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Value Chain

แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.1 การสร า งความเข ม แข็ ง ผู  ป ระกอบการอั จ ฉร� ย ะ
เป า หมาย 080101 การขยายตั ว ของว� ส าหกิ จ เร� � ม ต น ในประเทศไทยเพ� � ม ข� ้ น
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V01
ผูประกอบการ

V02
สินคาและบร�การ

V03
แหลงเง�นทุน

F0101 จิตวิญญาณ/แรงบันดาลใจ
ในการเปนผูประกอบการ

F0201 ผลิตภัณฑที่ตอบโจทยตลาด

F0301 แหลงเงินทุนทางเลือก

F0102 ความรู/ทักษะการด าเนินธุรกิจ

F0202 ผลิตภัณฑที่มีความแตกตาง
และนวัตกรรม

F0302 สินเชื่อผูประกอบการใหม

F0103 เครือขายธุรกิจ

F0203 การทดสอบตลาด

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การขยายตัว
ของว�สาหกิจ
เร�่มตนในประเทศไทย
เพิ่มข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการขยายตัวของว�สาหกิจเร�่มตนในประเทศไทย
F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
F0402 นโยบายและการใหสิทธิประโยชนของภาครัฐ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม*

1.โครงการยกระดับ
ผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
2.โครงการประกวด
SME National
Awards

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม*

1.โครงการคาใชจายใน
การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาห
กรรมในภูมิภาค ป
2563
2.โครงการคาใชจายใน
การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาห
กรรมในภูมิภาค
ป 2562

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม*

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ*

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

กรมสงเสริม
การคาระหวาง
ประเทศ

1.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยางและไมยางพารา
ดวยนวัตกรรมใหมสูเชิงพาณิชย
2.โครงการยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารทะเลใหเปนศูนยกลาง
ผลิตอาหารทะเลแหงอนาคต
3.โครงการสรางและบมเพาะ
ผูประกอบการรายใหม
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน้ำมันปาลม
5.โครงการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรค
และนวัตกรรม
6.โครงการพัฒนาปจจัยแวดลอม
เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน้ำมันปาลม
8.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมยางพารา

1.การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพใหกับผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.โครงการสรางผูประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม
(Start-up Voucher)
3.โครงการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการใหมดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.โครงการยกระดับขีดความ
สามารถของศูนยบมเพาะ
และพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจ
และนวัตกรรมใหม
5.โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
6.โครงการสนับสนุนผูประกอบ
การใหไดรับมาตรฐานกระบวน
การผลิต และการบริการ
Capability Maturity Model
Integration

พัฒนาศักยภาพ
และสรางโอกาส
ทางการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชส
สูสากล

โครงการพัฒนา
ผูประกอบการสู
เศรษฐกิจยุคใหม

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

1.พัฒนาตอยอด
ศักยภาพผูประกอบ
การโดยบริการของ
ศูนยใหคำปรึกษา
ดานทรัพยสินทาง
ปญญาและนวัตกรรม
(IP IDE Center)
2.โครงการสัมมนา
เผยแพรความรูเกี่ยว
กับการคุมครอง
ลิขสิทธิ์บนสื่อ
ออนไลน
3.เสริมสรางความรู
และพัฒนาทักษะ
การระงับขอพิพาท
ดานทรัพยสินทาง
ปญญา

1.โครงการพัฒนา
ทักษะการเปนผู
ประกอบการสมัยใหม
2.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิต
ภาพ ประจำปงบ
ประมาณ 2563
3.โครงการศึกษารูป
แบบการสรางผู
ประกอบการใน
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอัตโนมัติ
และหุนยนต

สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ
แหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

1.โครงการอบรม
บมเพาะเพื่อ
สรางผูประกอบ
การรายใหม
2.พัฒนาศักย
ภาพอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่อง
ประดับในสวน
ภูมิภาค

โครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม
เกิดใหมที่มีการ
เติบโตสูง
(innovative
startup)

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ

โครงการพัฒนา
วิสาหกิจสูความ
เปนมืออาชีพ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ
(องคการมหาชน)

กรมประมง

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.1 การสร า งความเข ม แข็ ง ผู  ป ระกอบการอั จ ฉร� ย ะ
เป า หมาย 080102 ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นการใช เ คร� ่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ด ิ จ � ท ั ล ดี ข � ้ น

Value Chain

V01
ผูประกอบการ
F0101 ความรู/ความเขาใจ/ทัศนคติ
F0102 การเลือกใช/เขาถึงเทคโนโลยี/ดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
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V02
ผู ใหบร�การ

V03
แหลงเง�นทุน

F0201 ปริมาณ คุณภาพ และความสามารถ
F0202 SMEs รับรูและสามารถเขาถึงได

F0301 แหลงเงินทุนเพื่อการยกระดับ
เทคโนโลยี/ดิจิทัล
F0302 หลักเกณฑและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย
แก SMEs

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ความสามารถในการ
แขงขันดานการใช
เคร�่องมือและเทคโนโลยี
ดิจ�ทัลดีข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอความสามารถในการแขงขันดานการใชเคร�่องมือและเทคโนโลยีดิจ�ทัล
F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
F0402 มาตรการทางภาษีเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม*

1. (63)โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. (63)โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)
3. (63)โครงการพัฒนาการรวมกลุม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
4. (63)โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูการเปน Smart SME และ Global SME
5. (63)โครงการพัฒนาหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคและสงเสริมชองทางการตลาด
6. (63)โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สูการเปนผูประกอบการมืออาชีพ
7. (63)โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิตผลิตภัณฑหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ
8. (63)โครงการบมเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพใหมีความพรอมในการขยายสูตลาดทุน
9. (63)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดวยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาสูสากล
10. (62)โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. (62)โครงการพัฒนาการรวมกลุม SME และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
12. (62)โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิตผลิตภัณฑหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ
13. (62) โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
14. (62) โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ
15. (62)โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการชุมชน
16. (62) โครงการสงเสริม SME ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
17. (62)โครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเขาสู SME 4.0
18. (62)โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหตรงกับความตองการของตลาด
19. (62)โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูการเปนสมารท SME และโกลบอล SME

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม*

1.โครงการยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา
ของภาคใตสูอุตสาหกรรม 4.0
2.โครงการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม
3.โครงการสงเสริมศักยภาพใน
การผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม*

1.โครงการพัฒนาระบบการใหความรูในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365)
2.โครงการจัดทำบัญชีสำหรับ MSME (ภายใตมาตรการ MSME2020)
3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อศักยภาพสูตลาดสากล ป 2563
4.พัฒนาผูประกอบการใหม (Early Stage) ปงบประมาณ 2563
5.โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มตน (Boost up New Entrepreneurs) ป 2563
6.โครงการพันธมิตรสรางแบรนดและธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแขงขัน (Born Strong)
7.โครงการสนับสนุนเครือขาย ป 2563
8.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0
9.โครงการยกระดับผูประกอบการรายยอย
10.โครงการสงเสริมและพัฒนา SME ดวยระบบบัญชีเดียว
11.โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ป 2563
12.โครงการพัฒนาสูสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ป 2563
13.โครงการปนดาว
14.โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
15.โครงการยกระดับผูประกอบการชุมชนตนแบบที่มีศักยภาพกาวสู SME (Micro to be SMEs)
16.พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพสูตลาดสากล
17.โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มตน (Boost up New Entrepreneurs)
18.โครงการฝกอบรมความรูทางบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหารใหแก SMEs
และผูที่มีความคิดจะริเริ่มธุรกิจสตารทอัพ
19.พัฒนาผูประกอบการใหม (Early-Stage)
20.สนับสนุนเครือขาย SME
21.โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs กาวสูตลาด 4.0
(SMEs & OTOP Tranformation)
22.โครงการยกระดับมาตรฐานสินคา
23.โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสสำหรับ SME ป 2562
24.โครงการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับผูประกอบการ SME ป 2562
25.โครงการพัฒนาสูสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ป 2562
26.โครงการพัฒนาผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งแกธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ

สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

คาใชจายในการ
ดำเนินงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
ป 2562

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ

โครงการพัฒนาผู
ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กรมการคา
ตางประเทศ

โครงการกำกับ
ดูแลมาตรฐานสง
ออกสินคาเกษตร

สำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั

1.โครงการสราง
และพัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มตน
2.โครงการสงเสริม
ผูประกอบการและ
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
สำหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
3.โครงการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยง
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ดิจิทัล (Open ERP
Platform for
e-Commerce)

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

โครงการพัฒนา
ระบบอำนวยความ
สะดวกการคนหา
คูคาและเชื่อมโยง
พันธมิตรธุรกิจ

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

โครงการบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศ
และองคความรู
ดานทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อสังคม
ดิจิทัล

สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
สถาบันรับรอง
มาตรฐาน
ไอเอสโอ
บริษัท ทีโอที
จำกัด
(มหาชน)

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.2 การสร า งโอกาสเข า ถึ ง บร� ก ารทางการเง� น
เป า หมาย 080201 สิ น เชื ่ อ ธุ ร กิ จ รายใหม ท ี ่ ไ ม ใ ช ร ายใหญ เ ฉลี ่ ย ต อ ป เ พ� � ม ข� ้ น
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V01
ผูประกอบการ

V02
เคร�่องมือทางการเง�น

F0101 ความรู/ความเขาใจทางการเงิน
F0102 ความเขาใจวิธีการพิจารณาสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน
F0103 การประกอบธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย
มีความนาเชื่อถือ

F0201 ผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย
F0202 การค้ำประกันสินเชื่อ
F0203 การใชขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหสินเชื่อแก SMEs
F0204ระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางการเงิน
F0205 ระบบประเมินมูลคาสินทรัพย

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
สินเช�่อธุรกิจรายใหม
ที่ไมใชรายใหญ
เฉลี่ยตอปเพิ่มข�้น

V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินเช�่อธุรกิจรายใหม
F0301 หนวยงานกำกับดูแลการออกผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ
F0302 กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

F0303 ที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง*

โครงการจัดทำกฎกระทรวง
เรื่องหลักประกันทรัพยสินอื่น
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

บรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.)

1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย (PGS7)
2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)
ปรับปรุงใหม
3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
4.โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหมและนวัตกรรม (Start-up&Innovation)
5.โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Package Guarantee Scheme สำหรับผูประกอบ
การ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
6.โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟนฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติป 2560 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
7.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
8.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะที่ 8)
9.โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหม (Start-up) และผูประกอบการ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)

ธนาคาร
แหงประเทศไทย

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

1.ยกระดับศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs
2.การพิจารณาดำเนินการปรับ
ปรุงแนวนโยบาย ธปท.เรื่อง
การทำธุรกรรมดานสินเชื่อ
การลงทุนในหลักทรัพย และ
การขายสินทรัพยของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ(เพื่อสนับสนุน
ให SME สามารถเขาถึงบริการ
ทางการเงินไดงายขึ้น)

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ SME
ไทยดวยหลัก
ประกันทางุรกิจ

1.โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
ศักยภาพ MSME (SME Scoring/Big DATA)
2.กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินสนับ
สนุนใหแก SME จากภาครัฐ
3.การจัดอันดับความนาเชื่อถือของ SMEv

ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม
แหงประเทศไทย

โครงการสินเชือ่ SME
โตไว ไทยยั่งยืน
(ภายใตกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ)

สำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

โครงการจัดทำ
มาตรการและสิทธิ
ประโยชนสำหรับ
ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
SMEs

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.2 การสร า งโอกาสเข า ถึ ง บร� ก ารทางการเง� น
เป า หมาย 080202 มู ล ค า การระดมทุ น ผ า นตลาดทุ น ของกิ จ การที ่ เ ร� � ม ตั ้ ง ต น และว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มเพ� � ม ข� ้ น

Value Chain

V01
ชองทางการระดมทุนและซ�้อขาย
F0101 เกณฑรองรับการระดมทุนแบบ
Public Offering และ Ongoing
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V02
ความพรอมของผูประกอบการ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0201 ชองทางใหความรูแกผูประกอบการ

F0102 การพัฒนา SMEs Board รวมกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

F0202 ศักยภาพผูประกอบการ

มูลคาการระดมทุน
ผานตลาดทุนของกิจการ
ที่เร�่มตั้งตนและว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
เพิ่มข�้น

V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินเช�่อธุรกิจรายใหม

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ก.ล.ต.*

สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

โครงการการสนับสนุนการเขาถึงแหลง
ทุนสำหรับSME และ startup โดยมี
เครื่องมือที่หลากหลายให SME และ
startup เลือกใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงความตองการ

โครงการการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
แกบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินรวม
ลงทุน (Venture Capital: VC) และ
ทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม
แหงประเทศไทย

สำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม

ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พ.ศ. 2543

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.3 การสร า งโอกาสเข า ถึ ง ตลาด
เป า หมาย 080301 มู ล ค า พาณิ ช ย อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องประเทศเพ� � ม ข� ้ น

V02
ระบบการซ�้อขายและ
ระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย

Value Chain

V01
ผูประกอบการ
F0101 ความรู/ทักษะ

F0201 ระบบ Platform การซื้อขายที่หลากหลาย

F0102 ความสามารถในการ
บริหารจัดการ

F0202 ระบบ e-Payment ที่นาเชื่อถือ
F0203 ระบบการบริหารจัดการสินคา การขนสง
และโลจิสติกส
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V03
ผูซ�้อ/ผูบร�โภค

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 ความเชื่อมั่นตอสินคาและบริการ
และผูขาย
F0302 การใหบริการหลังการขาย

มูลคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ของประเทศเพิ่มข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเพิ่มมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
F0401 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
F0402 การคุมครองผูซื้อและผูขาย

F0403 โครงสรางพื้นฐานดานการคาและโลจิสติกส

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม*

กรมสงเสริม
การคาระหวาง
ประเทศ*

สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา*

1.โครงการจัดงานแสดงสินคาทัว่ ประเทศ SME FEST
2.โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มชองทางการ
ตลาดใหแก SME
3.โครงการจัดงานแสดงสินคาทั่วประเทศ
SME FEST
4.โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการออนไลน
ดวย Digital Marketing ป 2563
5.โครงการพัฒนาศักยภาพและชองทางการตลาด
เชิงลึกสำหรับผูประกอบการ SME ป 2563

โครงการพาณิชยดิจิทัล
เพื่อพัฒนาและสงเสริม
SMEs สูสากล

1.โครงการสงเสริมพาณิชยอิเล็ก
ทรอนิกสอยางยั่งยืน (Thailand
e-Commerce Sustainability)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.Thailand e-Commerce
Sustainability
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.3 การสร า งโอกาสเข า ถึ ง ตลาด
เป า หมาย 080302 ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นการค า ระหว า งประเทศของประเทศไทยดี ข � ้ น

V01
ความพรอมของ
ผูประกอบการ

V03
แหลงเง�นทุน

V02
สินคาและบร�การ

F0101 ความรู/ทักษะ
F0102 ความสามารถในการบริหาร
จัดการ

F0201 คุณภาพมาตรฐาน
F0202 ตราสินคา
F0203 นวัตกรรมและความแตกตาง
F0204 การตอบโจทยตลาด
F0205 ภาพลักษณสินคาไทย

F0301 แหลงเงินทุนสำหรับสนับสนุน
การคาและการลงทุนในตางประเทศ
F0302 การบริหารความเสี่ยง

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§
áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁÂØ¤ãËÁ‹

V04
โอกาสทางการตลาด

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 การเขาถึงตลาดผูซื้อ
ในตางประเทศ
F0402 การเขาถึงหวงโซอุปทานระดับโลก
F0403 การใชสิทธิประโยชนทางการคา
F0404 กรอบการเจรจาความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ความสามารถ
ในการแขงขัน
ดานการคา
ระหวางประเทศ
ของประเทศไทยดีข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ
F0501 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
F0502 พิธีการศุลกากร

F0503 การปกปองรักษาผลประโยชนและแกไขปญหาอุปสรรคทางการคา

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

1.โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการคาเสรีกับประเทศคู
คาตางๆ ผานสื่อสังคมออนไลน
(Social Media)
2.โครงการจัดสัมมนาเรื่อง
"การเตรียมความพรอมและการ
ใชประโยชนจาก RCEP"

โครงการ Voucher
เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑสำหรับ
วิสาหกิจรายยอย/
วิสาหกิจชุมชน

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ*

1.การพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาไลฟสไตล
และสินคาแฟชั่น
2.โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคา
อุตสาหกรรม
3.โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาด สรางภาพลักษณสินคา
ฮาลาลสูตลาดโลก
4.โครงการสรางและยกระดับการใหบริการดานการคาระหวาง
ประเทศสูสากล
5.โครงการสงเสริมแบรนดสินคาและธุรกิจสรางสรรคสูสากล
ป 2562
6.สรางแบรนดประเทศไทยในดานการคาและบริการสูยุค
Thailand 4.0
7.โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดชองทางการตลาดและการ
ทำธุรกิจระหวางประเทศ

สถาบัน
มาตรวิทยา
แหงชาติ

บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน)

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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Value Chain

แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.3 การสร า งโอกาสเข า ถึ ง ตลาด
เป า หมาย 080303 การขยายตั ว การส ง ออกของว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มเพ� � ม ข� ้ น

V01
ความพรอมของ
ผูประกอบการ
F0101 ความรู/ทักษะ
F0102 ความสามารถในการบริหาร
จัดการ

V02
สินคาและบร�การ
F0201 คุณภาพมาตรฐาน
F0202 ตราสินคา
F0203 นวัตกรรมและความแตกตาง
F0204 การตอบโจทยตลาด
F0205 ภาพลักษณสินคาไทย

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§
áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁÂØ¤ãËÁ‹

V04
โอกาสทางการตลาด

V03
แหลงเง�นทุน
F0301 แหลงเงินทุนสำหรับสนับสนุน
การคาตางประเทศ
F0302 การประกันความเสี่ยง

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 การเขาถึงตลาดผูซื้อใน
ตางประเทศ
F0402 การเขาถึงหวงโซอุปทาน
ระดับโลก
F0403 การใชสิทธิประโยชน
ทางการคา

การขยายตัว
การสงออก
ของว�สาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม
เพิ่มข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการขยายตัวการสงออกของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
F0501 กฎหมาย กฎระเบียบที่สนับสนุน
F0502 พิธีการศุลกากร

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ*

1.โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐาน
การตรวจรับรองฮาลาล
2.โครงการสรางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมสรางสรรค
3.โครงการยกระดับผลิตภัณฑสูตลาดโลก
4.โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน
การตรวจรับรองฮาลาล

1.โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคา
และธุรกิจบริการศักยภาพ สินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหาร
2.โครงการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสูสากล

กรมการคา
ตางประเทศ

สำนักงาน
สงเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
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แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (08) ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
แผนแม บ ทย อ ย : 8.4 การสร า งระบบนิ เ วศที ่ เ อื ้ อ ต อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผู  ป ระกอบการและว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มยุ ค ใหม
เป า หมาย 080401 อั น ดั บ นโยบายของภาครั ฐ ที ่ ม ี ต  อ ว� ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มและผู  ป ระกอบการด า นการสนั บ สนุ น และความสอดคล อ งของนโยบายดี ข � ้ น

Value Chain

V01
ขอมูลเพื่อการสงเสร�ม SMEs

V02
ระบบการสงเสร�ม

V03
การอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินธุรกิจ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 ประสิทธิภาพการบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน

F0101 การเขาถึงขอมูลของ SMEs

F0201 ผูใหบริการทางธุรกิจ

F0102 SMEs Big Data

F0202 สิทธิประโยชนสนับสนุน SMEs

F0103 การขึ้นทะเบียน SMEs

F0203 ระบบการประเมินศักยภาพ SMEs

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§
áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁÂØ¤ãËÁ‹

อันดับนโยบายของภาครัฐ
ที่มีตอว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและผูประกอบ
การดานการสนับสนุน
และความสอดคลองของ
นโยบายดีข�้น

F0302 คุณภาพการใหบริการภาครัฐ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม*

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม*

สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

กรมการคา
ตางประเทศ

สำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร
การคา

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารการควบคุม
สินคาที่เกี่ยวของกับ
การแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลางสูง
(กรณีระบบ
e-TCWMD)

โครงการประเมิน
สถานการณเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรม
ศักยภาพเชิงลึก
(ระดับรายสถาน
ประกอบการ)

สำนักงานปลัด
กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ

โครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมใน
การเริ่มตนธุรกิจ

1.การสงเสริมการถาย
ทอดเทคโนโลยี
2.โครงการขับเคลื่อน
บัญชีนวัตกรรมไทย

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

1.โครงการเสริมสราง
ความรูแ ละพัฒนาทักษะ
การระงับขอพิพาทดาน
ทรัพยสนิ ทางปญญา
ป 63
2.โครงการศูนยทรัพยสนิ
ทางปญญาภูมภิ าค
ประจำจังหวัด
3.มหกรรมทรัพยสนิ
ทางปญญา (IP Fair
2019)
4.โครงการทรัพยสนิ
ทางปญญาสัญจร

การกำหนดแผน
ธุรกิจของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ

สถาบัน
มาตรวิทยา
แหงชาติ
กรมบังคับคดี

1.งานพัฒนาองคความรูสำหรับ SME (Knowledge Center)
2.โครงการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
3.งานพัฒนาองคความรูสำหรับ SME (Knowledge Center)
4.โครงการ Train the Coach ป 2563
5.โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผูใหบริการทางธุรกิจ (Service Provider)
6.โครงการพัฒนาระบบใหเอกชนสามารถเปนหนวยงานสงเสริม MSME
7.จัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 5
8.งานจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รายสาขา รายพื้นที่ รายประเด็น
9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการสงเสริม SME
10.งานสนับสนุนและวางแผนองคกร
11.งานติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME
12.โครงการศึกษากฎหมายที่เอื็อและลดอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของ SME
13.งานดำเนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ (ป 2562)
14.งานดำเนินกิจกรรมภายใตกรอบคณะทำงานอาเซียนดาน SME
(ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) (ป 2562)
15.งานสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ (ป 2562)
16.งานพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
17.โครงการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร (SME One-Svtop Service Center: OSS)
18.การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(กลุม Startup/Strong/Regular & Turn Around/Ecosystem)
19.โครงการศึกษาการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
20.งานจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประจำป
21. งานจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(ประจำปงบประมาณ 2563)
22.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการสงเสริม SME
23.โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการใหบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
24.งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
25.แกไขพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
26.ศึกษาวิจัยกฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของ SMEs
27.งานติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริม SME
28.การจัดทำขอมูลมาตรการ/หนวยงานในการสงเสริม SME และ การปรับลดความซ้ำซอน
29.โครงการพัฒนาระบบการรายงานสถานการณและความคืบหนาการสงเสริม SME
30.งานบริหารจัดการกองทุนรวมลงทุน
31.การกำหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
32.งานสนับสนุนและวางแผนองคกร
33.พัฒนาการสงเสริม SME อยางเปนระบบครบวงจร
34.จัดทำนโยบายและมาตรการสงเสริม SME ในอุตสาหกรรมที่เปนเลิศ
35.งานจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา
รายพื้นที่ รายประเด็น

1.โครงการพัฒนาศูนยสนับสนุนและชวยเหลือ
เอสเอ็มอี
2.โครงการยกระดับศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม
เพื่อขับเคลื่อน SMEs สูสากล
3.โครงการสงเสริมและพัฒนาผูใ หบริการ SME
4.โครงการยกระดับผลิตภัณฑเขาสูตลาดโลก
5.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรประเมินผล
และบูรณาการความรวมมือ เพื่อสงเสริมผู
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และวิสาหกิจชุมชน
6.โครงการดำเนินงานศูนยสนับสนุน และชวย
เหลือ SME
7.โครงการขับเคลื่อนศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม
8.โครงการสงเสริมและพัฒนาผูใ หบริการ SME

1.โครงการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเพื่อตรวจประเมินโรงงาน และควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ 2563
2.คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเพื่อตรวจประเมินโรงงาน และการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาต ประจำปงบประมาณ 2562
3.คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
4.โครงการเตรียมความพรอมที่จะเปนองคกรกำหนดมาตรฐาน ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การกำหนดมาตรฐาน
5.โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ 2562
6.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่องการสอบเทียบไมโครมิเตอร และเวอรเนียรคาลิปเปอรดวยเกจบล็อก ประจำ
ปงบประมาณ 2562
7.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่องขอกำหนดทั่วไปวาดวยความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
8.โครงการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเพื่อตรวจประเมินโรงงานและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ 2562
9.โครงการคาใชจายการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (สำหรับการเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันใหกับผูประกอบการไทยดวยการจัดทำความตกลงดานการมาตรฐาน) 2562
10.คาใชจายในการสงเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู
ภาคปฏิบัติ มอก.9999 2562
11.คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเพื่อตรวจประเมินโรงงานและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาต 2562
12.คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเพื่อตรวจประเมินโรงงาน และการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาต ประจำปงบประมาณ 2562
13.โครงการฝกอบรม ผูตรวจประเมินของผูตรวจสอบการทำผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
14.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ขอกำหนดทั่วไปสำหรับหนวยตรวจตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17020
15.โครงการสัมมนาผูประกอบการ SMEs เรื่อง มอก. S มาตรฐานเพื่อ SMEs ไทย
16.โครงการ/การดำเนินการ: โครงการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 2562
17.โครงการการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน (Accreditation) เพือ่ การพัฒนา ป 2562
18.เพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปาหมาย

โครงการพัฒนาผู
ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) สู
อุตสาหกรรม 4.0 ดวย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

