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ส่วนที่ 1  บทนำ 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ      
ที่ดำเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่    
ผลจากการติดตามและประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ซึ ่ งในกระบวนการของการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์
เชื ่อมโยงกับวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) ที ่ ให้ความสำคัญกับการวางแผน และการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงสร้างของ PDCA ดังนี้ 
 1) Plan คื อ  การวางแผน  >> เป ็ นการกำหนด

เป้าหมายกระบวนการต่ างๆ ที ่ จำ เป ็น
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 

 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน >> ดำเนินการตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ 

 3) Check คือ การตรวจสอบ >> ตรวจติดตาม 
ประเมินผลกระบวนการทำงานว่าเป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 4) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
  

 การวางแผนโครงการช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่ง
แนวคิดหนึ่งในการบริหารโครงการ ได้แก่ วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) คือ แนวคิดการ
พัฒนาการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วงจร PDCA เป็นแนวคิดที่ง่าย
ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปใช้ได้ในเกือบจะทุกกิจกรรม เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่
การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

ความหมายของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ โครงการที่มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลความสำเร็จของงานอันจะทำให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไข 
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และทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การ
ติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) 

 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลตามที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นที่ว่า ได้รับทรัพยากร  (งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์  
บุคลากรและสารสนเทศ ) เพื ่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานครบถ้วนหรือไม่  ได้ปฏิบัติตาม
แผนงานที่กำหนดหรือไม่ ได้ผลตามที่กำหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ การ
ติดตามจะเป็นประโยชน์ในการเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ภายใต้แผนงานให้
ดำเนินการไปตามเป้าหมายจนแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา และทราบถึงปัญหาที่อาจทำให้การ
ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที ไม่ต้อง
รอให้ทราบถึงปัญหาเมื่อการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานค่อนข้างมาก  อันจะนำไปสู่ปัญหาที่ ไม่
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  การ
วางแผน การดำเนินการ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อ
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที ่กำหนดขึ ้น  ซึ ่ งหมายถึงการทำให้ทราบว่าการดำเนินการได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
แผนหรือไม่ 
 การติดตามเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนการประเมินผลอาจจะ
ประเมินเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ ก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ  
 การประเมินผลโครงการสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  เช่น การแบ่งตามจุดมุ่งหมาย 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ
การประเมินผลสรุป  (Summative Evaluation) โดย  1) การประเมินผลความก้าวหน้าเป็นการ
ประเมินผลตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการตลอดไปจนถึงขณะที่กำลังดำเนินงานตามโครงการอยู่ เป็นการ
ประเมินผลในลักษณะ Ex-ante and On-going 2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 

เป็นการประเมินผลหลังจากดำเนินงานตามโครงการได้ เสร็จสิ ้นลงแล้วหรือบางที เรียกว่า  การ
ประ เม ิ นผลกระทบ  (Impact Evaluation) เพ ื ่ อศ ึ กษาผลที ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นจ ากโครงการว ่ า ตร งตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ บุคคลเป้าหมายได้รับผลจากการดำเนินโครงการอย่างไร การประเมินผลสรุปนี้  
ยังสามารถช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุ ดแข็งของโครงการ  ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ  ซึ่งสามารถนำผลไปแก้ไขในการวางแผนโครงการครั้ ง
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ต่อไป  โดยมี แนวทางการติดตามและประเมินผลที ่ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ( Good 

Governance) ได้แก่ 
1. ประสิทธิผล (Effectiveness) >> เป็นการติดตามและประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับ

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) >> เป็นการติดตามและประเมินทรัพยากรที ่ ใช้ เทียบกับ
ผลผลิต 

3. ความโปร่งใส (Transparency) >> เป็นการติดตามการเปิด เผยและเข้ าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ต่อประชาชน 

4. การมีส่วนร่วม (Participation) >> เป็นการติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ว่ามี
ส่วนในการรับรู้  เข้าใจ ให้ความเห็นร่วมกระบวนการตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

5. ความคุ้มค่า >> เป็นการติดตามเพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  

วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด 

2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน  

3. เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

วิธีการติดตามโครงการ 

การติดตามโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ ่ ง สามารถทำได้หลายวิธี  เช่น  เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงานโดยตรง/การสอบถามผู้ บริหารโครงการ หรือให้ผู้บริหารโครงการ
จัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือรายงานผลการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ควบคู่ ไปกับการลงพื้นที่ เพื่อไปสัมภาษณ์ สังเกตการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว  จะนำมาประมวลวิ เคราะห์ เปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่  หากมีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใดจะได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงแก้ ไขกิจกรรมใน
โครงการต่อไป 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

 เนื่องจากการประเมินผลเป็นการแสวงหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการ
วัดผลการดำเนินงาน โดยไม่มี เป้าหมายเพื่อการค้นหาความรู้อย่างการวิจัย แต่จะมุ่ งค้นหาสิ่ งที่
โครงการได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ
ศึกษาระหว่างดำเนินงานนั้นว่ามีปัญหาใดที่ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ซึ่ง
อาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลได้ ดังนี้  

1. การประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนอง
ต่อภารกิจ ความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุ งการปฏิบัติ งานให้ดีข ึ ้ นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือทราบความก้าวหน้า สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค 

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนิน งาน ยกเลิก
โครงการ ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น  

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  

5. การประเมินผลเป็นความรับผิดชอบของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การดำเนิน
โครงการ หรือแผนงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการด้านการ
ส่งเสริม SME 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีฐานะ เป็นเจ้าภาพหลักในการ

จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริม SME มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ด้านการส่งเสริม SME ตามเป้าหมาย ตัวชี ้ว ัด แผนการ
ดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีก่ำหนดไว้ 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

 การรายงานผลเป็นเครื่องมือสำคัญของการบริหารจัดการ การติดตามผลการดำเนินงาน  และการ    
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ว่าเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
หรือไม่ สสว. จึงได้จัดทำระบบติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถรายงานผลความ
คืบหน้าการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบออนไลน์ได้เป็นประจำทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ 
www.data-sme.com ซึ ่ง สสว. เป็นผู ้ต ิดตามการรายงานผลในแต่ละเดือน และรวบรวมข้อมูล เพ่ือ        
จ ัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานรายไตรมาส ส่งสำนักงบประมาณ และรายงานประจำปี          
เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงบประมาณ    
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME เพื่อรับทราบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ
ส่งเสริม SME ต่อไปในอนาคต  

เมื่อหน่วยรับงบประมาณ ได้รับอนุมัติแผนการดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเริ่ม
ดำเนินโครงการแล้ว หน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 1-7 ของทุกเดือน โดยนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ
ติดตามฯ (www.data-sme.com) จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  

  

http://www.data-sme.com/
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

กำหนดส่งงาน รายงาน นำเสนอ 

รายเดือน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- เมื่อพบข้อสังเกตใดๆ หน่วยงาน
เจ้าภาพแจ้งหน่วยรับงบประมาณ
ทราบเพื่อปรับปรุง แก้ไข  

รายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน    
บูรณาการ SME 

- ผู้บริหาร/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

- สำนักงบประมาณ 

รายปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  - รองนายกรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการส่งเสริมฯ 

- สำนักงบประมาณ 

- ผู้บริหาร/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

- หน่วยรับงบประมาณภายใต้แผน
บูรณาการ 

- อ่ืนๆ 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการดำเนินงาน  

การเปิดโครงการ 

 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี หน่วยรับงบประมาณดำเนินการดังนี้  

1) กรอกข้ อมู ล รายละ เอี ยด โคร งการ  ตามแบบฟอร์ ม  สสว . 001  ในระบบติ ดตามและ
ประเมินผล (www.data-sme.com)1  

 
ตัวอย่าง หน้าจอระบบติดตามและประเมินผล  www.data-sme.com 

การรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวอย่าง หน้าจอการรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สสว. 002) 

 
1 สามารถดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.data-sme.com เลือกเมนู “คู่มือ” เลือก “คู่มือการใช้งานแผนงานบูรณา
การ” 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

 

ตัวอย่าง หน้าจอการรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สสว. 002) 

 

ตัวอย่าง หน้าจอการรายงานผลการใช้จ่ายเ งินของกิจกรรม (สสว. 002) 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

 

 
 

 

 
 

ตัวอย่าง หน้าจอการรายงานผลผลิต/ผลลัพธ์ (สสว. 002) 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

2) เมื ่อมีการรายงานผลการดำเนินงานที ่ เกิดขึ ้นจากกิจกรรมภายใต้ โครงการ หน่วย รับ
งบประมาณต้องจัดทำข้อมูลผู้รับบริการ 2 ที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ เกิดขึ้นตามแบบฟอร์มที่
กำหนด และสามารถอัปโหลดรายชื่อผู้รับบริการเข้าในระบบฯ ได้ทันที เมื่อเริ ่มดำเนิน
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต โดยไม่ต้องรอระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 

 

 
ตัวอย่าง หน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 

 
2 ข้อมูลผู้รับบริการ หมายถึง รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ ที่ส่งผลต่อตัวชี้วดัหลักของโครงการ โดยกรอกข้อมูล 

ในตารางข้อมูลผู้รับบริการ (รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.data-sme.com) และอัปโหลดในระบบติดตามฯ ทันทีเมื่อเร่ิมดำเนินกิจกรรม 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

3) ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฯ 
เป็นประจำภายในวันที่  1-7 ของทุกเดือนจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้  หากมีการ
เพิ ่ ม เติม/แก้ ไขข้อมูลผลการดำเนินงานหรือผลการใช้จ่ ายงบประมาณภายหลั งสิ ้นสุด
ระยะเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามฯ แต่ละเดือน แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ    
ส่งอีเมล์ชี้แจงเหตุผลการขอเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลดังกล่าวมายัง  สสว. เพื่อดำเนินการเปิด
ระบบฯ ให้หน่วยรับงบประมาณเพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อพึงระวัง ! 

1) กรณีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผลจะเกิดขึ้น ณ เดือนท้ายของโครงการ  

     หน่วยรับงบประมาณจะต้องระบุรายละเอียดของงานที่ ได้ดำเนินการในแต่ละเดือนอย่าง
ชัดเจน แม้ว่าผลจะยังไม่ เกิดตามแผนที่กำหนดเช่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนหรือกระบวนการ
จัดจ้างที่ปรึกษา/ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  และสรุปผลการประชุมดังกล่าว     
พอสังเขป เป็นต้น  

2) กรณีการรายงานผลการดำเนินงานที่ ไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด  

หากการดำเนินโครงการ เกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่ งผลให้ เกิดความล่าช้า หรือไม่ เป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด ขอให้หน่วยรับงบประมาณระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขให้
ชัดเจน  

3) การนำข้อมูลผู้รับบริการเข้าระบบฯ  

➢ ตรวจสอบหมายเลขสำคัญ ให้มีความถูกต้อง ดังนี้ 
 เลขบัตรประจำตั วประชาชน เลขทะ เบี ยนผู ้ รั บบริ การภาครั ฐ  เลขทะ เบี ยนผู ้ เ ข้ า

โครงการ (เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น)  

 เบอร์โทรศัพท์ ต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบตาม  Digit ของหมายเลขโทรศัพท์  
➢ ตรวจสอบ Format ข้อมูลในตาราง (Excel) ผู้รับบริการให้ถูกต้องก่อนการอัปโหลดทุกครั้ง  

โดยรูปแบบข้อมูลต้องเป็น Text หรือ General เท่านั้น 

➢ ข้อมูลผู้รับบริการต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถติดต่อผู้ เข้าร่วมโครงการได้  
➢ ผู้ เข้ าร่ วมโครงการทุกคนจะต้องมีหมายเลขทะเบียนผู้ รับบริการภาครัฐ  ทั้ งนี้  ผู้ เข้ าร่ วม

โครงการที่มาจากสถานประกอบการเดียวกัน จะมีหมายเลขทะเบียนผู้ รับบริการภาครัฐที่
เหมือนกันได้  

➢ ผู้ เข้ าร่ วมโครงการทุกคนจะต้องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ ไม่ซ้ ำกันในแต่ละ
โครงการ  ทั ้ งนี ้  หากผู ้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ เข้ าร่ วมกิ จกรรมหลายโครงการ  จะมี เลขบัตร
ประจำตัวประชาชนซ้ำกันได้ในโครงการต่างกันเท่านั้น  
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การรายงานผลประจำปีงบประมาณ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ เกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สิ ้นสุด ณ 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น 
รวมถึงภาระผูกพันรอการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และนำส่งให้ เจ้าภาพอย่างเป็นทางการ 
ภายใน 15 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1) นำส่ งผลการดำ เน ิ น งาน /ผลการ เบิ กจ ่ า ยงบประมาณ อย่ า ง เป ็ นทา งการ  
ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

- แบบฟอร์ม สสว.001 สสว.002/1 สสว.002/2 และ สสว.002/3  ณ เดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณ (30 กันยายน) โดยสามารถสั่งพิมพ์รายงานดังกล่าวจากระบบติดตามฯ 
และให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนาม 

- สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมนำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
PDF และ Word/Excel ให้กับเจ้าภาพ 

- รายชื่อผู้รับบริการ 3 ให้หน่วยรับงบประมาณสำเนาข้อมูลไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ Excel ให้กับเจ้าภาพ พร้อมอัปโหลดไฟล์ในระบบติดตามฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

- รายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจ4 (สามารถพิมพ์จากระบบติดตามฯ)  
2) หลังจากได้ปิดโครงการแล้ว  ให้สแกนเอกสารที ่ เ กี ่ ยวข้องอัปโหลดในระบบ

ติดตามฯ พร้อมแนบไฟล์สรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์  PDF และ Word/Excel เพื่ อให้
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

 

 
3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับบริการ จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) ผู้รับบริการที่เป็นผู้ประกอบการ SME ผู้รับบริการที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
ภาคผนวก ข 

4 รายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มหรือพิมพ์เอกสารได้จากระบบติดตามฯ www.data-sme.com  
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ส่วนที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ 

 การบริหารงานหน่วยรับงบประมาณ ต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME พร้อมกับการติดตามและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งตัวชี้วัดของแผนบูรณาการหรือหน่วยงานจะสะท้อนถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นในแต่ละปี และเชื่อมโยงกับการกำหนดค่าเป้าหมายของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อใช้
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ หรือหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน  

 ดั งนั ้น  การรายงานผลฯ ของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ แผนบูรณาการ  จึ ง เป็น
เครื่องมือให้หน่วยงานเจ้ าภาพ (สสว. ) สามารถกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูสถานะการรายงาน 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการรายงานผลในระบบฯ ความสม่ำเสมอในการรายงานผล 
รวมถึ ง เ ร่ ง รั ดการดำ เนินงานและการใช้จ่ ายงบประมาณให้ เป็น ไปอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่ งส่ งผลถึงภาพรวมการพัฒนา SME ของประเทศ 
ต่อไป 

ช่องทางการติดตามสถานะและผลการดำเนินโครงการ   
 ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ผู้บริหารโครงการสามารถเข้าได้  
2 วิธี ดังนี้ 
 1) การเข้าใช้งานผ่าน Username และ Password ของผู้บริหารโครงการ 

  ผู้ ใช้ งานสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ได้ที่  www.data-sme.com เลือก 
“Login/Register” จากนั้น เลือก “ลงทะเบียน” และกรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเพื่อใช้
งานให้ครบถ้วน จากนั้น เลือก “ยืนยันการลงทะเบียน”  

  เม ื ่อลงทะเบียนเร ียบร ้อยแล้ว สามารถเข ้าใช ้งานด้วย Username และ Password             
ที่ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยรับงบประมาณที่บริหารโครงการ รวมถึงติดตามสถานะการ
รายงานผล  
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ตัวอย่าง การลงทะเบียนระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 ตัวอย่าง การลงทะเบียนระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 
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           ตัวอย่าง หน้าจอการเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password     

      

 2) การเข้าใช้งานผ่านหน้า Dashboard ในสถานะผู้ใช้งานทั่วไป 

  ผู ้ บริหารสามารถเข้ า ใช้ งาน ในสถานะ “ผู ้ ใช้ ง านทั ่ ว ไป” เพื ่ อติดตามผลการ
ดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ในภาพรวมและรายโครงการ 

 

 

ตัวอย่าง หน้าผู้ ใ ช้งานทั่วไป “งบบูรณาการ”  
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   ตัวอย่าง หน้าผู้ ใ ช้งานทั่วไป “งบบูรณาการ” 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง หน้าจอผู้ ใ ช้งานทั่วไป “ผู้รับบริการ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



คู่มือการตดิตามและรายงานผล ภายใต้แผนงานบูรณาการ SME   17 | ห น้ า  

ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

ส่วนที่  5  แผนผังการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผน
บูรณาการ 

 

 

 

 

แผนผังการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ

  ายติดตามและประเมินผล สสว 
หน่วยด าเนินงาน
               

จัดสรรงบประมาณ)

ผอ สสว  
ผู้บริหาร 
สสว  
ส านัก

งบประมาณ

รองนายก
รั มนตรี

คณะกรรม
การ

ส่งเสริม  
คณะอนุ
ติดตาม 

วางแผน และจัดท ารายละเอียดการติดตามและประเมินผล  5 วัน)

จัดท าหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณเสนอตามสายงานบังคับ
บัญชา ส่งไปยังหน่วยงานที่เก ี่ยวข้องเพ่ือให้น าส ่งรายละเอียด

โครงการ        

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการให้หน่วยร่วมด าเนินการและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ          

ศึกษานโยบายโดยการสัมภาษณ์ผู้ท ี่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร และ
ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยร่วม  7 วัน)

จัดอบรมการใช้งานระบบติดตามประเมินผล data sme (1วัน)

จัดท าหนังส ือแจ้งให้หน่วยร่วมด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
รายเดือนและในเดือน ก.ย.ให้ print และลงนาม โดยส่งเจ้าภาพ

อย่างเป็นทางการ  4 วัน)
รับทราบ

ลงพื้นที่ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ส าหรับการประเมินผลโครงการ และข้อมูลโครงการในปีปัจจุบันเพื่อ
วางแผนการติดตามการด าเนินงาน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ   -        

ลงพื้นที่เก ็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ในปี ที่ผ่านมาเพื่อประเมินผล           

ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงาน on going ณ สถานที่จัดกิจกรรมของ
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ    -        

จัดประชุม Focus group พื้นที่ กทม. และ ต่างจังหวัด          

กรอกข้อมูลผล
การด าเนินงาน
รายเดือนใน
ระบบ data 

sme 
          

บูรณาการ002) 
ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดไป 

กรอกข้อมูล
ผลลัพธ์มูลค่า

เศรษฐกิจ ข้อมูล
ผู้รับบริการ 
ได้ตลอด

ทุกวันที่  -                                data sme 
มาประมวลผล        

จัดท ารายงานรายไตรมาส เสนอตามสายงานบังคับบัญชา น าส่งถึง
ส านักงบประมาณ ภายใน 1  วันหลังสิ้นไตรมาส        รับทราบ

จัดท ารายงานสิ้นปีงบประมาณ                             
สายงานบังคับบัญชา น าส่งถึงรองนายกรัฐมนตรีและส านัก
งบประมาณ ภายใน    วันหลังสิ้นปีงบประมาณ         

รับทราบ รับทราบ

จัดสัมมนาเผยเพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ให้หน่วย
ร่วมด าเนินงาน และหน่ายงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็น          

ติดตามผลสัมฤทธิ์ หลังเสร็จสิ้นโครงการ ประจ าปีงบประมาณ เพื่อ
รายงานผลหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส าหรับการน าไปใช้ร่วมในการ

พิจารณางบประมาณในปีต่อไป 
                               

จัดส่ง
รายละเอียด
โครงการทาง 

อีเมล์ และน าเข้า
รายละเอียด

โครงการ พร้อม
วางแผนการ

ด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ในระบบ data 
sme

รับทราบ
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

ส่วนที่ 6  ปฏิทินประจำปี การติดตามและประเมินผล สำหรับโครงการภายใต้แผน
บูรณาการ 

 

เดือน ปี รายละเอียด / กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. วางแผน และจดัท ารายละเอยีดการติดตามและประเมินผล สสว. 
พ.ย. ส่งหนงัสือขอรายละเอียดโครงการ สสว. 

พ.ย.-ธ.ค. หน่วยด าเนินงานจดัส่งรายละเอยีดโครงการทาง อีเมล์ และน าเข้ารายละเอียดโครงการ 
พร้อมวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ในระบบติดตามฯ ผ่าน 
www.data-sme.com 

หน่วยร่วม 

ม.ค.  สสว. ร่วมกบัท่ีปรึกษา ศกึษานโยบายโดยการสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร 
และผู้ รับผิดชอบโครงการของหน่วยร่วม เป็นต้น 

สสว./ ท่ีปรึกษา 

ม.ค. อบรมการใช้ระบบตดิตามฯ ผ่าน www.data-sme.com สสว./ ท่ีปรึกษา/หน่วยร่วม 

ม.ค. ประชมุชีแ้จงแนวทางการติดตามและประเมินผล และแนวทางการเก็บข้อมลู ร่วมกบัท่ี
ปรึกษา 

สสว./ ที่ปรึกษา/หน่วยร่วม 

ธ.ค.-ก.ย. น าเข้าผลการด าเนินงานและผลการใช้จา่ยเงินรายเดือน ระหว่างวนัท่ี 1-7 ของทกุเดือน 
รวมถงึน าเข้าข้อมลูผู้ รับบริการ ผ่านระบบติดตามฯ www.data-sme.com 

หน่วยร่วม 

ม.ค.-เม.ย.     ออกรายงานผลการด าเนินงาน และผลการใช้จา่ยงบประมาณ รวมถึงรายงานความ
คืบหน้าโครงการ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแก้ไข รายไตรมาส ภายใน 15 วนั หลงัสิน้ไตร
มาส เพื่อน าเสนอส านกังบประมาณ และผู้บริหาร หน่วยงานใน สสว. ที่เก่ียวข้อง 

สสว. 

ก.พ.- มี.ค. สสว.ร่วมกบัท่ีปรึกษาลงพืน้ท่ีส ารวจ และจดัเก็บข้อมลูผลการด าเนนิงานในปีที่ผ่านมา
ส าหรับการประเมินผลโครงการ และข้อมลูโครงการในปีปัจจบุนัเพื่อวางแผนการ
ติดตามการด าเนินงาน จากหน่วยงานผู้ รับผิดชอบโครงการ 

สสว./ ท่ีปรึกษา 

ก.พ.-เม.ย. สสว. ร่วมกบัท่ีปรึกษาลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลูความคดิเห็นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการในปีก่อนหน้าเพื่อประเมนิผล 

สสว./ ที่ปรึกษา 

เม.ย.-ก.ค. สสว. ร่วมกบัท่ีปรึกษาลงพืน้ท่ีตดิตามการด าเนินงาน on going ณ สถานท่ีจดักจิกรรม
ของโครการ ประจ าปีงบประมาณ 

สสว./ ท่ีปรึกษา 

พ.ค.-มิ.ย. สสว. ร่วมกบัท่ีปรึกษาจดัประชมุ Focus group พืน้ท่ี กทม. และ ต่างจงัหวดั สสว./ ท่ีปรึกษา 

ส.ค. จดัสมัมนาเผยเพร่ผลการประเมนิโครงการส่งเสริม SME ให้หน่วยร่วมด าเนินงาน และ
หน่ายงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 

สสว/ ที่ปรึกษา 

ต.ค.-พ.ย. ออกรายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินประจ าปี รวมถึงปัญหา
อปุสรรค ข้อเสนอแนะ ภายใน 45 วนั หลงัสิน้ปีงบประมาณ เสนอ รองนากยก /ส านกั
งบประมาณ /ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สสว. 

ต.ค.-ธ.ค. ติดตามผลสมัฤทธ์ิ หลงัเสร็จสิน้โครงการ ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือรายงานผล
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับการน าไปใช้ร่วมในการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป 

สสว. 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  

ส่วนที่ 7  รายชื่อผู้ประสานงานติดตามการดำเนินโครงการ 

  ายติดตามและประเมินผล 

นางพิมลภา  สุวพานิช ผู้อำนวยการฝ่าย      เบอร์ต่อ 327  

ส่วนติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs   

1. นางบุญญารัศมิ์ บุญอาจ หัวหน้าส่วน และ รก.รอง ผอ.ฝตป. เบอร์ต่อ 3116 

2. นางสาวภัทรา สุขเจริญ นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ เบอร์ต่อ 31   

3. นางสาวพัชรพัชร์ พ่ึงโพธิ์ นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ เบอร์ต่อ 3160 

4. นางสาวยุพาพร ศรีสะอาด นักวิชาการ SMEs   เบอร์ต่อ 3271 



 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 



ภาคผนวก ก 

กฎหมาย กฎระเบียบ ทีเ่กี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

ตามแผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

➢ ปฏิทินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (สำนักงบประมาณ) 
➢ ระบบการติดตามและประเมินผล ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (สำนักงบประมาณ) 
➢ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

(สำนักงบประมาณ) 
➢ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน

จัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (สำนักงบประมาณ) 
➢ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี ้ผ ูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่           

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สำนักงบประมาณ) 
➢ ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร

ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
(สำนักงบประมาณ) 

➢ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประกาศ ณ วันที ่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2 562    
(สำนักงบประมาณ) 

➢ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (สำนักงบประมาณ) 

 

 

 

 

 



กระบวนการ เดือน ขั้นตอนและกิจกรรม
ส.ค. - ก.ย. - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เสนอแนะปรับปรุงแนวทาง 

หลักเกณฑ์และวธิกีารติดตามและประเมินผล
ก.ย. - ส านักงบประมาณเวยีนแจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์และวธิกีารติดตามและประเมินผล ให้หน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ 

ทราบและด าเนินการ

ก.ย. - ต.ค. - หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ทบทวนและปรบัปรงุผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน หรือเป้าหมายการให้บริการจังหวดั/กลุ่มจังหวดั หรือเป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน ผลผลิต/

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดัผลส าเร็จ ในปีทีข่อต้ังงบประมาณ 

ต.ค. - ธ.ค. - หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ด าเนินการตามข้อ (1) - (5) และส่งส านักงบประมาณ พร้อมค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี
(1) ศึกษาวเิคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) วเิคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) วเิคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ตลอดจนความพร้อมของโครงการ 
(4) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีทีข่อต้ังงบประมาณ 
(5) จัดท าเอกสารอืน่ใดตามทีส่ านักงบประมาณก าหนด

พ.ย. - หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ส่งผลการทบทวนและปรบัปรงุผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน หรือเป้าหมายการให้บริการจังหวดั/กลุ่มจังหวดั หรือเป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วดัผลส าเร็จ ในปีทีข่อต้ังงบประมาณให้ส านักงบประมาณ

ก.ย. - หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณถัดไป
ให้ส านักงบประมาณเห็นชอบ
- หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดส่งรายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายและการโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร ของงบประมาณปีปัจจุบัน ให้ส านักงบประมาณภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากส านักงบประมาณ/

วนัทีไ่ด้มีการปรับแผน หรือวนัทีม่ีการโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร

- หน่วยรับงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จัดส่งรายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงบประมาณ ภายใน 15 วนันับแต่วนัส้ินไตรมาสและวนัทีก่ารใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
- หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละไตรมาส 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัส้ินไตรมาส (ภายใน 15 ม.ค. , 15 เม.ย. , และ 15 ก.ค.)

- คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละไตรมาส พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ
- ส านักงบประมาณจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข กรณีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณหรือแผนงานบูรณาการใด 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วดัทีก่ าหนด เพือ่ให้หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีหน้าทีก่ ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน
บูรณาการ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเพือ่ทราบ และในกรณีทีห่น่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการไม่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักงบประมาณจะรายงานคณะรัฐมนตรี เพือ่ส่ังการตามทีเ่ห็นสมควร

ก.พ. พ.ค.

 ส.ค.

- ส านักงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณและแผนงานบูรณาการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 45 วนั 
นับแต่วนัส้ินไตรมาส
- หน่วยรับงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใน 15 วนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ พร้อมทัง้รายงานปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพือ่เสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ
รัฐมนตรีทีก่ ากับดูแล หรือผู้ทีค่ณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับแผนงานบูรณาการ และแจ้งส านักงบประมาณทราบ เพือ่ส านักงบประมาณรายงานคณะรัฐมนตรี

- ส านักงบประมาณรวบรวมรายงาน (1) รายงานการโอนงบประมาณแผนงานบูรณาการ (2) รายงานการโอนงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ (3) รายงานการโอน
งบประมาณรายจ่ายงบกลางระหวา่งรายการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่รายงานต่อรัฐสภา ภายใน 30 วนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ

พ.ย. - หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดท ารายงานประจ าปีทีแ่สดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายซ่ึงรวมถึงผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งส านักงบประมาณภายใน 45 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
(ภายใน 15 พ.ย.)

 ธ.ค. - ส านักงบประมาณรวบรวมรายงาน (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณซ่ึงรวมถึงผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (3) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายและการโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร เสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทัง้เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งบประมาณรายจ่ายภายใน 90 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณกา
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ระเบียบ 

ว่าดว้ยการก่อหนี้ผกูพันข้ามปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบส าหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพัน  

ข้ามปีงบประมาณ  เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2561  

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และค าสั่งอื่นใดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว   
ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นรายการครุภัณฑ์  ที่ดิน  หรือสิ่งก่อสร้าง  ให้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ด าเนินการแล้วต่อส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนท าสัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน  เว้นแต่เป็นรายการที่ส านักงบประมาณได้เคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา  

ไว้แล้ว   
(2) ในกรณีที่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันซึ่งเป็นรายจ่ายประจ าในงบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน

หรืองบรายจ่ายอื่น  ให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด  รวมทั้งกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ  โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 

ข้อ 5 การเสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามข้อ  4  ส าหรับ
รายการครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด  ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
รายละเอียดประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

(1) รายการครุภัณฑ์แต่ละรายการ  ให้ระบุราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ 

ที่ก าหนดไว้ 

้หนา   ๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(2) รายการที่ดิน  ให้ระบุราคากลางที่ก าหนดไว้  เนื้อที่ของที่ดินและแผนผังสังเขปของที่ดิน 

แต่ละรายการ  จังหวัด  อ าเภอ  และต าบล  ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่ีดิน  รวมทั้งราคากลางของที่ดินซึ่งกรมทีด่นิ
เป็นผู้ประมาณการ  ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในบริเวณและเวลาใกล้เคียง   และราคาที่ดิน 

ซึ่งทางราชการประเมินเพื่อเสียภาษี 
(3) รายการก่อสร้าง  ให้ระบุประเภทของสิ่งก่อสร้าง  ราคากลางที่ก าหนดไว้  แบบรูปและ

รายการก่อสร้าง  หรือรายละเอียดอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของส านักงบประมาณ   
เช่น  ขนาด  หรือเนื้อที่ของอาคารที่จะก่อสร้าง  เว้นแต่สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ  เป็นสิ่งก่อสร้างที่ส านัก
งบประมาณได้ก าหนดแบบแปลนมาตรฐานขึ้นไว้  หรือหน่วยรับงบประมาณได้ก าหนดแบบแปลนมาตรฐาน  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว   ไม่ต้องส่งแบบรูปและรายการก่อสร้างให้ 
ส านักงบประมาณ 

ข้อ 6 เมื่อได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาจากส านักงบประมาณแล้ว   
ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามวงเงินและรายละเอียดที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด 

วงเงินและรายละเอียดที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมิได้   
เว้นแต่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

ข้อ 7 ในกรณีที่มีความจ าเปน็ตอ้งเปลี่ยนแปลงรายการ  วงเงิน  ระยะเวลา  หรือรายละเอยีด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณ
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ 

(2) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  ให้เสนอขออนุมัติ 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  และรายงานส านักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

(3) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ   
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
ให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย   ทั้งนี้   
การขอเพ่ิมวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน 

้หนา   ๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ให้ส านักงบประมาณก าหนดหลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันตาม  (1)  รวมทั้งการบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับรายการ 

ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 8 การขออนุมัติเงินจัดสรรและการใช้รายจ่ายตามระเบียบนี้   ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลม 

ข้อ 9 ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

เดชาภวิัฒน์  ณ  สงขลา 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
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ระเบียบ 

ว่าดว้ยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   
และงบประมาณรายจ่ายบคุลากรระหว่างหนว่ยรบังบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

เ พ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  และงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หรืองบประมาณ
รายจ่ายที่หมดความจ าเป็น  ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน  หรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้   

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการ

ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่ายบุคลากร”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงาน
บุคลากรภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

“ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  หรือมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับแผนงาน
บูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ 

“หน่วยงานเจ้าภาพ”  หมายความว่า  หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับหน่วยรับ
งบประมาณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 

(๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการหรืองบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับ
งบประมาณใด  จะโอนไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดียวกันหรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือ 

ก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ  

จากส านักงบประมาณ   
งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายหรือด าเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้ว  และยังไม่ได้น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ด้วย 

ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจก าหนด  

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณภายใต้ระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็น  กับให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
 

 

ข้อ ๗ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ  ให้ส านักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในกรณีตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๕  ให้ส านักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณทราบและตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว 

ข้อ ๘ เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงบประมาณตามข้อ  ๗  ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีงบประมาณที่ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ให้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เห็นว่า
งบประมาณรายการใดยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป  ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานนั้นด้วย  
และให้หน่วยรับงบประมาณส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย  ทั้งนี้  หากหน่วยงานเจ้าภาพเห็นควรให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้  ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งด าเนินการตามแผน  

การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป  แต่หากเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่าย
งบประมาณ  เพ่ือน างบประมาณโอนไปให้หน่วยงานอื่น  ให้หน่วยงานเจ้าภาพเสนอผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน
บูรณาการพิจารณา 

(๒) กรณีเป็นงบประมาณเหลือจ่าย  ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงความประสงค์ที่จะน า
งบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตผุล  ความจ าเป็น  และรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ
และให้หน่วยรับงบประมาณส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ส านักงบประมาณทราบ  เพ่ือพิจารณา  

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย  ทั้งนี้  หากหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว  ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ 
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ส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป  แต่หากไม่เห็นควรให้หน่วย
รับงบประมาณน างบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย  ให้ส านักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณ  

เหลือจ่ายดังกล่าว 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการพิจารณารายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ
ตามข้อ  ๘  แล้ว  เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้  ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่หาก  

ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่ายงบประมาณรายการใด  
ให้ส านักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้  หากมีงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่ส านักงบประมาณยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรรให้ระงับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายการนั้น 

ข้อ ๑๐ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจ าเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จากหน่วยรับงบประมาณอื่นเพ่ือด าเนินการตามแผนงานบูรณาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ  ให้ยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยให้เสนอไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ  พร้อมชี้แจงเหตุผล  ความจ าเป็น  และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนความพร้อมที่จะด าเนินการ  และให้หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณาเหตุผล  ความจ าเป็น   
ความพร้อมในการด าเนินการ  รวมทั้งความเหมาะสมของโครงการหรอืรายการเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ  ทั้งนี้  การยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณให้กระท าได้เมือ่สิน้
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณแล้ว   

ให้หน่วยรับงบประมาณส่งส าเนาค าขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่งให้แก่ส านัก
งบประมาณเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ  
โดยให้เสนอความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ  พร้อมทั้งจ านวนเงินที่ได้ปรับลดเงินจัดสรรหรือระงับ  

การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่อาจโอนไปให้หน่วยงานที่ขอรับ 

การจัดสรรได้ 
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าภาพจะขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ให้แจ้งส านักงบประมาณ

เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการตามที่ก าหนด
ในวรรคสองก่อน  แล้วจึงเสนอค าขอรับการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งความเห็นของส านักงบประมาณ
ต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ   

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการอนุมัติหลักการแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณ 

ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน  

การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ   
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เมื่อส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว  
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการจากหน่วยรับงบประมาณที่ได้ปรับลดเงินจัดสรร  หรือระงับ  

การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ไปให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับเงินจัดสรร 

ตามความเหมาะสม  เมื่อด าเนินการโอนงบประมาณแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการทราบ 

ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่ส านักงบประมาณได้ปรับลดเงินจัดสรร  หรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณใดไว้ตามข้อ  ๙  หากมิได้โอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณคืนแก่หน่วยรับงบประมาณเดิม   

หมวด  ๒ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
 

 

ข้อ ๑๓ ภายหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม  ให้ส านักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณร่วมกัน
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ในกรณีตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  ส านักงบประมาณอาจปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรร  เพ่ือโอนให้หน่วยรับงบประมาณอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อไป 

ข้อ ๑๔ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจ าเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
จากหน่วยรับงบประมาณอื่น  ให้ยื่นค าขอต่อส านักงบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล  ความจ าเป็น  

และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด  ทั้งนี้  การยื่นค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  ให้กระท าได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแล้ว 

ข้อ ๑๕ เมื่อส านักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ตามข้อ  ๑๓  และความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามข้อ  ๑๔  แล้ว  
กรณีมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณใดไปให้หน่วยรับ
งบประมาณอื่น  ให้ส านักงบประมาณพิจารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อน  แล้วจึง
พิจารณาโอนงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงในล าดับถัดไป  และเมื่อโอนงบประมาณแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณที่ปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายทราบ
ในโอกาสแรก 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

เดชาภวิัฒน์  ณ  สงขลา 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

้หนา   ๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานต่างๆ 

➢ แบบประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (สสว.500/1-2) (สสว.)  
➢ แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผู ้ร ับบริการสำหรับผู ้ร ับบริการที ่เป็นผู ้ประกอบการ       

(สสว.300/1) (สสว.) 
➢ แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผู ้รับบริการสำหรับผู ้รับบริการที่เป็นหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน (สสว.300/2) (สสว.) 
 

 

 



สสว.500/2

แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ........................................................................................................................................................................................................ ปีท่ีเข้าร่วม ......................................

ช่ือ-นามสกุล ท่ีปรึกษาท่ีให้การพัฒนา..................................................................................................................................................หน่วยงาน.......................................................................................

ข้อมูลท่ัวไป : กรอกข้อมูลท่ัวไป ณ วันเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ต่อการเข้ารับบริการจากโครงการของรัฐ
ช่ือผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................นามสกุล....................................................................................................เลขบัตรประชาชน............................................................

ช่ือสถานประกอบการ ........................................................................................................................................................................................................แหล่งท่ีต้ัง อ าเภอ...................................จังหวัด............................................ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ.......................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................เลขทะเบียนพาณิชย์.....................................................................เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์................................................

เลขท่ีสมาชิก สสว .............................................โทรศัพท์ .......................................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................................E-mail .....................................................................................

ผลท่ีเกิดข้ึนจริง หลังเข้ารับบริการจากโครงการของรัฐ

รายการ

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ
1.     มูลค่ารายได้

1.1 มูลค่ายอดขายในประเทศ
1.2 มูลค่ายอดขายจากการส่งออก
1.3 มูลค่ารายได้อ่ืนๆ

2.     มูลค่าการลงทุน
3.     มูลค่าการจ้างงาน
4 มูลค่าการลดต้นทุน
5 มูลค่าการลดของเสีย
6 มูลค่าผลิตภาพการผลิต
7 มูลค่าผลิตภาพแรงงาน
8 มูลค่าอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ
9 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ค านวณจากข้อ 1.1-8 รวมกัน)

ข้อมูลอ่ืนๆ
10 การจ้างงานก่อนเข้าร่วมโครงการ จ านวน คน
11 ปัจจุบันมีการจ้างงานเพ่ิม/ลดท้ังหมด เพ่ิมข้ึน (จ านวน) คน ลดลง (จ านวน) คน

12 ด าเนินธุรกิจมาแล้ว ปี
13 ประกอบธุรกิจเดิมและมีการจัดต้ังธุรกิจใหม่เพ่ิม หลังเข้าร่วมโครงการ จ านวน กิจการ เงินลงทุน บาท
14 มีการขยายสาขาธุรกิจ (หลังเข้าร่วมโครงการ) จ านวน แห่ง เงินลงทุน บาท

15 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาธุรกิจ (ระบุช่ือสาขา)

15.1  ในพ้ืนท่ีจังหวัด

15.2  ในพ้ืนท่ีประเทศ

16 ธุรกิจได้รับการพัฒนา  (ใส่ "√ " ใน □ ข้อท่ีเลือก)

□ 16.1 ยกระดับจากกลุ่มอาชีพ เป็นวิสาหกิจชุมชน  □ 16.2 ยกระดับจากผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) เป็น SMEs ขนาดย่อม  

□ 16.3 ยกระดับจาก SMEs ขนาดย่อมเป็น SMEs ขนาดกลาง    

17 รูปแบบการเสียภาษีเงินได้ในปีท่ีผ่านมา

□ 17.1 นิติบุคคล            จ านวน.............................................................บาท/ปี                  □   17.2 บุคคลธรรมดา     จ านวน.............................................................บาท/ปี             
18 ได้รับสินเช่ือหรือเงินกู้จ านวน..............................................................บาท น าไปใช้ในวัตถุประสงค์.......................................................................................................................................................

19 เป็นสมาชิก Cluster / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  (ระบุช่ือ Cluster/เครือข่ายวิสาหกิจฯ)...............................................................เป็นสมาชิกสมาคม (ระบุช่ือสมาคม)...................................................

20 ธุรกิจได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SME (ระบุช่ือรางวัล)..................................................................................................................................................................................................

21 มีการ  □ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/  □ ย่ืนขอจดทะเบียนฯ (ระบุช่ือทะเบียนทรัพย์สิน)............................................................................................................................................................

22 มีการ  □ จดตราย่ีห้อสินค้าและบริการ/  □ ย่ืนขอจดตราฯเพ่ิมข้ึน (ระบุช่ือ Brand สินค้า)....................................................................................................................................................................  
23 □ ได้รับการรับรองมาตรฐาน/  □ ย่ืนขอรับรองมาตรฐานฯเพ่ิมข้ึน (ระบุช่ือมาตราฐาน)..........................................................................................................................................................................

24 มีการ □ จดทะเบียนธุรกิจ/ □ ย่ืนขอจดทะเบียนฯเพ่ิมข้ึน (ระบุช่ือทะเบียนท่ีจด)................................................................................... 25. มีการท าบัญชีธุรกิจแบบบัญชีเดียว  ใช่ □  ไม่ใช่ □
26 ภายหลังเข้าร่วมโครงการ มีการ   □ ซ้ือเคร่ืองจักรใหม่  □ ซ้ือเคร่ืองจักรมือสอง □ บ ารุงรักษาฟ้ืนฟูเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิม 
27 SME มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ (ระบุ)............................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ...........................................................................ผู้ตอบแบบรายงาน

วันท่ี...........................................................

ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

มูลค่า (บาท/ปี) คิดเป็นอัตรา
เพ่ิม/ลด (%)

คิดเป็นมูลค่า (บาท/ปี) 

ค านวณจาก มูลค่าหลังเข้าร่วมโครงการ-มูลค่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์

    ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้จัดท ำแบบประเมินมูลค่ำเศรษฐกิจข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบกำร และผู้รับผิดชอบ
โครงกำรท่ีได้เข้ำร่วมโครงกำรด ำเนินกำรส่งเสริม SME ตอบแบบประเมินมูลค่ำเศรษฐกิจเพ่ือส ำนักงำนฯ จะได้รวบรวม ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนรำชกำร รัฐบำล เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ SME ของประเทศ 
ซ่ึงหน่วยงำนทุกภำคส่วนมีบทบำทส ำคัญต่อกำรขับเคล่ือน SME ไทย ให้เป็นกลไกส ำคัญของเศรษฐกิจไทย
    ดังน้ัน ส ำนักงำนฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำข้อมูลผลกำรส่งเสริม SME ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังข้อมูลในเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ข้อมูลผู้ประกอบกำรท่ีได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกกำรส่งเสริม SME มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ ประมวลเป็นผลกำรส่งเสริม SME ในภำพรวม เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรส่งเสริม มูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนภำยหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดโครงกำรในอนำคต นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ SME ของ
ประเทศ พร้อมกับเผยแพร่ผลกำรส่งเสริม SME ให้แก่สำธำรณชนรับรู้ รับทรำบผลกำรส่งเสริม SME ท่ีเป็นกลไกท่ีส ำคัญของเศรษฐกิจไทย ท่ีรัฐบำลให้
ควำมส ำคัญแก่ SME มำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงส ำนักงำนฯ จะใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะเพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริม SME เท่ำน้ัน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินมูลค่ำเศรษฐกิจ โดยมี
รำยละเอียดดังน้ี
    เจ้ำของข้อมูลต้องให้ควำมยินยอม ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ท่ีส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (สสว.) โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งไว้ต้ังแต่แรกแล้ว กล่ำวคือ ต้องได้รับกำรอนุมัติหรือยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเสมอ 
เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้ำถึงโดยผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อมูล เจ้ำของ
ข้อมูลมีสิทธ์ิถอนควำมยินยอม ขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูลเม่ือใดก็ได้ หำกเป็นควำมประสงค์ของเจ้ำของข้อมูล กรณีท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอำยุไม่เกิน
สิบปีต้องขอควำมยินยอมจำกผู้ปกครองก่อน หำกเป็นเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี เด็กอำจให้ควำมยินยอมเองได้ในเร่ืองเล็ก ๆ ท่ีสมควรได้ หำกเป็นเร่ืองใหญ่ก็จะต้อง
ขอควำมยินยอมจำกผู้ปกครองเสมอ กรณีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีเสียชีวิตแล้ว ไม่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครอง กำรเก็บข้อมูล กำรใช้ข้อมูล และกำรเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ท่ีเสียชีวิตแล้วสำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกทำยำท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    1. เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส่งเสริม SME ของ ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ ได้แก่ ช่ือ ช่ือ-ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนพำณิชย์ เลขทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์ เลขท่ีสมำชิก สสว. E-mail

    2. ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอแนะน ำให้ตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จำกพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำกเว็บไซต์ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
    1. ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงจ ำเป็นเท่ำน้ัน เช่น ช่ือ และ ท่ีอยู่เพ่ือใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำร 
ประชำสัมพันธ์หรือส่งข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เท่ำน้ัน
    2. ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับรองว่ำจะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตเท่ำน้ัน
    3. ในกรณีท่ี ส ำนักงำนฯ ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำรหรือ
กิจกรรมของส ำนักงำนฯ เป็นต้น ส ำนักงำนฯ จะก ำหนดให้หน่วยงำนท่ีได้ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล และก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ ส ำนักงำนฯ เท่ำน้ัน
    ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ท่ีส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (สสว.) ดังกล่ำวข้ำงต้น
    ในกรณีท่ีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมเก่ียวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี 
ได้ท่ี ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) โทรศัพท์ : 1301

                                                                                               ลงช่ือ ...............................................................................

                                                                                                            วันท่ี............................................................



 

แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ผลท่ีเกิดข้ึนจริง หลังจบโครงการ (เฉพาะข้อมูลท่ีเกิดในธุรกิจของท่าน)

นิยาม
1 มูลค่ารายได้

1.1 มูลค่ายอดขายในประเทศ ยอดขายสินค้า และบริการหลักจากการด าเนินกิจการ (นับเฉพาะยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่ีเกิดจากการส่งเสริมจากโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก
การส่งเสริม, พ้ืนท่ี/ลูกค้า ท่ีได้จากการส่งเสริม (ได้จากการจัดงาน) เป็นต้น และไม่
รวมยอดขายจากการส่งออก)

1.2 มูลค่ายอดขายจากการส่งออก ยอดขายจากการส่งออกต่างประเทศ (เฉพาะยอดการส่งออก ท่ีเกิดจากการส่งเสริม
จากโครงการเท่าน้ัน เช่น ลูกค้าท่ีได้จากการจัดงานในต่างประเทศ , ลูกค้าจากการ
จับคู่ทางธุรกิจโดยเป็นลูกค้าต่างประเทศ เป็นต้น)

1.3 มูลค่ารายได้อ่ืนๆ รายได้อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการด าเนินกิจการ เช่น ค่าเช่าหน้าร้าน เป็นต้น
2 มูลค่าการลงทุน การลงทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในกิจการ เช่น ก่อสร้างธุรกิจใหม่, ขยายธุรกิจ

(ไม่รวมการจ้างงานเพ่ิม), การซ้ือ/ปรับปรุงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์, 

ซ้ือซอฟต์แวร์, ท า R&D เป็นต้น

3 มูลค่าการจ้างงาน จ านวนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจ (นับเฉพาะมูลค่า
การจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมจากโครงการเท่าน้ัน )

4 มูลค่าการลดต้นทุน
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบหรือวัสดุ ต้นทุนค่าแรงงาน และต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การผลิตหรือประกอบธุรกิจ เช่น ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักร เป็นต้น (นับเฉพาะต้นทุนในส่วนท่ีลดได้ อันเน่ืองจากโครงการส่งเสริม
เท่าน้ัน) 

ตัวอย่าง ต้นทุนแรงงานท่ีลดลง อันเน่ืองจากโครงการได้ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี
ระบบมาใช้ทดแทนแรงงานคน จะนับเฉพาะค่าแรงในส่วนท่ีถูกทดแทนด้วยระบบ
เท่าน้ัน การค านวณ ต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ = ต้นทุนค่าจ้างพนักงาน
ผลิตสินค้า จ านวน 10 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน ท้ังปีเท่ากับ 
10x12x10,000 = 1,200,000 บาท ต้นทุนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ = ต้นทุน
ค่าจ้างพนักงานควบคุมระบบ จ านวน 3 คน คนละ 15,000 บาทต่อเดือน ท้ังปี
เท่ากับ 3x12x15,000 = 540,000 บาท

5 มูลค่าการลดของเสีย

การลดของเสีย ลดสินค้ามีต าหนิ (เฉพาะของเสียท่ีลดได้ จากการส่งเสริมจาก
โครงการเท่าน้ัน)

ตัวอย่าง การลดของเสียในการผลิตสินค้า เน่ืองจากปรับเปล่ียนวิธีการท างาน ท าให้
ของเสียในการผลิตลดลง การค านวณ ของเสียในการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ = 

400 ช้ินต่อปี ต้นทุนของเสียช้ินละ 10 บาท ท้ังปีเท่ากับ 400x10 = 4,000 บาท 
ของเสียในการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ = 50 ช้ินต่อปี ต้นทุนของเสียช้ินละ 10 

บาท ท้ังปีเท่ากับ 50x10 = 500 บาท

รายการ



นิยามรายการ
6 มูลค่าผลิตภาพการผลิต คือ สัดส่วน output/input โดยนับจากคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นงานดี

เท่าน้ัน เช่น ในเวลา 1 ช่ัวโมง ผลิตสินค้าได้ 100 ช้ิน (เป็นของดี 80 ช้ิน ของเสีย 20

 ช้ิน) ผลิตภาพเท่ากับ 80 ช้ิน/ชม.  น าไปคิดต่อเป็นมูลค่าผลิตภาพการผลิตบาทต่อปี

7 มูลค่าผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน คือ ขีดความสามารถในการผลิตของปัจจัยการผลิต(แรงงาน)

หน่วยหน่ึงว่าจะก่อให้เกิดผลผลิตได้เท่าใดต่อหน่ึงหน่วยระยะเวลาหน่ึง บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น ตอบสนองความต้องการพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น 
ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนก่อนเข้าร่วม
โครงการผลิตภาพแรงงาน 1 คน สามารถผลิตได้ 10 ช้ิน ต่อชม. หลังเข้าร่วม
โครงการผลิตภาพแรงงาน 1 คนสามารถผลิตได้ 20 ช้ินต่อชม. น าไปคิดต่อเป็น
มูลค่าผลิตภาพแรงงานบาทต่อปี

8 มูลค่าอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ มูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากข้อ 1-7 ท่ีเกิดจากการส่งเสริมจากโครงการ

9 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ค านวณจากข้อ 1.1-8 รวมกัน) ค านวณจากข้อ 1.1-8 รวมกัน
10 การจ้างงานก่อนเข้าร่วมโครงการ จ านวนการจ้างงานท้ังหมด ก่อนได้รับการพัฒนาจากโครงการ

11 ปัจจุบันมีการจ้างงานเพ่ิม/ลดท้ังหมด จ านวนการจ้างงานเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง หลังจากกิจการได้รับการพัฒนาจาก
โครงการ

12 ด าเนินธุรกิจมาแล้ว ระยะเวลาท่ี SME ด าเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบัน
13 ประกอบธุรกิจเดิมและมีการจัดต้ังธุรกิจใหม่เพ่ิม หลังเข้าร่วมโครงการ ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME มีการเปิดกิจการเพ่ิมใหม่ ท่ีไม่ใช่การขยาย

สาขา

14 มีการขยายสาขาธุรกิจ (หลังเข้าร่วมโครงการ) ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME การขยายสาขาใหม่ ในธุรกิจเดิม กิจการ
เดิม

15 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาธุรกิจ (อ้างอิงสาขาธุรกิจ จากประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2555) พ้ืนท่ีจังหวัด ประเทศ

16 ธุรกิจได้รับการพัฒนา

16.1 ยกระดับจากกลุ่มอาชีพ เป็นวิสาหกิจชุมชน

16.2 ยกระดับจากผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) เป็น SMEs ขนาดย่อม  

16.3 ยกระดับจาก SMEs ขนาดย่อมเป็น SMEs ขนาดกลาง

17 รูปแบบการเสียภาษีเงินได้ในปีท่ีผ่านมา
17.1 นิติบุคคล
17.2 บุคคลธรรมดา

18 ได้รับสินเช่ือหรือเงินกู้ SME ได้รับเงินสนับสนุนการด าเนินธุรกิจจากการย่ืนกู้ หรือผลจากโครงการท าให้ 
SME ได้รับเงินกู้/สินเช่ือจากสถาบันการเงิน

19 SME เป็นสมาชิก Cluster / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME เป็นสมาชิก Cluster / เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ระบุช่ือ Cluster ท่ีเป็นสมาชิก

เป็นสมาชิกสมาคม ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท่ีเก่ียวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ

อ้างอิงนิยาม SME ตามประกาศกฎกระทรวง

รายย่อย
(Micro)

ขนาดย่อม
(Small)

ขนาดกลาง
(Medium)

รายย่อย
(Micro)

ขนาดย่อม
(Small)

ขนาดกลาง
(Medium)

การผลิต ≤ 5 ≤ 50 ≤ 200 ≤ 1.8 ≤ 100 ≤ 500
การบริการ
และการค้า

≤ 5 ≤ 30 ≤ 100 ≤ 1.8 ≤ 50 ≤ 300

ลักษณะธุรกิจ
จ านวนการจ้างงาน (คน) รายได้ (ล้านบาท)



นิยามรายการ
20 ธุรกิจได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SME ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้รับรางวัลจากการพัฒนากิจการ หรือ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

21 มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ ย่ืนขอจดทะเบียนฯ หลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ ย่ืนขอจด
ทะเบียนฯ

22 มีการจดตราย่ีห้อสินค้าและบริการ/ ย่ืนขอจดตราฯ เพ่ิมข้ึน หลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้มีการจดตราย่ีห้อสินค้าและบริการ/ ย่ืนขอจด
ตราฯ กับกระทรวงพาณิชย์

23 ได้รับการรับรองมาตรฐาน/ ย่ืนขอรับรองมาตรฐานฯเพ่ิมข้ึน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้น ากิจการหรือ ผลิตภัณฑ์ย่ืนหรือได้รับ
การรับรองมาตราฐานหรือได้รับ อย. เป็นต้น

24 มีการจดทะเบียนธุรกิจ/  ย่ืนขอจดทะเบียนฯเพ่ิมข้ึน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME มีการจดทะเบียนธุรกิจ/ ย่ืนขอจด
ทะเบียนฯเพ่ิมข้ึน

25 มีการท าบัญชีธุรกิจแบบบัญชีเดียว ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME จัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับ
สภาพท่ีแท้จริงของกิจการเพียงชุดเดียว

26 มีการปรับเปล่ียนหรือฟ้ืนฟูเคร่ืองจักร ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรหรือฟ้ืนฟูเคร่ืองจักร

27 มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ



ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง ธุรกิจท่องเท่ียว
ยานยนต์และช้ินส่วน ท่ีพักแรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ สปาและบริการสุขภาพ
เคมีภัณฑ์ การแพทย์
แก้วและเซรามิกส์ ขนส่งและโลจิสติกส์
เหล็กและโลหะการ ก่อสร้าง
เคร่ืองจักรกล ซ่อมบ ารุง
แม่พิมพ์ ออกแบบ
เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีปรึกษา
พลังงานและพลังงานทดแทน การศึกษา
กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สารสนเทศ/Digital Content

2. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป บันเทิง
อาหาร การกีฬาและนันทนาการ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การประชุมและแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ยาง
เฟอร์นิเจอร์ไม้และเคร่ืองเรือน
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
เกษตรอินทรีย์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
อัญมณีและเคร่ืองประดับ
เคร่ืองหนังและรองเท้า
ยาและสมุนไพร
ส่ิงพิมพ์
หัตถอุตสาหกรรม

สาขาธุรกิจ 
(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 12 ตุลาคม 2555)



     ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบโครงกำร         

แบบรำยงำนผลสัมฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สสว.500/1

โครงการ งบประมาณ ล้านบาท   ปีท่ีด าเนินการ
ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ     Micro ราย Small ราย     Medium ราย
ระบุจ านวนผู้ท่ีตอบแบบรายงาน ราย

โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานส่งเสริม SME ของรัฐ
ช่ือผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว) นามสกุล
ต าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน กอง/ส านัก/ฝ่าย

  เก่ียวข้องกับโครงการในฐานะ    โปรดเลือก
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ E-mail 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริง หลังจบโครงกำร (เฉพำะข้อมูลท่ีเกิดในโครงกำรของท่ำน)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ

1.     

2.     

3.     

4

5

6

7

8

9                                                      

ข้อมูลอ่ืนๆ
10 การจ้างงานก่อนเข้าร่วมโครงการ จ านวน คน
11 ปัจจุบันมีการจ้างงานเพ่ิม/ลดท้ังหมด เพ่ิมข้ึน (จ านวน) คน ลดลง (จ านวน) คน
12 ธุรกิจเข้าร่วมโครงการ จ านวน กิจการ/วิสาหกิจ
13 SME ประกอบธุรกิจเดิมและมีการจัดต้ังธุรกิจใหม่เพ่ิมหลังเข้าร่วมโครงการ จ านวน กิจการ เงินลงทุน บาท
14 มีการขยายสาขาธุรกิจ (หลังเข้าร่วมโครงการ) จ านวน แห่ง เงินลงทุน บาท
15 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาธุรกิจ จ านวน ราย

(ระบุช่ือสาขาธุรกิจ)

15.1  ในพ้ืนท่ีจังหวัด
15.2  ในพ้ืนท่ีประเทศ

16 ธุรกิจได้รับการพัฒนา
16.1 ยกระดับจากกลุ่มอาชีพ เป็นวิสาหกิจชุมชน จ านวน ราย
16.2 ยกระดับจากผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) เป็น SMEs ขนาดย่อม  จ านวน ราย
16.3 ยกระดับจาก SMEs ขนาดย่อมเป็น SMEs ขนาดกลาง จ านวน ราย

17 รูปแบบการเสียภาษีเงินได้ในปีท่ีผ่านมา
17.1 นิติบุคคล จ านวน ราย จ านวน บาท/ปี
17.2 บุคคลธรรมดา จ านวน ราย จ านวน บาท/ปี

18 SME ได้รับสินเช่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ จ านวน ราย จ านวน บาท
19 SME เป็นสมาชิก Cluster / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน Cluster จ านวน ราย  เครือข่ำยวิสำหกิจ จ านวน ราย

 (ระบุช่ือ Cluster/เครือข่ายฯ และจ าแนกจ านวนตาม Cluster)

20 SME เป็นสมาชิกสมาคม จ านวน ราย
 (ระบุช่ือสมาคม และจ าแนกจ านวนตามสมาคม)

21 ธุรกิจได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SME จ านวน กิจการ  

(ระบุช่ือรางวัล)

22 SME มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ย่ืนขอจดทะเบียนฯ จดทะเบียน จ านวน กิจการ ย่ืนขอจดฯ จ านวน กิจการ
(ระบุช่ือทะเบียนทรัพย์สิน)

23 SME มีการจดตราย่ีห้อสินค้าและบริการ /ย่ืนขอจดตราฯเพ่ิมข้ึน จดตรำฯ จ านวน กิจการ ย่ืนขอจดตรำฯ จ านวน กิจการ
(ระบุช่ือตราย่ีห้อ)

24 SME ได้รับการรับรองมาตรฐาน /ย่ืนขอรับรองมาตรฐานฯเพ่ิมข้ึน ได้รับกำรรับรอง จ านวน กิจการ ขอรับรองฯ จ านวน กิจการ
 (ระบุช่ือมาตรฐานท่ีได้รับรอง และจ าแนกจ านวนตามประเภทมาตราฐานท่ีได้รับ)

25 SME จดทะเบียนธุรกิจ /ย่ืนขอจดทะเบียนฯเพ่ิมข้ึน จดทะเบียน จ านวน กิจการ ย่ืนขอจดฯ จ านวน กิจการ
 (ระบุช่ือทะเบียนท่ีจด และจ าแนกจ านวนตามประเภททะเบียนท่ีจด)

26 SME มีบัญชีเดียวเพ่ิมข้ึน จ านวน กิจการ
27 ภายหลังเข้าร่วมโครงการ SME มีการ   

27.1 ซ้ือเคร่ืองจักรใหม่ จ านวน ราย  
27.2 ซ้ือเคร่ืองจักรมือสอง จ านวน ราย  
27.3 บ ารุงรักษาฟ้ืนฟูเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิม จ านวน ราย  

28 SME มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ จ านวน ราย  

 

มูลค่าอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ

คิดเป็นมูลค่าเพ่ิม (บาท/ปี)

ค านวณจาก มูลค่าหลังเข้าร่วมโครงการ -มูลค่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

คิดเป็นอัตรา
เพ่ิม/ลด (%)

รายการ

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ค านวณจากข้อ 1.1-8 รวมกัน)

มูลค่าการจ้างงาน
มูลค่าการลดต้นทุน
มูลค่าการลดของเสีย
มูลค่าผลิตภาพการผลิต
มูลค่าผลิตภาพแรงงาน

มูลค่ารายได้

1.2 มูลค่ายอดขายจากการส่งออก
1.3 มูลค่ารายได้อ่ืนๆ

1.1 มูลค่ายอดขายในประเทศ

มูลค่าการลงทุน

มูลค่า (บาท/ปี)

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์

    ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้จัดท ำแบบประเมินมูลค่ำเศรษฐกิจข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบกำร และผู้รับผิดชอบ
โครงกำรท่ีได้เข้ำร่วมโครงกำรด ำเนินกำรส่งเสริม SME ตอบแบบประเมินมูลค่ำเศรษฐกิจเพ่ือส ำนักงำนฯ จะได้รวบรวม ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนรำชกำร รัฐบำล เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ SME ของประเทศ 
ซ่ึงหน่วยงำนทุกภำคส่วนมีบทบำทส ำคัญต่อกำรขับเคล่ือน SME ไทย ให้เป็นกลไกส ำคัญของเศรษฐกิจไทย
    ดังน้ัน ส ำนักงำนฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำข้อมูลผลกำรส่งเสริม SME ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังข้อมูลในเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ข้อมูลผู้ประกอบกำรท่ีได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกกำรส่งเสริม SME มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ ประมวลเป็นผลกำรส่งเสริม SME ในภำพรวม เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรส่งเสริม มูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนภำยหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดโครงกำรในอนำคต นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ SME ของ
ประเทศ พร้อมกับเผยแพร่ผลกำรส่งเสริม SME ให้แก่สำธำรณชนรับรู้ รับทรำบผลกำรส่งเสริม SME ท่ีเป็นกลไกท่ีส ำคัญของเศรษฐกิจไทย ท่ีรัฐบำลให้
ควำมส ำคัญแก่ SME มำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงส ำนักงำนฯ จะใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวเฉพำะเพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริม SME เท่ำน้ัน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินมูลค่ำเศรษฐกิจ โดยมี
รำยละเอียดดังน้ี
    เจ้ำของข้อมูลต้องให้ควำมยินยอม ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ท่ีส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (สสว.) โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งไว้ต้ังแต่แรกแล้ว กล่ำวคือ ต้องได้รับกำรอนุมัติหรือยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเสมอ 
เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้ำถึงโดยผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อมูล เจ้ำของ
ข้อมูลมีสิทธ์ิถอนควำมยินยอม ขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูลเม่ือใดก็ได้ หำกเป็นควำมประสงค์ของเจ้ำของข้อมูล กรณีท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอำยุไม่เกิน
สิบปีต้องขอควำมยินยอมจำกผู้ปกครองก่อน หำกเป็นเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี เด็กอำจให้ควำมยินยอมเองได้ในเร่ืองเล็ก ๆ ท่ีสมควรได้ หำกเป็นเร่ืองใหญ่ก็จะต้อง
ขอควำมยินยอมจำกผู้ปกครองเสมอ กรณีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีเสียชีวิตแล้ว ไม่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครอง กำรเก็บข้อมูล กำรใช้ข้อมูล และกำรเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ท่ีเสียชีวิตแล้วสำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกทำยำท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    1. เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส่งเสริม SME ของ ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ ได้แก่ ช่ือ ช่ือ-ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนพำณิชย์ เลขทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์ เลขท่ีสมำชิก สสว. E-mail

    2. ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอแนะน ำให้ตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จำกพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำกเว็บไซต์ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
    1. ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงจ ำเป็นเท่ำน้ัน เช่น ช่ือ และ ท่ีอยู่เพ่ือใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำร 
ประชำสัมพันธ์หรือส่งข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เท่ำน้ัน
    2. ส ำนักงำนฯ โดยเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับรองว่ำจะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตเท่ำน้ัน
    3. ในกรณีท่ี ส ำนักงำนฯ ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำรหรือ
กิจกรรมของส ำนักงำนฯ เป็นต้น ส ำนักงำนฯ จะก ำหนดให้หน่วยงำนท่ีได้ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล และก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ ส ำนักงำนฯ เท่ำน้ัน
    ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ท่ีส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (สสว.) ดังกล่ำวข้ำงต้น
    ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมเก่ียวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี
 ได้ท่ี ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) โทรศัพท์ : 1301

                                                                                               ลงช่ือ ...............................................................................

                                                                                                            วันท่ี............................................................



แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ภายหลังจบโครงการ (เฉพาะข้อมูลท่ีเกิดในโครงการของท่าน)

นิยาม
1 มูลค่ารายได้

1.1 มูลค่ายอดขายในประเทศ ยอดขายสินค้า และบริการหลักจากการด าเนินกิจการ (นับเฉพาะยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่ีเกิดจากการส่งเสริมจากโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก
การส่งเสริม, พ้ืนท่ี/ลูกค้า ท่ีได้จากการส่งเสริม (ได้จากการจัดงาน) เป็นต้น และไม่
รวมยอดขายจากการส่งออก)

1.2 มูลค่ายอดขายจากการส่งออก ยอดขายจากการส่งออกต่างประเทศ (เฉพาะยอดการส่งออก ท่ีเกิดจากการส่งเสริม
จากโครงการเท่าน้ัน เช่น ลูกค้าท่ีได้จากการจัดงานในต่างประเทศ, ลูกค้าจากการ
จับคู่ทางธุรกิจโดยเป็นลูกค้าต่างประเทศ เป็นต้น)

1.3 มูลค่ารายได้อ่ืนๆ รายได้อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการด าเนินกิจการ เช่น ค่าเช่าหน้าร้าน เป็นต้น

2 มูลค่าการลงทุน การลงทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในกิจการ เช่น ก่อสร้างธุรกิจใหม่, ขยายธุรกิจ
(ไม่รวมการจ้างงานเพ่ิม), การซ้ือ/ปรับปรุงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์, 

ซ้ือซอฟต์แวร์, ท า R&D เป็นต้น

3 มูลค่าการจ้างงาน จ านวนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจ (นับเฉพาะมูลค่า
การจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมจากโครงการเท่าน้ัน)

4 มูลค่าการลดต้นทุน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบหรือวัสดุ ต้นทุนค่าแรงงาน และต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การผลิตหรือประกอบธุรกิจ เช่น ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักร เป็นต้น (นับเฉพาะต้นทุนในส่วนท่ีลดได้ อันเน่ืองจากโครงการส่งเสริม
เท่าน้ัน) 

ตัวอย่าง ต้นทุนแรงงานท่ีลดลง อันเน่ืองจากโครงการได้ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยี
ระบบมาใช้ทดแทนแรงงานคน จะนับเฉพาะค่าแรงในส่วนท่ีถูกทดแทนด้วยระบบ
เท่าน้ัน การค านวณ ต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ = ต้นทุนค่าจ้างพนักงาน
ผลิตสินค้า จ านวน 10 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน ท้ังปีเท่ากับ 
10x12x10,000 = 1,200,000 บาท ต้นทุนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ = ต้นทุน
ค่าจ้างพนักงานควบคุมระบบ จ านวน 3 คน คนละ 15,000 บาทต่อเดือน ท้ังปี
เท่ากับ 3x12x15,000 = 540,000 บาท

5 มูลค่าการลดของเสีย การลดของเสีย ลดสินค้ามีต าหนิ (เฉพาะของเสียท่ีลดได้ จากการส่งเสริมจาก
โครงการเท่าน้ัน)

ตัวอย่าง การลดของเสียในการผลิตสินค้า เน่ืองจากปรับเปล่ียนวิธีการท างาน ท าให้
ของเสียในการผลิตลดลง การค านวณ ของเสียในการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ = 

400 ช้ินต่อปี ต้นทุนของเสียช้ินละ 10 บาท ท้ังปีเท่ากับ 400x10 = 4,000 บาท 
ของเสียในการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ = 50 ช้ินต่อปี ต้นทุนของเสียช้ินละ 10 

บาท ท้ังปีเท่ากับ 50x10 = 500 บาท

6 มูลค่าผลิตภาพการผลิต คือ สัดส่วน output/input โดยนับจากคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นงานดี
เท่าน้ัน เช่น ในเวลา 1 ช่ัวโมง ผลิตสินค้าได้ 100 ช้ิน (เป็นของดี 80 ช้ิน ของเสีย 20

 ช้ิน) ผลิตภาพเท่ากับ 80 ช้ิน/ชม.  น าไปคิดต่อเป็นมูลค่าผลิตภาพการผลิตบาทต่อปี

รายการ



นิยามรายการ
7 มูลค่าผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน คือ ขีดความสามารถในการผลิตของปัจจัยการผลิต(แรงงาน)

หน่วยหน่ึงว่าจะก่อให้เกิดผลผลิตได้เท่าใดต่อหน่ึงหน่วยระยะเวลาหน่ึง บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น ตอบสนองความต้องการพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น 
ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนก่อนเข้าร่วม
โครงการผลิตภาพแรงงาน 1 คน สามารถผลิตได้ 10 ช้ิน ต่อชม. หลังเข้าร่วม
โครงการผลิตภาพแรงงาน 1 คนสามารถผลิตได้ 20 ช้ินต่อชม. น าไปคิดต่อเป็น
มูลค่าผลิตภาพแรงงานบาทต่อปี

8 มูลค่าอ่ืนๆ มูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากข้อ 1-7 ท่ีเกิดจากการส่งเสริมจากโครงการ

9 มูลค่าทางเศรษฐกิจ ค านวณจากข้อ 1.1-8 รวมกัน
10 การจ้างงานก่อนเข้าร่วมโครงการ จ านวนการจ้างงานท้ังหมด ก่อนได้รับการพัฒนาจากโครงการ
11 ปัจจุบันมีการจ้างงานเพ่ิม/ลดท้ังหมด จ านวนการจ้างงานเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง หลังจากกิจการได้รับการพัฒนาจาก

โครงการ

12 ธุรกิจเข้าร่วมโครงการ จ านวนธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการ นับเฉพาะท่ีเป็นธุรกิจหรือกิจการ
13 SME ประกอบธุรกิจเดิมและมีการจัดต้ังธุรกิจใหม่เพ่ิมหลังเข้าร่วมโครงการ ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME มีการเปิดกิจการเพ่ิมใหม่ ท่ีไม่ใช่การขยาย

สาขา

14 มีการขยายสาขาธุรกิจ (หลังเข้าร่วมโครงการ) ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME การขยายสาขาใหม่ ในธุรกิจเดิม กิจการ
เดิม

15 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาธุรกิจ (อ้างอิงสาขาธุรกิจ จากประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2555) พ้ืนท่ีจังหวัด ประเทศ

16 ธุรกิจได้รับการพัฒนา

16.1 ยกระดับจากกลุ่มอาชีพ เป็นวิสาหกิจชุมชน

16.2 ยกระดับจากผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) เป็น SMEs ขนาดย่อม  

16.3 ยกระดับจาก SMEs ขนาดย่อมเป็น SMEs ขนาดกลาง

17 รูปแบบการเสียภาษีเงินได้ในปีท่ีผ่านมา
17.1 นิติบุคคล
17.2 บุคคลธรรมดา

18 SME ได้รับสินเช่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ SME ได้รับเงินสนับสนุนการด าเนินธุรกิจจากการย่ืนกู้ หรือผลจากโครงการท าให้ 
SME ได้รับเงินกู้/สินเช่ือจากสถาบันการเงิน

19 SME เป็นสมาชิก Cluster / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME เป็นสมาชิก Cluster / เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ระบุช่ือ Cluster/ เครือข่ายฯ ท่ีเป็นสมาชิก และจ านวนสมาชิก

20 SME เป็นสมาชิกสมาคม ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท่ีเก่ียวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ

21 ธุรกิจได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SME ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้รับรางวัลจากการพัฒนากิจการ หรือ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

22 SME มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ย่ืนขอจดทะเบียนฯ หลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ ย่ืนขอจด
ทะเบียนฯ

23 SME มีการจดตราย่ีห้อสินค้าและบริการ /ย่ืนขอจดตราฯเพ่ิมข้ึน หลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้มีการจดตราย่ีห้อสินค้าและบริการ/ ย่ืนขอจด
ตราฯ กับกระทรวงพาณิชย์

อ้างอิงนิยาม SME ตามประกาศกฎกระทรวง

ประเภทการเสียภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการในปีท่ีผ่านมา

รายย่อย
(Micro)

ขนาดย่อม
(Small)

ขนาดกลาง
(Medium)

รายย่อย
(Micro)

ขนาดย่อม
(Small)

ขนาดกลาง
(Medium)

การผลิต ≤ 5 ≤ 50 ≤ 200 ≤ 1.8 ≤ 100 ≤ 500
การบริการ
และการค้า

≤ 5 ≤ 30 ≤ 100 ≤ 1.8 ≤ 50 ≤ 300

ลักษณะธุรกิจ
จ านวนการจ้างงาน (คน) รายได้ (ล้านบาท)



นิยามรายการ
24 SME ได้รับการรับรองมาตรฐาน /ย่ืนขอรับรองมาตรฐานฯเพ่ิมข้ึน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ได้น ากิจการหรือ ผลิตภัณฑ์ย่ืนหรือได้รับ

การรับรองมาตราฐานหรือได้รับ อย. เป็นต้น

25 SME จดทะเบียนธุรกิจ /ย่ืนขอจดทะเบียนฯเพ่ิมข้ึน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME มีการจดทะเบียนธุรกิจ/ ย่ืนขอจด
ทะเบียนฯเพ่ิมข้ึน

26 SME มีบัญชีเดียวเพ่ิมข้ึน ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME จัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับ
สภาพท่ีแท้จริงของกิจการเพียงชุดเดียว

27 ภายหลังเข้าร่วมโครงการ SME มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรหรือฟ้ืนฟูเคร่ืองจักร ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรหรือฟ้ืนฟูเคร่ืองจักร

28 SME มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ขณะหรือหลังจากเข้าร่วมโครงการ SME มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มา
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ



ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง ธุรกิจท่องเท่ียว
ยานยนต์และช้ินส่วน ท่ีพักแรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ สปาและบริการสุขภาพ
เคมีภัณฑ์ การแพทย์
แก้วและเซรามิกส์ ขนส่งและโลจิสติกส์
เหล็กและโลหะการ ก่อสร้าง
เคร่ืองจักรกล ซ่อมบ ารุง
แม่พิมพ์ ออกแบบ
เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีปรึกษา
พลังงานและพลังงานทดแทน การศึกษา
กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สารสนเทศ/Digital Content

2. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป บันเทิง
อาหาร การกีฬาและนันทนาการ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การประชุมและแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ยาง
เฟอร์นิเจอร์ไม้และเคร่ืองเรือน
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
เกษตรอินทรีย์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
อัญมณีและเคร่ืองประดับ
เคร่ืองหนังและรองเท้า
ยาและสมุนไพร
ส่ิงพิมพ์
หัตถอุตสาหกรรม

สาขาธุรกิจ 
(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 12 ตุลาคม 2555)



  

คณะผู้จัดทำ : สรุปและเรียบเรียง : 

 

ฝ่ายตดิตามและประเมินผล 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

นางสาวยุพาพร  ศรสีะอาด 

ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 4 

นางสาวภาสิตา  วงษ์ชีรี 
ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 4  

 



 

+  

คู่มอื การตดิตาม และรายงานผล ตามแผนบูรณาการดา้นการส่งเสรมิ SME 

ฝ่ายตดิตามและประเมนิผล ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 


