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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560  
นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

1. โครงการเงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดย่อม                กลุ่ม Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
(1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(3) สมาคมธนาคารไทย (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และ(5) สสว. 

สาระส าคัญของโครงการ :  

ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่
ด าเนินธุรกิจซึ่งมียอดขายใน 3 ปีที่ผ่านมาลดลงตั้งแต่
ร้อยละ 20 หรือด าเนินธุรกิจแต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยการให้
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย รายละ 1 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 
7 ปี ปลอดเงินต้น 2 ปีแรก  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ม.ค. 59 - ธ.ค. 60 

 คณะท างานกลั่นกรองพิจารณาการให้กู้ยืมเงินฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการ (ตั้งแต่ ต.ค. 59 
– ปัจจุบัน)  แล้วจ านวน 153 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 109 ราย บุคคลทั่วไป 44 ราย วงเงินอนุมัติรวม 134,290,000 บาท 
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2. โครงการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 กลุ่ม Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
(1) ธนาคารกรุงไทย 
(2) สสว.  

สาระส าคัญของโครงการ :  

(1) ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหามี
หนี้ค้างช าระ หรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรืออยู่
ร ะหว่ า งบั งคับคดี  หรื อผู้ ประกอบการที่ เข้ า
กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พรบ.ล้มละลาย (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2559 หรือประสบปัญหาทางการเงินอ่ืนๆ
โดยเป็นการช่วยเหลือในลักษณะอุดหนุนหรือร่วม
ทุน  

(2) ให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและ
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 

(3) ในการอุดหนุนจะให้การอุดหนุนรายละไม่เกิน 1 
ล้านบาท  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ม.ค.60 – ธ.ค.61 

 คณะท างานกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณา
การอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการแล้ว (ตั้งแต่ ม.ค. 60 – ปัจจุบัน) ทั้งสิ้น 41 ราย วงเงินอนุมัติรวม 33.5 ล้านบาท  
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3. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (ยกระดับความสามารถ SMEs ด้วยมาตรฐาน อย.)                        กลุ่ม Regular & Strong 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ภาคีร่วมด าเนินงาน : บูรณาการท างานร่วมกัน ระหว่าง สสว.
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
สมาพันธ์เอสเอ็มอี และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

สาระส าคัญของโครงการ : 
 (1) ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์มาตรฐาน
สินค้า (Product Scoring) อาทิ อย. ฮาลาล เป็นต้น รับสมัคร
และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์และ
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
(2 )  ตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment)  ในเรื่ อง
มาตรฐานสินค้า และส ารวจความต้องการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การยกระดับธุรกิจ หรือพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ 
และพัฒนามาตรฐานสินค้าและสถานประกอบการตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
 (3) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน
โครงการ (Site Visit) ณ สถานประกอบการของ SMEs ที่ผ่าน
การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยจัดให้มี
ผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้ค าแนะน า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้
มาตรฐาน เช่น อย. ฮาลาล 
 (4) สนับสนุนการยกระดับส าหรับ SMEs ที่ผ่านการจัดอันดับ
ธุรกิจ ด้านนวัตกรรมและการเพิ่มยอดขาย เช่น Business 
Matching/Road Show/Exhibition เป็นต้น  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค. 58 – มี.ค. 60 

การด าเนินงานในระยะต่อไป 
 สสว. มีก าหนดแถลงข่าวผลการด าเนินโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs และพิธีมอบเลข

มาตรฐาน อย. ให้แก่ผู้ประกอบการจ านวน 6 ราย ณ โรงแรมแมริออทเอ็กเซ็กคูทีฟอพาร์ทเมนท์ สุขุมวิทพาร์ค 

 สสว.มีก าหนดการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการขอรับมาตรฐาน อย. แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอาง 

(ครั้งท่ี 2) ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560  
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4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)              กลุ่ม Start Up 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
สสว. ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคล 
9 แห่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารออมสิน 
สาระส าคัญของโครงการ : 
(1) อบรมความรู้การประกอบธุรกิจเบื้องต้น โดย
องค์ความรู้สมัยใหม่ เช่น การจัดท าแผนธุรกิจด้วย 
Business Model Canvas  
(2) แยกเป็นกลุ่มตามสาขาธุรกิจ อบรมเชิงลึกเป็น
รายสาขาเฉพาะเรื่องและสนับสนุน ผลักดันให้แต่ละ
รายมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง  
(3) ผลักดันให้เข้าสู่ระบบภาษี โดยผู้ผลักดันให้จด
ทะเบียนพาณิชย์ พาณิชย์อิเลคทรอนิค หรือรวมกลุม่
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือจดทะเบียนนิติ
บุคคล 
(4) น าผู้เ ช่ียวชาญที่เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนา
ปรับปรุง หรือส่งเสริมศักยภาพตามแผนธุรกิจและ
แผนการวิเคราะห์วินิจฉัย  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
ปีงบประมาณ 2559 : ม.ค. 59 – มี.ค. 60 
ปีงบประมาณ 2560 : ต.ค. 59 - ก.ย. 60  

 

 ก านหดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท โดย สสว. ร่วมกับหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
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5. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Enabling Business 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  

บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  ได้แก่               
ศูนย์ด ารงธรรม พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

สาระส าคัญของโครงการ : 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558-2559 โดย
มีสาระส าคัญของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
SMEs เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็ว ณ        
จุดเดียว และเพื่อให้บริการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและ
ประสานงานให้ส่งต่อผู้ประกอบการ  เข้าสู่กระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ 
และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ สสว. ใน
พื้นที่ภูมิภาค 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 

 ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (One Stop-Service Center) ที่เปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี 2559 จ านวน 21 ศูนย์  
 สรุปจ านวนศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ท่ีเปิดด าเนินการแล้ว ท้ังสิ้น 32 ศูนย์ แบ่งตามภาคได้ ดังนี ้

กรุงเทพและปริมณฑล (4) ภาคตะวันออก (5) 
1. กรุงเทพมหานคร (สสว.) 16. ชลบุรี  
2. กรุงเทพมหานคร (ส านักงานใหญ่ ธพว.) 17. สระแก้ว 
3. นนทบุรี 18. ฉะเชิงเทรา 
4. สมุทรปราการ 19. ตราด 

ภาคกลาง (5) 20. จันทบุรี 

5. ลพบุรี ภาคใต้ (4) 
6. สุพรรณบุรี 21. ภูเก็ต 
7. พระนครศรีอยุธยา 22. ปัตตานี 
8. เพชรบุรี 23. สงขลา 
9. นครปฐม 24. สุราษฎร์ธานี 

ภาคเหนือ (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8) 
10. พิษณุโลก 25. มุกดาหาร 
11. เชียงราย 26. หนองคาย 
12. เชียงใหม ่ 27. สกลนคร 
13. นครสวรรค์ 28. ขอนแก่น 

ภาคตะวันตก (2) 29. นครราชสีมา 

14. ตาก 30. อุดรธานี 
15. กาญจนบุรี 31. บุรีรัมย์ 
 32. อุบลราชธานี 
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5. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Enabling Business 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

 ผลการให้บริการของศูนย์บริการ SME ครบวงจร (ยอดการให้บริการสะสมตัง้แต่  1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ ์2560) 
จ านวนผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ (สะสม) 

(สมาชิกทีข่ึ้นทะเบียน OSS) 
จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาแนะน า (สะสม) 

 
 1,949  ราย 

 

 
2,102 ราย / 2,783 รายการปรึกษา 

 ผู้รับบริการค าปรึกษาแนะน า ใน 20 ด้านบริการ จ าแนกออกได้เป็น  (ข้อมูลเป็นการให้บริการสะสมระหว่าง 1 
มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2560) 

ด้านที่ให้บริการ จ านวนรายการ ด้านที่ให้บริการ จ านวนรายการ 
การบริหารจัดการ 195 การผลิต / คุณภาพ / มาตรฐาน 171 

- การจัดการทั่วไป 
- ด้านแผนธุรกจิ 
- การลงทุน (Feasibility 

Study) 
- การบริหารงานบุคคล 

140 
23 
27 
5 

- การผลิต / เทคโนโลยี / 
นวัตกรรม 

- ลดต้นทุน / LEAN / TPM / 
TQM 

- พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 
- ออกแบบบรรจุภณัฑ์ / พัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

46 
32 
56 
37 
 
 

การบัญชี / การเงิน 1,360 การตลาด 537 
- การเงิน 
- การหาแหล่งเงินทุน 
- การปรับโครงสร้างหนี ้
- บัญชี / ภาษีอากร 

534 
760 
65 
1 

- การตลาดในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

- การวิจัยตลาด 
- ค้าปลีก / ค้าส่ง / ค้าชายแดน 
- E-Commerce 
- การสื่อสาร / IT / สารสนเทศ 

311 
2 
1 

214 
9 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2560)        หน้าท่ี 7 จาก 9 
 

5. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Enabling Business 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
กฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน ์

17 อื่นๆ 503 

- กฎหมาย / ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
AEC 

- น าเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

15 
1 
1 

- อื่นๆ 
503 

รวมท้ังสิ้น 2,783 รายการปรึกษา 

 บริการส่งต่อภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้ให้บริการสะสมตั้งแต ่1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2560 

ด้านที่ให้บริการ 
รายละเอียดการส่งต่อ 

หน่วยงาน จ านวน

รายการ 

1. แหล่งเงินทุน ธนาคารออมสิน        2 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(SME BANK) 

55 

 ธนาคารกรุงไทย 5 

 ธนาคารกรุงเทพ 2 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 0 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             61 

 ธนาคารกสิกรไทย 1 

 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 44 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2560)        หน้าท่ี 8 จาก 9 
 

5. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Enabling Business 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 4 

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 

 บริษัทประกันสินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม 11 

 กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 1 

 สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 1 

2. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 6 

3. อื่นๆ เช่น การส่งต่อหน่วยงานราชการทอ้งถิ่น, ศูนย์บ่มเพาะฯ, ศูนยภ์าค, 

พัฒนาชุมชน, เกษตรจังหวัด เป็นต้น 

124 

รวม 322 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันท่ี 23-27 มกราคม 2560)          หน้าท่ี 9 จาก 9 
 

6.โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME             กลุ่ม Regular & Strong 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
- 

สาระส าคัญของโครงการ :  

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ สร้างเสริมขีดความสามารถ และ
โอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME โดยให้
องค์ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าและ
การตลาดในปัจจุบันของประเทศคู่ค้าเพื่อสามารถ
วิเคราะห์ธุรกิจของตนและน าเอาจุดแข็ง-จุดอ่อน ของ
ตนมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อช่วยให้สินค้าไทยท า
การตลาดได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 
และยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายและพันธมิตร
ทางการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งตลาดเดิมและ
ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค.59 – ก.ย. 60 

 สสว. มีก าหนดการการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ “ไขความลับ 4 เมืองเหนือแดนมังกร SMEs รู้ก่อน 
รวยก่อน” และรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก  

  

  
 


