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ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ 
 
 
เป้ำหมำย :                กำรขยำยตัวของวิสำหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 080101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 จิตวิญญำณ/แรงบันดำลใจ/ 
mindset/ควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 พัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีทักษะในกำรวิเครำะห์ และมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรฐำนข้อมูล สำมำรถใช้ประโยชนจ์ำกเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสมัยใหม่ 

 ส่งเสริมให้ต่อยอดแนวควำมคิด องค์ควำมรู้ สำมำรถน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำสร้ำงธุรกิจ  

F0102 ควำมรู/้ทักษะกำรด ำเนินธุรกิจ  ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิัล หรือ Digital literacy 

F0201 ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ตอบ
โจทย์ตลำด 

 กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน 

F0202 ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแตกต่ำง
และนวัตกรรม 

 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)  

F0401 กฎหมำย กฎระเบียบที่สนบัสนนุ  ลดอุปสรรคและเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ 
 
 
เป้ำหมำย :                 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 080102 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 ควำมรู/้ควำมเข้ำใจ/ทัศนคติ   ควำมรู้/ ควำมเข้ำใจในกำรน ำดิจิทัลไปใช้ในธุรกิจ 

F0102 กำรเลือกใช/้เข้ำถึง/ 
ใช้เทคโนโลย/ีดิจิทัลที่เหมำะสมกับธุรกิจ 

 กำรเลือกและประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยใีห้เหมำะสมกับธุรกิจ 

F0201 ปริมำณ คุณภำพ 
และควำมสำมำรถ 

 กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัล 
และเทคโนโลยี 

F0301 ควำมง่ำย/กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
 

 กำรสนับสนุน กำรเข้ำถึงเงินทุน 
 สินเชื่อ เพ่ือกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสถำนประกอบกำร 

F0402 มำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำร  

 กำรออกมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นให้ SMEs เกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรประกอบกำร 

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.2 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 
 
 
เป้ำหมำย :                 สินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่ไม่ใช่รำยใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 080201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

อยู่ระหว่ำงรอข้อมูล 
จำกหน่วยงำนเจ้ำภำพ (จ.3) 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.2 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 
 
 
เป้ำหมำย :                 มูลค่ำกำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนของกิจกำรที่เริ่มตั้งต้นและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพ่ิมขึ้น 080202 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

อยู่ระหว่ำงรอข้อมูล 
จำกหน่วยงำนเจ้ำภำพ (จ.3) 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด 
 
 
เป้ำหมำย :                มูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มข้ึน 080301 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 ควำมรู/้ทักษะ  พัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีนวัตกรรมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด 
 
 
เป้ำหมำย :                ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 080302 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0204 กำรตอบโจทย์ตลำด  ตอบโจทย์ตลำด/ กลุ่มเป้ำหมำย 

F0401 กำรเข้ำถึงข้อมูลและตลำดผู้ซ้ือ
ในต่ำงประเทศ 

 เข้ำถึงกิจกรรมส่งเสริมตลำดเพ่ือขยำยตลำดผู้ซ้ือในต่ำงประเทศ 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.3 กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด 
 
 
เป้ำหมำย :                 กำรขยำยตัวกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพิ่มขึ้น 080303 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0201 คุณภำพมำตรฐำน  โครงกำรยกระดับกำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรสู่ตลำดสำกลอย่ำงมีคุณภำพ 
 โครงกำร SMEs Quality Standard Hackathon 

F0202 ตรำสินค้ำ  ทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property : IP 

F0203 นวัตกรรมและควำมแตกต่ำง  
 

 โครงกำรสร้ำงอัตลักษณ์สินค้ำได้บนนวัตกรรมสีเขียว 
(Green Innovation Environment Friendly) 

F0204 กำรตอบโจทย์ตลำด  โครงกำรส่งเสริม SMEs เข้ำถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จำกข้อมูล 
และตลำดผู้ซื้อในต่ำงประเทศ 

F0301 แหล่งเงินทุนส ำหรับสนับสนุนกำรค้ำ 
และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

 โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำสู่มำตรฐำนสำกล (คู่แข่งขัน) 
 Makeover Loan 
 โครงกำรคูปองเพื่อรับรองมำตรฐำนสำกล (Reimbursement Coupon) 

F0401 กำรเข้ำถึงตลำดผู้ซื้อในต่ำงประเทศ 
 

 โครงกำรศึกษำสถำนกำรณ์ตลำดและผู้บริโภคในซำอุดิอำระเบีย 
(Saudi Vision 2030) 

F0501 กฎหมำย กฎระเบียบที่สนับสนุน  โครงกำรสนับสนุนกำรส่งออกเพื่อปลุกตลำดในต่ำงประเทศผ่ำนระบบ 
Cross Border e – Commerce 

 โครงกำรข้อมูลตลำดเชิงลึกเพื่อกำรเปิดตลำดในต่ำงประเทศ 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
แผนแม่บทย่อย : 8.4 กำรสร้ำงระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรด ำเนนิธุรกิจผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
 
 
เป้ำหมำย :                    อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนนุและควำมสอดคล้องของนโยบำยดีขึน้ 080401 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน ์
จำกข้อมูลของ SMEs  

 SMEs One ID (หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบกำร) 
 กำรพัฒนำเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ SMEs 
 ข้อมูลในกำรประกอบธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ 
 ระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ SMEs Access 
 พัฒนำฐำนข้อมูล MSME (Big Data) 

F0202 กำรช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์
สนับสนุน SMEs 

 ผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ BDS หรือ (Business Development Service) 
 ระบบ (SME-GP) จัดจ้ำงภำครัฐ  ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

F0303 กฎ ระเบียบ และสภำพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อธุรกิจ SMEs 

 Ease of doing business (กฎหมำย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์
ภำครัฐ ภำคเอกชน ส ำหรับ SMEs) 

 OSS ศูนย์ให้บริกำร One Stop Service 
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