ให้บริการ 

 F0201  ปริมาณ คุณภาพ และ
  ความสามารถ 

 F0202 SMEs รับรู้และสามารถ 
  เข้าถึงได ้
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน 
 F0402  มาตรการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ  

V03 แหล่งเงินทุน 

 F0301  ความง่าย/การเข้าถึงแหล่ง
  เงินทุน 

 F0302 หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
  เอื้ออ านวยแก่ SMEs 

080102 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมาย                 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 080201 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อ

ปีเพิ่มขึ้น 

V01 ผู้ประกอบการ 

 F0101  ความรู/้ความเข้าใจ/ทักษะทางการเงิน 
 F0102  ความเข้าใจวิธีการพิจารณาสินเชื่อของ

  สถาบันการเงิน  
 F0103 การประกอบธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย  

  มีความน่าเชื่อถือ 
  

V02 เครื่องมือทางเงิน 

 F0201  ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิที่หลากหลาย  
 F0202 การค้ าประกันสินเชื่อ  
 F0203  ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs  
 F0204 ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
 F0205 ระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
 F0206  มาตรฐานทางการเงิน 
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ 

 F0301 หน่วยงานก ากับดูแลการออกผลติภัณฑ์ทางการเงนิใหม่ ๆ 
 F0302  กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  
 F0303  ที่ปรึกษาทางการเงิน 
 F0304 สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ 
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เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 เป้าหมาย                  มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทนุของกิจการทีเ่ร่ิมตั้งต้นและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 080202 

มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ

กิจการที่เร่ิมตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

V01 ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย 

 F0101  เกณฑร์องรับการะดมทุนแบบ  
  Public Offering และ Ongoing 

 F0102  การพัฒนา SMEs Board ร่วมกับ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 F0103 รูปแบบการระดมทุนทีเ่หมาะสมและ
  หลากหลาย 
  

V02 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 
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 F0201  ช่องทางให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
 F0202  ศักยภาพผู้ประกอบการ 
 F0203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดทนุ 

  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 เป้าหมาย                  มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 

มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น  

V01 ผู้ประกอบการ 

 F0101  ความรู้/ทักษะ 
 F0102  ความสามารถในการบริหาร

  จัดการ 
 F0103  การเข้าถึงตลาด 

  

V02 ระบบการซื้อขายและระบบ 
สนับสนุนที่ปลอดภัย 

 F0201  ระบบ Platform การซื้อขาย
  ทีห่ลากหลาย 

 F0202  ระบบ e-Payment ที่
  น่าเชื่อถือ  

 F0203  ระบบการบริหารจัดการ
  สินค้าการขนส่ง และโลจิสติกส ์
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมมูลค่าพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 
 F0402 การคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขาย 
 F0403 โครงสร้างพื้นฐานด้านดจิิทัล โลจิสติกส์ และการค้า 
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V03 ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 

 F0301  ความเชื่อมั่นต่อสินค้า
  และบริการและผู้ขาย 

 F0302  การให้บริการหลังการ
  ขายและการคุ้มครอง
  ผู้บริโภค เป้าหมาย 

แผนแม่บทย่อย 

080301 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 เป้าหมาย                   ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า

ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น  

V01 ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ 

 
 F0101  ความรู้/ทักษะ 
 F0102  ความสามารถในการบริหาร

 จัดการ 
 F0103  ความพร้อมในการผลิต 

  

V02 สินค้าและบริการ 

 F0201  คุณภาพมาตรฐาน 
 F0202  การออกแบบและตราสินค้า 
 F0203  นวัตกรรมและความแตกต่าง 
 F0204  การตอบโจทย์ตลาด 
 F0205  ภาพลักษณ์สินค้าไทย 
 F0206  ประสิทธิภาพในการผลิต 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 

 F0501 กฎหมาย กฎระเบียบ และกิจกรรมจากภาครัฐที่เอื้อ  
 F0502 พิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
 F0503 การปกป้องรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า 
 F0504 โครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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V03 แหล่งเงินทุน 

 F0301  แหล่งเงินทุนส าหรับ
 สนับสนุนการค้าและการ
 ลงทุนในต่างประเทศ 

 F0302  การบริหารความเสี่ยง 
 F0303  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

V04 โอกาสทางการตลาด 

 F0401  การเข้าถึงข้อมูลและตลาดผู้ซื้อใน
 ต่างประเทศ 

 F0402  การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 
 F0403  การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 
 F0404  กรอบการเจรจาความร่วมมือ

 ระหว่างประเทศ 
 F0405  การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มตลาด

 เป้าหมาย เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

080302 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 เป้าหมาย                 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

การขยายตวัการสง่ออก
ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม

เพิ่มข้ึน  
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V01 ความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ 

 
 F0101  ความรู้/ทักษะ 
 F0102  ความสามารถในการ

 บริหารจัดการ 
  

V02 สินค้าและบริการ 

 F0201  คุณภาพมาตรฐาน 
 F0202  ตราสินค้า 
 F0203  นวัตกรรมและความ

 แตกต่าง  
 F0204  การตอบโจทย์ตลาด 
 F0205  ภาพลักษณส์ินค้าไทย 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 F0501 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน 
 F0502 พิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 F0503 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ 

V03 แหล่งเงินทุน 

 F0301  แหล่งเงินทุนส าหรับ
  สนับสนุนการค้าและ
  การลงทุนในต่างประเทศ 

 F0302  การบริหารความเสี่ยง 
 

V04 โอกาสทางการตลาด 

 F0401  การเข้าถึงตลาดผู้ซ้ือ 
 ในต่างประเทศ 

 F0402  การเข้าถึงห่วงโซ่
 อุปทานระดับโลก 

 F0403  การใช้สิทธิประโยชน์
 ทางการค้า 

 F0404  พันธมิตร/เครือข่าย
 ธุรกิจในต่างประเทศ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

080303 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทย่อย : 8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 เป้าหมาย                   อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการดา้นการสนบัสนุนและความสอดคลอ้งของนโยบายดีขึ้น 

อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย 

ดขีึ้น  

V01 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม SMEs 

 F0101  การเข้าถึงและใชป้ระโยชน์จาก
  ข้อมูลของ SMEs  

 F0102  SMEs Big Data  
 F0103  การขึ้นทะเบียน SMEs 

  

V02 ระบบการส่งเสริม 

 F0201  ผู้ให้บริการทางธุรกิจ  
 F0202 การช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์

  สนับสนุน SMEs 
 F0203  ระบบการประเมินศักยภาพ 

  SMEs 

Va
lu
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วย
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วข
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V03 การอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินธุรกิจ 

 F0301  ประสิทธิภาพการบูรณาการ
  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ
  และเอกชน  

 F0302  คุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 F0303  กฎ ระเบียบ และ 

  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจ 
  SMEs 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

080401 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
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