
 

 

 

คู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 



 

ค าน า 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม พร้อมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจจัดท ำ
งบประมำณในส่วนที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม SME โดยบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ส ำหรับกำร
ส่งเสริม SME ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สสว. ใช้แผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2566-2570) เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณดังกล่ำว เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้วยกำรบูรณำกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ เดียวกัน 

 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ SME ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME พ.ศ. 2566 ไปสู่กำรปฏิบัติ
และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนฯ จึงอำศัยกลไกงบประมำณภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์
พัฒนำผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของส ำนักงบประมำณในกำรจัดสรรงบประมำณให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่แผนปฏิบัติกำรฯ ได้ก ำหนดไว้  พร้อมทั้งได้จัดท ำคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SME ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส่งเสริม SME 
ส ำหรับบรรจุไว้ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ ซึ่งส ำนักงำนฯ จะได้น ำเสนอต่อส ำนักงบประมำณเพ่ือขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ ต่อไป 
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1. สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปี 2563 

 

GDP SME มูลค่ำ GDP ของ SME 5.38 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.2 ของ 
GDP รวมทั้งประเทศ (ลดลงจำกปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 35.0) โดยมีอัตรำกำร
ขยำยตัวติดลบร้อยละ 9.1  

จ านวน SME SME มีจ ำนวน 3,134,442 รำย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.54 ของวิสำหกิจใน
ภำพรวมทั้งประเทศและมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 0.95  

การจ้างงาน SME มีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 12,714,916 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.70 ของ
กำรจ้ำงงำนรวมทั้งประเทศ โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 5.43 

การค้าระหว่างประเทศ กำรส่งออกของ SME มีมูลค่ำ 839,750.12 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11.70 ต่อกำรส่งออกโดยรวม โดยหดตัวลงจำกปีก่อนร้อยละ 17.08 ในขณะที่
กำรน ำเข้ำของ SME มีมูลค่ำ 1,018,921.19 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.67 ต่อกำรน ำเข้ำรวม และหดตัวลงจำกปีก่อนร้อยละ 19.98 แสดงให้เห็นว่ำ 
SME ขำดดุลกำรค้ำ 179,171.07 ล้ำนบำท 

จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ SME ดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของ SME ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศในฐำนะหน่วยธุรกิจที่มีจ ำนวนมำกที่สุด ซึ่งมีบทบำทหลักในกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ทั้ง

ภำยในประเทศและกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร ตลอดจนยังเป็นกลไกหมุนเวียนรำยได้และกระจำยควำมเจริญ
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ไปสู่ภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อจ ำแนก SME ตำมขนำดธุรกิจ พบว่ำ วิสำหกิจขนำดย่อมและ

วิสำหกิจรำยย่อยซึ่งมีจ ำนวนมำก ยังขำดศักยภำพและต้องกำรได้รับกำรพัฒนำในหลำยมิติ ภำครัฐจึงต้องเร่ง

พัฒนำ SME ให้ตรงกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพ่ือให้ SME มีควำม

เข้มแข็งที่มำกพอในกำรทีจ่ะเป็นก ำลังส ำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป 

2. นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

นิยำม SME ที่จะใช้ในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ

ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2562 โดยนิยำม SME ใหม่นี้จะใช้รำยได้และจ ำนวนกำรจ้ำงงำนเป็น

เกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงและรูปแบบกำรส่งเสริม  SME ที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจตำมศักยภำพและ

ควำมสำมำรถในกำรประกอบกิจกำร ดังนี้ 
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3. เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นการส่งเสริม SME และแนวทางการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปีงบประมำณ 2566 ก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 

ประเด็นกำรส่งเสริม SME และแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

เป้าหมาย 
 SME มีบทบำททำงเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมำกขึ้นในทุกระดับสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและมีส่วนช่วยลด

ควำมเหลื่อมล่ ำได้ 
ตัวชี้วัดหลัก 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละ 40 ในปี 2570 
ตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้สุขภาพของ SME โดยรวม 

1) สัดส่วนรำยได้ของ SME ต่อรำยได้รวม (เป็นร้อยละ 25) 
2) สัดส่วน SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพำณิชย์ต่อ SME รวม (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
3) สัดส่วนมูลค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มของ SME ต่อภำษีมูลค่ำเพิ่มรวม (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
4) สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเฉลี่ยของ SME (ลดลงร้อยละ 20) 
5) อัตรำกำรอยู่รอดของ SME รำยใหม่ (ระยะเวลำในกำรอยู่รอด) (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 

ตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้การพัฒนา SME ในประเด็นส าคัญ 
6) สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำของ SME (เป็นร้อยละ 20) 
7) สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกบริกำรของ SME (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
8) จ ำนวน SME ผู้ส่งออกรำยใหม่ (เพิ่มข้ึน 10,000 รำย) 
9) สัดส่วนสินเชื่อของ SME ต่อสินเชื่อธุรกิจรวม (เป็นร้อยละ 60) 
10) มูลค่ำกำรระดมทุนของ SME ในตลำดทุน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 12) 
11) จ ำนวน SME ที่มีกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรจดสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
12) จ ำนวน SME ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 40) 
13) จ ำนวน SME ภำคบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
14) มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ SME ไทยผลิตได้ (ลดลงร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้การปรับปรุงปจัจัยแวดล้อม 
15) จ ำนวน SME ที่เข้ำใช้ระบบ platform service ต่ำง ๆ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 80) 
16) จ ำนวนกฎหมำย กฎระเบียบที่มีกำรปรับปรุงให้สร้ำงควำมเป็นธรรม และไม่เป็นอุปสรรคกับธุรกิจในประเด็นที่

ส ำคัญ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
17) ฐำนข้อมูลที่มีข้อมูลที่ทันสถำนกำรณ์และครอบคลุมใช้ก ำหนดนโยบำยได้ (เชิงคุณภำพ) 
18) Joint KPI มีหน่วยงำนรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม SME ร่วมกัน (เชิงคุณภำพ) 
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สาขาเป้าหมายที่มุ่งเน้นในการส่งเสริม 
1) สาขาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ธุรกิจค้ำปลีก เป็นต้น 
2) SME ในสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy (กำรเกษตรและอำหำร, สุขภำพและกำรแพทย์, พลังงำน 

วัสดุและเคมีชีวภำพ และ กำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์) 
3) 10 อุตสาหกรรม S-Curve และ New-curve 

  First S-Curve หรือ กลุ่มอุตสำหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศและมีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
สูง มี 5 อุตสำหกรรม ได้แก่ ยำนยนต์สมัยใหม่ , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, กำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ, กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ และกำรแปรรูปอำหำร 
New S-Curve หรือ กลุ่มอุตสำหกรรมอนำคต ที่เน้นกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวโน้มสูงมำกที่จะ
เติบโตในอนำคต มี 5 อุตสำหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์, กำรบินและโลจิสติกส์, เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ , 
ดิจิทัลและกำรแพทย์ครบวงจร 

เพ่ือให้กำรส่งเสริม SME มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน จึงก ำหนดประเด็นกำรส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 3 
ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นกำรส่งเสริมที่ 1 กำรสร้ำงกำรเติบโตที่ครอบคลุม 
 ประเด็นกำรส่งเสริมที่ 2 สร้ำงกำรเติบโตแบบมุ่งเป้ำ    
 ประเด็นกำรส่งเสริมที่ 3 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ 

 

ประเด็นการส่งเสริมท่ี 1 การสร้างการเติบโตที่ครอบคลุม 

กำรสร้ำงกำรเติบโตที่ครอบคลุมส ำหรับทุกกล่มมุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรในแต่ละกลุ่มซึ่งมีระดับศักยภำพ

ต่ำงกัน มีสถำนภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน (Portfolio Approach/Segmentation) 

ตัวชี้วัด : สัดส่วนสินเชื่อของ SME ต่อสินเชื่อธุรกิจรวม (เป็นร้อยละ 60) 
 มูลค่ำกำรระดมทุนของ SME ในตลำดทุน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 12) 
 จ ำนวน SME ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 40) 
 จ ำนวน SME ภำคบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 

 



หน้า 5                                                                                             ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs 
 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกจิได้อย่างมั่นคง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงและพฒันำผู้ประกอบกำรใหม่ให้อยู่รอดและเติบโตได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมำะสมกับ

นักเรียน นักศึกษำ ในแต่ละระดับของสถำบันกำรศึกษำ (ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ) โดยเฉพำะใน
ระดับอุดมศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงแนวคิดของกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Mindset) ซึ่งจะ
เป็นทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียน นักศึกษำ 
หน่วยงำนหลัก : สป.อว./สพฐ./สอศ./กศน. 

 สร้างโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ทดสอบและทดลองแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์
จริงในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงบันดำลใจหรือควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมคิดริเริ่มทำงธุรกิจใหม่ๆ ได้ 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียน นักศึกษำ 
หน่วยงำนหลัก : สป.อว./สพฐ./สอศ. 

 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งรูปแบบออนไลน์ (Platform) หรือรูปแบบออฟไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเริ่มต้นธุรกิจ โดยเฉพำะขั้นตอนในกำรเริ่มต้นธุรกิจ เช่น  กำรจดจัดตั้ง
ธุรกิจ กำรขออนุญำตต่ำง ๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลศูนย์ให้บริกำรต่ำง ๆ เช่น ศูนย์บ่มเพำะ ศูนย์วิจัย เป็นต้น ตลอดจน
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบกำรในแต่ละสำขำธุรกิจ 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักเรียน นักศึกษำ และผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ 
หน่วยงำนหลัก : สนช./สสว. 
 ยกระดับศูนย์บ่มเพาะที่มีอยู่ทั้งในส่วนของอุทยำนวิทยำศำสตร์ (Science Park) ศูนยบ์่มเพำะเทคโนโลยี (Technology 

Incubation Center) ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจที่ตั้งอยู่ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้มีศักยภำพมำกข้ึน สำมำรถรองรับกำรให้
ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องกำรริเริ่มธุรกิจใหม่ได้ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้ง สนบัสนุนให้มีระบบกำรประเมิน
ศักยภำพ จัดประเภท และควำมเชี่ยวชำญของศูนย์บ่มเพำะที่มอียู่ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่ต้องกำรใช้บริกำรได้รับรู้   

 พัฒนาไปสู่การบ่มเพาะธุรกจิแบบเสมือนจริง (Virtual Incubator / Accelerator) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบกำรเข้ำถึง
บริกำรบ่มเพำะธุรกิจได้ง่ำยขึ้น สะดวกมำกข้ึน ไม่ถูกจ ำกัดด้วยสถำนที่ตัง้ของธุรกิจหรือศูนย์บ่มเพำะ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ทีส่นใจเริ่มต้นธุรกิจ / ผู้ประกอบกำรใหม่ 
หน่วยงำนหลัก : สป.อว./สวทช./สนช./DEPA 

 สร้างโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจในระยะเริ่มต้น  มีควำมสำมำรถในกำรอยู่รอดและเติบโตได้
อย่ำงมั่นคงและมีประสิทธิภำพ ด้วยกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจยุคใหม่จำกพี่เลี้ยง /ที่ปรึกษำ 
/ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนกำรรวมกลุ่มด ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ มุมมอง และวิธีกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจต่อไป 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ / ผู้ประกอบกำรใหม่ 



หน้า 6                                                                                             ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs 
 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกจิได้อย่างมั่นคง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงและพฒันำผู้ประกอบกำรใหม่ให้อยู่รอดและเติบโตได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงำนหลัก : กสอ./สนช./สวทช./สสว. 

 จัดให้มีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพที่มีวิถีของธุรกิจที่
แตกต่ำงจำกธุรกิจดั้งเดิม จ ำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนประเภททุนเข้ำมำช่วยเติมเต็มทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
ได้แก่ กำรร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนอิสระ (Angel Investor) กำรระดมทุนสำธำรณะ (Crowdfunding)  รวม
ไปถึงกำรมีเงินทุนให้เปล่ำกับผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ / ผู้ประกอบกำรใหม่ 
หน่วยงำนหลัก : กลต./สศค./สวทช. 

 

แผนงานที่ 2 ยกระดับธุรกิจทีมุ่่งเติบโตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำให้ SME เป็นวสิำหกิจสมัยใหม่และเติบโตได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ เพื่อให้ธุรกิจที่ต้องกำรเติบโตสำมำรถพัฒนำโดยปรับรูปแบบกำรบริหำร

จัดกำรให้มีโครงสร้ำงและระบบที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องบุคลำกร กำรเงิน บัญชี และโครงสร้ำงองค์กร ด้วยกำรพัฒนำวำง
ระบบจำกที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพ ซึ่งจะสำมำรถช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่กำรเติบโตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยยอ่ย / วิสำหกิจขนำดย่อม / สำขำอุตสำหกรรมกำรเกษตร / อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร / 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ (Bio products) / อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
หน่วยงำนหลัก : กสอ./สสว. 

 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการยกระดับด าเนินธุรกิจ  (Digital Adoption / Digital 
Transformation) แบบเข้มข้น เนื่องจำกธุรกิจในอนำคตมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalized Enterprise) เพื่อช่วยธุรกิจมีควำมยืดหยุ่นและมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำยใต้บริบทใหม่ 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : DEPA/กสอ. 

 ยกระดับผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ด้วยการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพ มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย 
รวมไปถึงกำรได้รับมำตรฐำนในระดับต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับได้ต่อไปในตลำดระดับ
สำกล 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : กสอ./CEA/วว./สวทช. 



หน้า 7                                                                                             ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs 
 

แผนงานที่ 2 ยกระดับธุรกิจทีมุ่่งเติบโตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำให้ SME เป็นวสิำหกิจสมัยใหม่และเติบโตได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 เสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อสร้ำงโอกำสให้ SME เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์

และบริกำรทำงกำรเงินต่ำง ๆ เป็นเครื่องมือในกำรขยำยธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม รวมไปถึงสนับสนุนให้ SME สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเงินทุนประเภทต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : ธปท./กลต./สศค. 
 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Networking) เครือข่ายคลัสเตอร์ (Cluster) ให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดเป็นพันธมิตรทำง

ธุรกิจในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และกำรพัฒนำในเร่ืองต่ำง ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) และหน่วยงำนที่

เก่ียวข้องในกำรส่งเสริมพัฒนำ SME ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 กำรสร้ำงและพัฒนำกำรรวมกลุ่ม/คลัสเตอร์โดยเฉพำะในภูมิภำค รวมทั้งกำรมุ่งเน้นให้มีกำรน ำ BCG Model มำ

ประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) 

 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่ม/คลัสเตอร์ โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงและเป็นระบบระหว่ำง SME 

มหำวิทยำลัย องค์กรวิจัย หน่วยงำนของรัฐ และผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนจำก

ประสบกำรณ์กับพันธมิตร ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีมูลค่ำสูง 

 สนับสนุนให้ SME เข้ำร่วมเป็นสมำชิกองค์กำรเอกชนในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้มีเครือข่ำยในแวดวงธุรกิจ ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้โดยง่ำย 

กลุ่มเป้ำหมำย :     วิสำหกิจรำยย่อย / วิสำหกิจขนำดย่อม / สำขำ BCG ได้แก่ กำรเกษตรและอำหำร / สุขภำพและ
กำรแพทย์ พลังงำน / วัสดุและเคมีชีวภำพ / กำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) 

หน่วยงำนหลัก : กสอ./สสว. 

 

แผนงานที่ 3 ยกระดับธุรกิจสู่การแข่งขันระดับโลก 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภำพยกระดบัไปสูว่ิสำหกิจสำกล 

แนวทางการด าเนินงาน 
 พัฒนา SME ในกลุ่มเติบโตสูง (High Growth Firms : HGFs) อย่างรอบด้าน เพื่อผลักดันและสร้ำงโอกำสให้ธุรกิจ 

SME ที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพ สำมำรถขยำยกิจกำร (Scale up) หรือเข้ำสู่ อุตสำหกรรม S-curve ด้วยกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
- คัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 
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แผนงานที่ 3 ยกระดับธุรกิจสู่การแข่งขันระดับโลก 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภำพยกระดบัไปสูว่ิสำหกิจสำกล 

แนวทางการด าเนินงาน 
- ประเมินศักยภำพ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนำในมิติต่ำง ๆ รอบด้ำนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดควำมเข้มแข็ง เช่น พัฒนำ

ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรคำดกำรณ์เชิงธุรกิจ กำรปรับโมเดลธุรกิจเพื่อควำมยืดหยุ่น
และคล่องตัว กำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูงเพื่อกำรเพิ่มผลิตภำพ ประสิทธิภำพ และมำตรฐำน กำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ร่วมไปถึงกำรมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จำกควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำโลก (Global 
Value Chains: GVC) หรือกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรม S-curve เป็นต้น 

กลุ่มเป้ำหมำย : SME ทุกขนำด / สำขำอุตสำหกรรม S-curve 
หน่วยงำนหลัก : กสอ. 

 สนับสนุนให้ SME ประยุกตใ์ชโ้มเดลเศรษฐกจิ BCG ในกำรยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยนื เพื่อให้ SME ที่มีควำม
พร้อมสูงในสำขำอุตสำหกรรม BCG เป้ำหมำย ได้รบักำรพัฒนำจนเข้มแข็งและเติบโตได้อยำ่งต่อเนื่องในระดับสำกล ด้วย
กำรด ำเนินกำร ดงันี ้
- สร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจ BCG ให้แก่ผู้ประกอบกำร  
- ต่อยอดงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์เพือ่ให้เกิดกำรผลิตสินคำ้และบริกำรที่มีมูลค่ำสูงโดยใช้เทคโนโลยแีละควำมคิด

สร้ำงสรรค์ในกำรเพิ่มผลิตภำพและประสิทธิภำพ ให้สำมำรถส่งออกสู่ตลำดสำกล 
- ยกระดับสินคำ้และบริกำรของ SME BCG ให้ไปสู่มำตรฐำนระดับสำกล รวมทั้งผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงตรำสินค้ำ 
- สนับสนนุให้มีแหล่งเงินทุนที่เหมำะสม เชน่ สนิเชื่อสีเขียว (Green Credit) ตรำสำรหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม/เพื่อสังคม 

(Green Bond / Social bond) กำรระดมเงินทนุจำกบุคคลทั่วไป (crowdfunding) 
- สร้ำงแรงจูงใจให้วิสำหกิจขนำดใหญ่หรือวิสำหกิจที่มีศักยภำพมีส่วนร่วมในกำรช่วยสนับสนนุและพัฒนำ SME 
- ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยคลัสเตอร์นวัตกรรม (Innovation Cluster) เพื่อกำรพัฒนำ SME ในสำขำ BCG 

อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่ตน้น้ ำ - กลำงน้ ำ - ปลำยน้ ำ โดยน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมำใช้เพื่อกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและสรำ้งมูลคำ่เพิ่มของสินค้ำและบริกำร พร้อมทั้งเชือ่มโยงไปสู่เครือข่ำยในต่ำงประเทศ 

- สร้ำงตลำดด้วยกำรสนบัสนุนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียวและกระตุน้ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของ 
BCG เพื่อสนับสนนุสนิค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้ำหมำย : SME ทุกขนำด / สำขำ BCG ได้แก่ กำรเกษตรและอำหำร / สุขภำพและกำรแพทย์/ พลังงำนวัสดุและ
เคมีชีวภำพ / กำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) 

หน่วยงำนหลัก : สสว./สวทช./สอวช./กลต./BEDO 
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แผนงานที่ 4 ฟื้นฟูธุรกิจที่ประสบปัญหาให้ฟื้นตัว 
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำผลกระทบของ SME ที่ประสบปัญหำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                  โคโรน่ำ 2019 (Covid-19) 

แนวทางการด าเนินงาน 
 สนับสนุนให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำหนี้สิน

ของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงและวำงแผนทำงกำรเงินให้กับ SME เพื่อ
ฟื้นฟูกิจกำร รวมไปถึงกำรช่วยปรับโครงสร้ำงและรูปแบบธุรกิจให้สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
กลุ่มเป้ำหมำย : SME ทุกขนำด 
หน่วยงำนหลัก : ธปท./สศค./สสว 

 จัดให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้เป็นกลไกทำงกำรเงินในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่ม SME ที่ประสบปัญหำ
ทำงกำรเงินให้มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่ต่ ำและเอ้ือให้ SME ได้รับเงินทุนที่เพียงพอส ำหรับน ำมำใช้
ฟื้นฟูกิจกำรได้ง่ำย ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนที่เหมำะสม 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : สศค./ธปท./สสว. 

 

แผนงานที่ 5 ช่วยเหลือธุรกิจยังชีพให้สามารถอยู่รอด 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำผูป้ระกอบอำชีพให้มีควำมรู้และทักษะที่เพียงพอต่อกำรหำรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
 เร่งสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ให้ผู้ประกอบอำชีพได้มีองค์ควำมรู้ ทักษะ และควำมเข้ำใจ

ทำงด้ำนเงินที่เพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ประกอบอำชีพ เพื่อให้สำมำรถกำรวำงแผนทำงกำรเงินเบื้องต้น และตัดสินใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรประกอบอำชีพ 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยยอ่ย 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 สนับสนุนการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย  ที่สำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำรแยกบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยของกิจกำรออกจำกบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของครอบครัว เพื่อจะช่วยให้ทรำบต้นทุนกำรประกอบกำรที่
ชัดเจน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหำส ำคัญของผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี้ 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย 
หน่วยงำนหลัก : สคช./กสก. 

 เสริมสร้างทักษะอาชีพรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเป้ำหมำย มีคุณภำพและ
มำตรฐำนที่เหมำะสม เช่น มำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ ตลอดจนพัฒนำ
ทักษะเดิมและทักษะใหม่ที่จ ำเป็น (Reskill / Upskill) เพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนไปยังธุรกิจในรูปแบบอ่ืนที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป  
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แผนงานที่ 5 ช่วยเหลือธุรกิจยังชีพให้สามารถอยู่รอด 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำผูป้ระกอบอำชีพให้มีควำมรู้และทักษะที่เพียงพอต่อกำรหำรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย 
หน่วยงำนหลัก : สคช./สมอ./อย. 

 ผลักดันให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจรายย่อย (Micro Finance) ทั้งแหล่งเงินทุนในระบบ แหล่งเงินทุนชุมชน แหล่ง
เงินทุนส ำหรับกลุ่มอำชีพ และอ่ืน ๆ ที่เหมำะสม ที่ผู้ประกอบอำชีพสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและมีต้นทุนที่ไม่สูงเกิน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคืน 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยย่อย 
หน่วยงำนหลัก : สศค./ธปท./กทบ. 

 

แผนงานที่ 6 สนับสนุนผู้ประกอบการสูงอายุในการด าเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำให้ผูสู้งอำยุที่ต้องกำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถบริหำรกิจกำรให้อยู่รอดและมีรำยได้ที่เพียงพอ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 เตรียมความพร้อมให้กลุ่มคนท างานประจ าที่ต้องการด าเนินธุรกิจภายหลังเกษียณอายุ  เพื่อหำรำยได้เลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว ด้วยกำรประเมินควำมสำมำรถและควำมพร้อมกำรเป็นผูป้ระกอบกำรและกำรลงทุน กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงง่ำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำร รวมไปถึงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ตลอดจน กำรฝึกสอนอำชีพด้วยหลักสูตรระยะสั้นเพื่อทดลองและเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรน ำร่องก่อนตัดสินใจเลือก
รูปแบบธุรกิจที่ต้องกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผูป้ระกอบกำรสูงอำย ุ
หน่วยงำนหลัก : สคช/กพร./สป.อว. (วิทยำลัยชุมชน)/สศค./ธปท. 

 จัดให้มีหลักสูตรด้านการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะ  เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสูงวัยมีควำมรู้ ทักษะ 
และควำมสำมำรถที่เพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจสมัยใหม่ รวมไปถึงกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับยุคสมัยและควำมต้องกำรของตลำด เนื่องจำกผู้สูงวัยจะมีระดับควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่ไม่ทันหรือมีแนวคิดที่
แตกต่ำงกับคนรุ่นใหม่ กำรจัดกิจกรรมส ำหรับกลุ่มเฉพำะจะช่วยให้สำมำรถพัฒนำทักษะไปได้พร้อมกัน และเกิดเครือข่ำย
อันจะน ำประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรสูงวัยได้ดียิ่งขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรสูงอำยุ 
หน่วยงำนหลัก : กสอ./CEA 

 สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ประกอบการสูงอายุ ด้วยกำรเชื่อมโยงควำมช่วยเหลือในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่ออุดช่องว่ำงและเติมเต็มควำมรู้และควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันตำมยุคสมัย ด้วยกำรจับคู่
กำรพัฒนำธุรกิจ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในเร่ือง แนวคิด ประสบกำรณ์ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีกำร
ในกำรใช้เครื่องมือสมัยใหม่ส ำหรับด ำเนินธุรกิจ 
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แผนงานที่ 6 สนับสนุนผู้ประกอบการสูงอายุในการด าเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำให้ผูสู้งอำยุที่ต้องกำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถบริหำรกิจกำรให้อยู่รอดและมีรำยได้ที่เพียงพอ 

แนวทางการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้ำหมำย : พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษำ 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสูงอายุมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ  ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่ต่ ำ โดยกำรพัฒนำ
แหล่งเงินทุนในรูปแบบที่เหมำะสมกับควำมจ ำเป็นของธุรกิจ อำศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นผ่อนปรนที่แตกต่ำง
จำกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินทั่วไป เช่น กองทุนผู้สูงอำยุ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสและเอ้ือต่อกำร
เข้ำถึงของผู้ประกอบกำรในกลุ่มสูงอำยุ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรสูงอำยุ 
หน่วยงำนหลัก : พม. 

 จัดให้มีช่องทางในการติดต่อและประสานงานกับกลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อเป็นกำรใช้
ทักษะและควำมสำมำรถของที่ปรึกษำในกลุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SME ด้วยกำรเป็นพี่เลี้ยง ที่
ปรึกษำ เพื่อชี้แนะหรือให้ค ำปรึกษำแนะน ำในมิติต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรเข้ำถึงในรูปแบบที่ง่ำยและ
สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น จัดท ำเป็นฐำนข้อมูลที่ปรึกษำผู้สูงวัยที่มีกำรเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็น
ระบบในลักษณะ Platform และมีกำรปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ ำ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 

แผนงานที่ 7 ส่งเสริมเกษตรสู่การเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรท ำธุรกิจแบบมอือำชีพได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 เสริมสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้พื้นฐาน  โดยใช้ตลำดน ำกำรผลิต พร้อมทั้ง

พัฒนำควำมรู้พื้นฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้กับกลุ่มเกษตรกร /วิสำหกิจ
ชุมชน โดยเฉพำะในกลุ่มที่มีผู้สืบทอดในกำรปรับเปลีย่นแนวคิดจำกวิถีดั้งเดิมไปสู่กำรเป็นธุรกิจแบบมืออำชีพ ซึ่งต้องมีกำร
พัฒนำที่รอบด้ำนทั้งด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร ทักษะใหม่ๆ ในกำรท ำธุรกิจ (Upskill Reskill) และกำรตลำด รวมทั้ง
เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรเข้ำถึงนักกำรตลำดมืออำชีพและช่องทำงกำรตลำดใหม่ ๆ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผูป้ระกอบกำรธุรกิจเกษตร 
หน่วยงำนหลัก : กสก./กตส./สคช. 

 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านการพัฒนาธุรกิจเกษตร เพื่อเชื่อมโยงด้ำนต่ำง ๆ ที่ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นกลไกในกำรช่วยจับคู่ระหว่ำงเกษตรกรและบริษัทผู้ผลิตที่มีควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร เช่น ผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี หน่วยงำนที่ให้บริกำรและควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ แหล่ง
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แผนงานที่ 7 ส่งเสริมเกษตรสู่การเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรท ำธุรกิจแบบมอือำชีพได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
เงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษำเฉพำะทำงส ำหรับกำรพัฒนำกำรเกษตรเชิงธุรกิจ เป็นต้น  โดยจะต้องเอ้ือให้เกษตรกร/วิสำหกิจ
ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจข้อมูลได้ง่ำย 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
หน่วยงำนหลัก : กสก./สสว. 

 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตรและการพัฒนามาตรฐาน โดยเฉพำะด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำ กำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้เพื่อกำรออกแบบและพัฒนำคุณภำพ กำรน ำอัตลักษณ์
ท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง รวมไปถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนในด้ำนต่ำง ๆ  ทั้งด้ำนมำตรฐำนกำรเกษตร
และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้พัฒนำขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
หน่วยงำนหลัก : สวทช./วว. 

 ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ส ำหรับน ำมำเป็นเครื่องมือเพื่อลด
ขั้นตอนในกระบวนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยเพิ่มผลิตภำพและประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดให้กับผู้ประกอบกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
หน่วยงำนหลัก : กสก./DEPA/สอศ. 
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ประเด็นการส่งเสริมท่ี 2 การสร้างการเติบโตแบบมุ่งเป้า 

กำรสร้ำงกำรเติบโตแบบมุ่งเป้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เข้มข้น จึงมีทั้งเรื่องกำร

สนับสนุนกำรตลำดที่รอบด้ำนให้กับ SME  

ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกของ SME (เป็นร้อยละ 20) 
 สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกบริกำรของ SME (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20) 
 จ ำนวนผู้ส่งออก SME รำยใหม่ (เพิ่มข้ึน 10,000 รำย) 
 มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำที่ SME ไทยผลิตได้ (ลดลงร้อยละ 10) 

 

แผนงานที่ 8 สร้างส่วนแบ่งตลาดในประเทศให้เพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงโอกำสและพัฒนำให้ SME สำมำรถใช้ช่องทำงกำรตลำดภำยในประเทศจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร 

ให้มำกข้ึน 
แนวทางการด าเนินงาน 

 ส่งเสริมให้ SME เข้าสู่ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government Procurement) ที่มำกขึ้น เนื่องจำกเป็น
ตลำดขนำดใหญ่ มีก ำลังซื้อสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำให้ SME มีศักยภำพ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของภำครัฐ โดยเฉพำะในกลุ่มสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  
- สร้ำงกำรรับรู้ให้ SME ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และเข้ำใจกระบวนกำรของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ 
- มีกระบวนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร SME ให้สำมำรถผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคุณสมบัติ คุณภำพ และมำตรฐำนได้

ตรงตำมควำมต้องกำรของภำครัฐ 
- สนับสนุน SME ที่มีสินค้ำ/บริกำรกลุ่มที่มีมูลค่ำสูงให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดภำครัฐได้ เช่น กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์ ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนในระดับสำกล และผลักดันให้ไปสู่ระบบกำรให้หน่วยงำนจัดซื้อ
รับประกันกำรสั่ งซื้ อสินค้ ำที่ มี กำรวิ จั ยและพัฒนำโดย SME ได้  (Purchase Guaranteed New Product 
Development Program) 

- ทบทวนวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐที่ยังคงเป็นปัญหำและอุปสรรคส ำคัญให้ยืดหยุ่นและเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเข้ำถึง
ของ SME 

กลุ่มเป้ำหมำย : อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำนและกำรซ่อมบ ำรุง / อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ / อุตสำหกรรมดิจิทัล 
(ที่เชื่อมโยงกับ smart city / smart gov. office) 

หน่วยงำนหลัก : กรมบัญชีกลำง / สสว. 
 เชื่อมโยง SME และผู้ประกอบการสตรี (Women Entrepreneur) เข้าสู่ตลาดภาคธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate 

Procurement) เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้รับรู้ถึงควำมต้องกำรสินค้ำ/บริกำรของภำคธุรกิจขนำดใหญ่ ส ำหรับน ำมำใช้เป็น
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แผนงานที่ 8 สร้างส่วนแบ่งตลาดในประเทศให้เพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงโอกำสและพัฒนำให้ SME สำมำรถใช้ช่องทำงกำรตลำดภำยในประเทศจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร 

ให้มำกข้ึน 
แนวทางการด าเนินงาน 

ข้อมูลในกำรปรับปรุง พัฒนำคุณภำพ และมำตรฐำน รวมไปถึงกำรพิจำรณำเรื่องสิทธิประโยชน์จูงใจธุรกิจขนำดใหญ่ซื้อ
สินค้ำจำก SME ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำย : อุตสำหกรรมกำรเกษตร / อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร / ผลติภัณฑ์เพื่อสุขภำพ (Bio products) 
หน่วยงำนหลัก : BOI / สสว. 
 ส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มกลางในการขายสินค้า SME (National E-Commerce Platform) เพื่อเพิ่มโอกำสทำง

กำรตลำดให้ SME เข้ำถึงและใชป้ระโยชน์จำกช่องทำงกำรค้ำสมัยใหม่ด้วยต้นทุนทีต่่ ำลง ซึ่งจะเป็นกำรช่วยให้ภำครัฐมี
ข้อมูลส ำคัญของ SME ที่มำกพอ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลกำรขำยสนิค้ำของ SME เปน็ตน้ ส ำหรับน ำมำใช้
สนับสนนุกำรก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มีควำมเฉพำะเจำะจงในแตล่ะประเด็นของกำรส่งเสริม SME 
โดยสำมำรถให้ภำคเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญได้เข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำน 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยยอ่ย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : พค./สสว. 

 พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ให้ SME โดยเฉพำะในกลุ่มวิสำหกิจรำยย่อย ได้มี
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือหรือเทคนิคในกำรขำยสินค้ำออนไลน์ได้อย่ำงควรถ้วน ครอบคลุม
ข้อมูล ควำมรู้ วิธีกำร ในกำรจัดส่งสินค้ำ รวมไปถึงควำมพร้อมที่จะก้ำวทันรูปแบบกำรตลำดที่มีพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยยอ่ย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : พค./สสว. 

 สร้างการยอมรับในตราสินค้าของ SME ให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ ด้วยกำรกระตุ้นและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรซื้อ
สินค้ำและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรไทย ให้เกิดเป็นกระแสเพื่อน ำไปสู่กำรได้รับควำมนิยมในสนิค้ำและบริกำรของไทย
มำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะผูป้ระกอบในท้องถิ่น ซึ่งจะเปน็กำรชว่ยสรำ้งกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้เข้มแข็งและยังยืนไดต้่อไป 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจรำยยอ่ย / วิสำหกิจขนำดย่อม 
หน่วยงำนหลัก : พค./สสว. 

 



หน้า 15                                                                                             ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs 
 

แผนงานที่ 9 ส่งเสริมการเข้าสู่สากล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภำพสำมำรถเข้ำไปแข่งขันในตลำดตำ่งประเทศไดม้ำกข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 จัดให้มีข้อมูลสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Market Intelligence) ที่ครบถ้วน เพื่อให้ SME มีข้อมูลด้ำน

สภำพแวดล้อมทำงกำรตลำดของประเทศคู่ค้ำที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมควำมต้องกำรของธุรกิจ เช่น ข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนของสินค้ำและบริกำร กฎหมำย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกำรตลำดเชิงลึก ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ SME สำมำรถวิเครำะห์ถึง
แนวโน้มและกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงแม่นย ำมำกยิ่งขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : สค. / สสว. 

 สร้างและพัฒนาผู้ส่งออกรายใหม่ ด้วยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ส่งออก เพื่อช่วยให้ผู้ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่งออกได้เตรียมควำมพร้อมและยังเป็นกำรผลักดันให้ผู้ประกอบกำร 
SME รุ่นใหม่ได้มีโอกำสก้ำวสู่ตลำดต่ำงประเทศ 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : สค. / สสว. 

 สนับสนุนกิจกรรมการขยายตลาดไปยังต่างประเทศส าหรับ SME ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำก 
e-commerce platform ระดับโลก กำรเจรจำจับคู่ทำงธุรกิจ กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำระดับนำนำชำติ ซึ่งจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรในวงกว้ำงครอบคลุม SME ได้มำกข้ึนผ่ำนระบบออนไลน์ รวมไปถึงกำรให้บริกำรค ำปรึกษำแนะน ำแก่ SME ใน
กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : สค. / สสว. 

 แสวงหาความเชื่อมโยงระหว่าง SME ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจระดบัภูมิภาคและระดับโลก (Regional/Global 
Value Chain) ด้วยกำรสรำ้งควำมร่วมมือกับธุรกิจระดับโลกโดยเฉพำะธุรกิจที่มำลงทนุอยู่แลว้ในประเทศไทยในกำรช่วย
สนับสนนุธุรกิจ SME ให้ได้มีสว่นร่วมและใชป้ระโยชน์จำกห่วงโซ่อุปทำน  
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง / สำขำอุตสำหกรรมยำนยนต์ / อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / 

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
หน่วยงำนหลัก : BOI / สสว. 

 พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามที่ประเทศคู่ค้าก าหนด โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีมำตรฐำนสำกลซึ่งถือได้ว่ำเป็นประตูบำนแรกที่จะช่วยให้ SME ได้รับกำร
ยอมรับจำกคู่ค้ำ โดยเฉพำะในกำรเข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำนระดับภูมิภำคและระดับโลก ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมและช่วย
พัฒนำสินค้ำและบริกำรของ SME ให้ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจสอบต่ำง ๆ ไปจนถึงกำรได้รับมำตรฐำนในแต่ละระดับและ
มำตรฐำนเฉพำะของแต่ละประเทศ  



หน้า 16                                                                                             ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs 
 

แผนงานที่ 9 ส่งเสริมการเข้าสู่สากล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภำพสำมำรถเข้ำไปแข่งขันในตลำดตำ่งประเทศไดม้ำกข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 ส่งเสริม SME ให้มีความสามารถในการส่งออกสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศได้มำก
ยิ่งขึ้น โดยมีกำรคัดสรรสินค้ำ/บริกำรที่มีมูลค่ำสูง ทั้งในเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม สินคำ้เชิงสรำ้งสรรค์เพื่อน ำเสนอเข้ำสู่
ตลำดตำ่งประเทศ โดยอำจจัดท ำเป็น Virtual Exhibition  
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : สค./สสว. 

 สนับสนุนให้มีตัวแทนท าหน้าที่ส่งเสริมสินค้า SME ในต่างประเทศ (National Trading Firm) เพื่อช่วยแสวงหำ
โอกำสทำงกำรตลำดในต่ำงประเทศ พร้อมคัดสรรสินค้ำของ SME ที่มีศักยภำพน ำเสนอต่อผู้บริโภคที่ตรงตำมควำม
ต้องกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : สค./สสว. 

 ส่งเสริมให้ SME สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ท ำควำมตกลงไว้ 
ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงโอกำสและแต้มต่อด้ำนรำคำให้กับสินค้ำและบริกำรของ SME ไทยในต่ำงประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มมำกข้ึน 
กลุ่มเป้ำหมำย : วิสำหกิจขนำดย่อม / วิสำหกิจขนำดกลำง 
หน่วยงำนหลัก : คต. 
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ประเด็นการส่งเสริมท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ 

กำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมเป็นเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรเริ่มต้นและเติบโตของธุรกิจในระยะต่ำงๆ หำก

ปัจจัยแวดล้อมมีควำมพร้อมและมีคุณภำพ ธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรพัฒนำในเรื่องต่ำงๆ ได้ด้วย

ตนเองมำกข้ึน ลดกำรพ่ึงพำโครงกำรควำมช่วยเหลือของภำครัฐไปได้ ปัจจัยแวดล้อมที่ส ำคัญส ำหรับภำคธุรกิจ 

ตัวชี้วัด : สัดส่วนสินเชื่อของ SME ต่อสินเชื่อธุรกิจรวม  (เป็นร้อยละ 60) 
 จ ำนวน SME ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40) 
 จ ำนวน SME ที่มีกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำนวัตกรรมและจดสิทธิบัตร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20%) 
 จ ำนวน SME ที่เข้ำใช้ระบบ Platform Service ต่ำง ๆ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80) 
 จ ำนวนกฎหมำย กฎระเบียบที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สร้ำงควำมเป็นธรรม และไม่เป็นอุปสรรคกับธุรกิจ  

(เชิงคุณภำพ) 
 ฐำนข้อมูลที่มีข้อมูลที่ทันสถำนกำรณ์และครอบคลุมใช้ก ำหนดนโยบำยได้ (เชิงคุณภำพ) 

 

แผนงานที่ 10 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนนุให้ SME มีโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนมำกข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ขยายบทบาทการค้ าประกันสินเชื่อ ให้สำมำรถเป็นกลไกหลักในกำรช่วยเหลือและเพิ่มโอกำสให้ SME เข้ำถึงแหล่งเงินทุน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 ขยำยสัดส่วนกำรค้ ำประกันสินเชื่อให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของ SME มำกข้ึน 

 กำรขยำยกำรค้ ำประกันสินเชื่อของหน่วยงำนที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (Non-bank) กำรค้ ำประกันทำงตรง (Direct 
Guarantee) ให้กับ SME กลุ่มเป้ำหมำย  

กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : บสย. 

 ส่งเสริมให้ SME ใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดหลักฐานบนระบบดิจิทัล (Digital Footprint) ส ำหรับเป็น
ข้อมูลให้สถำบันกำรเงินใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้สินเชื่อแก่ SME ได้ในอนำคต ตลอดจนเพื่อเป็นกำรผลักดันให้มี
กำรปรับจำกกำรให้สินเชื่ออิงหลักประกัน ไปสู่กำรให้สินเชื่อแบบไม่อิงหลักประกัน (Information-based Lending)  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : ธปท./สสว. 

 สนับสนุนให้ SME เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสินเชื่อระยะสั้นส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) 
ในการด าเนินธุรกิจ ด้วยกำรพัฒนำให้มีระบบสินเชื่อระยะสั้นที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของธุรกิจและขยำยผลกำร
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แผนงานที่ 10 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนนุให้ SME มีโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนมำกข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน 
พัฒนำระบบนิเวศส ำหรับกำรท ำธุรกรรมแฟ็กเตอริงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Factoring) ให้เป็นที่แพร่หลำยในวงกว้ำง 
เพื่อให้ SME สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : ธปท./สสว. 

 พัฒนาระบบประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ าประกันแบบดั้งเดิม เพื่อช่วยให้ SME ที่ไม่มีหลักทรัพย์มีโอกำสในกำร
ข้ำถึงสินเชื่อหรือระดมทุนได้มำกขึ้น เช่น กำรประเมินทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรประเมินเทคโนโลยี เป็นต้น โดยให้เร่ง
ผลักดันให้มีกำรพัฒนำทั้งในส่วนหลักเกณฑ์กำรประเมิน ผู้ที่ท ำหน้ำที่ประเมิน ตลำดรองในกำรรองรับกำรซื้อขำยสินทรัพย์
ต่ำง ๆ  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สวทช./สสว. 

 ผลักดันให้มีตัวกลางทางเครดิต (Credit Mediator) ช่วยเชื่อมโยงระหว่ำงสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบกำร SME เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหำที่เกิดจำกควำมไม่สมบูรณ์ของข้อมูลธุรกิจระหว่ำง SME และสถำบันกำรเงิน โดยมีบทบำทเปรียบเสมือนคน
กลำงในกำรส่งต่อข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรขอสินเชื่อไปยังสถำบันกำรเงิน พร้อมทั้งช่วยแก้ไขและชี้แนะแนวทำง
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประเมินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินอีกด้วย เนื่องจำก SME มีประวัติทำงกำรเงินค่อนข้ำงสั้นและ
ไม่ได้มีสินทรัพย์ค้ ำประกันที่มีมูลค่ำสูง 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 

แผนงานที่ 11 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยให้ SME เข้ำถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยให้แก่ SME เพื่อใช้ประโยชน์จำกข้อมูล องค์ควำมรู้ และ

ผลงำนวิจัยและพัฒนำส ำหรับน ำมำใช้เพื่อกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของ SME 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สป.อว./สวทช./สนช./วว. 

 จัดให้มีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  โดยอำศัยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำน
เทคโนโลยีของธุรกิจประเภทต่ำง ๆ ในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเลือกใช้หรือกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม
เพื่อกำรพัฒนำผลิตภำพและประสิทธิภำพของธุรกิจอย่ำงเป็นระบบรวมทั้งช่วยเชื่อมโยง SME ไปจนถึงผู้ที่สำมำรถ
ให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี (Technology Service Provider) ได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 
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แผนงานที่ 11 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยให้ SME เข้ำถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สวทช./วว./สสว. 

 พัฒนาให้มีศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการ ให้ SME สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์เพื่อกำร
สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โดยสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรของ
ธุรกิจ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สป.อว./สวทช./วช. 

 สนับสนุนเงินทุนและให้สทิธิประโยชน์ SME ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อจูงใจให้ SME มุ่งเน้นกำรสร้ำงและพฒันำให้
เกิดนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ SME ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สนช./สวทช./ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

 สนับสนุนการจดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ SME ที่มีกำรคิดค้นผลงำนนวัตกรรมต่ำง ๆ โดยมีที่ปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำง
ปัญญำให้ค ำแนะน ำขั้นตอนต่ำง ๆ แก่ SME รวมทั้งให้มีสิทธิประโยชน์จูงใจ SME ในกำรจดและเลือกใช้ประโยชน์จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เหมำะสมกับธุรกิจ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : ทป. 

 

แผนงานที่ 12 สร้างความพร้อมของบุคลากรและแรงงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับทักษะและสร้ำงทักษะแรงงำนใหม่ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของ SME 

แนวทางการด าเนินงาน 
 จัดให้มีสิทธิประโยชน์จูงใจให้ SME พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแรงงานของธุรกิจตนเอง เพื่อรองรับกำร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันและอนำคต ด้วยกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เช่น ทักษะทั้งทำงด้ำนเทคนิคและด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : กพร. 

 พัฒนาผลิตภาพบุคลากรและแรงงานของ SME ด้วยกำรยกระดับทักษะแรงงำนและสร้ำงทักษะแรงงำนใหม่ที่ควรจะมี
ในปัจจุบันและอนำคต (Reskill/Upskill/New skill) ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสำหกรรมที่มี
กำรปรับรูปแบบและใช้เทคโนโลยีระดับสูงมำกข้ึน ทั้งในส่วนทักษะที่เป็น Hard Skills และ Soft Skills 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
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แผนงานที่ 12 สร้างความพร้อมของบุคลากรและแรงงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับทักษะและสร้ำงทักษะแรงงำนใหม่ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของ SME 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงำนหลัก : กพร./สคช./กสอ. 

 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้บทบำทสถำบันกำรศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้รองรับตลำดแรงงำน ด้วยกำรสนับสนุนให้ SME มีกำรท ำงำนร่วมกับสถำบันกำรศึกษำใน
พื้นที่ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของนักศึกษำให้ตรงกับควำมต้องกำรของ SME 
กลุ่มเป้ำหมำย : นักศึกษำ 
หน่วยงำนหลัก : สป.อว./สอศ. 

 พัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานส าหรับ SME ทั้งในส่วนของกำรจ้ำงแรงงำนประจ ำและผู้รับจ้ำงอิสระต่ำง ๆ 
(outsource) เพื่อให้ SME สำมำรถสรรหำแรงงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่ต้องกำรหำงำนก็สำมำรถมี
ช่องทำงในกำรรับรู้ควำมต้องกำรของ SME เพื่อน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำตนเองด้วยเช่นกัน 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : กพร./สคช./สสว. 

 

แผนงานที่ 13 มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูล องค์ความรู้ และบริการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณำกำรระบบกำรให้ข้อมูล องค์ควำมรู้ และกำรบูรณำกำรต่ำง ๆ ให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่ออ ำนวยควำม 
                   สะดวกให้แก่ SME 

แนวทางการด าเนินงาน 
 พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมูลแก่ SME (SME Web Portal) เพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรหลักให้กับ SME 

เนื่องจำกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำธุรกิจมีจ ำนวนมำกและกระจัดกระจำยอยู่ในหลำยหน่วยงำน โดยควรมีข้อมูลที่
ส ำคัญ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 จัดให้มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (SME Learning Platform) ที่จะช่วยให้ SME สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงสะดวกทุกที่และทุกเวลำ สำมำรถเลือกควำมรู้ในด้ำนที่ตนเองต้องกำรได้ โดยจัดให้มีทั้งชุดควำมรู้ส ำหรับ SME ในแต่
ละระดับกำรเติบโต แต่ละสำขำธุรกิจ ตลอดจนมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยำว  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 สนับสนุนให้มีระบบที่ปรึกษา/ผู้ให้บริการทางธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญที่ครบวงจร เพื่อให้ SME สำมำรถเข้ำถึงและเลือกใช้
บริกำรปรึกษำแนะน ำส ำหรับกำรพัฒนำธุรกิจในเร่ืองต่ำง ๆ ได้อย่ำงสะดวก ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด กำร
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แผนงานที่ 13 มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูล องค์ความรู้ และบริการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณำกำรระบบกำรให้ข้อมูล องค์ควำมรู้ และกำรบูรณำกำรต่ำง ๆ ให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่ออ ำนวยควำม 
                   สะดวกให้แก่ SME 

แนวทางการด าเนินงาน 
พัฒนำประสิทธิภำพผลิตภำพ พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ในกำรให้บริกำรที่สะดวกต่อกำรค้นหำ มีข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งมี
ระบบในกำรให้ SME ประเมินกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของ SME (Assessment/Scoring) ที่จะช่วยให้ SME สำมำรถทรำบจุดอ่อน 
ปัญหำของธุรกิจตนเอง เพื่อจะได้น ำไปสู่กำรปรับปรุงธุรกิจได้ด้วยตนเอง สำมำรถเปรียบเทียบศักยภำพธุรกิจตนเองได้กับ
ค่ำเฉลี่ยของธุรกิจในประเภทเดียวกัน และหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินในกำรให้ควำมช่วยเหลือได้
ตรงกับสภำพปัญหำของ SME อีกทั้งเมื่อมีข้อมูลในปริมำณมำกพอ จะสำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
พัฒนำ SME ได้ตรงกับปัญหำของ SME ได้ด้วย 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 พัฒนาระบบข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึก (Market Intelligence) ส ำหรับ SME โดยมีข้อมูลด้ำนกำรตลำดที่ครบถ้วน 
เพียงพอ และมีกำรปรับปรังข้อมูลให้มีควำมทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงและน ำไปใช้ประโยชน์ในตัดสินใจและ
วำงแผนกำรตลำดได้อย่ำงถูกต้อง 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 ยกระดับศูนย์บริการ SME (SME One-stop Service Center) ที่เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกผู้ประกอบกำร 
SME ทั่วประเทศ โดยสำมำรถบริกำรข้อมูล กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ รวมไปถึงกำรเชื่อมโยงควำมต้องกำรต่ำง ๆ ของ 
SME ไปสู่โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีรูปแบบทั้งกำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
และกำรมีศูนย์บริกำรที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค เพื่อให้บริกำร SME ที่ยังคงต้องกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนตัวบุคคล 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 
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แผนงานที่ 14 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนและปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ SME 
                   และสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขัน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ SME เพื่อให้สำมำรถใช้กฎหมำยเป็น

เครื่องมือในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ SME และประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยกำรศึกษำและ
ปฏิรูปกฎหมำย กฎระเบียบที่หมดควำมจ ำเป็น เป็นอุปสรรค และล้ำสมัย ให้ได้รับกำรปรับปรุงจนมีควำมทันสมัยและ
ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ตลอดจนสนับสนุนให้มีกลไกในกำร
เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร SME ในกำรจัดท ำ ติดตำม และประเมินผลกำรบังคับใช้
กฎหมำย กฎระเบียบ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สขค./หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบต่ำง ๆ /สสว. 

 ผลักดันให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing Business) อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งใน
ภำพรวมยังคงมีช่องว่ำงให้มีกำรพัฒนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อีกมำก ซึ่งจะเป็นส่วนส ำคัญที่จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรด ำเนินธุรกิจให้กับ SME รวมไปถึงนักลงทุนต่ำงชำติที่ให้ควำมสนใจมำลงทุนในประเทศ ด้วยกำรปฏิรูประบบกำร
ด ำเนินธุรกิจในลักษณะที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ ำ รวมไปถึงกำรมีกฎระเบียบที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจ   
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : ก.พ.ร. 

 พัฒนาสิทธิประโยชน์เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบ (Formalization) เพื่อให้ภำครัฐสำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือและพัฒนำผู้ประกอบกำรได้อย่ำงเหมำะสม ในขณะเดียวกันยังเป็นกำรช่วยเพิ่มฐำนภำษีให้ภำครัฐเมื่อ
ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบและเห็นประโยชน์จำกกำรได้รับกำรพัฒนำจนเข้มแข็งแล้ว อีกด้วย  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว./กรมสรรพำกร 

 

แผนงานที่ 15 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฐำนข้อมูลกลำงที่มีข้อมูล SME ที่ครอบคลุมและทนัสถำนกำรณ์และสำมำรถน ำไปใชส้นบัสนนุกำร 
                   พัฒนำให้ SME เติบโตได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ขยายระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยให้มีข้อมูล SME ที่รอบด้ำนมำกข้ึน และมีข้อมูลของ SME 

แต่ละกลุ่มที่ชัดเจน ข้อมูลที่จ ำเป็น ได้แก่ ด้ำนแรงงำน ด้ำนกำรเข้ำถึงสินเชื่อ ด้ำนรำยได้/หนี้สิน ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนภำษี
ซึ่งจะสะท้อนรำยได้ได้ทันสถำนกำรณ์ ด้ำนผลิตภำพ เป็นต้น 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
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แผนงานที่ 15 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฐำนข้อมูลกลำงที่มีข้อมูล SME ที่ครอบคลุมและทนัสถำนกำรณ์และสำมำรถน ำไปใชส้นบัสนนุกำร 
                   พัฒนำให้ SME เติบโตได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 พัฒนาข้อมูล SME ผู้รับบริการความช่วยเหลือ ส ำหรับน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรส่งเสริม SME ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตรงตำมควำมต้องกำรของ SME มำกยิ่งขึ้น ด้วยกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรและ
เชื่อมโยงไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณำกำรข้อมูลของ SME ที่มีรำยละเอียดสมบูรณ์เพียงพอต่อกำรน ำมำใช้
วิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของกำรส่งเสริม SME ในมิติต่ำง ๆ  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 สนับสนุนให้มีระบบเตือนภัย SME (SME Early Warning System) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรสะท้อนสถำนภำพและ
ควำมสำมำรถของ SME ในแต่ละช่วงเวลำ พร้อมส่งสัญญำณเตือนให้ทั้งภำครัฐและ SME ทรำบในกรณีที่เกิดวิกฤติและ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน เพื่อเร่งให้กำรแก้ไขปัญหำท ำได้อย่ำงทันกำรณ์ ด้วยกำรจัดท ำและบูรณำกำรข้อมูลที่เป็น
ตัวบ่งชี้ (Indicator) ในเร่ืองต่ำง ๆ ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ  
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 

 พัฒนาระบบการใช้หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (SME One ID) เพื่อกำรบูรณำกำรควำมช่วยเหลือและกำรส่งเสริม 
SME ให้มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใช้รหัสผู้ประกอบกำร SME เดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้ภำครัฐมีข้อมูลประวัติโดยรวมของผู้ประกอบกำรที่ครบถ้วนส ำหรับน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อกำรบริหำรจัดกำร SME 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร/รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลุ่มเป้ำหมำย : ทุกกลุ่ม 
หน่วยงำนหลัก : สสว. 
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4. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

เพ่ือให้กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรภำยใต้แนวทำงของแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม SME ประจ ำปี พ.ศ. 

2566 มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรด ำเนินงำน จึงมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก

โครงกำร ดังนี้ 

1. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนในระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. ตรงกับบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจหลักของหน่วยงำนในกำรส่งเสริม SME  

3. ควำมชัดเจนของข้อเสนอโครงกำร (เช่น หลักกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม วิธีกำร 

ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้ำหมำย สำขำเป้ำหมำย และพ้ืนที่ด ำเนินกำร เป็นต้น) 

4. เป็นโครงกำรที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อกำรพัฒนำ SME ได้ในระดับสูง (High Impact 

Program) ส่งผลต่อกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

5. ควำมสอดคล้องของโครงกำรต่อตัวชี้วัดและแนวทำงกำรส่งเสริม SME ทีแ่ผนได้ก ำหนดไว้ รวมทั้ง

มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือและส่งเสริม SME โดยตรง 

6. โครงกำรที่เน้นคุณภำพและมีกิจกรรมกำรพัฒนำเชิงลึก 

ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวทางการจัดท าเอกสารและไฟล์ส าหรับส่ง 

  จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมแบบฟอร์มที่มีรำยละเอียดครบถ้วน 1 แบบฟอร์มต่อ 1 โครงกำร ทั้งนี้กรณี

หน่วยงำนมีข้อเสนอโครงกำรมำกกว่ำ 1 โครงกำรให้จัดท ำใบสรุปโครงกำรพร้อมน ำส่งมำยัง สสว. ภำยในวันจันทร์

ที่ 22 พฤศจิกำยน 2564  โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลมำที่ e-mail: integrated.sme@gmail.com  

ขอควำมกรุณำทุกหน่วยงำนเสนอข้อเสนอโครงกำรผ่ำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรและส่งมำให้ สสว.ภำยในเวลำ

ที่ก ำหนด เพ่ือ สสว.จะได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรขั้นตอนและน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

และส่งให้ส ำนักงบประมำณ ต่อไป    

mailto:integrated.sme@gmail.com
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5. แบบฟอร์มการจัดท าข้อเสนอ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กระทรวง : ........................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน : ........................................................................................................................................................... 
ชื่อกิจกรรม : ...........................................................................................................................................................  
งบประมาณ : ........................................................................................................................................................... 

 ใช้งบประมาณ  
  แผนงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  แผนงำนยุทธศำสตร์อื่น โปรดระบุ.................................................................................................................................. 

  แผนงำนบูรณำกำร โปรดระบุ......................................................................................................................................... 

  กองทุน โปรดระบุ......................................................................................................................................... 

 ไม่ใช้งบประมำณ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล    
ต าแหน่ง    
โทรศัพท์    
โทรศัพท์เคลื่อนที่    
email    
Id Line    

ประเด็นการส่งเสริม/แผนงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (เลือกเพียง 1 แนวทาง 1 โครงการ ต่อ 1 กิจกรรม) 

ประเด็นการส่งเสริม แผนงาน 

  ประเด็นกำรส่งเสริมที่ 1 กำร

สร้ำงกำรเติบโตที่ครอบคลุม 

 1 กำรพัฒนำธุรกิจในระยะเริม่ต้นให้เริม่ธุรกิจได้อย่ำงมั่นคง 

 2 ยกระดับธุรกิจท่ีมุ่งเติบโตให้มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 

 3 ยกระดับธุรกิจสู่กำรแข่งขันระดับโลก 

 4 ฟื้นฟูธุรกิจที่ประสบปัญหำให้ฟ้ืนตัว 

 5 ช่วยเหลือธุรกิจยังชีพให้สำมำรถอยู่รอด 

 6 สนับสนุนผู้ประกอบกำรสูงอำยุในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 7 ส่งเสริมเกษตรสู่กำรเป็นธุรกิจแบบมืออำชีพ 
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ประเด็นการส่งเสริม แผนงาน 

 ประเด็นกำรส่งเสริมที่ 2 สร้ำง

กำรเติบโตแบบมุ่งเป้ำ 

 8 สร้ำงส่วนแบ่งตลำดในประเทศให้เพิ่มขึ้น 

 9 ส่งเสริมกำรเข้ำสู่สำกล 

  ประเด็นกำรส่งเสริมที่ 3 กำร

พัฒนำสภำพแวดล้อมให้

สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ 

 10 สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

 11 สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 12 สร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกรและแรงงำน 

 13 มีศูนย์กลำงในกำรให้ข้อมลู องค์ควำมรู้ และบริกำร 

 14 ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

 15 พัฒนำระบบข้อมูลเพื่อสนบัสนุนกำรก ำหนดนโยบำย 

สถานภาพโครงการ :   โครงกำรใหม่    โครงกำรต่อเนื่อง       โครงกำรเดิม 

ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ....................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

................................................................ .......................................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

.............................................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ ........................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................... 
วัตถุประสงค์ของโครงการ : ............................................................................................................................. ........ 
1. ............................................................................................................................. .................................................. 
2. ................................................................................ ..................................................................................... .......... 
3. ............................................................................................................................. .................................................. 

กลุ่มเป้าหมาย : (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 กลุ่มเป้ำหมำย) 

  วิสำหกิจระยะเริ่มต้น Early-Stage Enterprise    วิสำหกิจขนำดย่อมSmall Enterprise  

  วิสำหกิจรำยย่อย Micro Enterprise   วิสำหกิจขนำดกลำง Medium Enterprise    ทุกกลุ่ม 
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รายละเอียดแนวทาง/แผนงานด าเนินงาน  (โปรดอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงงานทั้งหมด จ าแนกเป็นข้อๆ 

ตามล าดับขั้นตอนการไหลของงาน โดยละเอียด) 

1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................................................................... 
6. ............................................................................................................................................................................................ 

จุดเด่นของโครงการ (อธิบายภาพรวมโครงโดยย่อ และแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและความส าคัญของโครงการ) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ............................................................................................... .......... 

พื้นที่ด าเนินการ   : (ระบุภาค/พืน้ที่เป้าหมาย และจังหวัด เช่น ทัว่ประเทศ ภาคเหนือ พื้นที่ EEC จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น  เป็นต้น) 

ภาค/พื้นที่เป้าหมาย 

  ทั่วประเทศ 
  ภำคกลำง (กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร อุทัยธำน ีนนทบุรี  ชัยนำท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยธุยำ สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 

ฉะเชิงเทรำ สิงห์บุรี นครนำยก ลพบุรี สระบุรี นครปฐม อ่ำงทอง) 

  ภำคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก ล ำปำง พิษณุโลก พจิิตร นครสวรรค์ ก ำแพงเพชร สุโขทยั เพชรบูรณ์ ล ำพูน แพร่) 

  ภำคใต้ (กระบี่ พัทลุง พังงำ ระนอง ชุมพร สงขลำ ตรัง นครศรีธรรมรำช สตูล นรำธิวำส สุรำษฎร์ธำน ีปัตตำนี ภูเก็ต ยะลำ) 

  ภำคตะวันออก ( ชลบุรี ระยอง สระแกว้ ปรำจีนบุรี จันทบุรี ตรำด)   

  ภำคตะวันตก  (รำชบุร ีเพชรบุร ีกำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์)   

  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย นครรำชสีมำ ขอนแก่น อุดรธำนี ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวล ำภ ู

อุบลรำชธำน ีนครพนม บึงกำฬ อ ำนำจเจริญ บุรีรัมย์ ชยัภูม ิหนองคำย มหำสำรคำม ยโสธร มุกดำหำร) 

  พ้ืนที่ EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ) 

จังหวัด  

   ............................................................................................................................. .............................................. 
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สาขาเป้าหมาย :  (ระบุสาขาเป้าหมาย เช่น ทุกสาขา สาขาทอ่งเที่ยว สาขาอาหารแปรรูป สาขายานยนต์และชิ้นส่วน สาขาอัญมณีและ

เครื่องประดับ เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ รูปแบบ/วิธีร่วมด าเนินการร่วมกัน (รูปแบบการด าเนินงานแบบบูรณาการ การส่งต่อผู้ประกอบการ 

ฯลฯ โปรดระบุ) 

..........(ช่ือหน่วยงำน)........ท ำหน้ำท่ี...................................................................................................................................................... 

..........(ช่ือหน่วยงำน)........ท ำหน้ำที่...................................................................................................................................................... 

.........(ช่ือหน่วยงำน).........ท ำหน้ำที่...................................................................................................................................................... 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (โปรดระบุตัวชี้วัดระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ/ พร้อมหนว่ยนบัและเป้าหมายเชิงปริมาณ) 

 

ตัวช้ีวัดผลผลิต จ านวน 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ วิธีการวัดผล 

    
    
    

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ จ านวน 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ วิธีการวัดผล 

    
    

 

ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
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6 ก าหนดการ/ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

เดือนพฤศจิกายน 2564 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
14 
 
 

15 
 

16 
ประชุมชี้แจง
แนวทำงแผนฯ 

17 
 

18 19 
 

20 

21 
 
 

22 
หน่วยงำนส่ง

ข้อเสนอโครงกำร
ให้ สสว. 

23 
 

24 
 

25 26 
 

27 

28 29 30 
ประชุมพิจำรณำ

กลั่นกรอง
โครงกำรเพื่อบรรจุ

ภำยใต้แผนฯ 

1 
 

2 
  

3 
 

4 

เดือนธันวาคม 2564 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
5 

 
6 
 

7 8 
 

 

9 
 

10 11 

12 13 14 
 

15 
ประชุม คกก.
บริหำรฯ สสว. 

 

16 
 

17 18 

19 
 
 

20 21 22 23 
 

24 
 

25 

26 27 28 29 30 
ประชุม คกก. 
ส่งเสริม SME 

 

31 
 

1 
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เดือนมกราคม 2565 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
2 

 
3 4 

น ำเสนอภำพรวม
งบประมำณเพื่อ
กำรส่งเสริม SME 
ของประเทศ ต่อ 

ครม. 

5 6 
 

7 8 

9 10 11 
 

12 13 
 

14 
ส่ง 

แผนปฏิบัติกำรฯ 
ให้ส ำนัก

งบประมำณ 

18 

 * อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
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7. การประสานงานกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

สถานที่ติดต่อ 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ถนนวิภำวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs (ฝนผ.) 

นำงสำวสุทธภำ  ทวีขจรกิตติ  02 298 3189 
นำงสำวเบญจมำศ ทินโนรศ  02 298 3093 
นำยวัณณะวัฒน์  โอภำสวัฒนำ  02 298 3086 

  
Email: integrated.sme@gmail.com 

Line QR Code 

 

  

mailto:integrated.sme@gmail.com
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ภาคผนวก 
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7. แผนภาพความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566 

2. เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2565 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร 

และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

3. ตำรำงสรุปงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมโดยใช้กลไก

งบประมำณแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 


