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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560  
นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ปีงบประมาณ 2559 

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  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,000,000,000 บาท 

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

 คณะท างานกลั่นกรองพิจารณาการให้กู้ยืมเงินฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการ (ตั้งแต่ ต.ค. 59 
– 3 มี.ค. 60) จ านวน 185 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 129 ราย บุคคลธรรมดา 56 ราย วงเงินอนุมัติรวม  163,290,000 บาท  

 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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ปีงบประมาณ 2560 

2. 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 ที่ผ่านการวินจิฉัยเชิงลึกในโครงการ Turn Around ของ สสว. 

 คณะท างานกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พิจารณาการอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการแล้ว (ตั้งแต่ ม.ค.60 – 3 มี.ค. 60) ทั้งสิ้น 86 ราย วงเงินอนุมัติรวม 
74.65 ล้านบาท 
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3. 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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3. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

 ผลการให้บริการของศูนย์บริการ SME ครบวงจร (ยอดการให้บริการสะสมตั้งแต่  1 มกราคม – 3 มีนาคม 2560) 
จ านวนผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ (สะสม) 

(สมาชิกทีข่ึ้นทะเบียน OSS) 
จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาแนะน า (สะสม) 

 
 3,491  ราย 

 

 
3,668 ราย / 4,856 รายการปรึกษา 

 ผู้รับบริการค าปรึกษาแนะน า ใน 20 ด้านบริการ จ าแนกออกได้เป็น  (ข้อมูลเป็นการให้บริการสะสมระหว่าง 1 
มกราคม – 3 มีนาคม 2560) 

ด้านที่ให้บริการ จ านวนรายการ ด้านที่ให้บริการ จ านวนรายการ 
การบริหารจัดการ 325 การผลิต / คุณภาพ / มาตรฐาน 454 

- การจัดการทั่วไป 
- ด้านแผนธุรกจิ 
- การลงทุน (Feasibility 

Study) 
- การบริหารงานบุคคล 

224 
41 
50 
10 

- การผลิต / เทคโนโลยี / 
นวัตกรรม 

- ลดต้นทุน / LEAN / TPM / 
TQM 

- พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 
- ออกแบบบรรจุภณัฑ์ / พัฒนา

ผลิตภณัฑ ์

140 
54 
123 
137 

 
 

การบัญชี / การเงิน 2,145 การตลาด 757 
- การเงิน 
- การหาแหล่งเงินทุน 
- การปรับโครงสร้างหนี ้
- บัญชี / ภาษีอากร 

779 
1264 
99 
3 

- การตลาดในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

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

489 
2 
2 

249 
15 
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3. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
กฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน ์

43 อื่นๆ 1,132 

- กฎหมาย / ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
AEC 

- น าเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

28 
14 
1 

- อื่นๆ 
1,132 

รวมท้ังสิ้น 4,856 รายการปรึกษา 

 บริการส่งต่อภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้ให้บริการสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 3 มีนาคม 2560 

ด้านที่ให้บริการ 
รายละเอียดการส่งต่อ 

หน่วยงาน จ านวนรายการ 

1. แหล่งเงินทุน ธนาคารออมสิน        6 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (SME BANK) 

87 

 ธนาคารกรุงไทย 7 

 ธนาคารกรุงเทพ 2 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 0 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             97 

 ธนาคารกสิกรไทย 1 

 ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) 

68 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 4 
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3. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)              กลุ่ม Ecosystem 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 3 

 บริษัทประกันสินเช่ือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม 11 

 กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม 1 

 สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 1 

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) 1 

2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 6 

3. อื่นๆ เช่น การส่งต่อหน่วยงานราชการทอ้งถิ่น, ศูนย์บ่มเพาะฯ, 

ศูนย์ภาค, พัฒนาชุมชน, เกษตรจงัหวัด เป็นต้น 

378 

รวม 674 
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4. โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ SMEs                  กลุ่ม Enabling Business 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน : สสว. ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

สาระส าคัญของโครงการ : 

(1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทาง
การตลาด เพิ่ มขึ้ น ในรูปแบบ Business to Business to 
Customers (B2 B 2C) 
(2 )  เพื่ อ เ ช่ือมโยงการส่ ง เสริมการตลาดระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต กับกลุ่มผู้ให้บริการด้าน
ตลาดออนไลน์ให้ขยายความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ออนไลน์เป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดส าหรับ SME 
(3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ส าหรบั 
SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 140,000,000 บาท 

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

ผลการด าเนินงาน 

 สสว. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SMEs” เมื่อวันท่ีศุกร์ที่ 3 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมแมริออทเอ็กเซ็กคูทีฟอพาร์ทเมนท์ สุขุมวิทพาร์ค โดยมีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ETDA) เป็นหน่วยร่วมด าเนินการ พร้อมด้วยภาคีด้าน E-commerce ต่างๆ เช่น LAZADA, Weloveshopping.com 
และ TARAD.COM เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 โดยโครงการฯ ตั้งเป้าจะน าผู้ประกอบการ จ านวน 65,000 ราย น าสินค้า/บริการไม่ต่ ากว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์
เข้าขายผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน คือ ขั้นแรก สสว.จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าใจ
วิธีการขายสินค้าในระบบ E-commerce และเข้าใจวิธีสร้าง Web page ของตนเองได้ โดยการฝึกอบรมผู้ประกอบการใน
เขต กทม.จะด าเนินการร่วมกับส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กระทรวงพาณิชย์ 

 ขั้นต่อมา สสว.จะหาผู้เช่ียวชาญถ่ายภาพสินค้าและช่วยเขียนค าบรรยายให้โดนใจผู้ซื้อ แล้วจึงน าสินค้าขึ้นขาย
ผ่าน website หรือ market place ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น LAZADA, Weloveshopping และ TARAD.COM เป็นต้น อีกทั้ง
ช่วยท าการโปรโมตในรอบแรกเพื่อให้สินค้าสามารถขายได้จริง นอกจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการดังกล่าวแล้ว 
สสว.จะน าร้านประชารัฐสุขใจ ซึ่งขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนมีอยู่ 143 ร้ านในทุกจังหวัด เข้าสู่ระบบ E-commerce 
ภายใต้ช่ือเว็บ “SMEs Go Online by ประชารัฐ” ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะน าสินค้าเข้าสู่ระบบ E-commerce ใน
โครงการนี้ สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sme.go.th หรือ โทร. 1301 โดยในเบื้องต้นนี้มีเอสเอ็มอีสมัครเข้าร่วม
โครงการแล้ว 1,000 ราย จ านวน 9,578 ผลิตภัณฑ์ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560)         หน้าท่ี 8 จาก 8 
 

 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)                  กลุ่ม Regular & Strong 

รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงานต่อ SME ที่ส าคัญ 

ภาคีร่วมด าเนินงาน : สสว. บูรณาการท างานร่วมกับ 6 
หน่ วยงาน ได้ แก่  (1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (2) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (3) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (4) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (5) สถาบันอาหาร (6) สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศ
ไทย  

สาระส าคัญของโครงการ : 
(1) เพื่อก าหนดกลุ่ม SMEs เป้าหมายโดยการวินิจฉัยธุรกิจ/
Coaching น ามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน 
อันจะน าสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 144,000,000 บาท 

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

 

 สสว. และหน่วยร่วมด าเนินการ มีก าหนดจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวโครงการ ในวันพุธท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า โดยภายในงานมีการจัดแสดงบูธให้บริการจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ จ านวน 15 บูธ และ
กิจกรรมการรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งบริการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นจากที่ปรึกษา 
 และกิจกรรมการเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จาก SME ที่พัฒนาตนเองจนมีความเข้มแข็งและประสบคตวาม
ส าเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน 

 

 


