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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
167/6* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวของ
วิสาหกิจเร่ิมต้นใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สนช./กสอ./สสว./สศช./ 

F0102     ความรู้/ทักษะการด าเนนิธุรกจิ 

มก./ มพ./ มฟล./ มอบ./สนช./สอศ./กสอ./สสว./สศส./สศช. 
 

F0103 เครือข่ายธุรกิจ 

มอบ./สอศ./สสว./สศช. 

19/1* 

1 

V02 สินค้าและบริการ 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตน้ในประเทศไทย 

จิตวิญญาณ/แรงบนัดาลใจ/mindset/ความสามารถในการปรับตวัการเป็นผูป้ระกอบการ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สป.อก.**/สวทช.*** 
. 

90/2* 

F0201 

มอบ./สอศ./วว./สสว./ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล/สศช. 

F0202       ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกตา่งและนวัตกรรม 

มก./ มพ./ มฟล./สอศ./สสว./สศส./สศช./ 

F0203  การทดสอบตลาด 

สสว./สศช./ 

26/1* 

0 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ตลาด 

16/2* 

F0301 

มพ./ กสอ./สศช. 
 

F0302     สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ 

สศช./ 

4 
แหล่งเงินทุนทางเลือก 

0 

F0401 

สสว./สศช./ 
 

F0402     นโยบายและการให้สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ  

มพ./ สสว./สศช./ 
 

F0403 ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการด าเนนิธุรกจิ 

สนช./สสว./สศช./ 
 

2 

3 

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

6 

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)***/มรภ.ชม.*** 
มชย.***/มรภ.ศก.***/มรพช.***มจ.***/มรอ.***/สจล.*** 

สสว. สสว. สสว. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
167/1* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้

เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีดจิิทัลดีขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
เป้าหมาย 080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจทิัล
ดีขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา/กรมพัฒนาธุรกจิการคา้/ศ.ศ.ป./สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณแีละเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)/สอศ./สสว./สศช. 

F0102     การเลือกใช้/เข้าถึง/ใช้เทคโนโลยี/ดจิิทัลที่เหมาะสมกับธุรกจิ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา/สถาบันวิจัยและพฒันาอญัมณแีละเครื่องประดบัแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)/สอศ./กสอ./สสว./สศช./กรมอนามัย 

88 

V02 ผู้ให้บริการ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคต ิ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน สป.อก.**สรอ. 
. 

64/1* 

F0201 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอญัมณแีละเครื่องประดบัแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/กสอ./ 
สศช. 

F0202       SMEs รับรู้และสามารถเข้าถึงได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอญัมณแีละเครื่องประดบัแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/กสอ./ 
สสว./สศช. 

4 
ปริมาณ คุณภาพ และ ความสามารถ 

7 

F0301 

สศช. 

F0302     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอือ้อ านวยแก ่SMEs 

สศช. 

0 
ความง่าย/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

0 

F0401 

สสว./สศช. 

F0402     มาตรการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ  

สสว./สศช. 

3 
กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

1 

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

สรอ.***/บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)*** 
มรภ.ชม.***/ สจล.*** 

สสว. สสว. อก. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
37/2* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ 
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ย

ต่อปีเพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมาย 080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ธนาคารออมสิน/สสว./สศช. 

F0102    ความเข้าใจวิธีการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน  

สสว./สศช. 

F0103     การประกอบธุรกจิถูกตอ้งตามกฎหมายมีความน่าเชื่อถือ 

สสว./สศช. 

5 

1 

V02 เครื่องมือทางเงิน 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางการเงิน 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

. 

0 

F0301 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง/สศช. 

F0302     กฎหมายหลักประกันทางธุรกจิ  

สสว./สศช. 

0 
หน่วยงานก ากับดแูลการออกผลิตภัณฑท์างการเงินใหม่ ๆ 

4 

F0201     ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย  

ธนาคารออมสิน/สศช. 

F0202     การค้ าประกนัสินเชื่อ  

สศช. 

F0203     ข้อมูลเพื่อสนับสนนุสินเชื่อแก่ SMEs  

สสว./สศช. 

F0204     ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

สสว./สศช. 

F0205     ระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 

สศช. 

F0206     มาตรฐานทางการเงิน 

สศช. 

F0304     สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ 

สศช. 

F0303     ที่ปรึกษาทางการเงิน 

สสว./สศช. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

2 

13/2* 

8 

3 

0 

0 0 

1 ** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)***/บสย***  
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)***/ธปท.*** 

สสว. สสว. กค. 



Va
lu

e 
Ch

ain
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
15/1* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของ

กิจการที่เร่ิมตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมาย 080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพ่ิมขึ้น  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย V02 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

F0101 

ก.ล.ต./ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง/สศช. 

F0102    การพัฒนา SMEs Board ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ก.ล.ต./สศช. 

F0103     รูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสมและหลากหลาย 

ก.ล.ต./สศช. 

2 

1 

เกณฑ์รองรับการะดมทุนแบบ Public Offering และ Ongoing 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

. 

5 

F0201 

ก.ล.ต./สสว./สศช. 

F0202     ศักยภาพผู้ประกอบการ 

สสว./สศช. 

3/1* 
ช่องทางให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

3 
F0202     ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัตลาดทุน 

ก.ล.ต./สสว./สศช. 

หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 

1 

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

สสว. สสว. กค. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
37 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมาย 080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ผู้ประกอบการ 

V03 ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 

F0101 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สสว./สศช. 

F0102     ความสามารถในการบริหารจัดการ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สสว./สศช. 

F0103 การเข้าถึงตลาด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สสว./สศช. 

20 

0 

V02 ระบบการซื้อขายและระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย 

V04 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ความรู้/ทักษะ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 
. 

8 

F0201 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สศช. 

F0202       ระบบ e-Payment ที่น่าเชื่อถือ  

สศช. 

F0203  ระบบการบริหารจัดการสินคา้การขนส่งและโลจิสติกส์ 

สศช. 

8 

0 

ระบบ Platform การซื้อขายที่หลากหลาย 

0 

F0301 

สศช. 

F0302     การให้บริการหลังการขายและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 

สศช. 

1 
ความเชื่อม่ันต่อสินคา้และบริการและผู้ขาย 

0 

F0401 

สสว./สศช. 

F0402     การคุ้มครองผูซ้ื้อและผูข้าย 

สศช. 

F0403 โครงสร้างพื้นฐานดา้นดจิิทัล โลจิสติกส์ และการค้า 

สศช. 

0 

0 

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

0 

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

สสว. สสว. พณ. 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
89 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 

ของประเทศไทยดีขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมาย 080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

มว./กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สสว./
สศช. 

F0102     ความสามารถในการบริหารจัดการ 

สสว./สศช. 
 

F0103 ความพร้อมในการผลิต 

สศช. 

V02 สินค้าและบริการ 

V04 โอกาสทางการตลาด 

ความรู้/ทักษะ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 
. 

F0201 

มว./กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สสว./
สศช. 

    คุณภาพมาตรฐาน 

F0301 

สศช. 

F0302     การบริหารความเสี่ยง 

สศช. 

แหล่งเงินทุนส าหรับสนับสนนุการคา้ 
และการลงทุนในต่างประเทศ 

F0401 

ศลช./กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สสว./สศช. 

F0402     การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก 

สสว./สศช. 

F0403 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการคา้ 

สศช. 

การเข้าถึงข้อมูลและตลาดผูซ้ื้อในตา่งประเทศ 

F0203 นวัตกรรมและความแตกตา่ง 

มว./สสว./สศช. 

F0202 การออกแบบและตราสินคา้ 

สสว./สศช. 

F0204     การตอบโจทย์ตลาด 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สสว./สศช. 

F0205     ภาพลักษณ์สินคา้ไทย 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สศช. 

F0206     ประสิทธิภาพในการผลิต 

สสว./สศช. 

F0303    การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สศช. 

F0404 กรอบการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ศลช./สศช. 

F0405 การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มตลาดเปา้หมาย 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สศช. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

F0501 

สสว./สศช. 

F0502   พิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการคา้  

สศช. 

F0503    การปกป้องรักษาผลประโยชน์และแกไ้ขปญัหาอปุสรรค   
             ทางการค้า 

สศช. 

กฎหมาย กฎระเบียบ และกิจกรรมจากภาครัฐที่เอื้อ  

F0504 โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

สศช. 

9 

3 

1 

2 

0 

0 

6 

1 

2 

43 

2 

2 

1 

2 

4 

7 

0 

3 

1 

0 

0 ** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ***/ 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)*** 

สสว. สสว. พณ. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
149 โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การขยายตัวการ
ส่งออกของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมาย 080303 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

V03 แหล่งเงินทุน 

F0101 

สสว./สศช. 

F0102     ความสามารถในการบริหารจัดการ 

สสว./สศช. 

V02 สินค้าและบริการ 

V04 โอกาสทางการตลาด 

ความรู้/ทักษะ 

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน 
. 

F0201 

สสว./สศช. 

คุณภาพมาตรฐาน 

F0301 

สศช. 

F0302     การบริหารความเสี่ยง 

สศช. 

แหล่งเงินทุนส าหรับสนับสนนุการคา้ 
และการลงทุนในต่างประเทศ 

F0401 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สสว./สศช. 
 

F0402     การเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก 

สสว./สศช. 

F0403 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการคา้ 

กรมการค้าต่างประเทศ/กรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ/สศช. 

การเข้าถึงข้อมูลและตลาดผูซ้ื้อในตา่งประเทศ 

F0205 ภาพลักษณ์สินคา้ไทย 

สศช. 

F0202 ตราสินค้า 

สสว./สศช. 

F0203     นวัตกรรมและความแตกต่าง  

สสว./สศช. 

F0204     การตอบโจทย์ตลาด 

สสว./สศช. 

F0404 พันธมิตร/เครือข่ายธุรกิจในตา่งประเทศ 

สศช. 

V05 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการขยายตัวการส่งออก 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

F0501 

สสว./สศช. 

F0502   พิธีการศุลกากร และการอ านวยความสะดวกทางการคา้  

สศช. 

F0503    ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ 

สสว./สศช. 

กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนนุ 

19 

5 

9 

5 

8 

11 

2 

15 

0 

18 

2 

48 

5 

1 

0 

1 

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

สมอ.***/ศอ.บต.*** 

สสว. สสว. พณ. 
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

รวมทั้งสิ้น  
244/5* โครงการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ

และผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุน 

และความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น  

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.4 การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ 
                     และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึน้ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

V01 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม SMEs 

V03 การอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

F0101 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/สสว./ส านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)/กขค./สศช. 

F0102     SMEs Big Data  

สศช. 

F0103 การขึ้นทะเบียน SMEs 

สศช. 

31 

11 

V02 ระบบการส่งเสริม 

การเข้าถึงและใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลของ SMEs  

หน่วยงานเลือกความเกี่ยวข้องกับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกับปัจจัย : กรมสารนิเทศ/ TICA 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม** 
. 

9 

F0201 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สศช. 

F0202      การช่วยเหลือและสิทธิประโยชนส์นับสนุน SMEs 

สสว./กขค./สศช. 

F0203  ระบบการประเมินศกัยภาพ SMEs 

สศช. 

24 

12 

ผู้ให้บริการทางธุรกิจ  

19/2* 

F0301 

สศช. 

F0302     คุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สศช. 

65/1* 
ประสิทธิภาพการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน  

72 
F0303    กฎ ระเบียบ และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่ธุรกจิ SMEs 

สสว./กขค./สศช. 1/2* 
** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1  
    แต่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องกบั F 
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน PRJ67WS1  

สมอ.***/กรมการค้าต่างประเทศ***/สนค.*** 
กรมบังคับคดี***/สซ.*** 

สสว. สสว. สสว. 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก 


