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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560  
นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ปีงบประมาณ 2559 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)             กลุ่ม Start Up 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
สสว. ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล  9  แห่ ง  ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคาร
ออมสิน 

สาระส าคัญของโครงการ : 

(1) อบรมความรู้การประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น โดยองค์ความรู้สมัยใหม่ เช่น 
การจุดประกายความคิดทางธุรกิจ การ
จัดท าแผนธุรกิจด้วย Business Model 
Canvas ก าหนดเป้าหมายมีผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย 

(2) กลั่นกรองผู้ที่ผ่านการอบรมใน
ระดับที่ 1 มาไม่น้อยกว่า 5,000 ราย 
แล้วแยกเป็นกลุ่ มตามสาขาธุ รกิจ  
จากนั้นจะอบรมเชิงลึกเป็นรายสาขา

1) ระดับเบื้องต้น  

>>ด าเนินการอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการด าเนินธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยอบรมไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
10,797 ราย (เป้าหมาย 10,000 ราย) แบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น 2 แนวทาง ดังนี ้

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานธุรกิจเพียงพอ 
(เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) 

กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้พ้ืนฐานธุรกิจเพียงพอ 
(เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง) 

 พื้นฐานธุรกิจ 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินธุรกิจ 
 การสร้าง Business Model Canvas (BMC) 

 การเริ่มต้นท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
 การสร้าง Business Model Canvas (BMC) 

 

2) ระดับแผนธุรกิจ  

>>ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจให้กับผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเบื้องต้น โดยอบรมไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง และมีที่ปรึกษา
ลงพบกับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการแบบ Face to Face ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อราย เพื่อจัดท าแผนธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้ผ่านเข้าสู่ระดับ
แผนธุรกิจทั้งสิ้น 5,415 ราย (เป้าหมาย 5,000 ราย) โดยมีผู้ประกอบการจ านวน 2,024 ราย จัดท าแผนธุรกิจของตนเองเรียบร้อยแล้ว 

3) ระดับผู้ประกอบการใหม่ 

>> พี่เลี้ยงท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจลงพื้นที่เพ่ือวินิจฉัยปัญหาให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับแผนธุรกิจ โดยจะต้องด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3 ช่ัวโมงต่อราย และด าเนินการพัฒนาธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกับผู้ประกอบการ อย่างน้อย 2 ครั้งๆ ละ ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
(เป้าหมาย 3,000 ราย) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเฉพาะรายในระดับผู้ประกอบการใหม่ทั้งสิ้น 421 ราย (เป้าหมาย 3,000 ราย) 
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1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)             กลุ่ม Start Up 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
เฉพาะเรื่อง  และสนับสนุน ผลักดันให้
แต่ละรายมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง  

(3) กลั่นกรองผู้ที่ผ่านการอบรมใน
ระดับที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 3,000 ราย 
แล้วผลักดันให้เข้าสู่ระบบภาษี โดยผู้ที่
ยังไม่เคยจดทะเบียนใดๆ จะผลักดันให้
ไ ปจดทะ เบี ยนพาณิ ชย์  พ าณิ ชย์
อิเลคทรอนิคหรือรวมกลุ่มจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน หรือจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

(4) น าผู้เช่ียวชาญที่มีศักยภาพในการ
วิเคราะห์วินิจฉัยเข้าไปช่วยเหลือและ
พัฒนาปรับปรุง หรือส่งเสริมศักยภาพ
ตามแผนธุรกิจและแผนการวิเคราะห์
วินิจฉัย เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไป
ได้อย่างมีระบบ และเป็นไปตามแผน
ธุรกิจที่ได้จัดท าขึ้น  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร  : 
200,000,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
ม.ค.59 – มี.ค.60 

 

4) ทดสอบตลาด  

>> คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงออกงานแสดงสินค้า (เป้าหมาย 1,500 ราย)  

 
ตารางแสดงประเภท/สาขาท่ีผู้เข้าร่วมโครงการด าเนินการหรือสนใจด าเนินการตามสาขานโยบายรัฐบาล (S-Curve) 

ประเภท/สาขา 
นิสิต/

นักศึกษา 
บุคคลท่ัวไป 

ยังไม่ท าธุรกิจ 

บุคคลทั่วไป 
ท าธุรกิจแล้ว 

ยังไม่ได้จดทะเบียน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

ธุรกิจ 
จดทะเบียน 
ไม่เกิน 3 ปี 

รวมท้ังสิ้น 

ผลิต-FS ยานยนต์สมัยใหม่ 1 8 14 0 19 42 0.8 
ผลิต-FS อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 34 35 0 23 94 1.7 
ผลิต-FS เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 16 303 393 71 109 892 16.5 
ผลิต-FS การแปรรูปอาหาร 36 347 496 132 139 1,150 21.2 
ผลิต-NS หุ่นยนต์ (Robotic) 0 2 3 0 0 5 0.1 
ผลิต-NS การบินและโลจิสติกส์ 0 3 6 0 1 10 0.2 
ผลิต-NS เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ 
0 3 11 2 12 28 0.5 

ผลิต-NS ดิจิตอล (Digital) 7 29 26 0 9 71 1.3 

371 (7%) 

1,453 (27%) 

2,304 (43%) 

363 (6%) 

924 (17%) 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

นิสิต/นักศึกษา 

บุคคลทั่วไปยังไม่ท าธุรกิจ

บุคคลทั่วไปท าธุรกิจแล้วยังไม่ได้จดทะเบียน 

วิสาหกิจชุมชน 

ธุรกิจจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี 

จ านวน (ราย)

สถ
าน

ะผู้
เข

้าร
่วม

โค
รง

กา
ร

การจ าแนกสถานะผู้เข้าร่วมโครงการการจ าแนกสถานะผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับแผนธุรกิจ
ระดับเบื้องต้น



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)        หน้าท่ี 3 จาก 19 
 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)             กลุ่ม Start Up 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ประเภท/สาขา 
นิสิต/

นักศึกษา 
บุคคลท่ัวไป 

ยังไม่ท าธุรกิจ 

บุคคลทั่วไป 
ท าธุรกิจแล้ว 

ยังไม่ได้จดทะเบียน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

ธุรกิจ 
จดทะเบียน 
ไม่เกิน 3 ปี 

รวมท้ังสิ้น 

ผลิต-เดิม ผลิตภัณฑ์จากผ้า/เสื้อผ้า 17 62 133 45 81 338 6.2 
ผลิต-เดิม ผลิตภัณฑ์จากหนัง 2 5 12 1 4 24 0.4 
ผลิต-เดิม ของตกแต่งของท่ีระลึก 6 22 48 15 13 104 1.9 
ผลิต-เดิม เครื่องส าอาง 25 45 76 9 34 189 3.5 
ผลิต-เดิม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

จากสมุนไพร 
17 42 57 24 44 184 3.4 

ผลิต-เดิม ผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน 0 1 16 1 3 21 0.4 
ผลิต-เดิม เครื่องประดับ/แฟชั่น 7 34 43 1 16 101 1.9 
ผลิต-เดิม การผลิตอื่นๆ 45 104 313 33 116 611 11.3 
บริการ-FS การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและ

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
11 23 35 2 15 86 1.6 

บริการ-NS การแพทย์ครบวงจร 0 16 5 0 5 26 0.5 
บริการ-เดมิ บริการสุขภาพ 15 24 52 3 25 119 2.2 
บริการ-เดมิ โรงแรมท่ีพัก 13 27 40 0 22 102 1.9 
บริการ-เดมิ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 48 98 102 9 84 341 6.3 
บริการ-เดมิ บริการน าเข้า/ส่งออก 10 32 43 5 21 111 2.0 
บริการ-เดมิ บริการอื่นๆ 93 189 345 10 129 766 14.1 

รวมทั้งสิ้น 371 1,453 2,304 363 924 5,415 100 
(%) 6.85 26.83 42.55 6.70 17.06   

จากตารางข้างต้น พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการในระดับแผนธุรกิจอยู่ในภาคการผลิต จ านวน 3,864 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.4 และอยู่ในภาค
บริการ จ านวน 1,551 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6  
     การจ าแนกตามสาขานโยบายของรัฐบาล พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกลุ่ม First S-Curve รวม 2,264 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.8                   
กลุ่ม New S-Curve รวม 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6 และสาขาอ่ืนๆ รวม 3,011 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 
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2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)                 กลุ่ม Regular & Strong 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน : บูรณาการท างานร่วมกัน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (3) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย) และ (4) สสว. 

สาระส าคัญของโครงการ : 
(1) คัดเลือกผู้ประกอบการทั่วประเทศและจ าแนกกลุ่มตาม
ประเภท ได้แก่ Super Strong/Strong/Regular  

(2) พัฒนาขีดความสามารถธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่าน
หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถ 4 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการ
จัดการและเครื่องมือมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ การลดต้นทุน
กิจการและการบริหารโลจิสติกส์ การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
และการบริหารทรัพยากรกิจการ การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการตลาดดิจิตอล 

(3) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ อาทิ พัฒนาธุรกิจเชิงลึก โดยท า
การวินิจฉัยและ Coaching เป็นรายกิจการ หรือ พัฒนาด้าน
ตลาดต่างประเทศ ASEAN+6 FTA หรือประเทศ  คู่ค้าใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาล เป็นต้น 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ม.ค.59 – มิ.ย.60 
  

 

ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10,271 ราย ได้มีการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพด้วยตนเอง (Self-assessment) และสามารถ
จ าแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

 Super Strong กลุ่มที่มียอดขายเติบโตมากกว่า 20 % และรายได้ต่อปีมากกว่า 100 ล้านบาท มีจ านวน 1,072 
ราย 

 Strong กลุ่มที่มียอดขายเติบโต 0-20% และรายได้ต่อปี 10-50 ล้านบาท มีจ านวน 1,440 ราย 

 Regular กลุ่มที่มียอดขาย +/- ไม่เกิน 5% มีจ านวน 7,759 ราย 
 จากการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของผู้ประกอบการ พบว่า 57% ต้องการการส่งเสริมการตลาด

และการสร้างแบรนด์  18 % ต้องการต่อยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี(ในสินค้าเกษตร ในการผลิตอาหาร)  15 % 
ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านบัญชี-การเงิน และการบริหารคน และ 10 % ต้องการยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจและผลิตภัณฑ์  

 สสว. ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศแล้วใน 8 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน รัสเซีย ศรีลังกา เกาหลี จีน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และกัมพูชา ผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน 257 ราย และมีมูลค่าการค้า 1,580 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ สสว.ได้สนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารให้เข้าสู่กระบวนการยกระดับมาตรฐาน อย. โดยจัดท า
คูปองตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (OSMEP Voucher) มูลค่า 5,000 บาท ร่วมกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์แล้ว 2,205 ราย 

 ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถ 4 แนวทางปฏิบัติ ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนออนไลน์ 20 หัวข้อ (VDO 
Online Study) โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดสามารถเรียนออนไลน์ได้  

 ด าเนินการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ ช่วยเรื่องการถ่ายภาพสินค้าพร้อมจัดท ารายละเอียดสินค้า เป็นภาษาต่างๆ 
จ านวน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อสนับสนุนให้มีช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ (E- 
marketplace)  มี SME เข้าร่วมแล้วกว่า 300 ราย มีผลิตภัณฑ์กว่า 2,600 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการ 

 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000 รายเข้ารับการวิเคราะห์ธุรกิจจากที่ปรึกษา (Company Visit) และจัดท าแผนการ
พัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะราย โดยผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้าน
ลดต้นทุนการผลิต/มาตรฐาน ด้านการจัดการธุรกิจการเงินและภาษี ด้านเพิ่มช่องทางตลาดในต่างประเทศ  



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)        หน้าท่ี 5 จาก 19 
 

3. 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  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,000,000,000 บาท 

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

 มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 
3,000 ราย 

 คณะท างานกลั่นกรองพิจารณาการให้กู้ยืมเงินฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการ (ตั้งแต่ 
ต.ค. 59 – 14 ก.พ. 60) จ านวน 162 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 117 ราย บุคคลธรรมดา 45 ราย วงเงินอนุมัติรวม 
141,940,000 บาท  

 จ าแนกผู้ประกอบการที่ได้รับสินเช่ือ จ านวน 162 ราย ได้ดังนี ้
 ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 3 ราย วงเงินอนุมัติ 2.88 ล้านบาท 
 ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจเกษตร จ านวน 7 ราย วงเงินอนุมัติ 4.62 ล้านบาท 
 ผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จ านวน 2 ราย วงเงินอนุมัติ 2.00 ล้านบาท 
 ผู้ประกอบการ SME ประเภทอ่ืนๆ จ านวน 150 ราย วงเงินอนุมัติ 132.44 ล้านบาท 

 นอกจากน้ี สสว.ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่  

 ให้ค าแนะน าในการปรับ Business Model เช่น การท าแฟรนไชส์ การขายใน Modern Trade 

 ปรับปรุงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยผ่านโครงการศูนย์ออกแบบของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ช่วยเหลือในการจัดท า Website ขายสินค้า Online 

 เข้ารับการพัฒนาในโครงการต่างๆของ สสว. เช่น อย. , การตลาด 
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4. โครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ SME                กลุ่ม Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
(1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(2) สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สาระส าคัญของโครงการ :  

ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจตัง้แต่ 
3 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางธุรกิจในรอบ 6 เดือนมียอดขาย
หรือก าไรลดลง โดยการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินธุรกิจผ่าน
กระบวนการวินิจฉัยศักยภาพธุรกิจ และจัดท าแผนปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ หรือ แผนฟื้นฟูธุรกิจ  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 630,000,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค 58 – ก.ย. 60 

ผลการด าเนินงาน 

 (1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 8,863 ราย  

 (2) สสว. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 15,258 ราย  
 ผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 24,121 ราย ได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจเพื่อปรับปรุงธุรกิจให้อยู่รอด 
 จ าแนกผู้เข้าร่วมโครงการตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ค้าปลีก-ส่ง  
2.ที่ปรึกษา/วิศวกรรม/ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์  
3.บริการขนส่ง  
4.โรงแรม/ท่องเที่ยว/โรงพยาบาล/บรกิารด้านสขุภาพ 
5.ไอที/ซอฟท์แวร์/คอมพิวเตอร์ 
6.ธุรกิจสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.ธุรกิจศึกษา/ธุรกิจบันเทิง/ประชุม/สมัมนา 
8.โทรคมนาคม 
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4. โครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ SME                กลุ่ม Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ SME ที่เข้าร่วมโครงการ 
 ยอดขายลดเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน 
 ขาดช่องทางการตลาด 
 ขาดสภาพคล่อง, ธนาคารเร่งให้ช าระหนี้ 
 ขาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 

 การด าเนินงานในส่วนของ สสว. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ - คัดกรองวิสาหกิจขนาดย่อมภาคการค้าและบริการ ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้ว 15,258 ราย และผ่านการอบรม พร้อมทั้งประเมินและวินิจฉัยเบื้องต้น (Self-Assessment 
& Diagnose) แล้ว จ านวน 13,169 ราย เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยปัญหาและให้ค าแนะน าเบื้องต้น แล้ว 7,899 ราย และ
มีผู้ประกอบการที่ได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก พร้อมทั้งจัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้าง
หนีแ้ล้ว 3,637 ราย 

 ผู้ประกอบการที่จัดท าแผนปรับโครงสร้างหนี้แล้ว หากต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน สามารถส่งต่อเข้าสู่โครงการ
เงินทุนพลิกฟ้ืนวิสาหกิจขนาดย่อม หรือโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อไปได้ตามเง่ือนไขของ
โครงการ 

 การด าเนินงานในส่วนของ กสอ. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ – คัดกรองวิสาหกิจขนาดย่อมภาคการผลิต ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดแล้ว 8,863 ราย พร้อมทั้งประเมินและวินิจฉัยเบื้องต้น (Self-Assessment & Diagnose) แล้ว จ านวน 
6,504 ราย เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยปัญหาและให้ค าแนะน าเบื้องต้น แล้ว 2,062 ราย และมีผู้ประกอบการที่ไดร้ับการให้
ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก พร้อมท้ังจัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 261 ราย 
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5. โครงการประชารัฐเพ่ือวิสาหกิจชุมชน (3 ปีต่อเนื่อง ปี 59-61)          กลุ่ม Enabling Business 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน : บูรณาการท างานร่วมกัน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ (1) กรมการพัฒนาชุมชน (2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (3) บริษัท การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จ ากัด(มหาชน) 
และ (4) สสว. (5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

สาระส าคัญของโครงการ : 

(1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภาคการเกษตร โดยให้ชุมชนผลิตสินค้าที่
เป็นที่ต้องการของตลาด มีมาตรฐาน รวมถึงมีสถานที่จ าหน่าย
สินค้าถาวร โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือการจัดตั้ง
ร้านค้าและบริหารจัดการในระยะแรก ก่อนส่งต่อให้กับชุมชน
บริหารจัดการด้วยตนเองต่อไป 
(2) การจัดตั้งร้านค้า "ประชารัฐสุขใจ SHOP"เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าของจังหวัด สินค้า 
OTOP และสินค้าชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด จ านวน 148 แห่งทั่วประเทศ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,000,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  

จ านวน 3 ปี ตั้งแต่เดือน ม.ค. 59 – ธ.ค. 61 ดังนี ้
 ปี 2559 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 59 - ธ.ค. 59 
 ปี 2560 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 60 - ธ.ค. 60 
 ปี 2561 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 61 - ธ.ค. 61 

ผลการด าเนินงาน 
 จัดตั้งร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop ในบริเวณสถานีบริการน้ ามัน ปตท.ทั่วประเทศ เป้าหมายจ านวน 148 แห่ง         

(74 จังหวัด) โดยปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการแล้วจ านวน 143 แห่ง (73 จังหวัด) และเตรียมเปิดให้บริการเพิ่มอีก 5 
แห่งในต่างจังหวัด 

 โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมียอดจ าหน่ายสะสมจ านวนทั้งสิ้น 20.562 ล้านบาท (ตั้งแต่ 8 เม.ย. 59 –31 
ม.ค. 60)  

 มีวิสาหกิจชุมชนและ OTOP น าสินค้ามาวางจ าหน่ายในร้านค้าประชารัฐ จ านวน 16,089 ชุมชน 
 ประเภทสินค้าที่น ามาวางจ าหน่ายภายในร้าน “ประชารัฐสุขใจ Shop” แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร คิดเป็น

ร้อยละ 42.63 รองลงมาคือ ของใช้ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 30.83 ของฝาก คิดเป็นร้อยละ 9.30 สินค้าที่ระลึก คิด
เป็นร้อยละ 7.63 ของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.33 และสินค้าเกษตรตามฤดูกาล คิดเป็นร้อยละ 2.28  

 สสว. ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและร้านค้าประชารัฐ ทั้งในรูปแบบ Online ได้แก่ การประสานงาน
เพื่อน าสินค้าจ าหน่ายใน www.lazada.co.th และ Thailand Mall และในรูปแบบ Offline ได้แก่ การน าร้านค้า
ประชารัฐมาจ าหน่ายสินค้าในงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ดังน้ี 
- งาน Smart SME EXPO 2016 (30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59) 
- งาน Thailand Bestbuys 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ (16-25 ธ.ค. 59) 
- ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม (1-23 ธ.ค. 59 และตลอดปี 60) 
- ศูนย์การค้าเซยีร์ รังสติ (17 - 19 ธ.ค. 59) 
- ศูนย์การค้า MBK / Fly Now และอาคารส านักงาน สสว. ช้ัน G  
- งานเกษตรแฟร์ (27 ม.ค. – 4 ก.พ. 60) 

 สสว. จัดหาพื้นที่ให้แก่ร้านค้าประชารัฐเพื่อจ าหน่ายสินค้าภายในอาคารส านักงานในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เริ่ม
ตั้งแต่เดือน ม.ค. 60 มีจ านวน 4 รา้นค้าเข้าจ าหน่ายในอาคารส านักงานของ สสว. ปตท. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และอยู่ระหว่างการประสานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) คาดว่าจะสามารถเข้าจ าหน่ายได้ภายในเดือน มี.ค. 60  
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ปีงบประมาณ 2560 

6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)                 กลุ่ม Start Up 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ภาคีร่วมด าเนินงาน :  
สสว. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อ
การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ .ก .ส . )                       
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย   
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
สาระส าคัญของโครงการ : 
(1) อบรมความรู้การประกอบธุรกิจเบื้องต้น โดย
องค์ความรู้สมัยใหม่ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ 
บัญชี การเงิน ให้กับ SME เป้าหมาย 10,000 ราย 
แบ่งเป็น  
     - SME เกษตร จ านวน 5,000 ราย 
     - SME ทั่วไป จ านวน 5,000 ราย 
(2) อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะการจัดท าแผนธุรกิจ
การเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอกู้เงิน โดยทุก
รายจะมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง เป้าหมาย 5,000 ราย 
(3) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการโดยการน าผู้เช่ียวชาญ   
ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ 
จ านวน 3,000 ราย เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้ า เกษตรด้วยงานวิจัย นวัตกรรม  IT การ

 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สสว. เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  (Start Up) ประจ าปี 

2560 ภายใต้แนวคิด "Smart Farmers go Marketable SMEs" ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไทยให้เป็น

ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ในภาคการเกษตร ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

โดย สสว. ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ดังนี้  

กรมส่งเสรมิการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(วิทยาเขตนครสวรรค์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยั 
อุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

โดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการน าเกษตรกร จ านวน 5,000 ราย และ SME ทั่วไป จ านวน 5,000 รายจากทั่วประเทศ 
มาเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการของตลาด การสนับสนนุ
เกษตรเชิงท่องเที่ยว และการเข้าสู่ตลาด Online ซึ่งมี กสก. และ ธ.ก.ส. คัดสรรเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและต้องการยกระดับ
การประกอบอาชีพของตน มาเข้ารับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยภาคีทั้ง 6 แห่งที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ โดย   
ธ.ก.ส. จะช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตแบบเกษตรรูปแบบใหม่
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยกระบวนการด าเนินงานจะเริ่มจากการปูพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นทางการตลาด การน า IT 
และเทคโนโลยีอื่นๆ มาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการเกษตรด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ การจดทะเบียนกับ อย. และเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย รวมไปถึง
การจัดระบบบริหารงาน และการจัดท าแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงินต่อไป 
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6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)                 กลุ่ม Start Up 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อมูลคา่
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
(4) จัดกิจกรรมด้านการตลาด โดยน าผู้ประกอบการ
พร้อมสินค้า หรือน าสินค้าของผู้ประกอบการ 
จ านวน 1,500 ราย เข้าร่วมงานแสดงหรือจ าหน่าย
สินค้า พร้อมจัดให้มีกิจกรรม Business Matching 
ระหว่าง ผู้ผ่านการบ่มเพาะ กับ สถาบันการเงิน เพื่อ
เป็นการสนับสนุนในการหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่
ผ่านการบ่มเพาะ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 149,000,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค. 59 - ก.ย. 60  

 

 

 
  
 
 
 
 

ภายในงานแถลงข่าวฯ มีการจัดบูธส าหรับตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ในปี 2559 
เกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการในปี 2560 และบูธของหน่วยงานภาคีของ สสว. ภายใต้โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560  
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7. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ (พระดาบส)                        กลุ่ม Regular & Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ภาคีร่วมด าเนินงาน : มูลนิธิพระดาบส  และ สสว. 
สาระส าคัญของโครงการ :  
เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริง และมีศรัทธาในการ
ขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นใน
การประกอบธุรกิจ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาให้
เป็นผู้ ประกอบการ  โดยฝึกอบรมวิชา ชีพทั้ ง
ภ าคทฤษฎี และปฏิ บั ติ ให้ กับศิษย์พระดาบส 
ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
และน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่น เป้าหมาย 250 ราย 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 6,000,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค. 59 - ก.ย. 60  

 จัดกิจกรรมเปดิตัวโครงการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มเป้าหมายโครงการ คือ ผู้ขาดโอกาส ศิษย์พระดาบส ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจท่ัวไป 

โดยมีหลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้ 

(1) ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ 
            - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) 
            - การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
            - การประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
        (2) ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา 

- เสริมสร้างผู้ประกอบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) 
- เสริมสร้างผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- เสริมสร้างผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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8. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)                                        กลุ่ม Regular & Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ภาคีร่วมด าเนินงาน : สสว. 

สาระส าคัญของโครงการ :  
(1) แต่งตั้งคณะท างานโครงการ ด าเนนิการ

ประชาสมัพันธ์ และก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือก
ผู้ประกอบการ SME โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
- กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ เพิ่งเริ่มด าเนิน

ธุรกิจ (Start Up)   
- กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพใน

การตลาด (Rising Star)  
- กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว 

(Turn Around) 
(2) รับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการ

ใน 77 จังหวัด ทั้ง 3 กลุ่มๆ ละไม่น้อยกว่า 1 ราย 
(3) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการSMEs 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ 
- อบรมการพัฒนาธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งให้

ค าปรึกษาในการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
- จัดให้มีการประเมินตนเอง ทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อให้

ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทาง
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ตรงกับ
ความต้องการตามผลการประเมิน 

(4) กิจกรรมด้านการตลาด เช่น การทดสอบตลาด  
จัดงานแสดงสินค้า การเจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 46,000,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค. 59 – ก.ย. 60 

 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 แต่เพิ่มจ านวน SME ที่เข้ารับการพัฒนาจากเดิมจังหวัดละ 3 กิจการ เป็น 6 กิจการ 

ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Rising Star และกลุ่ม Turn Around โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลติ

และสนับสนุนการจ าหน่าย 

 มีก าหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันท่ี 2 มีนาคม 2560  
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9. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SME Scoring)                                                           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) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้า 
(Product Scoring) อาทิ อย. ฮาลาล เป็นต้น  
(2 )  ตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment)  ในเรื่ อง
มาตรฐานสินค้า และส ารวจความต้องการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การยกระดับธุรกิจ หรือพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ 
และพัฒนามาตรฐานสินค้าและสถานประกอบการตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
 (3) ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินโครงการ (Site Visit) ณ สถาน
ประกอบการของ SMEs ที่ผ่านการตรวจประเมินตนเอง (Self 
Assessment) โดยจัดให้มีผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้ค าแนะน า เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐาน เช่น อย. ฮาลาล 
 (4) สนับสนุนการยกระดับส าหรับ SMEs ที่ผ่านการจัดอันดับ
ธุรกิจ ด้านนวัตกรรมและการเพิ่มยอดขาย เช่น Business 
Matching/Road Show/Exhibition เป็นต้น  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 8,000,000 บาท 

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

ผลการด าเนินงาน 

สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ อย., บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ Central Lab, ธนาคาร
เอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 โดยได้จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์มาตรฐาน อย. และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ค าปรึกษาแนะน าเตรียมความพร้อมของกระบวนการ และสถานท่ี
ผลิตให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ทั้งนี้ สสว. สนับสนุนคูปอง OSMEP Voucher มูลค่า 5,000 บาทให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าเครื่องส าอางและสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrition Facts) รวมถึงให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการยื่นขอมาตรฐาน อย. เพื่อ
เป็นการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถขยายตลาดไปยัง Modern Trade และการค้าผ่าน Online   

 มีผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารได้รับความรู้ด้านมาตรฐาน อย. แล้ว 817 ราย โดยอยู่ในพื้นที่น าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม 

ตารางแสดงสถานะความคืบหน้าการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SME 

ผู้ประกอบการสมัครร่วมโครงการและได้รับการอบรมความรู้มาตรฐาน อย. 817 ราย 

รับค าปรึกษาเบื้องต้นและประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment) 587 ราย 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ 210 ราย 

อยู่ระหว่างยื่นขอมาตรฐาน อย.    14 ราย 

*ได้รับมาตรฐาน อย. แล้ว     6 ราย 

หมายเหตุ: *ได้รับมาตรฐาน อย. แล้ว 6 ราย 

(1) หมั่นโถว แม่ล้วน สุธาทิพย์ (4) บริษท ต้ากี่ 1950 จ ากัด 
(2) กลุ่มสมุนไพรสนามจันทร์ (5) บริษัท เฮลธ์คลาส จ ากัด 
(3) บริษัท ขนมแม่เอย-เปี๊ยะ แอนด์พาย (2003) จ ากัด (6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา 
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10. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME                                                                                            กลุ่ม  Strong 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
ภาคีร่วมด าเนินงาน : สสว. 

สาระส าคัญของโครงการ :  

 เพื่ อส่ ง เสริมศักยภาพ สร้ าง เสริมขีด
ความสามารถ และโอกาสทางการค้ า ให้กับ
ผู้ประกอบการ SME โดยให้องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการค้าและการตลาดในปัจจุบันของ
ประเทศคู่ค้าเพื่อสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของตนและ
น าเอาจุดแข็ง -จุดอ่อน ของตนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อช่วยให้สินค้าไทยท าการตลาดได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และยังเป็นการ
สร้างและขยายเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่
มีศักยภาพ 

 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME สนับสนุนการขยายฐานทาง
เศรษฐกิจให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ใน
ตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC สาธารณรัฐประชาชนจีน    
เอเชียตะวันออกกลาง (Middle East) ตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพ เป็นต้น เป้าหมาย 1,500 ราย 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 53,000,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค.59 – ก.ย. 60 

 สสว. น าผู้ประกอบการ SME จ านวน 100 ราย เข้าร่วมงาน Thailand Bestbuys เมื่อวันที่ 16-25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เกิดการเจรจาธุรกิจ 43 คู่ และเกิดมูลค่าการซื้อขาย จ านวน 14.63 ล้านบาท 

 สสว. มีก าหนดการการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ “ไขความลับ 4 เมืองเหนือแดนมังกร SMEs        

รู้ก่อน รวยก่อน” และรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  ในวันอังคารที่                  

21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก 
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11. โครงการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                            กลุ่ม Turn Around 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน :  สสว.ด าเนินการร่วมกับกระทรวงการคลงั 
ธนาคารกรุงไทย และสมาคมธนาคารไทย 

สาระส าคัญของโครงการ :  

(1) ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหามีหนี้ค้าง
ช าระ หรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรืออยู่ระหว่างบังคับคดี 
หรือผู้ประกอบการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พรบ.
ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 หรือประสบปัญหาทาง
การเงินอื่นๆโดยเป็นการช่วยเหลือในลักษณะอุดหนุนหรือ
ร่วมทุน  

(2) ให้ ผู้ ประกอบการได้ปรับปรุ งและพัฒนากิจการให้มี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ 

(3) ในการอุดหนุนจะให้การอุดหนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,000,000,000 บาท 

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

 หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
 ช่วยเหลือ SME ที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง 
 เป็น NPL หรือไม่เป็น NPL ก็ได้ 
 ให้กู้ยืมระยะยาว 10 ปี ปลอดดอกเบี้ยและปลอดเงินต้นใน 3 ปีแรก  
 การร่วมทุนเพื่อให้ SME มีฐานะมั่นคงขึ้น และมีโอกาสที่จะขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น 

  ช่องทางยื่นขอรับการสนับสนุน 
 Rescue Center : ได้รับค าขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก SME แล้ว 2,258 ราย และส่งเรื่องให้ธนาคารที่

เกี่ยวข้องแล้ว 1,163 ราย 
 กองทุนฟื้นฟู : SME ที่ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ 
 Turn Around : SME ที่ผ่านการวินิจฉัยเชิงลึกในโครงการ Turn Around ของ สสว. 

 คณะท างานกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พิจารณาการอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการแล้ว (ตั้งแต่ ม.ค.60 – 17 ก.พ.60) ทั้งสิ้น 62 ราย วงเงินอนุมัติรวม 
52.15 ล้านบาท 
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12. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

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 ดังนี้ 

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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12. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

 ผลการให้บริการของศูนย์บริการ SME ครบวงจร (ยอดการให้บริการสะสมตั้งแต่  1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 
2560) 

จ านวนผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ (สะสม) 
(สมาชิกทีข่ึ้นทะเบียน OSS) 

จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาแนะน า (สะสม) 

 
 2,468  ราย 

 

 
2,687 ราย /3,500 รายการปรึกษา 

 ผู้รับบริการค าปรึกษาแนะน า ใน 20 ด้านบริการ จ าแนกออกได้เป็น  (ข้อมูลเป็นการให้บริการสะสมระหว่าง 1 
มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2560) 

ด้านที่ให้บริการ จ านวนรายการ ด้านที่ให้บริการ จ านวนรายการ 
การบริหารจัดการ 250 การผลิต / คุณภาพ / มาตรฐาน 239 

- การจัดการทั่วไป 
- ด้านแผนธุรกจิ 
- การลงทุน (Feasibility 

Study) 
- การบริหารงานบุคคล 

171 
26 
46 
 
7 

- การผลิต / เทคโนโลยี / 
นวัตกรรม 

- ลดต้นทุน / LEAN / TPM / 
TQM 

- พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 
- ออกแบบบรรจุภณัฑ์ / พัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

84 
 

32 
 

64 
59 

 
การบัญชี / การเงิน 1,669 การตลาด 599 

- การเงิน 
- การหาแหล่งเงินทุน 
- การปรับโครงสร้างหนี ้
- บัญชี / ภาษีอากร 

620 
966 
81 
2 

- การตลาดในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

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

359 
 
2 
2 

225 
11 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)        หน้าท่ี 18 จาก 19 
 

12. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
กฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน ์

20 อื่นๆ 723 

- กฎหมาย / ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
AEC 

- น าเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

16 
 
3 
 
1 

- อื่นๆ 
723 

รวมท้ังสิ้น 2,783 รายการปรึกษา 

 บริการส่งต่อภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้ให้บริการสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2560 

ด้านที่ให้บริการ 
รายละเอียดการส่งต่อ 

หน่วยงาน จ านวน

รายการ 

1. แหล่งเงินทุน ธนาคารออมสิน        2 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(SME BANK) 

60 

 ธนาคารกรุงไทย 5 

 ธนาคารกรุงเทพ 2 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 0 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             76 

 ธนาคารกสิกรไทย 1 

 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 52 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)        หน้าท่ี 19 จาก 19 
 

12. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

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 

230 

รวม 456 
 

 


