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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

 
ส่วนที่ ๑ บทสรปุผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทดา้นความมั่นคงเป็นที่ช่ืน
ชมและได้รับการยอมรบัโดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ 

1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 
2. ประไทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด บทบาทและยอมรับในด้านความมั่นคงของไทย
ในประชาคมระหว่างประเทศ 

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได ้
2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนแม่บท 2. การต่างประเทศ 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

ตัวชี้วัด การต่างประเทศไทบมีเอกภาพ ทำไทยมคีวาม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี

เกียรติภูมิในประชาคมโลก 

สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

แผนย่อย 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

8.1 สร้างความเข้มแขง็ผู้ประกอบการอัจฉริยะ  8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อตอ่การดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการคา้ การ
ลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงทีส่ำคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมรีะบบเศรษฐกิจที่เน้น

นวัตกรรม 

ความสามารถในการแขง่ขันด้านการใช้เครื่องมอืและเทคโนโลยีดิจิทัลดขีึ้น อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวสิาหกิจและผูป้ระกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคลอ้งของนโยบายดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ระดับความสมัพันธ์และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงและนวัตกรรมใน

กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาค ี

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยดีิจิทัล 1 ใน 30 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวสิาหกิจและผูป้ระกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคลอ้งของนโยบายดีขึ้น อยู่ใน
อันดับที่ 12 

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
13 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปน็ประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตรท์างโลจิสติกส์ที่สำคัญ

ของภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มศีักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

เป้าหมาย 5.1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 7.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการสง่เสริมอยา่งมี
ประสิทธิผลจากภาครัฐ 

7.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมสีภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจรญิเติบโดและแข่งขันได้  

ตัวชี้วัด 5.1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ 

7.3.1 จำนวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรายใหม่เข้าถึงมาตรการ/โครงการของ
ภาครัฐและบริการพฒันาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐ ไม่นอ้ยกว่า xx รายตอ่ปีึ 

7.1.1 (3) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิตบิุคคลตอ่จำนวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
7.1.1 (4) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ขยายตัวไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ xx ต่อป ี
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นโยบายรัฐบาล 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ยุทธศาสตร์จดัสรร 1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1.1.6 ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

2.1.24 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  2.1.27 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อตอ่การดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมาย ระดับความสมัพันธ์และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงและนวัตกรรมใน

กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาค ี

1. SME มศีักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
2. ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครือ่งมือและเทคโนโลยีดิจิทลัดีขึ้น 

1. SME มสีภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเจริญเติบโตและแข่งขันได ้
2. อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

ผลสมัฤทธิ์กระทรวง เศรษฐกิจการคา้ของประเทศมีความเขม้แข็ง ขยายตัวอยา่งต่อเนือ่ง และส่งผลดีต่อประชาชน 

ตัวชี้วัด ระดับความสมัพันธ์และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงและนวัตกรรมใน

กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาค ี

1. มูลค่าการค้าทีเ่กิดจาการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2. มูลค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

เป้าหมายการ
ให้บริการ 

3.1 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยทุธศาสตร์กับ
ประเทศคูค่้าสำคญั 

1.2 ผู้ประกอบการได้รบัการพัฒนาและส่งเสรมิเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

2.1 ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น 

ประเด็นเป้าหมาย 
สคพ. 

1. สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงองค์ความรู้
และนวัตกรรม SMEs กบัหน่วยงานด้านการค้า
และการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1. สร้างความร่วมมือและ
เชื่อมโยงองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม SMEs กับหน่วยงาน
ด้านการค้าและการพฒันาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

2. เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูง
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 

1. สร้างความร่วมมือ
และเชือ่มโยงองค์ความรู้
และนวัตกรรม SMEs 

กับหน่วยงานด้านการคา้
และการพัฒนาทั้งใน

ประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. เพิ่มขีดความสามารถ 
SMEs ไทยให้มีศักยภาพ
สูงสามารถแข่งขันได้ใน

อาเซยีน 

3. ผลักดันนโยบาย
ส่งเสรมิ/ลดขอ้จำกัด

และอุปสรรคทางการค้า
ของ SMEs 

4. ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
และการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 1.1 “สร้างเครือขา่ย ขยายการคา้ เชื่อมโยง
การลงทุน หนุนองคค์วามรู้” ของ SMEs ใน

ระดับภูมิภาคผา่นความร่วมมอืต่างๆ 

1.2 สนับสนุนการเข้าถงึการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล/ขา่วสาร
ด้านการค้าระหวา่งประเทศ 
โดยเน้นการเผยแพร่ผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (SMEs 
digital information hub) 

2.1 เป็นกลไกความ
ช่วยเหลือทางการค้า (Aid 
for Trade) เพื่อผลักดัน
ธุรกิจ SMEs ไทยให้เข้าสู่
ห่วงโซ่มูลค่า 

2.2 ให้ความรู้ด้านการค้า
การลงทุนและส่งเสริมการใช้
สิทธิประโยชน์ทางการคา้แก่
ผู้กำหนดนโยบายและ
ผู้ประกอบการ 

1.1 “สร้างเครือขา่ย 
ขยายการคา้ เชื่อมโยง
การลงทุน หนุนองค์

ความรู้” ของ SMEs ใน
ระดับภูมิภาคผา่นความ
ร่วมมอืต่างๆ (สสว. / 
ITC / EXIM Bank) 

2.2 ให้ความรู้ด้าน
การค้าการลงทุนและ
ส่งเสริมการใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางการค้าแก่
ผู้กำหนดนโยบายและ

ผู้ประกอบการ 

3.1 คาดการณ์และ
วิเคราะห์มาตรการด้าน
การค้าและการลงทุนใน
อนาคต : เตรียมพรอ้ม 

รองรับ ป้องกัน 

4.1 นำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 

4.2 พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคลอ้งกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง

กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกิน
ดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสงูขึ้น 
(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร ์

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก 
วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ
ผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ 
“ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉรยิะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด
กระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์
ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ 
พร้อมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่าง
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และหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้างระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ ำเสมอ และการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต้นทุน
การผลิตลง โดยการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน 

๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับ
ศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์ การให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำที่
คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการชำระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชัน และ
ช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มี
มาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับก ารเติบโตของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต 

๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล จึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและ
คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการกำหนดนโยบาย
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทำงานร่วม สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุน
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง 
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๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมัน่คง 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 

ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่กำหนด 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร ์

๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ 
สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 

๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถ
แก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และ
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทำการแลกเปลี่ยนแ ละส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศสำคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจ
และมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป 

๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงใน
ภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดำเนินการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อ
ประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทุกระดับของอนุ
ภูมิภาคแม่น้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สำคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทย ในเวทีความ
มั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสำคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออำนาจ
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แบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความ นิยมวิถีไทย 
สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกช่องทาง 

 
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(๑) ประเดน็ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

(๑.๑) เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
(๑.๒) แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานระบบการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี

ทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการในทุก
ระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนสง่เสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

(๑.๒.๑) แนวทางการพัฒนา 
• สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ  ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ปร ะโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์คว ามรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล 
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุ รกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

• พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้
ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถี
การดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
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• ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการส ามารถ
เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอำน าจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

(๑.๒.๒) เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
 

(๑.๓) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและ
พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 

(๑.๓.๑) แนวทางการพัฒนา 
• สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี ่ยวกับตลาด ภาษา 

วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาด ใหญ่ที่มีศักยภาพ
สำหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทนุที่มีอยู่ 
ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

(๑.๓.๒) เป้าหมาย การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
 

(๑.๔) แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  โดยพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบ บที่รวบรวมข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รว มทั้งสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการดำเนิน
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 

(๑.๓.๑) แนวทางการพัฒนา 
• ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่ง
รวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจ
อย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การ เรียนรู้และให้คำปรึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรท างเทคโนโลยี
ชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

(๑.๓.๒) เป้าหมาย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
 

(๒) ประเดน็ การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
(๒.๑) เป้าหมาย มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
(๒.๒) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การ

ต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

(๒.๒.๑) แนวทางการพัฒนา 
• พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน

การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนำไปใ ช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
สำนึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

• พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการ รู้คิด เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ 

(๒.๒.๒) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย  
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(๓) ประเดน็ การต่างประเทศ 
(๓.๑) เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก 
(๓.๒) แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่าน

มามีส่วนสำคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและต้องเผชิญ
กับการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าในยุคโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะสามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตาม
เป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชียผงาด
ขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาค และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น
หนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  

ในขณะเดียวกัน ไทยต้องแสวงหาโอกาสและลู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกีด
กันทางการค้าที่ยังคงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในบางกรณี โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถและ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางรายได ้

นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปทานอีกด้วย อาทิ การพึ่งพาปิโตรเลียม 
ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มสำคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและในระดับโลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้
เต็มที่ หากไม่ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

(๓.๒.๑) แนวทางการพัฒนา 
• เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและ

การบริการที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจาย

ความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สำคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก  
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• ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคแล ะภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ 
อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการนำเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานแล ะผู้ที ่มี
ความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 

• เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้ง
พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ ความรู้
ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง  

• ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการ
ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และอาหาร ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรั พยากร และการต่อ
ยอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของไทย 

• ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อรองรับความท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจาก
สังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนที่มีศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี 
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่สำคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

• เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(๑) หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

เป้าหมาย 
๗.๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข็งขันได้ 
๗.๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
๗.๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 

(๒) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
เป้าหมาย 

๕.๑ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
 

ส่วนที่ ๓ ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาต ิ
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับ

ทุกคน มุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผ่านการยกระดับผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต โดยการ บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างงาน รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานทาส และการค้า
มนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนภายใน ปี 2573 

เป้าหมายย่อย 8.A เพิ่มการสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงผ่านกรอบการทำงานแบบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Enhanced 
Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries) 
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ส่วนที่ ๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัตริาชการะยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ –๒๕๖๖) 
๔.๑ ภาพรวม 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ด้านการค้าเพ่ือพัฒนา SMEs ไทยสู่อาเซียน 

๔.๑.๒ พันธกิจ 
(๑) สร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา ในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน 
(๒) จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัย ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
(๓) สนับสนนุความร่วมมือ การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 
(๔) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑.๓ ประเด็นเป้าหมาย 
(๑) สร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๒) เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
(๓) ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าของ SMEs 
(๔) ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

๔.๑.๔ กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
กลุ่มเป้าหมายรอง: บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs (Supporting Role)  
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๔.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี 
๔.๒.๑ สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๑) กลยุทธ ์
(๑.๑) “สร้างเครือข่าย ขยายการค้า เชื่อมโยงการลงทุน หนุนองค์ความรู้” ของ SMEs ในระดับภูมิภาคผ่านความร่วมมือต่างๆ 
(๑.๒) สนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล/ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นการเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

 2564 2565 2566 
๑.๑.๑ จำนวนหน่วยงานความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  
ต่างประเทศ 1๒ หน่วยงาน 
ในประเทศ ๓ หน่วยงาน 

ต่างประเทศ 13 หน่วยงาน 
ในประเทศ 4 หน่วยงาน 

ต่างประเทศ 1๔ หน่วยงาน 
ในประเทศ ๕ หน่วยงาน 

๑.๑.๒ จำนวนกิจกรรม/ประชุมความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

- ต่างประเทศ 4 กิจกรรม 
ในประเทศ 3 กิจกรรม 

ต่างประเทศ 4 กิจกรรม 
ในประเทศ 4 กิจกรรม 

๑.๒.๑ จำนวนการเข้าถึงข้อมูล/ข่าวสารทางวิชาการผ่านช่องทางดิจิทัล - 3,500 ครั้ง 4,200 ครั้ง 
๑.๒.๒ จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการเผยแพร่ถึงสมาชิก 

สคพ. 
- 20 เรื่อง 25 เรื่อง 

๑.๒.๓ จำนวนข้อมูลข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการเผยแพร่  
(off-line/ on-line) 

- 50 เรื่อง 50 เรื่อง 

(๓) โครงการสำคัญ 
• โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เวทีว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (ITD International Academic Forum) 
• โครงการ MSME Hackathon EP1: เจาะตลาดจีนตอนใต้ 
• โครงการ ASEAN SME Economic Forum เสียงสะท้อน SME ในการเข้าสู่ระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่เพื่อการส่งออกในภูมิภาคอาเซียน ผ่าน

เวทีสัมมนาวิชาการนานาชาต ิ
• โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) 
• โครงการ BCG Connex : MSME Digital Trade & Marketing Platform 
• โครงการสร้างนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนยุค 5.0  The Smart ASEAN Influencer 5.0  
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๔.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
(๑) กลยุทธ ์

(๑.๑) เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการค้า (Aid for Trade) เพื่อผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า 
(๑.๒) ให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุนและส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้ประกอบการ 

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

 2564 2565 2566 
๒.๑.๑ จำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมกลไกความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ทางด้านการค้า (Aid for Trade) 
- ๑ กิจกรรม 3 กิจกรรม 

๒.๒.๑ จำนวนผู้กำหนดนโยบายและผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้า 

- 60 คน 75 คน 

๒.๒.๒ มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการระหว่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา  - 19๕.๙๓ ล้านบาท 197.89 ล้านบาท 
๒.๒.๓ จำนวนข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าทีไ่ด้จาก 

ผู้กำหนดนโยบาย 
- 1 ข้อเสนอแนะ 3 ข้อเสนอแนะ 

(๓) โครงการสำคัญ 
• โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ : หลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP 
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Intensive Training Course on Trade Negotiations Skills and Commercial 

Diplomacy) 
• โครงการเวทีสาธารณะ (ITD Public Forum) ประเด็นอุบัติใหม่ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• โครงการปฏิบัติการยกระดับ MSMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากความตกลง RCEP (MSMEs to RCEP in Action) 
• โครงการยกระดับการแข่งขันผู ้ประกอบการสตรี SMEs และ MSMEs ไทยสู ่อาเซียน (Leading Women of SHE Economy: the Future 

Globalization of Women Entrepreneurs in ASEAN) 
• โครงการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ (School of Trade and Development) 
• โครงการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความท้าทาย เชื่อมโลจิสติกสก์ารค้าไทย-ลาว-จีน เพื่อยกระดับการแข่งขันของ MSME  
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๔.๒.๓ ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าของ SMEs 

(๑) กลยุทธ ์
(๑.๑) คาดการณ์และวิเคราะห์มาตรการด้านการค้าและการลงทุนในอนาคต : เตรียมพร้อม รองรับ ป้องกัน 
(๑.๒) ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบเพ่ือเสนอนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนา SMEs 

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

 2564 2565 2566 
๓.๑ จำนวนบทวิเคราะห์ด้านการค้าและการลงทุนในอนาคต - ๑ บทความ ๒ บทความ 
๓.๒ ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/ เผยแพร่นำไปใช้

ประโยชน์ 
๒ เรื่อง ๔ เรื่อง ๕ เรื่อง 

(๓) โครงการสำคัญ 
• โครงการศูนย์อนาคตศึกษาและข่าวกรองทางการค้าเพื่อการพัฒนา MSMEs (Market Intelligence and Trade Foresight Center: 

MITFC for MSMEs) 
• โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำดัชนีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเสรีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย UFTARA : 

Utilization of Free Trade Agreement Ranking in Asian (UFTARA Index) 
• แผนงานยกระดับความสามารถการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในประเทศไทยผ่านการใช้ประโยชน์ความตก

ลงการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ 
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๔.๒.๔ ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

(๑) กลยุทธ ์
(๑.๑) นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
(๑.๒) พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีธรรมาภิบาล 

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

 2564 2565 2566 
๔.๑ ความพึงพอใจในการให้บริการของ สคพ. 
 

ร้อยละ ๘๗.๑๑ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ 

๔.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 
 

ร้อยละ ๙๕.๖๔ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ 

(๓) โครงการสำคัญ 
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร: ด้านงบประมาณและบัญช ี
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประชุมและการประชุมทางไกล  ณ สำนักงานใหม่ อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
• โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสัญญาณ ณ สำนักงานใหม่ อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
• โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ (สำหรับทดแทน) 

  



17 

๔.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) เท่ากับ ๑๙๒.๖๙๕๐ ล้านบาท 
• ๒๕๖๕ เท่ากับ ๔๖.๖๕๙๘ ล้านบาท 
• ๒๕๖๖ เท่ากับ ๑๔๖.๐๓๕๕ ล้านบาท 
 

๔.๔ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
๔.๔.๑ ประมาณการรายได้ 

กิจกรรม 2565 ๒๕๖๖ 
1. สนับสนุนจากภายนอก (Sponsorship) 1,500,000.00 1,500,000.00 
2. จัดทำข้อเสนอโครงการทางด้านเทคนิคและด้านราคา เพื่อย่ืนข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อหน่วยงานของรัฐ 
1,500,000.00 

 
๒,๐00,000.00 

 
3. ค่าธรรมเนียมการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนา 500,000.00 ๘00,000.00 

รวมทั้งสิ้น 3,500,000.00 ๔,๓00,000.00 
 

๔.๔.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (ล้านบาท) 
๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง สร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้าน

การค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการ 2565 2566 วงเงินรวม 

งบประมาณแผ่นดิน 1.2340 31.3527 32.5867 

เงินทุนสะสม 
 

0.5000 0.5000 

เงินรายได้ 1.5423 
 

1.5423 

อื่นๆ 
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๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 
แผนปฏิบัติราชการ 2565 2566 วงเงินรวม 

งบประมาณแผ่นดิน 2.0000 17.6581 19.6581 

เงินทุนสะสม 
 

0.5000 0.5000 

เงินรายได้ 0.5900 
 

0.5900 

อื่นๆ 
   

 
๓) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัด และอุปสรรคทางการค้าของ SMEs 

แผนปฏิบัติราชการ 2565 2566 วงเงินรวม 

งบประมาณแผ่นดิน 2.5000 26.3450 28.8450 

เงินทุนสะสม 
   

เงินรายได้ 0.8677 
 

0.8677 

อื่นๆ 
   

 
๔) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการ 2565 2566 วงเงินรวม 

งบประมาณแผ่นดิน 32.2146 61.6797 93.8943 

เงินทุนสะสม 8.7112 8.0000 16.7112 

เงินรายได้ 0.5000 
 

0.5000 

อื่นๆ 
   

 


