
โครงการจดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมอง

กลุ่ม การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
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และ บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั
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FC Group - AGENDA
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14.40 – 16.30 น. วาระท่ี 2 การรบัฟังความคดิเหน็จากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
น าเสนอ (ร่าง) ผลการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัของประเทศไทย (ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)) โดย คณะผูวิ้จยั

• เป้าประสงคข์องการพฒันารฐับาลดจิทิลั
• กรอบของขดีความสามารถเชงิดจิทิลั (Maturity Model)
• การวเิคราะหข์ดีความสามารถเชงิดจิทิลัในปัจจบุนั (as-is) เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีป่ระสบผลส าเรจ็ (Best Practice)
• เป้าหมายความสามารถเชงิดจิทิลัทีเ่หมาะสมในปี พ.ศ. 2570 (to-be)

หารือและรบัฟังความคิดเหน็ในประเดน็การพฒันารฐับาลดิจิทลั ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) เช่น

• ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดา้นรฐับาลดจิทิลัทีเ่กีย่วขอ้ง
• สถานะปัจจบุนั และความคบืหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานสอดคลอ้งกบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลั เป็นตน้
• นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพฒันา พรอ้มทัง้ความคาดหวงัในอนาคต ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นรฐับาล
ดจิทิลั เพื่อบรรลุเป้าประสงคต์ามกรอบ Maturity Model ในปี พ.ศ. 2570

• ความทา้ทายในการพฒันาไปสู่รฐับาลดจิทิลัตามเป้าหมายขดีความสามารถเชงิดจิทิลั
• ประเดน็อื่น ๆ



วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เพือ่เป็นแนวทางขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดจิทิลัแกห่น่วยงานภาครฐัในการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการภายในและการบรกิาร
ประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มสรา้งความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น

1

เพือ่ต่อยอดการพฒันารฐับาลดจิทิลัใหม้ศีกัยภาพทดัเทยีมนานาประเทศ และผลกัดนัให้
เกดิการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น2

5

เพือ่เตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ให้
สอดคลอ้งกบัความ ทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ใหป้ระเทศไทยสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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ขอบเขตการด าเนินงาน
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น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการด าเนินงาน

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูพื้นฐานและจดัท ากรอบการศึกษาในการจดัท าแผน  

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Framework) ท่ีแสดงให้เหน็ถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการพฒันารฐับาลดิจิทลัเพ่ือให้บรรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทัง้ในภาพรวมของ
ประเทศ และด้านท่ีเน้นความส าคญั (Focus Areas) 

สรปุผลการศึกษา จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรปูแบบออนไลน์ 

จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (Public Hearing) ต่อร่างแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

เข้าร่วมประชุม พร้อมจดัท าข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการประชุมกบัคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

จดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Development Plan) 

จดัท า (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั  



กรอบแนวคิดในการศึกษา ออกแบบ และด าเนินงาน
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ศึกษาข้อมลูพื้นฐาน และแผนท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ผลการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565
▪ นโยบาย แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลั และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัหรอืรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ (Best practice) ขัน้ต ่า 3 ประเทศ
▪ ระดบัความพรอ้มการพฒันารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั ผ่านตวัชีว้ดัที่เกีย่วขอ้งใน

ระดบัสากล 

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government Framework) 

ประเมินขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลัของภาครฐั 
(Capability Assessment)

▪ องคป์ระกอบพืน้ฐาน (Foundation)
▪ การบรกิารกลาง (Common Services)
▪ การบรกิารภาครฐัในดา้นต่าง ๆ ทีส่ าคญั
▪ กลไกการขบัเคลื่อนสูร่ฐับาลดจิทิลั (Digital Government Driving Mechanism)
▪ ภาครี่วมด าเนินการ (Partners/Owners)
▪ อื่นๆ

แลกเปล่ียนข้อมูล รบัฟังความเหน็ และจดัประชุมกลุ่มย่อย และ Public Hearing ตามความเหมาะสม

(ร่าง) 
แผนพฒันา

รฐับาลดิจิทลั  

บทสรปุ
ผูบ้ริหารและ
สาระส าคญั
ของแผน

แผนภาพระบบนิเวศ
รฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government 
Ecosystem) 

แผนการเตรียม
ความพร้อม 
(Transition 
plan) 

แผนผงัความเช่ือมโยง
ของแผนพฒันารฐับาล
ดิจิทลั  กบันโยบาย
และแผนระดบัชาติ

กรอบแนวคิดรฐับาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Framework) 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ถึงช่องว่างท่ีมีอยู่ 
(Gap Analysis)

จดัท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการผลกัดนัยกระดบั
ขีดความสามารถดิจิทลั

วิเคราะห ์และสรปุ
ความสมัพนัธขี์ด
ความสามารถ

Capability 
Assessment & 
Gap Analysis

ทัง้ในภาพรวมรฐับาลดิจิทลั และ 6 Focus Area การศึกษา สุขภาพและการแพทย ์การเกษตร ความเหลื่อมล า้ ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 



นโยบาย แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ สพร.
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ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รา่ง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

แผนแมบ่ทการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั พ.ศ. 2561-2564

แผนระดบั
ประเทศ

แผนเฉพาะ
ด้านดิจิทลั

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่7 ประเดน็โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่20 ประเดน็การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่22 ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่23 ประเดน็การวจิยัและพฒันานวตักรรม

แผนแมบ่ทพอรท์ลักลางเพือ่ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) พ.ศ. 2564 - 2566

แผนแมบ่ทดา้นดจิทิลัของอาเซยีน (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025)

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565

แผนงานบรูณาการรฐับาลดจิทิลั 2565

กรอบ (รา่ง) แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันามาตรฐานดจิทิลั ระยะที ่1 (พ.ศ 2566 - 2570)

แผนการปฎริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)



แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

❖ รฐับาลดจิทิลั เปิดเผย เชื่อมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารทีม่คีุณคา่ใหป้ระชาชน

วิสยัทศัน์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

1. ลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของประชาชน ดว้ย
ขอ้มลูและบรกิารผ่านทางดจิทิลั

1. อนัดบัดชันีรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Government Development Index 
(EGDI)) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิดขีึน้ 10 อนัดบั

2. เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทย ดว้ยการบรูณาการกลไกภาครฐัเป็นกลไก
อ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกจิผ่านดจิทิลั

2. อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ (Ease of doing business 
(EODB))  โดยธนาคารโลกดขีึน้ 10 อนัดบั

3. การท างานของภาครฐัมคีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้ดว้ยการปรบัปรุง
ขอ้มลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเปิดเผยแก่ประชาชนทาง
ดจิทิลั

3. อนัดบัดชันีภาพลกัษณ์คอรปัชัน่ (Corruption Perception Index (CPI)) 
โดยองคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาต ิดขีึน้ 3 อนัดบั 

4. สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาบรกิารของภาครฐั และ
ก าหนดนโยบายส าคญัของประเทศ ดว้ยการเสนอความคดิดา้นนโยบาย
หรอืประเดน็การพฒันาประเทศผ่านดจิทิลั

4. อนัดบัดชันีชีว้ดัการมสี่วนรว่มทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Participant Index (EPI)) ดขีึน้ 10 อนัดบั



กลไกขบัเคล่ือนแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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5 กลไกการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัสู่ความส าเรจ็

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

1.กลไกเชิงนโยบาย

มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
พัฒนา รัฐบ า ลดิจิทั ล แ ล ะ
อนุกรรมการซึง่เป็นผูผ้ลกัดนั
นโยบายและจดัท าแผนพฒันา
รฐับาลดจิทิลัต่อคณะรฐัมนตร ี
รวมทั ้งก าหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑต่์างๆ โดยม ีสพร.
เป็นหน่วยงานที่ เชื่ อมโยง
ระหว่ า งผู้ก าหนดและรับ
นโยบาย

2.กลไกการด าเนินงาน
และการพิจารณา

กลัน่กรองงบประมาณ

การด าเนินโครงการมีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อช่วย
ขบัเคลื่อนให้โครงการประสบ
ความส าเรจ็ มกีารเพิม่มติขิอง
การกลัน่กรองงบประมาณ
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ

3.กลไกการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภาคี

และเอกชน

การมีส่วนร่วมจากภาคีและ
ภาคเอกชนเป็นกลไกที่ช่วย
ผลักดันให้ความส าเร็จของ
รัฐบาลดิจิทัลชัดเจนยิ่ งขึ้น 
อาท ิการมสี่วนร่วมในการคิด 
การก าหนดนโยบาย การ
ว า ง แ ผ น  แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล 
ตลอดจนการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เป็นตน้

4. กลไกการปรบัปรงุ
โครงสร้างระบบราชการ
ด้านบคุลากรภาครฐั

กา รป รับ โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น
บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลั ทัง้ในดา้นการยกระดบั
บุคลากรภาครฐัให ้ท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช ิง
ดิจิทลั การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรอืการมบีุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การยกระดับการท างานของ
ภาครฐั

5.กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นกลไกที่สะท้อน
ว่าแผนงาน/โครงการทีห่น่วย
งานรฐัด าเนินการมี
ผลสมัฤทธิ ์(Efficiency)
ประสทิธผิล (Effectiveness)
หรอื ลม้เหลว (Failed)



แนวโน้มส าคญัด้านรฐับาลดิจิทลั (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มวีาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสอืชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขยีนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลกัดนัคนส าคญัใหเ้กดิ World Economic Forum) อธบิายปรากฏการณ์ของการปฏวิตัคิรัง้นี้  พรอ้มทัง้
ระบุแนวโน้มส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้ และแพรห่ลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรฐับาลดิจิทลั ทัง้สิ้น 10
แนวโน้ม โดยใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยทีีท่ าใหภ้าคธุรกจิสามารถพฒันาตอบโจทยข์องธุรกจิดจิทิลัใน
อนาคต ซึง่ครอบคลุมทุกมติกิารใหบ้รกิารโดยภาครฐั

Deloitte ได้ท าการวเิคราะห์รฐับาลในอนาคตGovernment Trends 2021 ถงึความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของรฐับาล

11

มงีานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์แนวโน้มส าคญัดา้นเทคโนโลยแีละรฐับาลดจิทิ ัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องคก์รในระดบัสากล



แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้าน Agile Governance -
Agile Governance: Dynamic Briefing

12

ท่ามกลางการระบาดใหญ่ และความอ่อนแอของระบบภาครฐัในหลายประเทศ Agile governance จะแสดงใหเ้หน็การคาดการณ์ปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิ 
และการประยกุตใ์ชง้านเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองต่อปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการประสานงานสถาบนัภาครฐัและเอกชนทีม่ีประสทิธภิาพและ

เชือ่ถอืได ้ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีสุขภาพ ความยัง่ยนื และการพฒันาเศรษฐกจิ

ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญควรเป็นศูนย์กลางในการจดัการกบัวิกฤตอย่าง
เด่นชดั

การจดัการความไม่แน่นอน (Managing Uncertainty)

การเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการกับวิกฤต เช่ น 
COVID-19 ไดด้ยีิง่ขึน้

การท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Making Multilateralism More Effective)

2

แมว้่าการสบืคน้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างด ี
แต่ประชาชนยังจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ได้ซึ่ งข้อมูลที่
ครบถว้นและเป็นจรงิ

เน้นการส่ือสารมากข้ึน
(Governing Communication Chaos)

3

ภาครฐัตอ้งมกีารช่วยเหลอืประชาชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึง่อาจเป็นผลจากการขยายอทิธพิล

การจดัการผลกระทบของเทคโนโลยี
(Managing Technology’s Impact)

4

ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและการเคารพต่อหลกันิตธิรรม

ความส าคญัของค่านิยมในการปกครอง
(The Importance of Values in Governing)

5

การก าหนดมาตรการในการจดัการการแพร่ระบาดสามารถช่วยลด
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) ได้

การบริหารปกครองส่ิงแวดล้อม
(Governing for the Environment)

6

1

รฐับาลตอ้งหาวธิใีหม่ๆ ในการท างานกบัผูค้นและองคก์รที่หลากหลาย
มากขึน้

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
(Multi-Stakeholder Collaboration)

7



แนวโน้มเทคโนโลยีในภาครฐั ปี 2564 (Top Technology Trends in Government) 
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ทีม่า: Technology Trends in Government for 2021, Gartner (2021)

ความไว้วางใจ/ความเช่ือมัน่
ในรฐับาล (Trusted)

ความคล่องตวัในการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ (Agile)

ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
(Resilient)

• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัท่ีสามารถ
ปรบัเปล่ียนได้  (Adaptive Security)

• การให้บริการแบบ Anything as a service
(XaaS)

• การบริการสาธารณะแบบไฮเปอรค์อนเนค 
(Hyperconnected Public Service)

• การระบุตวัตนทางดิจิทลั
(Citizen Digital Identity)

• การเรง่ปรบัปรงุระบบให้มีความทนัสมยั 
(Accelerated Legacy Modernization)

• การวิเคราะหเ์ชิงปฏิบติัการ
(Operationalized Analytics)

• การมีส่วนรว่มของประชาชนหลายช่องทาง 
(Multichannel Citizen Engagement)

• บริการส าหรบัจดัการในรายกรณี
(Case Management as  a service)

• การแบ่งปันข้อมูลทางโปรแกรม
(Data Sharing as a Program)

ภาครฐัต้องมกีารปรบัตวัพฒันาส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การรบัมอืกบัภยัคุกคาม ตลอดจนให้มกีารจดัการ
ความเสีย่ง เพือ่สรา้งความไวว้างใจและความปลอดภยัทางดจิทิลั

ภาครฐัต้องสรา้งความไวว้างใจและปรบัปรุงกลยุทธ์ในการน าเอา
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการระบุอตัลกัษณ์บุคคล รวมถึงวางแผน
ในการใชง้านในกรณเีร่งด่วน เช่น การฉดีวคัซนีโควดิ-19

การให้ประชาชนมชี่องทางที่หลากหลายและมปีระสทิธภิาพใน
การเขา้ถึงข้อมูลและตรวจสอบประสทิธภิาพในการท างานของ
ภาครฐั รวมถงึร่วมตดัสนิใจในกจิการต่าง ๆ

ภาครฐัมกีารจดัหาบรกิารต่าง ๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่าน
การบริการดิจิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดของบริการ และย่น
ระยะเวลาในการส่งมอบบรกิารดจิทิลัต่าง ๆ

CIO ของภาครฐัควรเร่งปรบัปรุงพฒันาแอปพลเิคชนัหลกัทีส่ าคญัให้
ทันสมยั เพื่อรองรับต่อการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตวั ในสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรค การป้องกนัยบัยัง้และ
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

หน่วยงานภาครัฐใช้การด าเนินการจัดการเป็นรายกรณี โดย
ออกแบบและพฒันาโซลูชนัเฉพาะกรณี เพื่อให้เกดิการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกจิที่เปลีย่นไปและเพิม่ความคล่องตวัของ
หน่วยงาน

ให้บริการผ่านเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพื่อพฒันากระบวนการและบริการสาธารณธใน
รปูแบบอตัโนมตัอิย่างทัว่ถงึ และลดการใชแ้รงงานคน

การน าเทคโนโลยทีี่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูล เช่น ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และ
การวเิคราะห์ข ัน้สูง (Advanced Analytics) มาใช้เพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของภาครฐั

ภาครฐัพฒันาบรกิารการแบ่งปันขอ้มลูผ่านโปรแกรมที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ใน
หลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนบริการและการท างานแบบ
ผสมผสาน



แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั 2021
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ทีม่า: Government Trends 2021, Deloitte

เรง่ไปสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั 
(Accelerated digital government)
โควิด-19 น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัฐบาล
ดิจิทัลใน 3 มิติหลัก ได้แก่  การปรับขนาด
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างพนักงาน
ทีเ่ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัมากขึน้ และการลงทุนใน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง พ ล เ มื อ ง  ( citizen 
connectivity)

แนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานของรฐับาล 9 ประการ เป็นดงัต่อไปน้ี

การส่งมอบบริการท่ีราบรืน่ 
(Seamless service delivery)
หน่วยงานของรฐัให้บรกิารที่เป็นส่วนบุคคล
อย่างราบรื่น และบรกิารเชงิรุกแก่ประชาชน
มากขึน้

สถานท่ีในการท างานอิสระ
(Location liberation)

รฐับาลสามารถปรบัเปลีย่นสถานที่ท างานได ้
รวมถงึมแีนวทางในการจดัสรรพนักงานแบบ
กร ะ จ ายแล ะ ให้บ ริก า รพ ล เมือ ง อ ย่ า ง
มปีระสทิธภิาพสงูสุด

การส่งผา่นข้อมูล
(Fluid data dynamics)
หน่วยงานภาครฐัก าลงัพฒันาแนวทางใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่ถือครอง รวมถึง
การแบ่งปันขอ้มลูนัน้อย่างเหมาะสม

รฐับาลในฐานะ cognitive system
(Government as a cognitive system)
การใช้ข้อมูลย้อนหลงั ข้อมูลแบบเรียลไทม ์
และการมองการณ์ไกลเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
และการตดัสนิใจ

Agile government

ภาครฐัมกีารการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุ่น
มากขึ้น  ซึ่ งรวมถึงการก าหนดนโยบาย 
กฎระเบยีบ การจดัซื้อจดัจา้งและบุคลากร

บทบาทของรฐับาลในโลกไซเบอรท่ี์กว้างขึ้น 
(Government’s broader role in cyber)
มีแนวทางแบบองค์ รวมเพื่ อการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชื่อถือได้นัน้
ต้องการการท าลายระบบภายใน สร้าง
ความสมัพนัธภ์ายนอกใหม ่และท าใหแ้น่ใจว่า
บุคลากรมคีวามสามารถดา้นไซเบอร์

รฐับาลท่ีเน้นความเท่าเทียม (Inclusive
and equity-centered government)
การผนวกร วมคว ามหลากหลายแล ะ
ความเท่าเทียมในภาครฐัผ่านการออกแบบ
ที่ เ น้นความยุติธรรม การ เข้าถึงสินค้ า
สาธารณะอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึมกีารร่วมมอื
และมสี่วนร่วมของพลเมอืง

การรกัษาความไว้วางใจของประชาชน
ต่อรฐับาล (Sustaining public trust in 
government)
รฐับาลท างานเพื่อสร้างความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยจัดการกับข้อมูลบิดเบือน 
สร้างความโปร่งใสในการท างาน และสร้าง
ความไว้วางใจในระบบดิจิทัล บริการ และ
การรเิริม่ดา้นขอ้มลูของรฐับาล
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ทีม่คีวามส าคญั



ศึกษาการออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD Digital Government 
Policy Framework (DGPF)

16

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก OECD (2020), "The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government", OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.

Input
DG Pillars base on 6 

Dimensions of OECD DGPF
Output

• Strategic Direction

• Internal Analysis – วิเคราะห์
ข้อมลูพืน้ฐาน

• วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนินงานในปัจจบุนั

• วิเคราะหค์วามเช่ือมโยงด้าน
ดิจิทลัของหน่วยงานรฐัในปัจจบุนั

• ศึกษา Best Practice 



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

European 
Commission

E-government
Open 
Government

Data-Centric 
Government

Fully Transformed 
Government

Smart 
Government

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

Accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ทีม่า: Gartner (2018), United Nations (2015) และ Lee (2010).
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ทีม่า: Mark Williams, Clémentine Valayer (2018). Digital Government Benchmark, Study on Digital Government Transformation, European Commission,

1. e-government: The focus is on having services online for user 
convenience and cost savings.
2. Open government: Open government often takes the form of 
public programs intended to promote transparency, citizen 
engagement and the data economy. E-government and open 
government programs often coexist, with different leadership and 
priorities. 
3. Data-centric government: On this level, the focus shifts from 
collecting citizens’ or user needs to proactively explore new 
possibilities inherent in strategically collecting and leveraging data.
4. Fully transformed government: On this level, the organization, 
agency or department has fully committed to a data-centric approach 
to improving government, and to innovation in government.
5. Smart government: On this level, the process of data-centric 
digital innovation is embedded across the entire government. The 
innovation process is predictable and repeatable, even in the face of 
disruptions or sudden events that require rapid responses.



การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)



กรอบการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยทัง้ 6 Focus Area ภายใต้แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
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ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการพฒันารฐับาลดิจิทลัไทย

สถานะปัจจบุนัของการพฒันาและการให้บริการดิจิทลัของรฐับาลไทย 

วิธิปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) จากต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั (Maturity Model) ส าหรบัไทย

ขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยในปัจจบุนั 

ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยเพ่ือไปสู่
ระดบัการพฒันารฐับาลดิจิทลัท่ีเหมาะสม (Capability Gap Model)

ความเป็นไปได้และผลกระทบของการพฒันารฐับาลดิจิทลัของไทย

แผนการด าเนินการพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ แนวทางการแก้ไขบริการภาครฐั และเป้าหมายดชันีตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัทัง้ 6 ด้าน
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Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



เป้าหมายและความท้าทายด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
แนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระ
ปฏิรปู

การเพ่ิมโอกาสของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอตุสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
1. SMEs มคีวามสามารถในการแขง่ขนัและมผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศทัง้ประเทศเพิม่สงูขึน้ 
2. ส่งเสรมิการปรบัตวัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อแขง่ขนัในยคุดจิทิลัของ SMEs 
3. จ านวนวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) ทีม่ศีกัยภาพเพิม่สงูขึน้

โดยประเดน็การขบัเคลื่อน รวมถงึ
• ส่งเสรมิ SMEs ในการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นผ่านเขา้สู่ยคุดจิทิลั
• พฒันาระบบนิเวศของ SMEs ใหม้ผีูป้ระกอบการทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว

แหล่งทุนของ
ผูป้ระกอบการ

ผูป้ระกอบการทาง
สงัคม

บทบาทของภาครฐั
ระบบนิเวศ

ผูป้ระกอบการ

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

เป้าหมาย
และความท้า
ทายในการ
บรรล ุSDGs

8.3 สง่เสรมินโยบายทีมุ่่งเน้นการพฒันาที่
สนบัสนุนกจิกรรมทีม่ผีลติภาพ การสรา้งงานที่
สมควรความเป็นผูป้ระกอบการ ความสรา้งสรรค์
และนวตักรรมและสง่เสรมิการเกดิและการเตบิโต
ของวสิาหกจิรายย่อยขนาดเลก็และขนาดกลาง ซึง่
รวมถงึผ่านทางการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• การบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการเขา้ถงึการ
ใหบ้รกิารของภาครฐัในทุกภาค
สว่นของผูป้ระกอบการ 

▪การเชื่อมขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึบรกิารดจิทิลัของประชาชน
▪การขาดการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

SDGs’ Goal 8

Social Innovation

Entrepreneurship



ภมิูทศัน์ของ Pain Points ท่ี SME เผชิญ
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ช่วงเปิดตวั
(Launch 
Phase) ช่วงปกติ

(BAU Phase)

ช่วงเติบโต
(Growth 
Phase)

ช่วงขยายตวั
(Expansion 

Phase)

SME
Pain

Points

• ธนาคารไมใ่หกู้ย้มืเริม่ตน้ท าธุรกจิ จะหา
เงนิทุนไดจ้ากทีไ่หน

• ศกึษาเจาะลกึตลาดไดท้ีไ่หน

• จดทะเบยีนธุรกจิอย่างไร

• เริม่ตน้อคีอมเมริซ์ตอ้งท าอยา่งไร

• สามารถพดูคุยกบัผูป้ระกอบการรายอื่น
ไดห้รอืไม่

ช่วงเปิดตวั

• ตลาดแบบไหนทีค่วรขยายฐานลกูคา้ใหม่

• ท าแบบ B2B หรอื B2C ควรเลอืกท าแบบ
ไหน

• หากตอ้งการส่งออกจะเลอืกธนาคาร
อยา่งไร

• เมือ่ไหรท่ีค่วรจะป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น

• จะหาเงนิทุนทีม่ากยิง่ขึน้และมอีตัรา
ดอกเบีย้ทีต่ ่าลงไดอ้ยา่งไร

ช่วงขยายตวั

• จะว่าจา้งและรกัษาคนมคีวามสามารถได้
อยา่งไร

• จะจดัการกบับญัชอีย่างไรไง

• จะรบัมอืกบัการจดัการดา้นกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัในการก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งไร

• จะเพิม่ประสทิธภิาพทีท่ างานอย่างไร

• ท าอยา่งไรถงึจะเพิม่ยอดขายและใชจ้่าย
ดา้นการตลาดอยา่งคุม้ค่า

• เลอืกซพัพลายเออรไ์ดเ้หมาะสมหรอืไม่

• จะคาดการณ์ความตอ้งการสนิคา้ไดอ้ย่างไร

ช่วงปกติ

• เขา้ถงึเงนิทุนหมนุเวยีนไดอ้ยา่งไร

• ท าอยา่งไรถงึจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย
กระแสเงนิสด

• เมือ่ไหรค่วรจา้งผูจ้ดัการ

• จะใชเ้วลากบัการจดัการ HR และ
ค่าตอบแทนใหน้้อยลงไดอ้ยา่งไร

• เมือ่มกีารท าสญัญาสามารถปรกึษาใครได้

ช่วงเติบโต

ทีม่า: McKinsey & Company. Beyond banking: How banks can use ecosystems to win in the SME market.
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ปัญหาด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

การแข่งขนัรนุแรง2

SME ในเมืองรอง3

ต้นทุนสูง1

นอกจาก SMEs จะมีภาระต้นทุนธุรกจิที่สูงแล้ว เช่น ราคาวตัถุดิบ 
ต้นทุนการเงนิ และ ค่าจ้างแรงงาน ยงัเผชญิกบัต้นทุนแฝงที่เกดิจาก
ความยุ่งยากในการตดิต่อกบัภาครฐั และการขอสนิเชื่อ

ทัง้จากคู่แขง่ทีเ่ป็น SMEs การแขง่ขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่ทีข่ยายสาขา
ไปทุกพื้นที่ และจากการแข่งขนักับธุรกิจ E-commerce ที่ท าให้
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป

ความทา้ทายในการด าเนินธุรกจิมมีากกว่าเมอืงหลกั ขนาดของตลาดที่
เลก็ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และโครงสรา้งพืน้ฐานไม่เอือ้อ านวย

การอบรม 6

แม้ว่าโครงการอบรมภาครฐัที่ให้ความรู้แก่ SMEs จะถูกจดัขึ้นเป็น
จ านวนมาก แต่เนื้อหามีความซ ้าซ้อน ไม่หลากหลาย รวมถึงการ
ตดิตามและประเมนิผลไม่ไดย้ดึโยงกบัความส าเรจ็ของธุรกจิ 

การขอสนิเชื่อมีข ัน้ตอนซบัซ้อน มีเงื่อนไข และใช้เอกสารมาก โดย 
SMEs ทีต่อ้งการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเผชญิกบัรายจ่ายจากการประเมนิ
หลกัประกนัทีซ่ ้าซอ้น

เงินลงทุน 5

ทีม่า: ปลดลอ็ก SMEs ไทย ปรบัตวัอย่างไรใหเ้ตบิโต, ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562)., Pandemic Pushes Millions of Small Thai Companies Into Crisis, Bloomberg (6 Jul 2021)  

ความยุ่งยากในการติดต่อกบัภาครฐั4

การติดต่อกบัภาครฐัมีข ัน้ตอนซบัซ้อน มีเงื่อนไขและใช้เอกสารมาก 
รวมถงึมคี่าใชจ้่ายแฝงสงู

การปรบัตวัในยุคดิจิทลั 7

SMEs ประสบปัญหาการขาดแคลนทกัษะด้านดจิทิลัและการเขา้ถึง
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ การไม่มแีนวทางในการปรบัเปลีย่น
ธุรกิจสู่ดิจิทลั และการขาดแคลนเทคโนโลยีที่จ าเป็น (ผลการส ารวจ
ความคดิเหน็, สสว. 2563) 
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• มาตรการส่วนใหญ่ใชส้ าหรบั SME ในภาพรวม ไมส่อดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมและขนาดทีม่คีวาม
แตกต่างกนัไป

• กฎระเบยีบและการใหบ้รกิารภาครฐัในบางเรือ่งยงัคงใชเ้วลาและ
ค่าใชจ้า่ยทีส่งูเกนิไป และไมเ่อือ้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย

• การขาดเครอืขา่ยบอรด์แบรนดท์ีเ่ชื่อมต่อและครอบคลุมในภาคชนบท 
ท าใหก้ารพฒันา SME สู่ยคุดจิทิลัในเมอืงรองเป็นไปไดจ้ ากดั  

• การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายขุองไทย น าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
และตน้ทุนค่าแรงทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities

•หน่วยงานภาครฐัจะพฒันาฐานขอ้มลู SME กลางภาครฐั เพื่อใหอ้อก
มาตรการส่งเสรมิเฉพาะส าหรบั SMEs ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• การเพิม่ขึน้ของแหล่งเงนิทุนวสิาหกจิเริม่ตน้ (startups) และแหล่ง
เงนิทุนรปูแบบใหม ่ท าใหก้ารระดมทุนมมีากขึน้และตน้ทุนต ่าลง

• แนวโน้มการขยายห่วงโซ่อุปทานออกไปในระดบัภมูภิาคและระดบัเพิม่
โอกาสในการเตบิโตของ SME ไทย

• ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศท าใหก้ารรบัรูข้อ้มลู ข่าวสาร 
และความรูเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็ และเป็นช่องทางการตลาดส าหรบั SME

• ผูป้ระกอบการ SME ขาดทกัษะพืน้ฐานของความเป็นผูป้ระกอบการ 

• ผูป้ระกอบการในธุรกจิดัง้เดมิยงัไมต่ระหนกัถงึความส าคญัและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลั

• ผูป้ระกอบการ SME ขาดแคลนทรพัยากรบุคคลดา้น ICT และ
เทคโนโลยดีจิทิลั   

• ผูป้ระกอบการ SME ไมส่ามารถแขง่ขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่ได ้
เนื่องจากไมม่กีารประหยดัต่อขนาด ขาดแคลนอ านาจต่อรอง และไม่
สามารถเขา้ถงึตลาดและช่องทางการขายได้

•SME มสีดัส่วนรายไดแ้ละการจา้งงานมากถงึรอ้ยละ 43 และ 85 ของ
ทัง้ประเทศ และเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศ 

•หน่วยงานภาครฐัมกีารพฒันาขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัดา้นการส่งเสรมิ
SME ต่างๆ ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

•ประชาชนรวมถงึผูป้ระกอบการ SME รอ้ยละ 75 ใชอ้นิเตอรเ์น็ตและมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ 

• รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิ SME ต่างๆ เช่น ส่งเสรมิ SME สู่ยคุดจิทิลั 
และพฒันาระบบนิเวศ SME สู่การแขง่ขนัระยะยาว เป็นตน้ 
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ทีม่า: ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนการส่งเสริม SME (พ.ศ. 2564-2565) ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนการส่งเสริม SME (พ.ศ. 2564-2565)

วิสยัทศัน์ SME อยู่รอดผ่านพน้จากวกิฤต ิปรบัตวัพรอ้มกลบัสูก่ารแขง่ขนัภายใตบ้รบิทใหมท่างเศรษฐกจิ

แนวทาง

พนัธกิจ
1. ช่วยเหลอื SME ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19
ใหส้ามารถประคองตวั ฟ้ืนธุรกจิกลบัมาได้

2. เสรมิศกัยภาพ SME ใหพ้รอ้มรบับรบิทใหมท่างเศรษฐกจิ 
และพรอ้มเขา้สู่การแขง่ขนัเมือ่สถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลาย

3. สรา้งเสรมิปัจจยัแวดลอ้มใหอ้ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกจิ
ในการเริม่ตน้และเตบิโตได้

เป้าหมายและตวัช้ีวดั
SME ไทยสามารถประคองธุรกจิใหอ้ยูร่อดไดใ้นสภาวะวกิฤต ิโดยยงัคงไวซ้ึง่รายไดแ้ละการจา้งงาน และปรบัตวัพร้อมเขา้สู่การ
แขง่ขนัในบรบิทใหมท่างเศรษฐกจิเมือ่สถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกต ิทีส่ามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหป้ระเทศ โดยวดัจาก

1. ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของ SME ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศทัง้หมด ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 35
2. อตัราการขยายตวัของการจา้งงานของ SME เพิม่ขึน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 1.8 ต่อปี

การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟธูรุกิจท่ีได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขนัในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ

การปรบัสภาพแวดล้อมทางธรุกิจให้เกิด
ความสะดวกในการประกอบธรุกิจ

▪ เสรมิสภาพคล่องเพือ่ประคองธุรกจิใหอ้ยู่รอดต่อไปได้
▪ สรา้งโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME
▪ ปรบัธุรกจิใหร้องรบัการเปลีย่นแปลง
▪ เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะอาชพีใหก้บัแรงงานทีไ่ดร้บั

ผลกระทบ

▪ ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยแีละดจิทิลัมาใช้
▪ พฒันาสนิคา้และบรกิารใหไ้ดคุ้ณภาพ มาตรฐาน และสรา้งมลูค่า

จากการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิ
สรา้งสรรค์

▪ พฒันาทกัษะดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิใหก้บั SME
▪ พฒันาทกัษะแรงงานใหเ้ป็นแรงขบัเคลือ่นภาคธุรกจิทีมุ่่งสู่การเป็น

องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ
▪ ส่งเสรมิ SME ใหเ้ขา้ถงึแหล่งเงนิทุน
▪ ส่งเสรมิ SME ใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล
▪ สรา้งผูป้ระกอบการใหมท่ีม่ศีกัยภาพในการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

▪ ปรบัแกก้ฎหมาย และวธิปีฏบิตั ิเพือ่ลดอุปสรรค
▪ พฒันาฐานขอ้มลู SME ส าหรบัใชใ้นการก าหนด

นโยบาย
▪ มศีนูยก์ลางในการใหข้อ้มลูและใหบ้รกิาร
▪ พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นการพฒันาธุรกจิ
▪ พฒันาเครือ่งมอืในการประเมนิศกัยภาพ SME
▪ พฒันาประสทิธภิาพการพฒันาธุรกจิ (BDSP)
▪ พฒันาปัจจยัแวดลอ้มทางการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ 
▪ พฒันาปัจจยัแวดลอ้มดา้นการพฒันานวตักรรม
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กิจกรรมภายใต้แผนการส่งเสริม SME (พ.ศ. 2564-2565)
ประเดน็ กิจกรรม หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

2.4
พฒันาทกัษะแรงงานใหเ้ป็นแรงขบัเคลื่อนภาค
ธุรกจิทีมุ่ง่สู่การเป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2.1
ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยแีละดจิทิลัมาใช้ใน

การบรหิารจดัการองคก์รและธุรกจิ 

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน
• ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

1. สง่เสรมิ SME ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูดา้นเทคโนโลยแีละ
ดจิทิลัเพื่อใชใ้นการพฒันาธุรกจิ

2. สนบัสนุนการน าเทคโนโลยแีละดจิทิลัมาใชใ้นการ
บรหิารจดัการองคก์รและธุรกจิอย่างเป็นรปูธรรม

• กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
• ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

• ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม 

• ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
• ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

1. เตรยีมความพรอ้มใหน้กัศกึษาจบใหม ่ใหม้ทีศันคต ิ
ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น พรอ้มกา้วสูก่ารท างาน 
และสรา้งโอกาสแก่นกัศกึษาในการเรยีนรู ้ฝึกทกัษะ 
เพื่อเขา้สูต่ลาดแรงงานในอนาคต

2.6
ส่งเสรมิ SME ใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

• กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

1. สนบัสนุน SME ในการยกระดบัมาตรฐานการผลติ 
รวมถงึการพฒันาสนิคา้/บรกิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล

3.2
พฒันาฐานขอ้มลู SME (SME big data) 

ส าหรบัใชใ้นการก าหนดนโยบาย
• ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

1. มศีนูยก์ลางขอ้มลู SME ทีข่ ึน้ทะเบยีนเขา้ร่วม
โครงการหรอืขอรบัความชว่ยเหลอืในดา้นต่าง ๆ

2. เชื่อมโยงขอ้มลูดา้น SME ของหน่วยงานต่าง ๆ

3.3
มศีูนยก์ลางในการใหข้อ้มลูและบรกิาร

• ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

1. พฒันาศนูยบ์รกิาร SME 
2. พฒันาเวบ็ไซตก์ลางในการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ SME 
3. รวบรวมหรอืจดัท าขอ้มลูเชงิวเิคราะหส์ถานการณ์

ดา้นการตลาดใหก้บั SME (market intelligence) 
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (e-Services for SMEs)

• ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม

• สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม

• ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลาง และขนาดย่อมแหง่ประเทศ
ไทย

• บรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม

• กรมพฒันาธรุกจิการคา้
• กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
• ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทนุ
• กรมสรรพากร
• กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ
• กรมการคา้ต่างประเทศ
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แหง่ประเทศไทย
• ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
• กระทรวงแรงงาน
• ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 

(องคก์ารมหาชน) และหน่วยงาน
อื่น

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

การเร่ิมต้นและพฒันาธรุกิจ
และการขออนุมติั/อนุญาต

การด าเนินธรุกิจ งานบริการและข้อมูลสารสนเทศ
1 2 3

Biz Portal

แพลตฟอรม์กลางทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูและงานบรกิารตา่งๆ เพือ่
ภาคธุรกิจอย่างครบวงจร ตัง้แต่การขอใบอนุญาตเริม่ต้น
ธุรกจิ ตอ่อายุ ช าระธรรมเนียม แกไ้ขเปลีย่นแปลง ไปจนถงึ
ยกเลกิใบอนุญาต

DBD e-Registrations ระบบจดทะเบยีนนิตบุิคคล โปรแกรม Total Solutions for SMEs
รวบรวมบรกิาร Software และผลติภณัฑก์ารเงนิส าหรบั
SMEs 3 ดา้น ไดแ้ก่ Office Software, POS, Accounting

DBD e-Filing ระบบน าสง่งบการเงนิ

ระบบจองช่ือนิติบคุคล

DBD DataWarehouse+
คลงัขอ้มลูธุรกจิทีช่่วยใหผู้ป้ระกอบการรูท้นัสถานการณ์
ธุรกจิเพือ่น าไปใชว้เิคราะหว์างแผนกลยุทธ์

ระบบให้บริการหนังสือรบัรองนิติบคุคล

ระบบจดทะเบยีนทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ระบบย่ืนแบบ - ช าระภาษีออนไลน์

Thai SME-GP
ระบบลงทะเบยีน SMEs เพือ่เขา้ถงึการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

SME ONE
แหล่งรวบรวมและประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ความรู้ บริการ 
กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชน เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิ 
SME Connext
เครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู ขา่ว องคค์วามรู ้ขอ้มลู
กจิกรรมตา่งๆ และสทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการ 
SME ในรปูแบบแอพพลเิคชัน่

BOI E-Submission
ระบบยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการ
ลงทุนส าหรบั SMEs

SME Center แพลตฟอรม์รวบรวมขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ส าหรบั SME

Fitbiz แหลง่รวม Podcast สาระดีๆ  ส าหรบั SMEs

SME Coach
แพลตฟอรม์รบัสมคัรและใหบ้รกิารโคช้ดา้นธรุกจิและดา้น
เทคโนโลย ีเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ SME

ระบบลงทะเบียน ผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อาท ิการรบัแจง้ขอ้มลูขา่วสารที่
เป็นประโยชน์ การเขา้ร่วมหลกัสตูรอบรม บรกิารใหค้ าปรกึษา 
รวมถงึบรกิารส่งต่อหน่วยงานภาครฐั เพื่อต่อยอดการความ
ชว่ยเหลอืในดา้นต่าง ๆ

โปรแกรมค านวณสขุภาพทางการเงิน SMEs

คยุกบัหมอหน้ี บยส

Thailand Readiness Assessment &
Knowledge Management: TERAK
ระบบประเมนิความพรอ้มการเป็นผูส้ง่ออก

EXIM E-learning
ระบบ E-Learning เพือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิสง่ออก

บริการสมคัรขอสินเช่ือ SMEs ออนไลน์
ระบบบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรบัรองการ

ส่งออก-น าเข้าสินค้าทัว่ไป
ระบบรายงานน าเข้า - ส่งออก

Thailand Trust Mark
ระบบยืน่ค าขอตรารบัรองคณุภาพ T Mark เพือ่ช่วยเพิม่
โอกาสทางธุรกจิในตลาดตา่งประเทศ

จองคิวจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วน/บริษทัจ ากดั (กทม.)

จดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ (e-Secure)

ผู้ประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)

ออกเลขประจ าตวันิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
(e-Foreign)

การส่งเสริมวืสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประยกุตใ์ช้ดิจิทลั

มาตรการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเพ่ือการเร่ิมต้น
ธรุกิจอตุสาหกรรมดิจิทลั (depa Digital Startup Fund)

SME Knowledge Center
เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น SME แก่วสิาหกจิประเภทตา่งๆ 

ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิก 
(e-Permit)

Trustmark Thai 
ระบบออกเครื่องหมายรบัรองและตรวจสอบการมตีวัตน 
และความน่าเชื่อถอืในการประกอบธรุกจิพาณชิย์
แบ่งเป็น DBD Registered และ DBD Verified

E-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน



ตวัอย่างประเภทโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบง่
ตามแผนระดบัต่างๆ ท่ีมีการด าเนินการอยู่
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แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565

การจดัท าขอ้มลูดา้นเทคโนโลยแีละดจิทิลัทีเ่หมาะกบั SME 
แต่ละสาขาธุรกจิหรอืแต่ละระดบัการเตบิโต (กรอ./บโีอไอ/
สวทช./depa)

การใหค้วามรูแ้ก่ SME ถงึประโยชน์และการน าเทคโนโลยี
และดจิทิลั (กสอ./depa/สวทช./สสว.)

การใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ SME เพือ่จงูใจใหเ้กดิการพฒันา
แรงงาน (กพร./สคช./depa)

การเชือ่มโยงขอ้มลูการขึน้ทะเบยีนจากหน่วยงานต่างๆ หรอื
การขึน้ทะเบยีน ณ จุดเดยีว รวมถงึการม1ีID 1SME (สสว.)

ฐานขอ้มลูกลางดา้น SME โดย ขอ้มลูทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ขอ้มลู
ดา้นภาษแีละการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ขอ้มลูดา้นแรงงาน 
(สสว.)

SME One-stop Service Center ศนูยก์ลางใหค้ าแนะน า
ปรกึษาเบือ้งตน้แก่ SME (สสว.)

SME Web Portal ใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ SME (สสว.)

ขอ้มลูเชงิวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นการตลาดใหก้บั SME
(สสว.)

แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 
2560-2564 (ยุทธศาสตรด์้าน SME)

โครงการพฒันาระบบศนูยบ์รกิาร ประชาชนกระทรวงแรงงาน 
(MOL Service Center System) (สป.รง.)

พฒันาแพลตฟอรม์การใหบ้รกิารจดัหางาน (Job Demand 
Open Platform) (กกจ.)

แผนปฏิบติัการดิจิทลักระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2563-2565

แผนขบัเคล่ือนกระทรวงการคลงัสู่การเป็น
กระทรวงการคลงัดิจิทลั 2560-2564

โครงการ MOF Tax Single Sign On (Tax SSO) ระยะที ่2 
(สป.กค.)

โครงการบรณูาการสบืคน้ขอ้มลู 3 กรมภาษ ี(Tax Search 
Engine) ระยะที ่2 (สป.กค.)

การพฒันาการเชือ่มโยงอุตสาหกรรมระหว่างผูป้ระกอบการ
รายย่อย (SME) กบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุน

โครงการพฒันาระบบการทดสอบ มาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาต ิ(ภาคความรู)้ ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E-
Testing System) (กพร.)

แผนด าเนินการประจ าปี 2564 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูและเครอืขา่ย (Data Center) แห่งใหม่ (สป./
คต./คน./จร./ทป./พค./สค./สนค./อคส.)

พฒันาระบบสนบัสนุนการใช ้เครอืขา่ยไรส้ายของกระทรวง 
พาณชิย ์(MOC Wifi Roaming) (สป./คต./คน./จร./ทป./พค./
สค./สนค./อคส.)

เพิม่ประสทิธภิาพระบบบรูณาการระบบสารสนเทศและ
ฐานขอ้มลูของกระทรวงพาณชิย ์และขยายขดีความสามารถ
การใหบ้รกิาร Private Cloud (สป./คต./คน./จร./ทป./พค./สค./
สนค./อคส.)

การพฒันาการเช่าวงจรสือ่สญัญาณและเช่าใชบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตของกระทรวงพาณชิยแ์บบบรูณาการ (สป./คต./
คน./จร./ทป./พค./สค./สนค./อคส.)



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Stakeholders) 
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กรมการค้าต่างประเทศ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ประชาชน

ผูป้ระกอบการ/ธรุกิจ

เจ้าหน้าท่ีภาครฐัผูบ้ริหารภาครฐั

ผูป้ระกอบธรุกิจต่างชาติ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

กรมพฒันาธรุกิจการค้า

กรมสรรพากร

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

กรมศลุกากร ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั 
(องคก์ารมหาชน)

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม

ISMED SME 
Center

กระทรวงพาณิชย์

บริการด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ในปัจจบุนั

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

ส านักงานปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ 
(องคก์ารมหาชน)

และภาคเอกชน



Best Practice 1:  e-SME  (SINGAPORE) 
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ขอบข่ายบริการ

ทีม่า: https://www.tech.gov.sg/products-and-services/

แพลตฟอรม์ออนไลน์  e-service และทรพัยากรต่างๆ ของ
ภาครฐั ได้แก่ การจดทะเบยีนธุรกจิ การสมคัรใบอนุญาต
และทุน เป็นต้น รวมถงึให้ความช่วยเหลอืและค าแนะน า
เฉพาะส าหรบัธุรกจิผ่าน e-Adviser

One-stop ของระบบนิเวศดา้นการคา้และโลจสิตกิส ์ที่
สนบัสนุนความพยายามแปลงขอ้มลูเป็นดจิทิลัและเชื่อมโยง
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่การคา้ ทัง้ในสงิคโปร์และ
ต่างประเทศ

One-stop portal ส าหรบัธุรกจิในการสมคัรทุนตาม
ความจ าเป็น โดยไมต่อ้งตดิต่อหน่วยงานหลายแห่ง
โดยมแีบบฟอรม์ทีค่ล่องตวัขึน้ และเสน้ทางของการ
สมคัรสู่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of Trade and Industry
• Smart Nation and Digital Government Group 
• GovTech
• Singapore Customs
• Infocomm Media Development Authority
• Association of Small and Medium Enterprises 

ความส าเรจ็ และประโยชน์
• รอ้ยละ 83 ของ SME ในสงิคโปรม์กีลยุทธก์ารเปลีย่นผ่านสู่การใชด้จิทิลั (รอ้ยละ 54 ชะลอการน าไปใชห้ลงัสถานการณ์โควดิ-19 

คลีค่ลาย)
• 30,000 SME ใช ้Start Digital Pack ระหว่างปี 2562-2563 

e-SME ส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ม ีe-service ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการในรปูแบบต่างๆ

SME ในสงิคโปร ์คอื องคก์รทีม่กีารจา้งงานน้อยกว่า 200 อตัรา หรอืมผีลประกอบการประจ าปีน้อยกว่า 200 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดย 
SME คดิเป็นรอ้ยละ 44 ของมลูค่าเพิม่องคก์รรวม และรอ้ยละ 72 ของการจา้งงานรวมของสงิคโปร ์(Department of Statistics)

เลขที่แสดงถึงนิตบิุคคลแต่ละราย ท าใหเ้กดิความสะดวก
ในการติดต่อกบัหน่วยงานรฐับาลต่างๆ โดยรฐับาลได้มี
การแจกซอฟท์แวร์ที่เทยีบ UEN กบัเลขทีม่อียู่เดมิให้กบั
หน่วยงานรฐัและเอกชน 

Start Digital Pack 
ช่วย SME ใหม ่หรอื SME ทีใ่หมต่่อเทคโลยี
ดจิทิลั เพื่อเริม่ธุรกจิโดยใช้การแก้ไขปัญหา
โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีง่า่ยต่อการปรบัใช้

Digital Resilience Bonus 
จ่ายเงนิให ้SME ในภาคบรกิาร
อ าห า ร แล ะค้ าปลีกที่ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบจาก โควดิ-19

Grow Digital 
SME สามารถเขา้ร่วมใน B-2-B หรอื B-
2-C e-commerce แพลตฟอรม์ และขาย
ของต่างประเทศโดยอยู่ในสงิคโปรไ์ด้

SME Digital Tech Hub
ศูนย์ให้ค าแนะน าแก่ SME ด้านเทคโนโลยีดจิทิลั โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ ในเรื่องที่ซบัซ้อน เช่น Data Analytics และ 
Cybersecurity

Advanced Digital Solutions (ADS)
ช่วยองคก์รพฒันาความสามารถดา้นดจิทิลัในระดบัที่สูงขึน้
และส่งเสรมิใหป้รบัใชเ้ทคโนโลยลี ้ายุค



Best Practice 2: gBizID System (JAPAN)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ
• Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
• Digital Agency 

ทีม่า: gBiz ID (https://gbiz-id.go.jp/top/)

jGrants ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรบัเขา้ถงึเงนิสนับสนุนจาก
ภาครฐั ทีค่รอบคลุมทกุขัน้ตอน

Mirasapo plus แพลตฟอร์ม
ครบวงจรส าหรบัผูป้ระกอบการ
ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)

Safety Net ระบบยื่นตรวจสอบ
ด้ า นคว ามคว ามปลอดภัย
อตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์

gBiz Form ระบบยื่ นแบบฟอร์ม
ออนไลน์ เพื่อขออนุมตัโิดย Ministry 
of Economy, Trade and Industry 

DX Promotion Portal บรกิาร
ช่วยเหลือธุ รกิจ เพื่ อการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใช้

TeCOT ระบบตรวจสอบและจอง
บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเทีย่ว
ธรุกจิ (business traveler)

บริการต่างๆ ของ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) อาทิ

บริการของหน่วยงานภาครฐัอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกบั gBiz ID อาทิ

• ระบบประกนัสงัคมอเิลก็ทรอนกิส ์(Japan Pension Service)
• ระบบบรกิารธุรกจิการเกษตร (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
• ระบบจดทะเบยีนธุรกจิอาหาร (Ministry of Health, Labor and Welfare)
• ระบบบรกิารธุรการดา้นการเงนิ (Financial Service Agency)
• ระบบขึน้ทะเบยีนธุรกจิจดัการบา้นเช่า (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)

Authentification

Account Creation

G Biz ID คอื ระบบตรวจสอบและยนืยนัตวัตนออนไลน์ทีช่่วยใหธุ้รกจิสามารถเขา้ถงึบรกิารออนไลน์ของภาครฐัดา้นธุรกจิไดโ้ดยใช้
บญัชเีดยีว gBiz ID ถูกรเิริม่ขึน้โดย Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) และเริม่ใชก้บับรกิารต่างๆ ของกระทรวง
ก่อนในระยะแรก ต่อมาไดม้กีารขยายออกไปครอบคลุมบรกิารดา้นธุรกจิทีอ่ยู่ภายใตก้ารดแูลของหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ จนในปัจจุบนั
ไดข้ยายไปครอบคลุมบรกิารออนไลน์ของภาครฐักว่า 20 บรกิาร



Best Practice 2: Mirasapo Plus (JAPAN)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ขอบข่ายบริการบนเวบ็ไซต ์Mirasapo Plus:

Support Systems/Measures Navigation Supporter/Support Agency Navigation Case Study Navigation

ทีม่า: Mirasapo Plus (https://mirasapo-plus.go.jp/)

บริการช่วยค้นหาระบบ/มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 
อาท ิเงนิอุดหนุน ภาษี ทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสมกบัธุรกจิ
ของผูค้น้หา และครอบคลุมการด าเนินการตัง้แต่เริ่มก่อตัง้
ไปจนถงึขยายธุรกจิ

บริการแนะน าหน่วยงานสนับสนุน/ผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ช่วยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแก้ปัญหาของ SMEs โดย
สามารถเลือกค้นหาได้จากต าแหน่งที่ตัง้ใกล้เคีย งและ
ประเดน็ปัญหา

บริการรวบรวมกรณีศึกษา ส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับใช้ทัง้ด้านการ
บรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากระบบสนบัสนุน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of Trade and Industry
• Smart Nation and Digital Government 

Group และ GovTech Japan Patent Office

Mirasapo Plus (‘Supporting the Future’) คอื “One-stop Website” ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่
รวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทัง้เชื่อมโยงไปยงัระบบรบัสมคัร หรอืแบบฟอร์มที่ ต้องใช้กรอกใบ
สมคัรเพื่อรบัการสนบัสนุน นอกจากนัน้ ยงัใหบ้รกิารค าปรกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นที ่SMEs สามารถเลอืกใชบ้รกิารได้

แมว้่า Mirasapo จะรวบรวมขอ้มลูไวเ้ป็นจ านวนมากแต่กม็กีารจดัหมวดหมูท่ีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ ัน่จ ากดัผลลพัธก์ารคน้หา รวมทัง้ฟังกช์ ัน่แนะน าเนื้อหาจากขอ้มลูลงทะเบยีนของสมาชกิอกีดว้ย

ความส าเรจ็ และประโยชน์
• เวบ็ไซต ์Mirasapo ดัง้เดมิประสบความส าเรจ็ มผีูเ้ขา้ใชเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหม้กีารต่ออายุและพฒันา

มาเป็น Mirasapo Plus (Version 2)
• ท าหน้าทีเ่ป็นฐานขอ้มลู “all-in-one” ส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs
• ในขณะเดยีวกนั รฐับาลกส็ามารถใชป้ระโยชน์จากสถติแิละขอ้มลูผูเ้ขา้ใชใ้นการปรบัปรงุนโยบายการ

สง่เสรมิธุรกจิ SMEs ไดอ้กีดว้ย
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การวางกลยทุธ์ด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

การด าเนินงานตลอดห่วงโซ่การ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) 

การส่งเสริมและติดตาม
การลงทุน

การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ ผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าท่ีรฐัด้าน 

SMEs

▪ ขอ้มลูและสถติไิดผ้า่นการบูรณาการ 
ประมวล วเิคราะห ์โดยเทคโนโลยขี ัน้
สงู และรวบรวมไว ้ณ จุดเดยีว

▪ ผูป้ระกอบการสบืหาและเขา้ถงึขอ้มลู
ไดโ้ดยง่าย และสามารถน าขอ้มลูไปใช้
ในการวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจไดท้นัท ี
เชน่ ขอ้มลูการระบุโอกาสทางธุรกจิใน
อนาคต การวางแผนคลสัเตอร์
อุตสาหกรรม ระบบจ าลองสถานการณ์
ในอนาคต เป็นตน้

▪ รฐัมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัที่
ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ SME ส าหรบั
ผูป้ระกอบการทุกกลุ่ม โดยรวมขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด ณ จุดเดยีว

▪ ระบบสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อประเมนิผลอย่างแม่นย าและ
ต่อเนื่อง การประเมนิผลเกดิตามเวลาจรงิ

▪ ระบบเชือ่มต่อกบัแพลตฟอรม์ของ
ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา เพื่อ
การไดร้บัขอ้มลูและบรกิารทีค่รบถว้น

▪ ระบบการวเิคราะหข์อ้มลูแบบ
ครบวงจร เชน่ ระบบประเมนิ
นกัลงทุนทีม่ศีกัยภาพ ระบบ
จบัคู่นกัลงทุนกบั
ผูป้ระกอบการ ระบบวเิคราะห์
คาดกาณ์ผลตอบแทนและ
ความเสีย่งของการลงทุน 

▪ ระบบเชือ่มต่อกบัแพลตฟอรม์
ของภาคเอกชนส าหรบัการระดม
ทุนในรปูแบบต่างๆ 

▪ ผูป้ระกอบการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและเจ้าหน้าที่
รฐัมคีวามรู ้ทกัษะ ทีด่มีาก และใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัและการบรหิารขอ้มลูในการตดัสนิใจได้
อย่างเตม็ที่

▪ ผูป้ระกอบการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและเจ้าหน้าที่
รฐัเรยีนรูจ้ากฐานขอ้มลูกลาง SME ทีเ่ชือ่มโยง
ขอ้มลูของทุกบรกิารของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญของรฐั เอกชน 
และสถาบนัการศกึษาผา่นชอ่งทางออนไลน์ได้

▪ มรีะบบส่งเสรมิการแขง่ขนัต่างๆ เชน่ การรวม
โอกาสทางการคา้ การลงทุน การจบัคู่ธุรกจิ

▪ ขอ้มลูและสถติไิดผ้า่นการบูรณาการ 
ประมวล วเิคราะห ์ และรวบรวมไว้
ดว้ยกนั แต่ยงัมกีระจายตาม
แหล่งขอ้มลู

▪ ผูป้ระกอบการสบืหาและเขา้ถงึขอ้มลู
ไดง้ายขึน้ และน าขอ้มลูไปใชใ้นการ
วางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจไดด้ี

▪ รฐัรวมขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัส าหรบั
ผูป้ระกอบการส่วนมาก โดยมทีัง้แบบแยก
ตามประเภท/หน่วยงาน และแบบรวม
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งไวด้ว้ยกนั

▪ การบูรณาการฐานขอ้มลูกบัหน่วยงาน
ทุกฝ่าย ผูป้ระกอบการด าเนินกจิการ 
SME ออนไลน์ไดทุ้กข ัน้ตอน 

▪ ระบบกลางของหน่วยงานหลกัส าหรบัยื่น
ค ารอ้งและเอกสารออนไลน์ ตดิตามผล 
และแจง้เตอืน

▪ การบูรณาการฐานขอ้มลูการ
ลงทุนกบัหน่วยงานทุกฝ่าย ท า
ใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัขอ้มลู
และบรกิารการลงทุนที่
หลากหลาย ส าหรบัการ
ตดัสนิใจลงทุน เชน่ ขอ้มลู
ระดบัพืน้ทีจ่นถงึขอ้มลูตลาด

▪ ผูป้ระกอบการสามารถเลอืก
สทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมได ้

▪ ผูป้ระกอบการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและเจ้าหน้าที่
รฐัมคีวามรู ้ทกัษะ ทีด่แีละใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
และการบรหิารขอ้มลูในการตดัสนิใจได้ด ี

▪ ผูป้ระกอบการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและเจ้าหน้าที่
รฐัเรยีนรูจ้ากแหล่งขอ้มลู SME ทีห่ลากหลาย 
และขอค าแนะน าผา่นชอ่งทางออนไลน์ของรฐัได้

▪ มี Software as a service ใหผู้ป้ระกอบการ
เลอืกใช ้และมกีารเชือ่มโยงระบบ ICT ของรฐักบั
ผูป้ระกอบการเพื่อการส่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

▪ ขอ้มลูและสถติเิผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน และยงั
ไม่ผา่นการประมวลหรอืวเิคราะห์

▪ ผูป้ระกอบการตอ้งสบืหาแหล่งขอ้มลู
ของแต่ละหน่วยงาน และน าขอ้มลูไป
ปรบัใชใ้นการวางกลยุทธแ์ละตดัสนิใจ

▪ รฐัมฐีานขอ้มลูและบรกิารดจิทิลัที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน SME 
ส าหรบัผูป้ระกอบการบางกลุ่ม โดยแยก
ตามประเภทและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

▪ ผูป้ระกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ผา่นชอ่งทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน

▪ ผูป้ระกอบการทัง้ไทยและ
ต่างชาตสิามารถรบัขอ้มลู
ขา่วสาร ยื่นค าขอรบัสทิธิ
ประโยชน์จากนโยบายส่งเสรมิ
การลงทุน และตดิตามผลผา่น
ชอ่งทางออนไลน์

▪ ผูป้ระกอบการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและเจ้าหน้าที่
รฐัมคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัและบรหิารขอ้มูลทีจ่ ากดั

▪ ผูป้ระกอบการ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและเจ้าหน้าที่
รฐัเรยีนรูจ้ากแหล่งขอ้มลู SME การอบรม
ออนไลน์ และสื่อสงัคมออนไลน์ไดบ้้าง

เป้าประสงค:์ การส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs)

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) 
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การบรูณาการเชิงดิจิทลัด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) แบบครบวงจร

• ห่วงโซ่มลูค่า SMEs เริม่จาก ปัจจยัการผลติ => การผลติ => โลจสิตกิส ์=> การตลาด/การขาย => การบรกิาร 
• รวมถงึการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลย ีการจดัซื้อจดัจา้ง และการบรหิารทรพัยากรบุคคล



ขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ของประเทศไทย
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (สงิคโปร)์



ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทลัท่ีควรจะเป็น (1/2)
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ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ีควร

เกิดขึน้
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การพฒันาเชิงดิจิทลั
ด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
(SMEs) ไปสู่การ 
บรูณาการเช่ือมโยง
ข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน

โครงการหนึ่งรหสั หนึ่ง
ผูป้ระกอบการ (One 
Identification : ID One 
SMEs) 

▪ปัจจุบนัขอ้มลู SME ของหน่วยงานภาครฐัจะเป็นลกัษณะทีทุ่กหน่วยงานมี
ขอ้มลู แต่มไิดเ้ชื่อมโยงกนั โครงการน้ีจะท าการต่อยอดจากขอ้มลูทีม่อียู่ ให้
มเีลขผูป้ระกอบการดจิทิลัขึน้มา และพฒันาใหเ้ป็นระบบ single sign on 
▪ก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบ
o โครงการน าร่องระยะที ่1 (สงิหาคม 2564-มกราคม 2565) และ
o โครงการน าร่องระยะที ่2 (กุมภาพนัธ-์กนัยายน 2565)

▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪ขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ผูป้ระกอบการอาจตดิปัญหา
ดา้นกฎหมาย

โครงการวจิยัและพฒันา
ระบบอ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกจิแบบครบ
วงจร 

▪แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o การปฏริปูงานบรกิารดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Transformation 

Program) เพื่อใหเ้กดิการบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐั อนัจะ
น าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพของการตดิต่อราชการ ใหส้ามารถตดิต่อ
หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้บบเบด็เสรจ็ ณ จุด
เดยีว ไม่ตอ้งสง่เอกสารทีซ่ ้าซอ้น สะดวกรวดเรว็ และโปร่งใส

▪การน าการผลการวจิยัไปสูก่าร
ปฏบิตัจิรงิ

1
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37

ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ีควร

เกิดขึ้น
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การบูรณาการเชิง
ดิจิทลัด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

โครงการ One Trade Platform ▪แผนพฒันาในอนาคต
o ระบบนิเวศดา้นการคา้และโลจสิตกิสแ์บบ one-stop ทีเ่ชื่อมโยงผูท้ี่

เกีย่วขอ้งในห่วงโซ่การคา้และโลจสิตกิสท์ัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมาอยู่ในแพลตฟอรม์เดยีว ท าใหเ้กดิการคา้ดจิทิลัทีค่รบ
วงจร ผูป้ระกอบการสามารถไดร้บับรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่ เช่น การจอง
การขนสง่สนิคา้ การบรหิารการเงนิ การประกนัสนิคา้ เป็นตน้

▪การเชื่อมโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪แนวทางการเลอืกผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในห่วงโซ่การคา้และโลจสิตกิส์
ใหค้รอบคลุมและเป็นธรรม

การบูรณาการเชิง
ดิจิทลัด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 
แบบครบวงจร

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal 
ใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิาร
ตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ
จุดเดยีว

▪แผนพฒันาในอนาคต
o การต่อยอดโครงการ Biz Portal ในปัจจุบนัใหค้รอบคลุมขอ้มลูและ

บรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว เช่น การรวมขอ้มลู
และบรกิารดา้น การเงนิการธนาคาร การคา้และโลจสิตกิส ์การขอรบั
เงนิอุดหนุนและความชว่ยเหลอืส าหรบั SME การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
ความปลอดภยัดา้นอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ ์และการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

o การจดัหมวดหมูท่ีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ัน่จ ากดัผลลพัธ์การคน้หา รวมทัง้
ฟังกช์ัน่แนะน าเน้ือหาจากขอ้มลูลงทะเบยีนของสมาชกิ

o มบีรกิารแนะน าหน่วยงานสนบัสนุน/ผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อช่วยให้
ค าปรกึษาเกีย่วกบัแกปั้ญหาของ SMEs โดยสามารถเลอืกคน้หาได้
จากต าแหน่งทีต่ัง้ใกลเ้คยีงและประเดน็ปัญหา รวมทัง้บรกิารรวบรวม
กรณีศกึษา ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ปรบัใชท้ัง้ดา้นการบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากระบบ
สนบัสนุน

▪การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูต่างๆ
▪เทคโนโลยใีนการสรา้งระบบรวม
ศนูย ์การจดัเตรยีมและวเิคราะห์
ขอ้มลู

2

3



แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทย
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ขีดความสามารถ: การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทย

เป้าประสงค:์ การส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั

แนวทาง: การยกระดบับริการด้าน SME ทัง้ระบบ ผา่นการเช่ือมโยงข้อมูลแบบครบวงจร ณ จดุเดียว

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอ่ม (สสว.)

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงอุตสาหกรรม                       2) กรมธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์
3) กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั    4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)แผนการด าเนินงานทัง้หมด

ระดบัการ
พฒันา

การพฒันาเชิงดิจิทลัด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การบูรณาการเชิงดิจิทลัด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
แบบครบวงจร

โค
รง
กา

รส
 าค

ญั
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต่
าง
ๆ

1 2 3

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูลและบริการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

โครงการ One Trade Platform 

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึงผูป้ระกอบการ (One 
Identification : ID One SMEs) 

กรอบระยะเวลา ระยะสัน้ (ปีท่ี 1) ระยะกลาง (ปีท่ี 2-3) ระยะยาว (ปีท่ี 4-5)

โครงการวิจยัและพฒันาระบบอ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธรุกิจแบบครบวงจร 



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว (1/2)

โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย
หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึง
ผูป้ระกอบการ (One 
Identification : ID One 
SMEs) 

โครงการ ONE ID และพฒันาระบบ Single Sign On เป็นการบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการเขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัในทุกภาคสว่นของผูป้ระกอบการ SME รวมถงึจะเป็นการสรา้ง
ระบบการสง่ต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีส่ามารถ ตดิตาม ประเมนิศกัยภาพ และวดัผลการ
พฒันา SME อย่างมปีระสทิธผิล โดยป็นการต่อยอดจากโครงการน าร่องระยะที ่1 (สงิหาคม 2564-มกราคม 2565) 
และระยะที ่2 (กุมภาพนัธ-์กนัยายน 2565)

1) ส านกังานสง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ย่อม (สสว.)

โครงการวิจยัและพฒันา
ระบบอ านวยความสะดวก
ในการประกอบธรุกิจแบบ
ครบวงจร 

การปฏริปูงานบรกิารดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Transformation Program) เพื่อใหเ้กดิการบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน
ภาครฐั อนัจะน าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพของการตดิต่อราชการ ใหส้ามารถตดิต่อหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งไดแ้บบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว ไม่ตอ้งสง่เอกสารทีซ่ ้าซอ้น สะดวกรวดเรว็ และโปร่งใส

1) ส านกังานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (สพร.)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการหน่ึงรหสั หน่ึงผูป้ระกอบการ (One 
Identification : ID One SMEs) 

เช่ือมต่อข้อมลูและบรูณา
การกบัหน่วยงานภาครฐั

และเอกชน 

สร้างระบบวิเคราะห ์ติดตาม
ประเมินศกัยภาพ และวดัผล 
รวมทัง้พฒันาและปรบัปรงุ

ข้อมูลให้ทนัสมยั

โครงการวิจยัและพฒันาระบบ
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธรุกิจแบบครบวงจร 

ศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา
อปุสรรค และจดัท าแผนแม่บท
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โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว (2/2)
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ One Trade Platform ระบบนิเวศดา้นการคา้และโลจสิตกิสแ์บบ one-stop ทีเ่ชื่อมโยงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในหว่งโซ่การคา้และโลจสิตกิสท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมาอยู่ในแพลตฟอรม์เดยีว ท าใหเ้กดิการคา้ดจิทิลัทีค่รบวงจร ผูป้ระกอบการสามารถไดร้บั
บรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่ เชน่ การจองการขนสง่สนิคา้ การบรหิารการเงนิ การประกนัสนิคา้ เป็นตน้ ท าใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกจิไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

1) ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและย่อม (สสว.)
2) กระทรวงพาณชิย์
3) กระทรวงอุตสาหกรรม
4) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal 
ให้ครอบคลมุข้อมลูและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มลูค่าของ SME ณ
จดุเดียว

การต่อยอดโครงการ Biz Portal ในปัจจุบนัใหค้รอบคลุมขอ้มลูและบรกิารตลอดหว่งโซ่มลูค่าของ SME ณ จุดเดยีว 
เช่น การรวมขอ้มลูและบรกิารดา้น การเงนิการธนาคาร การคา้และโลจสิตกิส ์การขอรบัเงนิอุดหนุนและความ
ช่วยเหลอืส าหรบั SME การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั ความปลอดภยัดา้นอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ ์และการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

o มกีารจดัหมวดหมูท่ีเ่ป็นระบบ มฟัีงกช์ัน่จ ากดัผลลพัธก์ารคน้หา รวมทัง้ฟังกช์ัน่แนะน าเนื้อหาจากขอ้มลู
ลงทะเบยีนของสมาชกิ

o มบีรกิารแนะน าหน่วยงานสนบัสนุน/ผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อช่วยใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัแกปั้ญหาของ SMEs โดย
สามารถเลอืกคน้หาไดจ้ากต าแหน่งทีต่ัง้ใกลเ้คยีงและประเดน็ปัญหา รวมทัง้บรกิารรวบรวมกรณีศกึษา 
ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ SMEs เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรบัใชท้ัง้ดา้นการบรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์
จากระบบสนบัสนุน

1) ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการ One Trade Platform 
เช่ือมโยงฐานข้อมูลและบรูณาการข้อมูลของผู้ท่ี

เก่ียวข้องในห่วงโซ่การค้าและโลจิสติกส ์

สร้างระบบวิเคราะห ์ติดตาม 
ประเมินศกัยภาพ และวดัผล รวมทัง้
พฒันาและปรบัปรงุข้อมูลให้ทนัสมยั

โครงการพฒันาระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมข้อมูลและบริการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าของ SME ณ จดุเดียว

เช่ือมโยงฐานข้อมูลและบูรณาการ
ข้อมลูโครงการต่าง  ๆ

สร้างระบบวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินศกัยภาพ 
และวดัผล รวมทัง้พฒันาและปรบัปรงุข้อมูลให้

ทนัสมยั
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Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



มิติการประเมินทัง้ 4 มิติ (RDID Matrix)
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R
I

D
D

มิติความพร้อมของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั 
(Readiness)

มิติระยะห่างจากสถานการณ์
พฒันารฐับาลดิจิทลัสงูสดุ

(Distance to Frontier: DTF)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ

(Do-ability)

มิติด้านผลประโยชน์โดยรวม
ต่อประเทศ

(Impact/Benefit)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถและความพร้อมการพฒันารฐับาลดิจิทลั การส่งเสริม
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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สแกน QR Code หรือ 
เข้าผา่น URL:
https://forms.gle/9yi4H15Ca8368iRt8

https://forms.gle/9yi4H15Ca8368iRt8
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ความสอดคล้องเชิงนโยบายของการปฏิรปูด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิรปูด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรช์าติ
ความสอดคล้องกบั

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

3. การเพิม่โอกาสของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย

3.1 ออกมาตรการเพือ่ช่วยเหลอืให ้SMEs สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน โดยเฉพาะในชว่งที ่
ผูป้ระกอบการจานวนมากมปัีญหาขาดสภาพ
คล่อง เนือ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

▪ ดา้นความมัน่คง
▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

▪ ประเดน็อุตสาหกรรมและ
บรกิารแห่งอนาคต

▪ ประเดน็ผูป้ระกอบการและ
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

▪ ประเดน็เขตเศรษฐกจิพเิศษ
▪ ประเดน็เศรษฐกจิฐานราก
▪ ประเดน็การวจิยัและพฒันา

นวตักรรม

3.2 สง่เสรมิ SMEs ในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นผ่านเขา้สูยุ่คดจิทิลั

▪ ดา้นความมัน่คง
▪ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
▪ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ▪ ประเดน็การพฒันา

ศกัยภาพคนตลอด
ช่วงชวีติ3.3 พฒันาระบบนิเวศเพือ่รองรบัผูป้ระกอบการ

สตารท์อพั

▪ ดา้นความมัน่คง
▪ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

3.4 เพิม่สดัสว่นการซื้อสนิคา้และบรกิารของภาครฐั
จาก SMEs

▪ ดา้นความมัน่คง
▪ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

3.5 พฒันาระบบนิเวศของ SMEs ใหม้ี
ผูป้ระกอบการทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว

▪ ดา้นความมัน่คง
▪ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
▪ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

▪ ประเดน็การพฒันา
ศกัยภาพคนตลอด
ช่วงชวีติ
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

ประเดน็ส าคญั
ท่ีต้องขบัเคล่ือน

รายละเอียดการด าเนินงาน

3. การเพิม่โอกาสของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย

3.1 ออกมาตรการเพือ่ช่วยเหลอืให ้SMEs
สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน โดยเฉพาะ
ในช่วงทีผู่ป้ระกอบการจานวนมากมี
ปัญหาขาดสภาพคล่องเนือ่งมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019

1) ขยายเวลาการพกัช าระหนี้ส าหรบัผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพดแีละมวีนิยัทางการเงนิ
2) เพิม่แหล่งวงเงนิสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าใหก้บัผูป้ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ระกอบการในภาคการท่องเทีย่ว 
3) เพิม่ช่องทางการเขา้ถงึแหล่งเงนิในยามฉุกเฉนิใหก้บัผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปทัง้ผ่านระบบสถาบนัการเงนิและทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ
4) ออกเกณฑเ์พือ่ก าหนดใหบ้รษิทัขอ้มลูเครดติแห่งชาตเิพิม่ประเภทรหสัการจดัเกบ็ขอ้มลูผูป้ระกอบการ เพือ่แยกประเภทผูท้ีป่ระสบปัญหาคา้งช าระจากโรคระบาด
5) ออกเกณฑม์าตรฐานโดยส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เพือ่ก ากบัใหห้น่วยงานและผูป้ระกอบการต่างๆ ช าระหนี้ทางการคา้ภายในกรอบ 

30-45 วนั

3.2 ส่งเสรมิ SMEs ในการปรบัตวัเพือ่รองรบั
การเปลีย่นผ่านเขา้สู่ยุคดจิทิลั

1) การส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติอยา่งคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การน าขอ้มลูจาก Big data มาใชป้ระโยชน์ 
2) การส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการและวสิาหกจิชุมชนไดใ้ชเ้ครือ่งมอืดจิทิลัอย่างงา่ยในการบรหิารธุรกจิ 
3) การส่งเสรมิสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถงึการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
4) การใชร้ะบบจงูใจ เช่น การอุดหนุนเพือ่ช่วยใหS้MEs กา้วสู่การคา้และการท าบญัชดีว้ยช่องทางดจิทิลั 
5) การจดัใหม้โีครงการหลกัสตูรฝึกอบรมในการปรบัทกัษะดา้นดจิทิลัของบุคลากรองคก์รส าหรบัแต่ละธุรกจิ 
6) การสรา้งแพลตฟอรม์เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการใหส้ามารถจดัหาบุคลากรและบรษิทัทีป่รกึษาทีม่ศีกัยภาพดา้นดจิทิลั และเขา้ถงึบรกิารของสตารท์อพัต่างๆ

3.3 พฒันาระบบนิเวศเพือ่รองรบั
ผูป้ระกอบการสตารท์อพั

1) ตัง้ศนูยก์ลางเพือ่ส่งเสรมิธุรกจิสตารท์อพั โดยปรบัหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิเริม่ตน้หรอืมอบหมายหน่วยงาน เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูว้างกรอบ
ยุทธศาสตรก์ารสนบัสนุนธุรกจิสตารท์อพัของประเทศและตดิตามวเิคราะหช์่องว่างของมาตรการการสนบัสนุนโดยเฉพาะ รวมทัง้สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนของสตารท์อพั

2) จดัใหม้แีพลตฟอรม์รวบรวมขอ้มลูของผูเ้กีย่วขอ้งในทุกภาคส่วนรวมถงึโครงการสนบัสนุนของรฐัใหอ้ยู่บนแพลตฟอรม์เดยีวกนัเพือ่ลดตน้ทุนในการสรรหาทมีงาน 
โครงการสนบัสนุนและแหลง่ทุน

3) ปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นอุปสรรคต่อธุรกจิและบุคลากรสตารท์อพัเพือ่ขจดัอุปสรรคในการเริม่ตน้และการด าเนินธุรกจิสตารท์อพัใน
แต่ละอุตสาหกรรม รวมถงึเพือ่ดงึดดูบรษิทัและบุคลากรสตารท์อพัต่างชาต ิปรบัปรุงขอ้กฎหมายดา้นการคุม้ครองบรษิทัรว่มลงทุน (Venture Capital) ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และดงึดดูการร่วมลงทุนผ่านมาตรการต่างๆ
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ทีม่า: สภาปฏริปูแห่งชาติ

ประเดน็ส าคญั
ท่ีต้องขบัเคล่ือน

รายละเอียดการด าเนินงาน

3. การเพิม่โอกาสของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย

3.4 เพิม่สดัส่วนการซื้อสนิคา้และบรกิารของภาครฐั
จาก SMEs

จดัใหม้รีะบบการเชือ่มฐานขอ้มลูการลงทะเบยีน SMEs ระหว่าง สสว. กบัระบบของกรมบญัชกีลางเพือ่ใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
กรมบญัชกีลางก าหนดรวมถงึส่งเสรมิใหห้น่วยงานของรฐัใชส้นิคา้และบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานจาก SMEs มากขึน้

3.5 พฒันาระบบนิเวศของ SMEs ใหม้ี
ผูป้ระกอบการทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว

1) จดัท า Big Data ดา้น SMEs โดยให ้สสว. และภาคเอกชน ผลกัดนัการเชือ่มโยงขอ้มลูดา้น SMEs ของหน่วยงานภาครฐั เพือ่ใหเ้กดิฐานขอ้มลู SMEs กลาง 
โดยท าการจดัการขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากผูป้ระกอบการ SMEs โดยตรง และขอ้มลูทีห่น่วยงานต่าง ๆ รวบรวมไวแ้ลว้

2) การส่งเสรมิ SMEs ใหม้เีครือ่งมอืและช่องทางการตลาดเพือ่ใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนั เช่น
2.1) การสนบัสนุนดา้นซอฟต์แวรเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถลงบญัชไีดอ้ย่างสะดวกและถูกตอ้ง ซึง่จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถทราบสถานะทาง
การเงนิของธุรกจิของตน และสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิต่างๆ ไดง้า่ยขึน้ 
2.2) การสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชุมชน ทัง้ในดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์การเล่าเรือ่งราวของผลติภณัฑ์ การยดือายุและ
พฒันาคุณภาพผลติภณัฑ ์รวมทัง้การคดัเลอืกผูป้ระกอบการทีม่คีณุภาพเพือ่สนบัสนุนการขายผลติภณัฑผ์่านทัง้ช่องทางออนไลน์และพืน้ทีห่น้ารา้นต่างๆ 
โดยให ้สสว. บรูณาการการสนบัสนุนรว่มกบัหน่วยงานของรฐัต่างๆ
2.3) การสนบัสนุนแพลตฟอรม์ออนไลน์เพือ่เผยแพรแ่หลง่ความรูด้า้นวชิาชพีและการประกอบธุรกจิ ซึง่จะสามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการเรียนรูจ้าก
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาอาชพีต่าง ๆ และผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้จดัใหม้หีลกัสตูรการเรยีนรู้ส าหรบัธุรกจิแต่ละ
ประเภทโดยมกีารแบ่งสาขาชุดความรูเ้ฉพาะส าหรบัแต่ละประเภทอาชพีและอุตสาหกรรม รวมถงึจดัใหม้รีะบบประมวลผลและแนะแนวหลกัสตูรการอบรม
ส าหรบัผูป้ระกอบการ โดยพจิารณาจากประวตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

▪ SMEs มคีวามสามารถในการแขง่ขนัและมผีลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศทัง้ประเทศเพิม่สงูขึน้

▪ สง่เสรมิการปรบัตวัและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อแข่งขนัใน
ยุคดจิทิลัของ SMEs

▪ จ านวนวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) ทีม่ศีกัยภาพเพิม่สงูขึน้

▪ สดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของ SMEs ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศทัง้ประเทศ
คดิเป็นรอ้ยละ 42 ในปี 2565

▪ อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยดีจิทิลัอยู่ในกลุ่มอนัดบั 1 
ใน 36 ในปี 2565 โดยสถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(IMD)

▪ อตัราการขยายตวัของมลูค่าเชงิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์อง SMEs เพิม่ขึน้ 1 เท่า ในปี 2565
▪ จ านวนสตารท์อพัทีไ่ดร้บัการร่วมลงทุนในวงเงนิมากกว่า 30 ลา้นบาทขึน้ไปเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 ต่อปี
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ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) เป็นตวัขบัเคลือ่นมลูค่าทางเศรษฐกจิและการสรา้งงานพื้นฐาน 
ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะพลกิโฉมอุตสาหกรรมทีม่อียูเ่ดมิรวมถงึสรา้งสรรคอุ์ตสาหกรรมใหม่ๆ

ทีม่า: Entrepreneurship: Dynamic Briefing. World Economic Forum. (2021).

ผูป้ระกอบการทางสงัคม (Social Entrepreneurship)2

ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate 
Entrepreneurship)3

แหล่งทุนของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Funding)1
การเพิม่ขึน้ของแหล่งเงนิทุนส าหรบัวสิาหกจิเริม่ตน้ (startups) และการ
เกดิขึน้ของแหล่งเงนิทุนรปูแบบใหม่อย่าง crowdfunding platforms

ผูป้ระกอบการมแีนวโน้มด าเนินธุรกจิเพือ่สรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัการแสวงหาก าไรเพิม่มากขึน้

ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละโมเดลธุรกจิสมยัใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่จ าเป็นต้องปรับตัวน าแนวคิดและแนวทางปฏิบัติข อง
ผูป้ระกอบการมาใชเ้พิม่มากขึน้

การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ
(Entrepreneurship Education)

5

ภาครฐั ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยบ่มเพาะ (incubator) และ
หน่วยเร่งการเตบิโตของธุรกจิ (accelerator) ต่างใหค้วามสนใจในการ
สรา้งผูป้ระกอบการรุ่นใหม่

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Megatrends in SMEs Promotion) - Entrepreneurship : Dynamic Briefing (1/3)

การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันานวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญั
ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในเวทเีศรษฐกจิโลกปัจจุบนัซึง่ถูกขบัเคลื่อน
ดว้ยนวตักรรม

ระบบนิเวศผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Ecosystems) 4
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แหล่งทุนของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Funding)

ผูป้ระกอบการทางสงัคม (Social Entrepreneurship)

ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship)

1

2

3

ในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนทีห่ลากหลายและเพ่ิมมากขึน้ อาทิ
• 3F’s – Friends, Family, and Fools
• Accelerators Programs ex. Y Combinator
• บรษิทัร่วมลงทุน (Venture Capital)

• นกัลงทุนอสิระ Angel investors 
• “การระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding)” ex.

เป็นการระดมทุนจากคนจ านวนมากทีไ่มใ่ชธ่นาคารหรอืสถาบนัทางการเงนิ 
เพื่อสนบัสนุนกจิกรรม โครงการ หรอืธุรกจิต่างๆ ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยไดร้บั
ผลตอบแทนต่างกนั โดยขึน้อยู่กบัรปูแบบและวตัถุประสงคข์องผูร้ะดมทุน 

ทีม่า: Entrepreneurship: Dynamic Briefing. World Economic Forum. (2021).

แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของ “ธรุกิจสงัคม (social 
ventures)” ซึง่ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง
ธรุกิจ เช่น การสรา้งผลตอบแทน ควบคู่ไปกบั
เป้าหมายทางด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม

ธุรกจิสงัคมเกดิขึน้ไดด้ว้ยแรงสนบัสนุนจากกลุ่มนักลงทุน “impact investors” และ 
“venture philanthropists” และการเตบิโตของกลุ่มผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคพนัธุใ์หม ่
“conscious consumer”

“ธรุกิจสรา้งคณุประโยชน์เพื่อสงัคม (Benefit Corporations) หรอื “B Corps”
ซึง่มคีวามมุง่หมายทีจ่ะสรา้งผลกระทบเชงิบวกทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ex. 

ในยุคดจิทิลั ธุรกิจขนาดใหญ่มีความจ าเป็นต้อง
ปรบัตวัเพื่อป้องกนัการเสยีโอกาสการเตบิโตใหแ้ก่
ธุรกจิสตาร์ทอพั ซึ่งมจีุดแขง็ด้านความคล่องแคล่ว
ว่องไว (agile) ในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีและ
โมเดลธุรกจิใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้

ดว้ยเหตุนี้ เราจงึเหน็กลยุทธก์ารเตบิโต “Corporate Venturing” หรอื โมเดล 
“Corporate Venture Capital (CVC)” กล่าวคอื บรษิทัหรอืองคก์รขนาดใหญ่จะเขา้ไป
ลงทุนหรอืซือ้หุน้ในกจิการสตารท์อพัหรอืกจิการขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตได้
สงู หรอืมนีวตักรรมและเทคโนโลยทีีช่ว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัได้
ex. 
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ระบบนิเวศผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Ecosystems)

การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship Education)

4

5

ทีม่า: Entrepreneurship: Dynamic Briefing. World Economic Forum. (2021).

การสรา้งผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ทีม่คีวามสามารถ
ในการมองเหน็โอกาสในปัญหา เตม็ใจรบัความเสี่ยง
และไม่กลัวความล้มเหลว ได้กลายมาเป็นวาระ
ส าคญัของการพฒันา “ทุนมนุษย ์(human capital)”

โครงการสรา้งผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในปัจจุบนัให้ความส าคญัใน 3 มิติ
1) การสรา้งทศันคตสิว่นบุคคล ผ่านการน าเสนอบุคคลตน้แบบ (role model)
2) การพฒันาทกัษะและการเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (best practices)
3) การแนะน าเครอืขา่ยนกัลงทุน ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ

ปัจจยัความส าเรจ็ของ Silicon Valley, Tel Aviv และ 
Berlin ในฐานะศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี มาจาก 
การสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการท่ีสมบูรณ์ อนั
ประกอบไปดว้ย
• มหาวทิยาลยั และหอ้งปฏบิตักิารวจิยัสาธารณะ
• แหล่งเงนิทุน (นักลงทุนอสิระ บรษิัทร่วมลงทุน 

บรษิทัขนาดใหญ่ทีล่งทุนในธุรกจิสตารท์อพั)

• ค่านิยมทางสงัคมทีค่วามลม้เหลวเป็นเรื่องทีย่อมรบัได้
• นโยบาย /กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการล้มละลายที่มี

ประสทิธภิาพ
โดยหากมอีงคป์ระกอบใดขาดหายหรอืยงัไม่สมบูรณ์ ภาครฐัสามารถเข้ามาช่วยเติม
เตม็ช่องว่างเหล่าน้ีได้ ในรปูแบบโครงการร่วมลงทุน เงนิอุดหนุนใหแ้ก่หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกจิ โครงการเร่งการเติบโตของธุรกิจ รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดจิทิลั 
เช่น online platform

จ านวนหน่วยเรง่ธรุกิจสตารท์อพั (startup accelerator) ซึง่ใหก้าร
สนบัสนุนดา้นการศกึษา ค าแนะน าแก่ธุรกจิในระยะเริม่ตน้ ในสหรฐัฯ
เพ่ิมขึน้จาก 16 ในปี 2551 เป็น 170 ในปี 2558
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นวตักรรมสงัคม (Social innovation) ขบัเคลือ่นดว้ยเป้าหมาย ความรว่มมอื และความรบัผดิชอบ 
เพือ่พฒันาค าตอบใหม ่ๆ ใหก้บัโจทยปั์ญหาและความทา้ทายของสงัคม

ทีม่า: Social Innovation: Dynamic Briefing. World Economic Forum. (2021)

การเปล่ียนแปลงระบบ (Systems Change)2

การลงทุนในผลลพัธ ์(Impact Investing)3

ความเป็นผูป้ระกอบการท่ีใส่ใจสงัคม 
(Socially-Minded Entrepreneurship)1

ผู้ประกอบการในปัจจุบนัต่างมองหาและพฒันาแนวทางใหม่ ๆ เพื่ อ
เพิม่ภารกจิทางสงัคมใหก้บัธุรกจิ

เพื่อสรา้งผลกระทบในระดบัทีก่วา้งขึน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้งการเปลีย่นแปลงทีค่รอบคลุมทัง้ระบบ

การพฒันาเครื่องมอืทางการเงนิใหม่ ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกให้การ
ลงทุนเพื่อผลลพัธท์างสงัคมทีด่กีว่ามคีวามเป็นไปไดม้ากขึน้

นวตักรรมสงัคมองคก์ร (Corporate Social Innovation) 5
ธุรกจิชัน้น าระดบัโลกหลายแห่งก าลงัเขา้มามบีทบาทส าคัญในการร่วม
พฒันานวตักรรมเพื่อตอบโจทยค์วามทา้ทายของสงัคม

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Megatrends in SMEs Promotion) -
Social Innovation : Dynamic Briefing (1/3)

ภาครฐัสามารถเขา้มามบีทบาทในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุ้นให้
เกิดการพฒันานวัตกรรมสงัคม ผ่านการใช้เครื่องมือทางนโยบายที่
หลากหลาย

บทบาทของภาครฐั (Government Role) 4
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ความเป็นผูป้ระกอบการท่ีใส่ใจสงัคม (Socially-Minded Entrepreneurship)

ความแตกต่างทีส่ าคญัของผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม คอื 
การมุ่งเป้าธุรกจิไปยงักลุ่มประชากรทีถู่กมองขา้มและความ
ตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะปัจจบุนั (Status quo) ด้วย
การสรา้งผลกระทบเชิงบวกขนาดใหญ่ให้กบัสงัคม

การเปล่ียนแปลงระบบ (Systems Change)

การลงทุนในผลลพัธ ์(Impact Investing)

1

2

3

ทีม่า: Social Innovation: Dynamic Briefing. World Economic Forum. (2021).

ธุรกจิเพื่อสงัคมในปัจจบุนัไดน้ าโมเดลธรุกจิทีห่ลากหลายมาปรบัใชแ้ละมเีป้าหมาย
ทีใ่หค้วามส าคญัแตกต่างกนัออกไป อาทิ
• Leveraged Non-Profit ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเงินทุนและทรพัยากรเพื่ อ

สรา้งนวตักรรมทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของสงัคม
• Hybrid Non-Profit ธุรกจิทีแ่บ่งผลก าไรส าหรบัด าเนินกจิกรรมเพือ่สงัคม
• Social Business Venture ธุรกจิแสวงหาก าไรทีส่รา้งผลกระทบใหก้บัสงัคม

แม้ว่าที่ผ่านมาธุรกจิเพื่อสงัคมจะประสบความส าเรจ็ในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวก ความต้องการเร่งด่วนของสงัคมที่
มหาศาล ได้สร้างความจ าเป็นให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปรับ
แนวทางและเป้าหมายไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบ เพื่อให้
เกดิผลลพัธต่์อสงัคมในวงทีก่วา้งขึน้

การเปลีย่นแปลงระบบนัน้ต้องอาศยัวิธีการท่ีครอบคลุม โดยให้ความส าคญักบั
ตัวแสดงที่หลากหลายในระบบนิเวศ เพื่อดึงตัวแสดงเหล่านี้มาท างานร่ วมกัน
เพื่อใหเ้กดิผลลพัธใ์นระดบัทีใ่หญ่ขึน้

ดงันัน้ ทกัษะในอนาคตทีผู่้ประกอบการเชงิสงัคมพงึม ีคอื ทกัษะการสร้างแนว
รว่ม (coalition building) และทกัษะการเจรจาต่อรองเพื่อปฏริปูกฎหมาย หรอื
กฎระเบยีบต่าง ๆ

นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ได้ช่วยขยายฐานนักลงทุน
กลุ่ม Impact Investors ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงนิทุนของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของนวตักรรมที่มี
เป้าหมายเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงใหส้งัคม

ตวัอย่างนวตักรรมทางการเงนิในทีน่ี้ ไดแ้ก่ Blended/Leveraged Finance หรอื
การใชเ้งนิทุนจากภาครฐัหรอืองค์กรการกุศลเป็นตวักระตุ้นการลงทุน ร่วมลงทุน 
และ/หรอืเป็นกลไกลดความเสีย่งในช่วงเริม่ต้นด าเนินกจิการ เพื่อดงึดูดการลงทุน
มลูค่าสงูจากเอกชน

นอกจากนัน้ยงัมกีารพฒันาเครื่องมอืใหม่ ๆ ทีช่่วยใหน้ักลงทุน Impact Investors
สามารถประเมนิผลลพัธ์ทางสงัคมที่จะเกิดจากการลงทุนได้ เช่น ตวัชี้ วดั IRIS 
และ GIIRS Ratings
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บทบาทของภาครฐั (Government Role)

นวตักรรมสงัคมองคก์ร (Corporate Social Innovation)

4

5

ทีม่า: Social Innovation: Dynamic Briefing. World Economic Forum. (2021).

ภาครัฐสามารถเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อนวัตกรรมสังคมได้ ผ่านการ
ออกแบบนโยบายและแรงจงูใจทีม่ปีระสทิธภิาพ การลงทุนใน
ธุรกิจเพื่อสงัคม การเป็นตัวกลางเชื่อมเขา้หาแหล่งเงินทุน
ภาคเอกชน การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น และการให้
ความช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค

ตวัอย่างการสนับสนุนนวตักรรมสงัคมของภาครฐั ได้แก่ Social Impact Bond 
หรอืการลงทุนของภาคเอกชนในพนัธบตัร เพื่อน ารายไดไ้ปใช้ในกจิกรรมพัฒนา
สงัคมแทนกจิการเชงิพาณิชย ์โดยรฐับาลผกูพนัทีจ่ะจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูล้งทุน 
เมื่อกจิกรรมหรอืโครงการถูกประเมนิว่าส าเรจ็ตามเป้าหมาย

นอกจากนัน้รัฐบาลยังสามารถใช้เครื่องมือทางนโยบายอื่น ๆ เช่น การออก
กฎหมายรบัรองสถานะอตัถบริษทั (Benefit Corporation หรอื “B-Corps”)

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ส าคญั ได้แก่ แผนการด ารงชีวิตอย่างยัง่ยืนของยูนิลี
เวอร ์(Unilever Sustainable Living Plan) ซึง่มาพรอ้มกบัเป้าหมายดา้นสงัคม
และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั 3 ขอ้หลกั ไดแ้ก่
1. ปรบัปรุงสขุภาพและความอยู่ดมีสีขุของผูค้นทัว่โลก
2. ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากทัง้การผลติและการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั 
3. เสรมิสรา้งชวีติความเป็นอยู่ ผ่านการสรา้งอาชพีใหผู้ค้นระหว่างที่ธุรกจิเตบิโต

เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของสังคม ภาคธุรกิจจึง
ต้องเพ่ิมเป้าหมายในการขบัเคลื่อนสงัคมควบคู่ไปกบั
การแสวงหาผลก าไร โดยแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบนั
ได้เปลี่ยนจากการจดัโครงการการกุศล หรือกิจกรรม CSR 
ไปสู่การพฒันา corporate social innovation เพื่อแก้
โจทยปั์ญหาสงัคมอย่างยัง่ยืน



ในภาพรวม ธุรกจิขนาดเลก็ทีม่ทีรพัยส์นิหมนุเวยีนไมเ่พยีงพอส าหรบัช าระหนี้สนิจะมจี านวนเพิ่มมากขึน้ถงึรอ้ยละ 19.3
ในขณะทีจ่ านวนของธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ทีอ่าจตกอยูใ่นสถานการณ์ดงักล่าวจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 และรอ้ยละ 
7.2 ตามล าดบั ดงันัน้จึงอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเลก็มีความเปราะบางต่อภาวะการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจอย่างรนุแรง (Economic shock) มากท่ีสดุ

ธรุกิจขนาดเลก็เป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสดุ
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ทีม่า: Industry Horizon. Krungsri Research. (July 2020)

ขนาดเลก็

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

• รา้นอาหาร
• โรงแรม
• การขนส่งทางน ้า
• การขนส่งทางอากาศ
• บรกิารบนัเทงิและสนัทนาการ

• รา้นอาหาร
• บรษิทัทางการเงนิอื่นๆ
• ดลีเลอรร์ถยนต์
• การขนส่งทางน ้า
• การคา้ปลกี

• รา้นอาหาร
• ดลีเลอรร์ถยนต์
• การขนสง่ทางอากาศ
• โรงแรม
• บรกิารบนัเทงิและสนัทนาการ

ภาคธรุกิจท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โควิด-19 จ าแนกตามขนาด



แนวทางการด าเนินการภายใต้ SDGs ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ความเป็นไปได้และความท้าทายในการอาศยัรฐับาลดิจิทลัเพ่ือแก้/บรรเทาปัญหาดงักล่าว (1/2)

56

ประเดน็ด้าน SMEs SDGs’ Goal 8 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าหมายที ่8: สง่เสรมิการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิทีต่่อเนื่อง ครอบคลุม และยัง่ยนื การ
จา้งงานเตม็ที ่มผีลติภาพ และการมงีานที่
เหมาะสมส าหรบัทุกคน (Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic 
growth, full and productive employment 
and decent work for all) 
• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ไดแ้ก่
o 8.2 บรรลุการมผีลติภาพทาง เศรษฐกจิใน

ระดบัทีส่งูขึน้ผ่านการท าใหห้ลากหลาย 
การยกระดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
รวมถงึการมุ่งเน้นในภาคสว่นทีม่มีลูค่าเพิม่
สงูและใชแ้รงงานเขม้ขน้

o 8.3สง่เสรมินโยบายทีมุ่ง่เน้นการพฒันาที่
สนบัสนุนกจิกรรมทีม่ผีลติภาพ การสรา้ง
งานทีส่มควรความเป็นผูป้ระกอบการ 
ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมและสง่เสรมิ
การเกดิและการเตบิโตของวสิาหกจิราย
ย่อยขนาดเลก็และขนาดกลาง ซึง่รวมถงึ
ผ่านทางการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/goals/goal2

• การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานเพือ่อ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึการใหบ้รกิารของภาครฐัในทุกภาค
ส่วนของผูป้ระกอบการ 

• ระบบนิเวศน์ดา้นการคา้และโลจสิตกิส์
แบบ one-stop ทีเ่ชือ่มโยงผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในห่วงโซ่การคา้และโลจสิตกิสท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมาอยู่ใน
แพลตฟอรม์เดยีว 

• ระบบรวมศนูยข์อ้มลูและบรกิารจาก
หน่วยงานดา้น SME ต่างๆ โดย
จดัเตรยีมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูใน
แบบทีง่า่ยต่อการใชง้าน และพรอ้มให้
ผูป้ระกอบการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของผูป้ระกอบการ
▪การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

การพฒันา ONE ID และพฒันาระบบ Single 
Sign On 

การพฒันา One Trade Platform 

การพฒันาระบบบรูณาการขอ้มลูและบรกิารดา้น
SME จุดเดยีวของประเทศ



แนวทางการด าเนินการภายใต้ SDGs ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ประเดน็ด้าน SMEs SDGs’ Goal 9 ความเป็นไปได้ ความท้าทาย

• เป้าหมายที ่9: สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ี
ความทนทาน สง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรม
ทีค่รอบคลุมและยัง่ยนื และสง่เสรมินวตักรรม 
(Build resilient infrastructure, promote 
inclusive and sustainable industrialization 
and foster innovation)
• เป้าประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ไดแ้ก่
o 9.3 เพิม่การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

โดยรวมถงึเครดติในราคาทีส่ามารถจ่ายได้
ใหแ้ก่อุตสาหกรรมและวสิาหกจิขนาดเลก็
โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาและให้
เพิม่การผนวกกลุ่มเหล่านี้ เขา้สู่ห่วงโซ่
มลูค่าและตลาด

o 9.c เพิม่การเขา้ถงึเทคโนโลยดีา้นขอ้มลู
และการสือ่สารและจดัใหม้กีารเขา้ถงึ
อนิเตอรเ์น็ตโดยถว้นหน้าในราคาที่
สามารถจ่ายไดส้ าหรบัประเทศพฒันาน้อย
ทีส่ดุ ภายในปี 2563

ทีม่า: sdgmove.com, https://sdgs.un.org/goals/goal2

• ระบบนิเวศน์ดา้นการคา้และโลจสิตกิส์แบบ 
one-stop ทีเ่ชือ่มโยงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในห่วง
โซ่การคา้และโลจสิตกิสท์ัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมาอยู่ในแพลตฟอรม์เดยีว 

▪การเชื่อมขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การขาดงบประมาณ
▪การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของผูป้ระกอบการ
▪การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

การพฒันา One Trade Platform 

• ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยแีละ
การสือ่สาร เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ผูป้ระกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยแีละ
การสือ่สาร ▪การขาดงบประมาณ

▪การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของผูป้ระกอบการ


