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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ฝ�ายติดตามและประเมินผล 

สาํนักงานส�งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม  



คู�มือการตดิตามและรายงานผล    

ฝ�ายติดตามและประเมินผล สํานกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

สารบญั 

                  หน#า 

คํานํา 

ส�วนที่ 1  บทนํา 

• ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล     1 

• ความหมายของการติดตามและประเมินผล     2 

• วัตถุประสงค)ของการติดตาม       3 

• วิธีการติดตามงาน/โครงการ       3 

• วัตถุประสงค)ของการประเมินผล       4 

ส�วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล งาน/โครงการ ของ สสว. 

• ขอบเขตการติดตามและประเมินผลของ สสว.     5 

• กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ สสว.  6 

ส�วนที่ 3  การรายงานผลการดําเนินงาน 

• การเป5ดงาน/โครงการ        10 

• การรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ      14 

• การปรับแผน ขยายระยะเวลา เปล่ียนแปลง ยกเลิก งาน/โครงการ   18 

• การแจ#งป5ดงาน/โครงการ และการนําส�งเงินคงเหลือ    22 

ส�วนที่ 4 การติดตามผลการดําเนินงานของผู'บริหาร 

• ช�องทางการติดตามสถานะและผลการดําเนินงาน/โครงการ 26 

ส�วนที่ 5 รายช่ือผู'ประสานงานติดตามการดําเนินงาน/โครงการ 

• ส�วนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน    30 

• ส�วนติดตามและประเมินผลการส�งเสริม SMEs     30 

  



คู�มือการตดิตามและรายงานผล    

ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 หน#า 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก :  

กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เก่ียวข#องกับการติดตามและประเมินผล ภาคผนวก ก1 – ก34 

ในการดำเนินงานของ สสว. 

ภาคผนวก ข :  

ตัวอย�างบันทึกข#อความ และ (โครงร�าง) สสว.300 ภาคผนวก ข1 - ข19 



คู�มือการตดิตามและรายงานผล    

ฝ�ายติดตามและประเมินผล สํานกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

คํานํา 
 

  สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) มีหน$าท่ีรายงานผลการ

ดําเนินงานของ สสว. รวมถึงผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อมต�อคณะกรรมการบริหาร สสว. เพื่อเสนอคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อม ทั้งนี้ เพื่อให$การดําเนินงานสามารถบรรลุเป0าหมายและก�อให$เกิดประโยชน3ในการพัฒนา 

SME ของประเทศตามนโยบายของคณะกรรมการและรัฐบาล นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการรายงาน

ผลการดําเนินงานในมิติต�างๆ ต�อหน�วยงานของรัฐ ที ่มีหน$าที ่กํากับดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและ      

ขนาดย�อม 

  ดังนั ้น  ฝ�ายติดตามและประเมินผล จึง ได$จัด ทํา คู�มือการติดตามและรายงานผล          

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) นี้ขึ้น เพื่อให$หน�วยบริหารโครงการในองค3กร ในฐานะผู$รับผิดชอบและ

เจ$าหน$าที่ผู$ปฏิบัติงานมีความเข$าใจ รับทราบแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน และสามารถ

นําไปใช$ประโยชน3ในการบริหารจัดการงาน/โครงการในส�วนที่รับผิดชอบให$เกิดประสิทธิภาพ และ

รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีถูกต$อง มีข$อมูลครบถ$วน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงข$อมูลดังกล�าวจะ

ได$นําไปใช$ประโยชน3ในการติดตามและประเมินผล รวมถึงใช$ในการประมวลผลเพื่อการเผยแพร�ผล

การดําเนินงานในรูปแบบต�างๆ ต�อไป  

 

 

ฝ�ายติดตามและประเมินผล 

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ส�วนท่ี 1  บทนำ 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลเป#นสิ่งที่มีความสำคัญเป#นอย�างยิ่งที ่จะช�วยให*ทราบว�า โครงการที่

ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค/ เป0าหมายที่ต*องการมากน*อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม� ผลจากการ

ติดตามและประเมินผลจะแสดงข*อมูลให*เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ�อน และแนวทางในการปรับปรุง

แก*ไขการดำเนินงาน ซึ่งในกระบวนการของการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ/เชื่อมโยงกับวงจร

การควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) ที่ให*ความสำคัญกับการวางแผนและการดำเนินงานอย�างเป#นระบบ 

ภายใต*โครงสร*างของ PDCA ดังน้ี 

 1) Plan คือ การวางแผน >> เป#นการกำหนดเป0าหมาย

กระบวนการต�างๆ ที่จำเป#นเพื่อให*ได*ผลลัพธ/

ตามต*องการ 

 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน >> ดำเนินการตาม

แผนงานท่ีกำหนดไว* 

 3) Check คือ การตรวจสอบ >> ตรวจติดตาม ประเมินผล

กระบวนการทำงานว�าเป#นไปตามแผนงานและ

เป0าหมายท่ีกำหนดไว* 

 4) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย�างเหมาะสม 
  

 การวางแผนโครงการช�วยให*การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน ซึ่งแนวคิดหน่ึง

ในการบริหารโครงการ ได*แก� วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) คือ แนวคิดการพัฒนาการทำงาน

เพื่อควบคุมคุณภาพงานให*มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง วงจร PDCA เป#นแนวคิดที่ง�ายไม�ซับซ*อน สามารถ

นำไปใช*ได*ในเกือบจะทุกกิจกรรม เป#นแนวคิดหนึ่งที่ไม�ได*ให*ความสำคัญเพียงแค�การวางแผน แต�แนวคิดนี้

เน*นให*การดำเนินงานเป#นไปอย�างมีระบบ โดยมีเป0าหมายให*เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลเป#นส�วนหนึ่งของกระบวนการจัดการองค/กรที่มีวัตถุประสงค/เพื่อการ

ติดตามความก*าวหน* าในการปฏิบัติ งานและประเมินผลความสำเร็จของงานอันจะทำให*ทราบถึ ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการในด*านต�างๆ ซึ่งจะช�วยให*สามารถปรับปรุงแก*ไข และ

ทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลประกอบด*วย 2 ส�วน คือ การติดตาม 

(Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) 

 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  การเก็บรวบรวมข*อมูลการปฏิบัติ งานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว* เพื่อใช*ในการตัดสินใจแก*ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให*ผลงานเป#นไป

ตามที่กำหนดไว*อย�างมีประสิทธิภาพ โดยมุ�งเน*นที่ว�า ได*รับทรัพยากร (งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ/ 

บุคลากรและสารสนเทศ) เพื่อใช*ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานครบถ*วนหรือไม� ได*ปฏิบัติตามแผนงาน    

ที่กำหนดหรือไม� ได*ผลตามที่กำหนดหรือไม� มีปTญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม� การติดตามจะเป#น

ประโยชน/ในการเร�งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ต�างๆ ภายใต*แผนงานให*ดำเนินการไปตาม

เป0าหมายและแล*วเสร็จภายในกำหนดเวลา และทราบถึงปTญหาที่อาจทำให*การดำเนินการไม�เป#นไปตาม

แผนงานท่ีกำหนด อันจะนำไปสู�การแก*ไขปTญหาต�างๆ อย�างทันท�วงที ไม�ต*องรอให*ทราบถึงปTญหาเมื่อการ

ดำเนินการไม�เป#นไปตามแผนงานค�อนข*างมาก อันจะนำไปสู�ปTญหาการไม�สามารถดำเนินการให*แล*วเสร็จ

ตามเป0าหมายอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเก็บรวบรวมข*อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค/ การวางแผน 

การดำเนินการ และผลกระทบที่ เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความก*าวหน*าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว�ามีมากน*อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ

กับหลักเกณฑ/ที่กำหนดขึ ้น ซึ่งหมายถึงการทำให*ทราบว�าการดำเนินการได*ผลตามวัตถุประสงค/ของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค/ที่กำหนดไว*ในแผนหรือไม� 

 การติดตามเป#นกระบวนการที ่จะต*องดำเนินการอย�างต�อเนื ่อง ส�วนการประเมินผลอาจจะ

ประเมินเป#นช�วงๆ ตั้งแต� ก�อนการดำเนินการ ระหว�างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ  

 การประเมินผลโครงการสามารถแบ�งออกเป#นประเภทต�างๆ เช�น การแบ�งตามจุดมุ � งหมาย 

สามารถแบ�งออกเป#น 2 ประเภท คือ การประเมินผลความก*าวหน*า (Formative Evaluation) และการ

ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) โดย 1) การประเมินผลความก*าวหน*าเป#นการประเมินผล

ตั้ งแต�ก�อนเริ ่มโครงการตลอดไปจนถึงขณะที ่กำลังดำเนินงานตามโครงการอยู �  เป#นการประเมินผล         

ใ น ล ั ก ษ ณ ะ  Ex-ante and On-going 2) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผลส ร ุ ป  (Summative Evaluation) เ ป # น ก า ร
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ประเมินผลหลังจากดำเนินงานตามโครงการได*เสร็จสิ้นลงแล*วหรือบางทีเรียกว�า การประเมินผลกระทบ 

(Impact Evaluation) เพื ่อศึกษาผลที ่ เกิดขึ ้นจากโครงการว�าตรงตามวัตถุประสงค/หรือไม�  บุคคล

เป0าหมายได*รับผลจากการดำเนินโครงการอย�างไร การประเมินผลสรุปนี ้ยังสามารถช�วยให*ทราบถึง

จุดอ�อนและจุดแข็งของโครงการ ปTจจัยต�างๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลต�อความสาเร็จหรือความล*มเหลวของ

โครงการ ซึ่งสามารถนำผลไปแก*ไขในการวางแผนโครงการครั้งต�อไป โดยมีแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลท่ีสอดคล*องตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได*แก� 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) >> เป#นการติดตามและประเมินทรัพยากรที่ใช*เทียบกับการ

บรรลุตามวัตถุประสงค/ของงาน/โครงการ 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) >> เป#นการติดตามและประเมินทรัพยากรท่ีใช*เทียบกับผลผลิต 

3. ความโปร�งใส (Transparency) >> เป#นการติดตามการเปdดเผยและเข*าถึงข*อมูลข�าวสารที่

จำเป#นและเชื่อถือได*ต�อประชาชน 

4. การมีส�วนร�วม (Participation) >> เป#นการติดตามผู*มีส�วนได*ส�วนเสียและประชาชน ว�ามีส�วน

ในการรับรู* เข*าใจ ให*ความเห็นร�วมกระบวนการตัดสินใจ และร�วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

5. ความคุHมค�า >> เป#นการติดตามเพื่อประเมินความคุ*มค�าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

วัตถุประสงคJของการติดตาม 

1. เพื่อติดตามความก*าวหน*าในการปฏิบัติงาน/โครงการให*เป#นไปตามแผนงานท่ีกำหนด 

2. เพื่อให*ทราบถึงปTญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว�างการดำเนินงาน 

3. เพื่อหาแนวทางแก*ไข ปรับปรุง การดำเนินงานให*เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป#นไปตามเป0าหมาย

ที่กำหนด 

วิธีการติดตามงาน/โครงการ 

การติดตามงาน/โครงการ เป#นการเก็บรวบรวมข*อมูลซึ่งสามารถทำได*หลายวิธี เช�น เก็บรวบรวม

ข*อมูลจากผู*ดำเนินงานโดยตรง/การสอบถามผู*บริหารโครงการ หรือให*ผู*บริหารโครงการจัดส�งข*อมูล

ตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือรายงานผลการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส/  ควบคู� ไปกับ

การลงพื้นที่เพ่ือไปสัมภาษณ/ สังเกตการณ/กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใต*งาน/โครงการ ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

หลังจากเก็บรวบรวมข*อมูลได*แล*ว จะนำมาประมวลวิเคราะห/เปรียบเทียบผลงานกับเป0าหมาย 

เพื่อประเมินความก*าวหน*าว�าผลงานได*ผลประการใด มีปTญหาอุปสรรคหรือไม� หากมีปTญหาอุปสรรคเกิดขึ้น

ในขั้นตอนใดจะได*นำข*อมูลมาใช*ประโยชน/ในการนำไปปรับปรุงแก*ไขกิจกรรมในงาน/โครงการต�อไป 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

วัตถุประสงคJของการประเมินผล 

 เนื่องจากการประเมินผลเป#นการแสวงหาข*อมูลเพ่ือเป#นแนวทางในการตัดสินใจและการวัดผล

การดำเนินงาน/โครงการ โดยไม�มี เป0าหมายเพื่อการค*นหาความรู*อย�างการวิจัย แต�จะมุ� งค*นหาสิ่ งที่

โครงการได*ดำเนินการไปแล*วว�าสิ่งใดควรดำเนินการต�อไปตามวัตถุประสงค/ของโครงการ หรือศึกษา

ระหว�างดำเนินโครงการน้ันว�ามีปTญหาใดท่ีควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป0าหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะ

พิจารณาเก่ียวกับการประเมินผลได* ดังน้ี 

1. การประเมินเป#นเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอย�างหนึ่งที่จะช�วยตอบสนองต�อ

ภารกิจ ความต*องการของหน�วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให*ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

2. เพ่ือทราบความก*าวหน*า สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปTญหาอุปสรรค 

3. เพื ่อ เป#นข*อมูลสำหรับเร� งรัด  ปรับปรุ งแก* ไขข*อบกพร�องของการดำเนินงาน/โครงการ 

ยกเลิกโครงการ ท่ีไม�เหมาะสมหรือหมดความจำเป#น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช*จ�ายงบประมาณ 

5. การประเมินผลเป#นความรับผิ ดชอบของผู * บริหารทุ กระดับที ่ จ ะต* องผลั กดัน ให*การ

ดำเนินงาน/โครงการ หรือแผนงานต�างๆ เป#นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค/กับ

ให*เกิดประโยชน/กับผู*มีส�วนเก่ียวข*อง ประชาชน หรือสังคมส�วนรวมมากที่สุด 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ส�วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผลงาน / โครงการ ของ สสว. 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล ของ สสว. 
สำนักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) มีฐานะเป#นหน�วยงานของรัฐ 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค/เพื่อ

เป#นหน�วยงานหลักในการส�งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) และเป#นศูนย/กลาง

ประสานระบบการทำงานของส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค/การเอกชนในการส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมให*สามารถพัฒนากิจการให*เกิดความเข*มแข็ง มีประสิทธิภาพและเป#น

ตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

มาตรา 34 แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม พ.ศ.2543 

กำหนดให*ใช*เงินกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมเพ่ือกิจการ ดังต�อไปน้ี  

1. ให*วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมหรือกลุ�มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมกู*ยืม

สำหรับดำเนินการก�อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนากิจการของวิสาหกิจหรือกลุ�มวิสาหกิจนั้นให*

มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ให*ความช�วยเหลือส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค/การเอกชน เพื่อ

นำไปใช*ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

3. เป#นเงินช�วยเหลืออุดหนุนการดำเนินการใด ร�วมกิจการ ร�วมทุน หรือลงทุนใดที่เกี่ยวกับ

การก�อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อมให*มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยรวม ทั้งน้ีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

4. เป#นค�าใช*จ�ายในการดำเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย�อม 

มาตรา 39-41 กำหนดให* สสว. มีหน*าท่ีในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปj รวมไปถึงการ

ให*ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน*าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อม รายงานผลการดำเนินงานต�อคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย�อมอย�างน*อยปjละหนึ่งครั้งด*วย 

นอกจากนี้ สสว. ได*รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให*เป#นเจ*าภาพหลักในการจัดทำข*อเสนอ

งบประมาณตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร/ด*านการส�งเสริม SME และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้ง

รายงาน ผลการดำเนินงานของหน�วยงานที่เกี่ยวข*องตามแผนบูรณาการด*านการส�งเสริม  SME นำเสนอรัฐบาล

และสำนักงบประมาณ เพ่ือประโยชน/ในการพัฒนา SME และการจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนบูรณาการด*วย 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

กลไกขับเคลื่อนการตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สสว. แบ�งได*ดังน้ี 

1. กลไกการติดตามภายในของ สสว. ได*แก� 

1.1 ฝOายติดตามและประเมินผล (ฝตป.) ทำหน*าที่ กำกับติดตามความคืบหน*าการดำเนินงาน

ของ สสว. ผ�านระบบติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส/ www.data-sme.com 

สำหรับให*หน�วยงานภายในและภายนอก สสว. รายงานผลความคืบหน*าการดำเนินงาน 

เพ่ือนำข*อมูลที่ได*มาประมวลผลเบื้องต*น พร*อมจัดทำสรุปภาพรวมผลการส�งเสริม SME 

รายเดือน รายไตรมาส รายปj เสนอต�อคณะกรรมการต�างๆ และผู*บริหาร สสว. 

 การติดตามผลจะมุ�งเน*นข*อมูลที่มีความสำคัญของโครงการ ดังน้ี 

1. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเพื่อใช*ตรวจสอบดูว�าได*ปฏิบัติตามระยะเวลา

ท่ีแผนได*กำหนดไว*หรือไม� รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช*ปTจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว�าโครงการ ได*รับปTจจัย

หรือทรัพยากรทั้งด*านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม� 

3. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพ่ือตรวจสอบดูว�าได*ผลตรงตามเป0าหมายท่ีกำหนด

หรือไม�เพียงใด มีปTญหาอุปสรรคอะไร ท้ังในด*านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน 

1.2 ฝOายกลยุทธJองคJกร (ฝกก.) ทำหน*าที่ เสนอแนะทิศทาง กลยุทธ/ แผนการดำเนินงาน 

โดยการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของหน�วยงานภายใน รวมถึง

ประสานการจัดทำตัวชี้วัดรายตำแหน�งของพนักงานร�วมกับฝ�ายบริหารทรัพยากร

บุคคล การวางแผนวิเคราะห/การจัดทำงบประมาณตามแผนงานประจำปj ตลอดจน

จัดทำรายงานสถานะเงินงบประมาณเป#นรายเดือนเพื่อเป#นข*อมูลในการเร�งรัด 

กำกับติดตามการใช*จ�ายงบประมาณของหน�วยงานที่ เกี่ยวข*องของผู*บริหาร หรือ

รายงานต�อหน�วยงานที่ เกี ่ยวข*อง และการพัฒนาระบบการบริหารงานของ สสว. 

โดยจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1.3 กลุ�มตรวจสอบภายใน ทำหน*าที่  เป#นผู*ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค�าและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของ สสว. ให*ถึงเป0าหมายท่ีวางไว* ให*ข*อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ตลอดจนสอบทานการควบคุมภายในของ สสว. 

ตามที่กำหนดไว*ในกฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งของ สสว.  

1.4 หน�วยงานบริหารโครงการ ทำหน*าที่ กำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการของ

หน�วยร�วมดำเนินการหรือผู*รับจ*าง ให*เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค/ท่ีกำหนดไว* 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

2. กลไกการประเมินผลการดำเนินงานของ สสว. ได*แก� 

2.1 การประเมินผลและการตรวจสอบโดยองค/กรภายนอก 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

โดย สำนักงานคณะกรรมการป0องการและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) 

 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปjบัญชี โดยกรมบัญชีกลาง  

 การประเมินองค/การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดย สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

 การรายงานของผู*สอบบัญชีและงบการเงิน 

2.2 การประเมินผลโดยท่ีปรึกษาจากหน�วยงานภายนอก (Third Party) 

 ประเมินผลแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

 ประเมินผลแผนยุทธศาสตร/องค/กร 

 ประเมินผลความยั่งยืนโครงการส�งเสริม SME และพัฒนาธุรกิจ SME  

 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต*งบบูรณาการประจำปj 

 ประเมินผลความพึงพอใจของผู*รับบริการและผู*มีส�วนได*ส�วนเสียประจำปj 

2.3 การประเมินผลโดยคณะกรรมการ ผ�านคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ  

ใช*จ � ายงบประมาณ สำนักงานส� ง เสร ิมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม เพื ่ อ

ดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช*จ�ายงบประมาณให*เป#นไปตามวัตถุประสงค/ 

และภารกิจของ สสว. พร*อมรายงานและเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู�มือการตดิตามและรายงานผล   8 | P a g e  

ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของฝOายติดตามและประเมินผล 
  การรายงานผลเป#นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของการบริหารจัดการ การติดตามผลการ

ดำเนินงานและการใช*จ�ายงบประมาณของหน�วยงานต�างๆ ว�าเป#นไปตามแผน วัตถุประสงค/ เป0าหมาย

ที่กำหนดไว*หรือไม� ฝ�ายติดตามและประเมินผล จึงได*จัดทำระบบติดตามและประเมินผล เพื่อให*หน�วย

บริหารโครงการสามารถรายงานผลความคืบหน*าการดำเนินงานและผลการใช*จ�ายงบประมาณแบบ

ออนไลน/ได*เป#นประจำทุกเดือน ผ�านเว็บไซต/ www.data-sme.com และฝ�ายติดตามและประเมินผล

ดำเนินการประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานความคืบหน*าการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม คณะกรรมการบริหาร สสว. ผู*บริหาร สสว. สำนักงบประมาณ 

และหน�วยงานที่ เกี ่ยวข*องกับการส�ง เสริม SME เพื ่อรับทราบและนำข*อมูลไปใช*ประโยชน/ ในการ

ปรับปรุง/พัฒนาโครงการส�งเสริม SME ต�อไปในอนาคต  

เมื ่ อ ง าน / โคร งการ ใดๆ  ได* ร ั บอนุม ั ต ิ แผนการดำ เนิ น งาน/ โคร งการ  แผนการ ใช*

งบประมาณและเร่ิมดำเนินโครงการแล*ว หน�วยบริหารโครงการ มีหน*าที่ต*องรายงานผลการดำเนินงาน

และผลการใช*งบประมาณระหว�างวันที่  1-7 ของทุกเดือน โดยนำเข*าข*อมูลการดำเนินงาน/โครงการ

ผ�านระบบติดตามฯ (www.data-sme.com) จนกว�าจะสิ้นสุดระยะเวลางาน/โครงการ  
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

กำหนดส�งงาน รายงาน นำเสนอ 
รายเดือน รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. - การประชุมเร�งรัดการเบิกจ�าย

งบประมาณ สสว. 
- ผู*บริหาร สสว. 
- อ่ืนๆ 

รายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานของ สสว. - คณะกรรมการส�งเสริมฯ 
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- คณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการใช*จ�ายงบประมาณ
ของ สสว. 

 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ - สำนักงบประมาณ 
 รายงานผลการดำเนินงานภายใต*แผนงาน    

บูรณาการ SME 
- สำนักงบประมาณ 
- อ่ืนๆ  

รายปQ รายงานผลการดำเนินงานประจำปj - คณะกรรมการส�งเสริมฯ 
- ผู*บริหาร สสว. 
- อ่ืนๆ 

 รายงานผลการดำเนินงานภายใต*แผนงาน    
บูรณาการ SME ประจำปj 

- คณะกรรมการส�งเสริมฯ 
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- รองนายกรัฐมนตรี 
- สำนักงบประมาณ 
- อ่ืนๆ 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ส�วนท่ี 3 การรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 

การขอเปRดงาน/โครงการ 

 เมื ่ อ  สสว .  ได* รับการอนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการใช*จ� ายงบประมาณประจำปjจาก  

คณะกรรมการบริหาร สสว. โดยผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย�อมเรียบร*อยแล*ว ฝ�ายกลยุทธ/องค/กรจะแจ*งจัดสรรงบประมาณดังกล�าวให*หน�วยบริหาร

โครงการทราบ ท้ังน้ี หน�วยบริหารโครงการดำเนินการดังน้ี  

1) หน�วยบริหารโครงการจัดทำบันทึกข*อความขออนุมัติแผนการดำเนินงานและเปdดโครงการ นำเสนอ 

ผอ.สสว. ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน ผ�านฝ�ายติดตามและประเมินผล ประกอบด*วยเอกสารดังน้ี 

- บันทึกข*อความขออนุมัติแผนการดำเนินงานและเปdดโครงการ  

- แบบฟอร/ม สสว.100 (รายละเอียดโครงการ)  

- สำเนาบันทึกข*อความแจ*งจัดสรรงบประมาณงาน/โครงการ และตารางสรุปงาน/โครงการ จาก ฝกก. 

2) เมื่อ ผอ.สสว. อนุมัติแผนการดำเนินงานและเปdดโครงการแล*ว ให*นำส�งเอกสารต*นฉบับไปยัง

ส�วนบัญชี ฝ�ายบริหารกลาง 

3) กรอกข*อมูลรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแบบฟอร/ม สสว.100 ที่ได*รับอนุมัติแล*ว ในระบบติดตามและ

ประเมินผล (www.data-sme.com)1 ภายใน 3 วันนับจากวันที่ ผอ.สสว. อนุมัติงาน/โครงการ

โดยไปที่ www.data-sme.com เลือก “นำเข*าผลการส�งเสริม SME” เลือก “วางแผนโครงการ” เลือก 

“เพิ่มโครงการ” เลือกสถานะการเปdดโครงการเป#น “อนุมัติ เปdดโครงการ” และระบุวันที่ ได*รับ

อนุมัติ เปdดโครงการ และกรอกข*อมูลให*ถูกต*อง ครบถ*วน  

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย�าง หน�าจอการวางแผนโครงการ 

 
1 สามารถดูรายละเอียดการกรอกข*อมูลเพิ่มเติมได*ที่ www.data-sme.com เลือกเมนู “คู�มือ” เลือก “คู�มือการใช*งาน” 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

4) เมื่อวางแผนโครงการเรียบร*อยแล*ว ให*สแกนเอกสารการเปdดโครงการที่ได*รับอนุมัติแล*วทั้งหมด

และนำไฟล/ไปอัปโหลด (Upload) ในระบบติดตามฯ โดยไปที ่  www.data-sme.com เลือก 

“นำเข*าผลการส�งเสริม SME” เลือก “วางแผนโครงการ” เลือก “ไฟล/เอกสารท่ีต*องแนบ” และ

กดปุ�ม “เพิ่มไฟล/แนบ” และเลือกไฟล/เอกสารที่ต*องการอัปโหลดพร*อมตั้งชื่อไฟล/เอกสาร เมื่อ

ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล*วต*องกดปุ�ม “บันทึก” ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�าง การแนบไฟล�การขออนุ มัติ เป�ดโครงการ   
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ เป#นความรับผิดชอบของหน�วยบริหารโครงการที่จะต*องพิสูจน/ อักษร ความถูกต*อง ครบถ*วนของ

รายละเอียดงาน/โครงการ (สสว.100) รวมทั้ งบันทึกข*อความขออนุมั ติแผนการดำเนินงานและ

เปdดโครงการ ก�อนการสแกนเอกสารทั้ งหมดเพื่ออัปโหลดในระบบติดตามฯ 

ข�อพึงระวัง! 

1) บันทึกข�อความขออนุมัติแผนการดำเนินงานและเป�ดโครงการ ควรตรวจสอบความถูกต�อง 

ครบถ�วน ดังนี้ 

 ชื่องาน/โครงการ และงบประมาณ ตามท่ีได� รับอนุมัติ 

 เอกสารอ�างอิง ควรเป1นฉบับล�าสุด 

 ตรวจการสะกดคำผิด การจัดหน�าเอกสารให�เหมาะสม 

2) เมื่อได�รับอนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการเรียบร�อยแล�ว หน�วยบริหารโครงการจะต�อง

เข�าระบบติดตามฯ เพื่อวางแผนโครงการให�ถูกต�อง ครบถ�วน และเปลี่ยนสถานะของงาน/

โครงการ เป1น “อนุมัติ เป�ดโครงการ” พร�อมระบุวันท่ีได�รับอนุมั ติ 

     ทั้งนี ้  เมื ่อเปลี ่ยนสถานะเรียบร�อยแล�ว ผู �ดูแลระบบฯ จะป"ดล็อคการวางแผนงาน/

โครงการ และนับเป(นวันเริ ่มการดำเนินงาน/ โครงการ  ซึ ่ งหน- วยบริ หาร โครงการจะ    

ไม-สามารถปรับปรุง/แก�ไขการวางแผนงานได� ดังนั้น ขอให�ตรวจสอบการวางแผนงาน/

โครงการในระบบฯ ให�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามเอกสารที่ ได�รับอนุมั ติแผนการดำเนินงานและ    

เป"ดโครงการ ก-อนยืนยันการเปล่ียนสถานะ 

------------------------------------ 

หากหน-วยบริหารโครงการประสงค3จะปรับปรุง/แก�ไขข�อมูลการวางแผนงานในระบบฯ 

จะต�องทำบันทึกข�อความชี้แจงเหตุผลการขอปรับปรุง/แก�ไขข�อมูล 

มายังฝ6ายติดตามและประเมินผล เพ่ือดำเนินการเป"ดระบบฯ ให�แก�ไขต-อไป 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

แผนผังการดําเนินงาน การติดตามและรายงานผล

หน�วยบริหารโครงการ ฝOายติดตามและประเมินผล ฝOายกลยุทธJองคJกร ผูHมีอํานาจอนุมัติข้ันตอนการดําเนินงาน ฝOายบริหารกลาง  (บัญชี) รายละเอียดเพ่ิมเติม

1. การขออนุมัติเปRดงาน/
โครงการ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รวม 12 วัน

สําเนาบันทึกแจ*ง
การจัดสรรงบประมาณ

( 1 วัน )

จัดทําบันทึกข*อความ
ขออนุมัติเปdดงาน/โครงการ

( 2 วัน )

แนบเอกสาร 
-แบบฟอร/ม สสว.100
-สําเนาบันทึกแจ*งจัดสรรงบประมาณ และ
ตารางสรุปงาน/โครงการ 
-เช็คลิสต/การพิจารณาตรวจสอบเอกสาร
ก�อนการนําส�งผู*บังคับบัญชา

เอกสาร
-เช็คลิสต/การพิจารณาตรวจสอบเอกสารก�อนการนําส�ง
ผู*บังคับบัญชา
-บันทึกข*อความขออนุมัติเปdดงาน/โครงการ 
-แบบฟอร/ม สสว.100
-สําเนาบันทึกแจ*งจัดสรรงบประมาณ และตารางสรุปงาน/
โครงการ 

ตรวจสอบความถูกต*อง
ตามท่ีได*รับแจ*งจัดสรรงบประมาณ

จาก ฝกก.ในระบบและเอกสาร 
ตามสายบังคับบัญชา

ประสานติดต�อให*หน�วยบริหารโครงการ
มารับเอกสารเพื่อดําเนินการต�อไป

ดําเนินการนําเสนอผู*บังคับบัญชา
ตามสายงาน และเสนอ ผอ.สสว.

พิจารณาอนุมัติ
( 3 วัน )

ผอ.สสว.
พิจารณาอนุมัติ

โครงการ
( 2 วัน )

เอกสารต*นฉบับ
-บันทึกข*อความท่ีได*รับ
อนุมัติเปdดงาน/โครงการ
-แบบฟอร/ม สสว.100
-สําเนาบันทึกแจ*งจัดสรร
งบประมาณกรอกข*อมูลรายละเอียดตามฟอร/ม สสว.100 

ในระบบติดตามฯ (www.data-sme.com) 
สแกนพร*อมแนบเอกสารในระบบติดตามฯ ได*

แก� บันทึกข*อความท่ีได*รับอนุมัติเปdดงาน/
โครงการ, ฟอร/มสสว.100, สําเนาบันทึกแจ*ง

จัดสรรงบประมาณและตารางสรุปงาน/โครงการ 
พร*อมท้ังอัพเดทสถานะในระบบติดตามฯ ว�า 
อนุมัติเปdดโครงการ แล*วระบุวันท่ีได*รับอนุมัติ    

( 1 วัน )

อนุมัติ

ไม�ถูกต*อง

ถูกต*อง ( 2 วัน )

ไม�อนุมัติ

กําหนดใหH 
1. หน�วยบริหารโครงการ เร่ิมดําเนินการ
เปdดโครงการหลังได*รับการจัดสรร
งบประมาณ ภายใน 10 วันทําการ 

2. หน�วยบริหารโครงการ ต*องวางแผน
ข*อมูลให*ถูกต*องตามท่ีอนุมัติ สแกนและ 
แนบเอกสาร ในระบบติดตามฯ และ
อัพเดทสถานะเป#น อนุมัติเปdดโครงการ 
ภายใน 3 วันทําการ หลังจาก ผอ.สสว.
อนุมัติโครงการ และระบบการติดตาม
สถานะโครงการจะนับว�าเร่ิมเปdด
โครงการ เมื่อมีการแนบเอกสารเสร็จและ
มีการอัพเดทสถานะ อนุมัติเปdดโครงการ

หมายเหตุ หลังจากอัพเดท สถานะใน
ระบบติดตามฯ แล*ว ระบบจะล็อคและ 
ไม�สามารถแก*ไขข*อมูลหรือลบเอกสารได* 
แต�สามารถเพ่ิมเอกสารใหม�

ท้ังนี้ หากหน�วยบริหารโครงการต*องการ
แก*ไขข*อมูลใน สสว.100 ต*องทําบันทึก
ข*อความขอแก*ไขข*อมูล สสว.100 พร*อม
ช้ีแจงเหตุผลมายัง ผอ.ฝตป.

ตรวจสอบข*อมูลในระบบติดตามฯ 
( 1 วัน )

นําส�งเอกสารต*นฉบับที่ส�วนบัญชี
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

การรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 

1) เมื่อหน�วยบริหารโครงการเริ่มดำเนินโครงการแล*ว ต*องรายงานผลการดำเนินงานโดยละเอียด 

และผลการใช* จ� ายงบประมาณในระบบติ ดตามและประเมินผล (www.data-sme.com) 

ภายในวันที่  1-7 ของทุกเดือน เพ่ือ ฝตป. จะดำเนินการประมวลผลข*อมูลและจัดทำรายงาน

เสนอผู*บริหาร สสว. และสำนักงบประมาณเพื่อทราบต�อไป  

  ทั้ งนี้  หากการดำเนินงาน/การใช*จ� ายงบประมาณ ไม� เป#นไปตามแผนงานที่ กำหนด 

รวมถึงการไม�บรรลุผลผลิต/ผลลัพธ/ของโครงการ หน�วยบริหารโครงการจะต*องระบุปTญหา

และอุปสรรคในการดำเนินงานโดยละเอียด พร*อมวิธีการแก*ไข (ถ*ามี )  

   www.data-sme.com เลือก นำ เข* าผลโครงการ เลือก นำ เข* าข*อมูล  และกรอกข*อมูลใน

แท็บ 200/1-2 และ 200/3 ในเดือนที่ต*องการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ตัวอย�าง หน�าจอการรายงานผลผลิต/ผลลัพธ�  (สสว.200/1)  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�าง หน�าจอการรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สสว.200/1-2) 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย�าง หน�าจอการรายงานผลการใช�จ�ายเ งินของกิจกรรม (สสว.200/3) 

2) เมื่อมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายใต*งาน/โครงการ หน�วยบริหาร

โครงการต*องจัดทำข*อมูลผู*รับบริการ2 ที่เข*าร�วมกิจกรรมที่ เกิดขึ้นตามแบบฟอร/มที่กำหนด และ

สามารถอัปโหลดรายชื่อผู* รับบริการเข*าในระบบฯ ได*ทันที เมื ่อเริ ่มดำเนินกิจกรรมในแต�ละ

ขั้นตอนที่ส�งผลต�อตัวชี้ วัดผลผลิต โดยไม�ต*องรอระยะเวลาส้ินสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ตัวอย�าง หน�าจอการบันทึกข�อมูลผู� รับบริการ 
 

2 ข*อมูลผู*รับบริการ หมายถึง รายชื่อผู*เข*าร�วมกิจกรรมภายใต*โครงการต�างๆ ที่ส�งผลต�อตัวช้ีวดัหลักของโครงการ โดยกรอกข*อมูล 

ในตารางข*อมูลผู*รับบริการ (รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.data-sme.com) และอัปโหลดในระบบติดตามฯ ทันทีเมื่อเริ่มดำเนินกิจกรรม 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

3) หน�วยบริหารโครงการต*องรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช*จ�ายงบประมาณในระบบฯ 

เป#นประจำภายในวันที่  1-7 ของทุกเดือนจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ทั้ งนี้  หากสิ้นสุด

ระยะเวลาการรายงานผล (วันที่  8 – สิ้นเดือน) และหน�วยบริหารโครงการต*องการเพิ่มเติม/

แก*ไขข*อมูลผลการดำเนินงานหรือผลการใช*จ�ายงบประมาณให*มีความถูกต*องสอดคล*องกับ

ข*อเท็จจริง หน�วยบริหารโครงการต*องจัดทำบันทึกข*อความชี้แจงเหตุผลการขอเพิ่มเติม/แก*ไข

ข*อมูลดังกล�าวมายังฝ�ายติดตามและประเมินผล เพื่อดำเนินการเปdดระบบฯ ให*หน�วยบริหาร

โครงการเพิ่มเติม/แก*ไขข*อมูลให*ถูกต*องต�อไป 

 
ข�อพึงระวัง! 

1) กรณีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผลจะเกิด ข้ึน ณ เดือนท�ายของโครงการ 
     หน�วยบริหารโครงการจะต�องระบุรายละเอียดของงานที่ได�ดำเนินการในแต�ละเดือนอย�างชัดเจน 
แม�ว�าผลจะยังไม�เกิดตามแผนที่กำหนดเช�น ป?จจุบันอยู�ระหว�างขั้นตอนหรือกระบวนการจัดจ�างที่ปรึกษา/
ดำเนินการจัดประชุมหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง และสรุปผลการประชุมดังกล�าวพอสังเขป เป1นต�น 

2) กรณีการรายงานผลการดำเนินงานที่ ไม- เป(นไปตามแผนงานท่ีกำหนด 
หากการดำเนินงาน/โครงการ เกิดป?ญหาหรืออุปสรรคที่ส�งผลให�เกิดความล�าช�าหรือไม�เป1นไปตาม

แผนงานที่กำหนด ขอให�หน�วยบริหารโครงการระบุป?ญหาอุปสรรค และแนวทางการแก�ไขให�ชัดเจน 
3) การนำข�อมูลผู� รับบริการเข�าระบบฯ 
 ตรวจสอบหมายเลขสำคัญ ให�มีความถูกต�อง ดังนี้ 

 เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู�รับบริการภาครัฐ เลขทะเบียนผู�เข�าโครงการ    
(เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป1นต�น)  

 เบอร�โทรศัพท� ต�องมีความถูกต�อง สมบูรณ� ครบตาม Digit ของหมายเลขโทรศัพท� 
 ตรวจสอบ Format ข�อมูลในตาราง (Excel) ผู�รับบริการให�ถูกต�องก�อนการอัปโหลดทุกคร้ัง โดย

รูปแบบข�อมูลต�องเป1น Text หรือ General เท�านั้น 

 ข�อมูลผู�รับบริการต�องเป1นข�อมูลที่ถูกต�อง ครบถ�วน และสามารถติดต�อผู�เข�าร�วมโครงการได� 
 ผู�เข�าร�วมโครงการทุกคนจะต�องมีหมายเลขทะเบียนผู�รับบริการภาครัฐ ทั้งนี้ ผู� เข�าร�วมโครงการ   

ที่มาจากสถานประกอบการเดียวกัน จะมีหมายเลขทะเบียนผู�รับบริการภาครัฐที่เหมือนกันได� 
 ผู�เข�าร�วมโครงการทุกคนจะต�องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม�ซ้ำกันในแต�ละโครงการ 

ทั้งนี้ หากผู�เข�าร�วมโครงการเข�าร�วมกิจกรรมหลายโครงการ จะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำกันได�
ในโครงการต�างกันเท�าน้ัน 

4) การนำเข�าข�อมูลมูลค-าทางเศรษฐกิจ 
  เมื่อการดำเนินโครงการส�งผลให�เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจ หน�วยบริหารโครงการต�องกรอกข�อมูลใน

ระบบติดตามฯ ทันทีที่เกิดผล ไม�ต�องรอให�ส้ินสุดโครงการ 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

แผนผังการดําเนินงาน การติดตามและรายงานผลแผนผังการดําเนินงาน การติดตามและรายงานผล

หน�วยบริหารโครงการหน�วยบริหารโครงการ ฝOายติดตามและประเมินผลฝOายติดตามและประเมินผล ผูHมีอํานาจอนุมัติผูHมีอํานาจอนุมัติข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอนการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารฯคณะกรรมการบริหารฯ รายละเอียดเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ิมเติมเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายงาน

2.การรายงานผลการ
ดําเนินงาน/โครงการ

1) จัดทํารายงานรายเดือน 
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานรวม  13 วัน

2) จัดทํารายงานราย    
ไตรมาส ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานรวม  25 วัน

3) จัดทํารายงานปj
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานรวม  90 วัน

รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามฯ 
ภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือน ประกอบด*วย

รายงานผลการดําเนินงานและผลการใช*จ�ายเงิน 
ตามแบบฟอร/ม สสว.200/1-3 และข*อมูลผู*รับบริการ/

ข*อมูลหน�วยงาน (กรณีมีข*อมูลเพ่ิม)
( 7 วัน )

ตรวจสอบความถูกต*อง
ในการรายงานผล

จัดทํารายงานความคืบหน*า
ผลการดําเนินงาน งาน/โครงการของ

สํานักงาน (รายเดือน) เพ่ือเสนอต�อ ผอ.สสว.
ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน 

( 10 วัน )

ทํารายงานรายไตรมาส เสนอ ผอ.สสว.
ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อพิจารณานําเสนอ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเผยแพร�บนเว็บไซต/ และ

จัดทําผลการดําเนินงานกองทุนด*านท่ีมิใช�การเงิน 
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ รับทราบ

 (ภายในส้ินไตรมาสถัดไป) 
                            ( 25 วัน )

ผอ.สสว.ลงนาม
รับทราบ

และส่ังการ
( 2 วัน )

ทํารายงานรายปjเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และ
ผู*บริหาร สสว.รับทราบพร*อมเผยแพร�บนเว็บไซต/

(ภายใน180 วันนับจากส้ินปjบัญชี)
( 90 วัน )

ถูกต*อง

ไม�ถูกต*อง

รับทราบ

รับทราบผลการ
ดําเนินงาน

กําหนดใหH 
1. หน�วยบริหารโครงการรายงาน
ผลการดําเนินงานรายเดือนใน
ระบบติดตามฯ ภายในวันท่ี 1-7 
ของเดือนถัดไป หลังจากนั้นระบบ
จะปdด ไม�สามารถเข*าไปรายงาน
ข*อมูลได* ต*องแจ*งผู*ดูแลระบบ 
ฝตป. เพ่ือปลดล็อค

สําหรับกรณีมีความจําเป#น 
ต*องแก*ไขผลการดําเนินงานให*
จัดทําบันทึกข*อความชี้แจงเหตุผล 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมายัง ฝตป. 
เพื่อดําเนินการปลดล็อคให*แก*ไข

2. กรณีที่ผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมหรือผลการใช*จ�ายเงินของ
กิจกรรม หรือผลผลิต ผลลัพธ/     
ไม�บรรลุตามเป0าหมายหรือแผน  
รายเดือน จะต*องระบุปTญหาและ
อุปสรรค พร*อมอธิบายรายละเอียด
การดําเนินงานให*ชัดเจนทุกคร้ัง 
(พร*อมวิธีการแก*ไข หากมี)

3. หน�วยบริหารโครงการนําเข*า
ข*อมูลผู*รับบริการ (สสว.300/1) 
หรือข*อมูลหน�วยงาน (สสว.300/2) 
ในระบบติดตามฯ เมื่อสิ้นสุดใน   
แต�ละกิจกรรม

รับทราบ

ดําเนินงานตามคําสั่งการ
ออกหนังสือเวียนให*แต�ละฝ�ายรับทราบ

( 1 วัน )

( 1 วัน )
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

การปรับแผน ขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลง ยกเลิก งาน/โครงการ 

กรณีท่ี 1 : การปรับแผนการดำเนินงาน / โครงการและแผนการใชHจ�ายงบประมาณ  

ในระหว�างการดำเนินงาน/โครงการ หากหน�วยบริหารโครงการมีความประสงค/จะปรับ

แผนการดำเนินงาน แผนการใช*จ�ายงบประมาณ โดยที่วัตถุประสงคJ ผลผลิต ผลลัพธJ  ของงาน/

โครงการ ไม�เปล่ียนแปลงจากท่ีคณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติ ให*หน�วยบริหารโครงการดำเนินการ 

ดังนี้   

1) จัดทำบันทึกข*อความขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน/โครงการ แผนการใช*เงิน 

เสนอ ผอ.สสว. ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน เอกสารประกอบด*วย  

- แบบคำขอปรับแผนการดำเนินงาน/แผนการการใช* เงิน ขอขยายระยะเวลา/ 

เปลี่ยนแปลงโครงการ (แบบฟอร/ม สสว.400) 

- รายงานผลการดำ เนินงาน/ผลการใช* จ� ายงบประมาณ (แบบฟอร/ม  สสว .

200/1-3) ท่ีปรับปรุงข*อมูล ณ เดือนล�าสุด  

2) ภายหลังจากได*รับอนุมัติจาก ผอ.สสว. แล*ว ให*นำส�งต*นฉบับเอกสารให*ส�วนบัญชี 

ฝ�ายบริหารกลาง และสแกนเอกสารทั้ งหมดเพื่อนำไฟล/ไปอัปโหลดในระบบติดตามฯ โดยเข*าไปที่  

www.data-sme.com เลือก “นำเข* าผลการส� ง เสริม SME” เลือก “วางแผนโครงการ” เลือก 

“ไฟล/เอกสารท่ีต*องแนบ” จากนั้นเลือกหัวข*อ “สถานะการดำเนินโครงการ : ปรับแผน” และกดปุ�ม 

“เพ่ิมไฟล/แนบ” และเลือกไฟล/เอกสารท่ีต*องการอัปโหลด เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเสร็จแล*วต*อง

กดปุ�ม “บันทึก” ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย�าง การแนบไฟล�เอกสารขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน 

3)  เมื่อแนบไฟล/เอกสารขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน / โครงการและแผนการใช*จ�าย

งบประมาณเรียบร*อยแล*ว หน�วยบริหารโครงการต*องปรับแก*ไขข*อมูลรายละเอียดงาน/โครงการ          

ตามท่ีได*รับอนุมัติปรับแผนฯ ในระบบติดตามและประเมินผล (www.data-sme.com)3  

 
3 สามารถดูรายละเอียดการกรอกข*อมูลเพิ่มเติมได*ท่ี www.data-sme.com เลือกเมนู “คู�มือ” เลือก “คู�มือการใช*งาน” 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

กรณีท่ี 2 : การขอขยายระยะเวลา / เปล่ียนแปลง / ยกเลิก งาน/โครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระหว�างการดำเนินงาน / โครงการ หากหน�วยบริหารโครงการมีความประสงค/      

จะขอขยายระยะเวลา / ขอเปลี่ยนแปลง / ขอยกเลิกงาน-โครงการ หน�วยบริหารโครงการต*อง

ดำเนินการ ดังนี้   

1) จัดทำบันทึกข*อความขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติขยายระยะเวลา/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก งาน-โครงการ โดยชี้แจงเหตุผลประกอบการขออนุมัติ

ดังกล�าว เสนอ ผอ.สสว. ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อให* ผอ.สสว. พิจารณาเอกสารในการ

บรรจุเป#นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ กรณีขยายเวลาให*ระบุระยะเวลาที่ต*องการขยาย

การดำเนินงานให*ชัดเจน เอกสารประกอบด*วย  

- เอกสาร (ร�าง) วาระ xxx เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 

- แบบคำขอปรับแผนการดำเนินงาน / แผนการการใช*เงิน ขอขยายระยะเวลา / 

เปลี่ยนแปลงโครงการ (แบบฟอร/ม สสว.400) 

- รายงานผลการดำเนินงาน / ผลการใช*จ�ายงบประมาณ (แบบฟอร/ม สสว.200/1-3) 

ท่ีปรับปรุงข*อมูล ณ เดือนล�าสุด (กรณีขยายระยะเวลา) 

- สำเนาบันทึกข*อความท่ีได*รับอนุมัติเปdดงาน / โครงการ พร*อมรายละเอียดงาน 

/ โครงการ 

2) ภายหลังจากได*รับอนุมัติจาก ผอ.สสว. แล*ว หน�วยบริหารโครงการนำส�งเอกสาร

วาระการประชุมให*ฝ�ายอำนวยการ เพ่ือดำเนินการต�อไป 

3) ภายหลังจากได*รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ แล*ว หน�วยบริหารโครงการ 

ดำเนินการจัดทำบันทึกข*อความขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช*จ�ายงบประมาณ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ เสนอ ผอ.สสว. ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน เอกสารประกอบด*วย  

 การขยายระยะเวลา หมายถึง การขยายระยะเวลางาน/โครงการเฉพาะที่จำเป#น เพื่อให*การ

ดำเนินงานในกิจกรรมที่ยั งไม� ได*ดำเนินงานหรือยังอยู� ระหว�างดำเนินงาน สามารถดำเนินต�อไปได*

จนกว�า เสร็จสิ้น  ทั้ งนี ้  เพื ่ อให*สำ เร็จตามข*อตกลง ตัวชี ้ วัด  และเป#นไปตามวัตถุประสงค/ของงาน/

โครงการ หรือการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ หรือเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให*งาน/โครงการ

ดังกล�าวเกิดประโยชน/สูงสุดตามวัตถุประสงค/ของงาน/โครงการที่ได*กำหนดไว* 

 การขอเปลี่ยนแปลง หมายถึง การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของงาน/โครงการที่แตกต�าง

ไปจากการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารฯ เช�น ชื่องาน/โครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ/  งบประมาณ 

เป#นต*น 

 การขอยกเลิกงาน/โครงการ หมายถึง การขอยกเลิกงาน/โครงการ หรือ การยกเลิกกิจกรรม

ใดๆ ที่ เป#นสาระสำคัญ อันจะส�งผลกระทบต�อเป0าหมายผลผลิต/ผลลัพธ/ 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที ่อนุมัติการขยายระยะเวลา / 

เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกงาน-โครงการ 

- รายงานผลการดำเนินงาน /  ผลการใช*จ� ายงบประมาณ (แบบฟอร/ม สสว.

200/1-3) ท่ีปรับปรุงข*อมูล ณ เดือนล�าสุด  

4) ภายหลังจากได*รับอนุมัติตามข*อ 3) จาก ผอ.สสว. แล*ว ให*นำส�งต*นฉบับเอกสาร

ให*ส�วนบัญชี ฝ�ายบริหารกลาง และสแกนเอกสารท้ังหมดเพ่ือนำไฟล/อัปโหลดในระบบติดตามฯ โดย

เข*าไปที่  www.data-sme.com เลือก “นำเข*าผลการส�งเสริม SME” เลือก “วางแผนโครงการ” 

เลือก “ไฟล/ เอกสารที่ต*องแนบ” และกดปุ�ม “เพิ่ มไฟล/แนบ” และเลือกไฟล/ เอกสารที่ ต*องการ

อัปโหลด เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเสร็จแล*วต*องกดปุ�ม “บันทึก” ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย�าง การแนบไฟล�เอกสารขออนุมัติขยายระยะเวลา 
 

5) เมื่อแนบไฟล/เอกสารขออนุมัติขยายระยะเวลาเรียบร*อยแล*ว หน�วยบริหารโครงการ

ต*องปรับแก*ไขข*อมูลรายละเอียดงาน/โครงการ ตามท่ีได*รับอนุมัติขยายระยะเวลา ในระบบติดตามและ

ประเมินผล (www.data-sme.com)4  
 

 

 
4 สามารถดูรายละเอียดการกรอกข*อมูลเพิ่มเติมได*ท่ี www.data-sme.com เลือกเมนู “คู�มือ” เลือก “คู�มือการใช*งาน” 

ข�อพึงระวัง! 

 กรณีการขอปรับแผน/ขยายระยะเวลา หน�วยบริหารโครงการจะต�องปรับแบบฟอร�ม สสว.

200/2-3 โดยนำผลความคืบหน�าการดำเนินงานและผลการใช�จ� ายงบประมาณ ณ เดือน

ล�าสุด มาเป1นตัวต้ังต�น พร�อมกับวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช�จ�ายงบประมาณให�

เหมาะสมและสอดคล�องตามท่ีได�รับอนุมัติการปรับแผน/ขยายระยะเวลา 

 การขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก งาน-โครงการ หน�วยบริหาร

โครงการควรดำเนินการก�อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ อย�างน�อย 45 วัน 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 
แผนผังการดําเนินงาน การติดตามและรายงานผล

หน�วยบริหารโครงการ ฝOายติดตามและประเมินผลข้ันตอนการดําเนินงาน ฝOายบริหารกลาง(บัญชี) รายละเอียดเพ่ิมเติมผูHมีอํานาจอนุมัติ

                        

3.การขออนุมัติปรับ/
ขยาย/ยกเลิก แผนการ
ดําเนินงาน-โครงการ
และงบประมาณ

กรณีท่ี 1 การขอ
ปรับแผนการดําเนินงาน

กรณีท่ี 2 การขอ
ขยายระยะเวลา/ยกเลิก
งาน-โครงการ เมื่อ
คณะกรรมการบริหารฯ
อนุมัติการขยายระยะเวลา 
ให*ดําเนินการตามข้ันตอน
นี้

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานรวม 9 วัน

กรณีท่ี 1 ปรับแผนการดําเนินงาน
จัดทําบันทึกข*อความขออนุมัติ

ปรับแผนการดําเนินงาน / โครงการ
กรณีท่ี 2 ขยายระยะเวลา / ยกเลิกงาน / โครงการ

จัดทําบันทึกข*อความขออนุมัติขยายระยะเวลา / 
เปล่ียนแปลง /ยกเลิก งาน-โครงการ 

( 1 วัน )

แนบแบบฟอร/ม สสว.400, ฟอร/ม สสว.200/1-3 ท่ีปรับปรุง
ข*อมูล ณ เดือนล�าสุด หรือ 200/1-3 

ท่ีปรับข*อมูลขยายระยะเวลาใหม�แล*ว, รายงานการประชุม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติ (กรณีขยาย/ยกเลิก) 
เพื่อนําเสนอ ผอ.สสว.อนุมัติ ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน 

( 3 วัน )

นําส�งเอกสารต*นฉบับท่ีส�วนบัญชีและสแกน, แนบเอกสารใน
ระบบติดตามฯ ได*แก� บันทึกข*อความท่ีได*รับอนุมัติปรับ /
ขยาย / ยกเลิก แผนการดําเนินงาน-โครงการ, แบบฟอร/ม 
สสว.400, แบบฟอร/ม สสว.200/1-3, รายงานการประชุม
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติ (กรณีขยาย/ยกเลิก) 
พร*อมท้ังอัพเดทสถานะโครงการ (ขยาย หรือปรับแผนใหม�) ( 
1 วัน )

เอกสารต*นฉบับ
-บันทึกข*อความที่ได*รับ
อนุมัติปรับ/ขยาย/ยกเลิก
แผนการดําเนินงาน-
โครงการและงบประมาณ
-รายงานการประชุมตามที่
คณะกรรมการบริหารฯ
อนุมัติ (กรณีขยาย/ยกเลิก)

ปรับปรุงข*อมูลในระบบติดตามฯ ให*ถูกต*องตามท่ีได*รับอนุมัติ 
(ข*อมูล สสว.100, สสว.200/1-3)  ( 1 วัน )

กําหนดใหH
1.แบบฟอร/ม สสว.400 สามารถดําเนินการ
กรอกข*อมูลในระบบติดตามฯ แล*วพิมพ/
เอกสารมาแนบเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
บริหารฯ หรือ ผอ.สสว.อนุมัติ

2.สาระสําคัญท่ีต*องขออนุมัติต�อคณะกรรม-
การบริหารฯ เพื่อขออนุมัติการเปล่ียนแปลง
สาระสําคัญของโครงการในเร่ืองดังนี้ 
2.1.ชื่อโครงการ 
2.2.งบประมาณ 
2.3.วัตถุประสงค/ 
2.4.ระยะเวลาดําเนินโครงการ
2.5.ผลผลิต/ผลลัพธ/ 
*สาระสําคัญใดที่เคยขออนุมัติคณะกรรมการ-
บริหารฯ ไว* ถ*าจะเปล่ียนแปลงต*องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารฯ ก�อน

3.การขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ/
ยกเลิก การดําเนินงาน-โครงการ หน�วย
บริหารโครงการต*องดําเนินการก�อนสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการอย�างน*อย 45 วัน

4.การขออนุมัติยกเลิกโครงการ เอกสารแนบ
คือ 4.1) บันทึกข*อความขออนุมัติยกเลิก
โครงการ 4.2) รายงานการประชุมตามท่ี
คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติ

ผอ.สสว.
พิจารณา
อนุมัติ

อนุมัติ ( 2 วัน )

ไม�อนุมัติ

ตรวจสอบข*อมูลในระบบติดตามฯ 
( 1 วัน )
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

การขอปRดงาน / โครงการ และการนำส�งเงินคงเหลือ 

การป"ดโครงการ หมายถึง การยุติ การยกเลิก หรือสิ้นสุดการดำเนินงาน / โครงการ  
เม่ือกิจกรรมต�างๆ รวมถึงการเบิกจ�ายงบประมาณดำเนินมาจนถึงกำหนดสิ้นสุดระยะเวลา

งาน / โครงการตามที่ได*รับอนุมัติ หน�วยบริหารโครงการต*องขออนุมัติปdดงาน / โครงการพร*อมสรุป    

ผลการใช*จ�ายงบประมาณ และนำส�งเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน / โครงการ คืนกองทุนส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมโดยเร็ว ทั้งนี้ จะตHองไดHรับอนุมัติปRดโครงการและคืนเงินคงเหลือฯ   

ภายใน 45 วัน หรือดำเนินการอย�างชHาที่สุดไม�เกิน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ฝตป. 

จะใช*เวลาในการพิจารณาเอกสาร 3 วัน/เรื่อง และหากพบข*อผิดพลาด หน�วยบริหารโครงการต*อง

แก*ไขเอกสารให*แล*วเสร็จและส�งกลับมายัง ฝตป. ภายใน 2 วัน เพื่อให*สามารถได*รับอนุมัติปdดงาน/

โครงการ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด)  

ตัวอย�าง โครงการมีระยะเวลาสิ้นสุด วันที่  30 กันยายน 2563 หน�วยบริหารโครงการต*องนำส�ง

เอกสารขออนุมัติปdดและคืนเงินคงเหลือฯ มายัง ฝตป. เพื่อดำเนินการตรวจสอบตาม

ขั้นตอน และนำส�งผู*บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อให* ผอ.สสว. อนุมัติและคืนเงินคงเหลือฯ 

ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 (ภายใน 45 วัน)  

 

 

 

 

 

 

โดยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1) จัดทำบันทึกข* อความขออนุมั ติปd ดงาน /  โครงการ และสรุปผลการใช* จ � าย

งบประมาณ พร*อมนำส�งเงินคงเหลือคืนกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมเสนอ  

ผอ.สสว. ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงาน ผ�านฝ�ายติดตามและประเมินผล ประกอบด*วยเอกสาร ดังนี้ 

- แบบฟอร/ม สสว.200/1, สสว.200/2, สสว.200/3 ณ เดือนท่ีสิ้นสุดโครงการ 

โดยดาวน/โหลดเอกสารดังกล�าวจากระบบติดตามฯ และให*ผู*ประสานงาน / ผู*รับผิดชอบลงนาม 

- สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ (แบบฟอร/ม สสว.300) พร*อมนำส�งไฟล/

อิเล็กทรอนิกส/ในรูปแบบ PDF และ Word/Excel ให*กับฝ�ายติดตามและประเมินผล 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

- รายชื ่ อผู * ร ับบริการ 5 หากกรณีรายชื ่ อผู * ร ับบริการมีจำนวนมาก ให*หน�วย

บริหารโครงการสำเนาข*อมูลไฟล/อิเล็กทรอนิกส/ในรูปแบบ Excel ให*กับฝ�ายติดตามและประเมินผล 

พร*อมอัปโหลดไฟล/ในระบบติดตามฯ ให*ถูกต*อง ครบถ*วน 

- แบบประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจ6 (สสว.500/1)  

 ท้ังนี้  การคืนเงินคงเหลือเข*ากองทุนฯ ต*องแยกเป#นเงินคงเหลือและดอกผล (ถ*ามี) 

หากไม�มีเงินคงเหลือ ให*ระบุว�าไม�มีเงินคงเหลือคืนเข*ากองทุนฯ 

2) หลังจากได*รับอนุมัติปdดงาน / โครงการ จาก ผอ.สสว. เรียบร*อยแล*ว (ภายใน 

45 วัน หรือดำเนินการอย�างช*าที่สุดไม�เกิน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ) ให*นำส�ง

ต*นฉบับเอกสารที่ส� วนบัญชี  ฝ�ายบริหารกลาง และสแกนเอกสารทั้ งหมดเพื่ออัปโหลดในระบบ

ติ ด ต ามฯ  พร * อมแนบ ไฟล / ส ร ุ ป ผ ล กา ร ด ำ เ น ิ น ง าน  ( ส ส ว . 3 00 )  ใ น ร ู ป แบบ ไฟล /  PDF แล ะ 

Word/Excel เพ่ือให*สามารถนำไปใช*ประโยชน/ได*ต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย�าง การแนบไฟล�เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (สสว.300) 

 ท้ังนี้ การดำเนินงาน/โครงการท่ีมีการทำบันทึกข*อตกลงความร�วมมือ (MOU) สัญญา

ร�วมดำเนินการ หรือการจัดซื้อจัดจ*างใดๆ จะต*องดำเนินการตรวจรับงาน/กำกับการศึกษา และ

เบิกจ�ายงบประมาณให*แล*วเสร็จโดยต*องไม�มีภาระผูกพันคงเหลือ จึงจะสามารถขออนุมัติปdดงาน/

โครงการได* 

 

 
5 แบบฟอร/มรายชื่อผู*รับบริการ จำแนกเป#น 2 ประเภท ได*แก� 1) ผู*รับบริการที่เป#นผู*ประกอบการ SME (สสว.300/1) และ 2) ผู*รับบริการ    

ที่เป#นเจ*าหน*าที่หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ (สสว.300/2) สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได*ที่ ภาคผนวก ข 
6 แบบประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจ (สสว.500/1) สามารถดาวน/โหลดแบบฟอร/มหรือพิมพ/เอกสารได*จากระบบติดตามฯ www.data-sme.com  
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

หากไม� ส ามารถได * ร ั บอนุ ม ั ต ิ ป d ด ง าน  /  โครงการภาย ในระยะ เวลาที ่ ก ำหนด        
หน�วยบริหารโครงการ ต*องจัดทำบันทึกข*อความชี้แจงเหตุผลและความจำเป#นก�อนครบกำหนด     
45 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เสนอ ผอ.สสว. ผ�าน ผู*บังคับบัญชาตามสายงานผ�าน          
ฝ�ายติดตามและประเมินผล และให*ดำเนินการต�อไปให*แล*วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยหน�วยบริหาร
โครงการจะตHองระบุเหตุผลและความจำเป_นที่ ไม�สามารถดำเนินงานใหHแลHวเสร็จภายในเวลา          
ที่กำหนด รวมถึงระบุวันที่คาดว�าจะดำเนินการใหHแลHวเสร็จดHวย และตHองจัดทำบันทึกขHอความ
ชี้แจงฯ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปเป_นประจำทุกเดือนจนกว�าจะสามารถขออนุมัติปRดงาน / 
โครงการไดH เพ่ือให*ทราบความคืบหน*าของการดำเนินงานอย�างต�อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข�อพึงระวัง! 

 คว รต ร ว จส อบผ ล กา ร เ บ ิ ก จ � า ย แล ะ เ ง ิ น ค ง เ ห ล ื อ ก ั บ ร า ย ง าน งบ ประ ม าณ ข อ ง   

ฝZายบริหารกลาง (ฝบก.) ให� ถูกต�องก�อนการขออนุมัติป�ดงาน / โครงการ  

 กรณีที่หน�วยบริหารโครงการประสงค�ขออนุมัติป�ดงาน / โครงการ และคืนเงิน

คงเหลือเข� ากองทุนฯ แต�ยั งมีภาระผูกพันจากการไม�แจ� งป�ดกิจกรรมที่ ขออนุมัติ

กรอบงบประมาณไว�  โดยหน�วยบริหารโครงการได�รับอนุมัติป�ดกิจกรรมและนำส�ง

เอกสารไปยัง ฝบก. เรียบร�อยแล�ว ขอให�หน�วยบริหารโครงการแนบสำเนาบันทึก

ข�อความดังกล�าวที่มีการลงรับจากส�วนบัญชี  ฝบก.ว�า "ต�นฉบับส�งบัญชีแล�ว" มายัง 

ฝตป. ด�วย เพื่อเป1นเอกสารอ�างอิงในการขออนุมัติป�ดงาน / โครงการและคืนเงิน

คงเหลือเข�ากองทุนฯ ต�อไป 

 ควรตรวจสอบผลการดำเนินงานให�ถูกต�อง ครบถ�วน เป1นไปตามนิติกรรมสัญญาและ

สอดคล�องตามแผนการดำเนินงานท่ีได�รับอนุมัติอย�างเคร�งครัด 

 ควรตรวจสอบความถูกต�องของเนื้อหาในรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (สสว.300) 

ให�สอดคล�องตามท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ  

 บันทึกข�อความขออนุมัติป�ดงาน / โครงการและคืนเงินคงเหลือเข�ากองทุนส�งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ขอให�ระบุชื่อกองทุนฯ ให�ถูกต�อง โดยใช�ชื่อว� า 

“กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม”  
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

แผนผังการดําเนินงาน การติดตามและรายงานผล 

หน�วยบริหารโครงการ ฝOายติดตามและประเมินผล ผูHมีอํานาจอนุมัติ
ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน

ฝOายบริหารกลาง  (บัญชี) รายละเอียดเพ่ิมเติม

4.การขออนุมัติ
ปRดโครงการและ
คืนเงินคงเหลือ
เขHากองทุน

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานรวม  
13 วัน

จัดทําบันทึกข*อความขออนุมัติปdดงาน/โครงการ
และคืนเงินคงเหลือเข*ากองทุน            

แนบเอกสาร
-สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
(แบบฟอร/ม สสว.300) 
-รายงานผลการดําเนินงาน (แบบฟอร/ม สสว.
200/1-3) ณ เดือนท่ีสิ้นสุดโครงการ พิมพ/จาก
ระบบ พร*อมกับลงนามในเอกสาร 
-แบบฟอร/มมูลค�าทางเศรษฐกิจ (สสว.500/1)
(พิมพ/จากระบบติดตามฯ)   ( 1 วัน )

เอกสาร
1. บันทึกข*อความขออนุมัติปdดงาน/โครงการและ
คืนเงินคงเหลือเข*ากองทุน 
2. รายงานผลการดําเนินงาน สสว. 200/1-3 พร*อม
กับลงนามในเอกสาร 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ (สสว.300) 
4. แบบฟอร/มมูลค�าทางเศรษฐกิจ (สสว.500/1)  
5. เช็คลิสต/การพิจารณาตรวจสอบเอกสารก�อนการ
นําส�งผู*บังคับบัญชา 

ตรวจสอบความถูกต*อง 
ผลการดําเนินงาน

ประสานติดต�อให*หน�วยบริหารโครงการ
มารับเอกสารเพื่อดําเนินการต�อไป

ดําเนินการนําเสนอตามสายงานบังคับบัญชา เสนอ
ต�อ ผอ.สสว.พิจารณาอนุมัติ   ( 3 วัน )

ผอ.สสว.
พิจารณา
อนุมัติ

นําส�งเอกสารต*นฉบับที่ส�วนบัญชีและสแกนพร*อม
แนบเอกสารในระบบติดตามฯ ได*แก� บันทึก
ข*อความท่ีได*รับอนุมัติปdดโครงการและคืนเงิน
คงเหลือเข*ากองทุน, สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (แบบฟอร/ม สสว.300), และแบบฟอร/ม 
สสว.200/1-3 ณ เดือนที่ส้ินสุดโครงการ  ( 1 วัน )

ตรวจสอบข*อมูลในระบบติดตามฯ แล*ว 
Update อนุมัติปdดโครงการ

( 3 วัน )

เอกสารต*นฉบับ
-บันทึกข*อความที่ได*รับอนุมัติ
ขออนุมัติปdดงาน/โครงการและ
คืนเงินคงเหลือเข*ากองทุน
-สําเนาหน*าปกและสารบัญ 
ของรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (แบบฟอร/ม สสว.
300)พร*อมลงนามรับรองสําเนา
-กรณีที่มีรายงานท่ีเป#นผลผลิต
ของโครงการ ให*สําเนาหน*าปก
รายงานและสารบัญพร*อม    
ลงนามรับรองสําเนาด*วย
-รายงานผลการดําเนินงาน      
(แบบฟอร/ม สสว.200/1-3)    
ณ เดือนท่ีส้ินสุดโครงการ

ถูกต*อง

ไม�ถูกต*อง

อนุมัติ

กําหนดใหH 
1.การแจ*งปdดโครงการและคืนเงินคงเหลือ
หน�วยบริหารโครงการต*องดําเนินการหลังสิ้นสุด 
ระยะเวลาโครงการและได*รับอนุมัติ ภายใน 
45วนั อย�างช*า 90 วัน
กรณีท่ี ไม�สามารถได*รับอนุมัติปdดโครงการ
ภายใน 45 วัน ต*นเรื่องต*องทําบันทึกข*อความ 
ช้ีแจงเหตุผลที่ไม�สามารถปdดโครงการผ�าน 
ฝตป.ผ�านผู*บังคับบัญชาตามสายงานและเสนอ 
ผอ.สสว อนุมัติและทําบันทึกข*อความชี้แจงฯ 
ทุกเดือนจนกว�าจะสามารถปdดโครงการได* (หาก
ไม�มีการช้ีแจงภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
ฝตป.จะออกหนังสือเพื่อทวงถาม)

2.โครงการท่ีมีการดําเนินงานในลักษณะ
แบ�งเป#นกิจกรรมย�อย/สัญญาร�วมดําเนินการ 
เมื่อกิจกรรมย�อย/สัญญาร�วมดําเนินการใด 
ส้ินสุดการดําเนินงานแล*วให*ขออนุมัติปdด 
กิจกรรมย�อย/สัญญาร�วมดําเนินการให*ครบ 
เสียก�อน หลังจากน้ันจึง ดําเนินการขออนุมัติ 
ปdดโครงการในภาพรวมต�อไป

3.หน�วยบริหารโครงการตรวจสอบว�าได*นําเข*า 
ข*อมูลผู*รับบริการ (สสว.300/1), ข*อมูล 
หน�วยงาน (สสว.300/2) และข*อมูลมูลค�าทาง
เศรษฐกิจในระบบติดตามฯ ครบถ*วน ก�อนขอ
อนุมัติปdดโครงการ

( 3 วัน )

( 2 วัน )

ไม�อนุมัติ
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ส�วนท่ี 4 การติดตามผลการดำเนินงานของผูHบริหาร 

 การบริหารงานขององค/กรหรือหน�วยงานต� างๆ ต*องมีการผลักดันขับ เคลื ่ อนการ

ดำเนินงานตามพันธกิจให*บรรลุวิสั ยทัศน/และเป0 าหมายขององค/กร พร*อมกับการติดตามและ

ประเมินผลอย�างเป#นระบบ ซึ่ งตัวชี้ วัดขององค/กรหรือหน�วยงานจะสะท*อนถึงความสำคัญของ

ยุทธศาสตร/องค/กรที่มุ�งเน*นในแต�ละปj และเชื่อมโยงกับการกำหนดค�าเป0าหมายของการดำเนินงาน

ตามตัวชี้วัด เพื่อใช* ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค/กรหรือหน�วยงานต�างๆ 

ตลอดจนผลลัพธ/และผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 

 ดั งนั ้ น การรายงานผลฯ ของหน�วยงานภายใต*การกำกับดูแล จะเป#น เครื่ องมือให*

ผู *บริหารเพื่อให*สามารถกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูสถานะการรายงาน ตรวจสอบความถูกต*อง 

ครบถ*วน ของการรายงานผลในระบบฯ ความสม่ำ เสมอในการรายงานผล รวมถึ ง เร� งรัดการ

ดำ เนินงานและการ ใช* จ � าย งบประมาณให* เป# น ไปอย� า งมีประสิทธิภ าพและประสิทธิ ผลตาม

วัตถุประสงค/ของงาน/โครงการ ซ่ึงส�งผลถึงภาพรวมการดำเนินงานของ สสว. ต�อไป 

 ช�องทางการติดตามสถานะและผลการดำเนินงาน/โครงการ ในระบบติดตามและ

ประเมินผลโครงการส�งเสริม SMEs ผู*บริหารสามารถเข*าได* 2 วิธี ดังนี้ 

 1) การเขHาใชHงานผ�าน Username และ Password ของผูHบริหาร 

  ผู *บริหารสามารถลงทะเบียนเพื่อใช*งานระบบได*ที่  www.data-sme.com เลือก 

“Login/Register” จากนั้น เลือก “ลงทะเบียน” และกรอกข*อมูลสำหรับการลงทะเบียนเพื่อใช*

งานให*ครบถ*วน จากนั้น เลือก “ยืนยันการลงทะเบียน” 

  เม่ือลงทะเบียนเรียบร*อยแล*ว สามารถเข*าใช*งานด*วย Username และ Password 

ที่ลงทะเบียนไว*  โดยสามารถติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช*จ�ายงบประมาณของงาน/

โครงการภายใต*การกำกับดูแลของผู*บริหารแต�ละคน ตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงสถานะการ

รายงานผล  
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           ตัวอย�าง การลงทะเบียนระบบติดตามและประเมินผลโครงการส�งเสริม SME 

  

 

 

 

 

 

 

           ตัวอย�าง หน�าจอการเข�าสู�ระบบด�วย Username และ Password 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 2) การเขHาใชHงานผ�านหนHา Dashboard ในสถานะผูHใชHงานท่ัวไป 

  ผู*บริหารสามารถเข*าใช*งานในสถานะ “ผู* ใช*งานทั่วไป” โดยสามารถติดตามผลการ

ดำเนินงานและผลการใช*จ�ายงบประมาณของงาน/โครงการในภาพรวมและรายโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ตัวอย�าง หน�าผู� ใช�งานท่ัวไป “กองทุน สสว.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   ตัวอย�าง หน�าจอผู� ใช�งานท่ัวไป “งบบูรณาการ” 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ตัวอย�าง หน�าจอผู� ใช�งานท่ัวไป “ผู�รับบริการ” 
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล สำนกังานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)  

ส�วนท่ี 5  รายช่ือผูHประสานงานติดตามการดำเนินงาน/โครงการ 

           เบอรJติดต�อ 

ฝOายติดตามและประเมินผล 

1. นางพิมลภา   สุวพานิช ผู*อำนวยการฝ�าย 0 2298 3274 

2. นางบุญญารัศม์ิ บุญอาจ รองผู*อำนวยการฝ�าย 0 2298 3116 

ส�วนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน  

3. นายสุภาพ สุขเรือน นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ 0 2298 3137 

4. นางสาวตุลยา กลิ่นอวล นักวิชาการ SMEs 6 0 2298 3120 

5. นางสาวบุษกร เวชเคน นักวิชาการ SMEs 6 0 2298 3159 

6. นางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล นักวิชาการ SMEs 4 0 2298 3099 

7. นางสาวภาสิตา วงษ/ชีรี นักวิชาการ SMEs 4 0 2298 3209 
 

ส�วนติดตามและประเมินผลการส�งเสริม SMEs   

8. นางสาวภัทรา สุขเจริญ นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ 0 2298 3158 

9. นางสาวพัชรพัชร/ พ่ึงโพธิ์  นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ 0 2298 3160 

10. นางสาวยุพาพร ศรีสะอาด นักวิชาการ SMEs 4 0 2298 3271 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

ภาคผนวก ก  

กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข�องกับการติดตามและประเมินผล 
ในการดำเนินงานของ สสว. 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 

 ระเบียบว.าด�วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 ระบบการติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ ให�ไว� ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562  
อ�างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ท่ี นร 0729.1/ว6 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 

 ระเบียบว.าด�วยการโอนงบประมาณรายจ.ายบูรณาการและงบประมาณรายจ.ายบุคลากร

ระหว.างหน.วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 หลักเกณฑ=ว.าด�วยการใช�จ.ายงบประมาณรายจ.ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง

เงินจัดสรร พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 หลักเกณฑ=และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.าย
งบประมาณของหน.วยรับงบประมาณ ให�ไว� ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2562  

อ�างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ท่ี นร 0729.1/ว51 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ= 2562 

 พระราชกฤษฎีกา ว.าด�วยหลักเกณฑ=และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

 ประกาศสำนักงานส.งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม เร่ือง กำหนดแบบหนังสือ 

ให�ความยินยอมในการเปDดเผยข�อมูลส.วนบุคคล สั่ง ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ= 2563 



 

 
ภาคผนวก ก1 

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 มาตรา 6  การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ.าย การควบคุมงบประมาณ

และการประเมินผลและการรายงาน ต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล�องกับกฎหมายว.า

ด�วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา 8 ให�รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ�าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให�มีหน�าที่ กํากับ

หรือควบคุมกิจการของหน.วยรับงบประมาณ1 หรือรัฐมนตรีผู�รักษาการตามกฎหมาย ผู� อํานวยการ 

และหัวหน�าหน.วยรับงบประมาณควบคุมการใช�จ.ายงบประมาณให�เปGนไปอย.างโปร.งใสและตรวจสอบ

ได� และให�มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดําเนินงานเพื่อให�การใช�จ.ายงบประมาณ

เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

หมวด 2 

ลักษณะของงบประมาณ 

 มาตรา  10  งบประมาณประ จําปIที ่ เ สนอต.อ รัฐ สภา  อย.า งน�อยต�อ งมีเ อกสารประกอบ 

ดังต.อไปน้ี 

(4) คําช้ีแจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ.ายท่ีขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน=

ที่คาดว.าจะได�รับจากการใช�จ.ายงบประมาณ และความสอดคล�องกับยุทธศาสตร=ชาติ 

(8) ผลการดําเนินงานและการใช�จ.ายงบประมาณของปIงบประมาณ2 ท่ีล.วงมาแล�ว 

มาตรา 14 งบประมาณรายจ.ายที่ กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําปIหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ.ายเพิ่มเติม อาจจําแนกได�ดังต.อไปน้ี 

(2) งบประมาณรายจ.ายของหน.วยรับงบประมาณ 

(3) งบประมาณรายจ.ายบูรณาการ 

(5) งบประมาณรายจ.ายสําหรับทุนหมุนเวียน 

                                                           

1
 หน.วยรับงบประมาณ หมายความว.า หน.วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ.าย และให�หมายความรวมถึง

สภากาชาดไทยด�วย 

2
 ปIงบประมาณ” หมายความว.า ระยะเวลาตัง้แต.วันที ่๑ ตุลาคมของปIหนึ่ง ถึงวันที่๓๐ กันยายนของปIถัดไป และให�ใช�ปI พ.ศ.     

ที่ถัดไปนั้นเปGนช่ือสําหรับปIงบประมาณนั้น 



 

 

ภาคผนวก ก2 

หมวด 3 

หน+าที่และอํานาจของผู+ อํานวยการ 

 มาตรา 19 ให�ผู� อํานวยการมีหน�าที่และอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย.างอ่ืนตามที่

บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติน้ี และให�มีหน�าที่และอํานาจเก่ียวกับการงบประมาณ ดังต.อไปน้ีด�วย 

(7 )  ติดตามและประเมินผลการ ดํา เนินงานตามแผนการปฏิบัติง านและแผนการ ใช�จ .า ย

งบประมาณของหน.วยรับงบประมาณ 

หมวด 4 

การจัดทํางบประมาณ 

ส3วนที่ 2 งบประมาณรายจ3ายบูรณาการ 

 มาตรา 31 เพื่อประโยชน=ในการจัดทํางบประมาณรายจ.ายบูรณาการ ให�มีการจัดทําแผนงาน

บูรณาการ ซึ ่งป ระกอบด�วย  เป Pาหมายร.วม  วัตถุประสงค= งบประมาณรายจ.า ยที ่ต�อ ง ใช�ใ นกา ร

ดําเนินการระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได� รวมทั้งภารกิจของหน.วยรับ

งบประมาณที่เปGน เจ�าภาพหลักและหน.วยรับ งบประมาณที่เ กี ่ย วข�อ ง  เพื ่อ ให�เกิดความรวด เ ร ็ว 

ประหยัด และลดความซ้ําซ�อน 

หมวด 5 

การบริหารงบประมาณรายจ3าย 

 มาตรา 34 เพื่อประโยชน=ในการบริหารงบประมาณรายจ.าย ให�หน.วยรับงบประมาณจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณตามกฎหมายว.าด�วยงบประมาณรายจ.ายเสนอต.อ

ผู� อํานวยการ3 ตามระเบียบท่ีผู� อํานวยการกําหนด 

มาตรา 35 งบประมาณรายจ.ายของหน.วยรับงบประมาณที่กําหนดไว�ตามกฎหมายว.าด�วย

งบประมาณรายจ.าย จะโอนหรือนําไปใช�สําหรับหน.วยรับงบประมาณอ่ืนมิได� เว�นแต. 

(3) การโอนงบประมาณรายจ.ายบูรณาการภายใต�แผนงานบูรณาการเดียวกัน 

และให�กระทําได�เท.าท่ีจําเปGนและไม.เกิดผลเสียหายต.อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

                                                           

3
 ผู�อํานวยการ หมายความว.า ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ 



 

 

ภาคผนวก ก3 

หมวด 7 

การประเมินผลและการรายงาน 

ส3วนที่ 1 การประเมินผล 

มาตรา 46 ให�ผู �อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณของหน.วยรับงบประมาณที่ ได�รับการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน=ที่จะได�รับจากการใช�จ.ายงบประมาณ โดยในระบบ

การติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานให�ประกอบด�วย การติดตามและประเมินผลก.อนการ

จัดสรรงบประมาณระหว.างการใช�จ.ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช�จ.ายงบประมาณ 

มาตรา 47 ให�หน.วยรับงบประมาณจัดให�มีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน 

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณภายในหน.วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ=

และวิธีการที่ผู�อํานวยการกําหนด และให�ถือว.าการประเมินผลเปGนส.วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

งบประมาณ ท่ีต�องดําเนินการอย.างต.อเ น่ืองและเปRดเผยต.อสาธารณชนด�วย  

มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช�จ.ายงบประมาณรายจ.ายของหน.วยรับ 

งบประมาณใดไม.ได�ตามเปPาหมายหรือตัว ชี้วัด ที่กําหนด ให�ผู �อํานวยการจัดทําข�อเสนอแนะการ

ปรับปรุงแก�ไข เพื่อให�หน.วยรับงบประมาณปรับปรุงแก�ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงาน

รัฐมนตรีเจ�าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให�มีหน�าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน.วยรับ

งบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู�รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ  

ในกรณีที่หน.วยรับงบประมาณไม.สามารถปรับปรุงแก�ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรค

หน่ึง ให�ผู�อํานวยการรายงานต.อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 

ส3วนที่ 2 การรายงาน 

ม าตร า  5 0  ใ ห �ห น .ว ย ร ับ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ง า นผ ลก า ร ใ ช �จ .า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ยจ .า ย ใ น

ปIงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให�ผู�อํานวยการทราบภายในสี่สิบห�าวันนับแต.วัน สิ้น

ปIงบประมาณ เพื่อผู�อํานวยการสํานักงบประมาณจัดทํารายงานผลการใช�จ.ายงบประมาณรายจ.าย

และผลการปฏิบัติงานของหน.วยรับงบประมาณ เสนอต.อคณะรัฐมนตรีภายในเก�าสิบวันนับแต.วันสิ้น

ปIงบประมาณ  



 

 

ภาคผนวก ก4 

ระเบียบว3าด+วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 ข+อ 6 การให�ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล�วแต.กรณี ในการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.าย

งบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ.าย การอนุมัติเงินจัดสรร การโอนเงินจัดสรร การเปล่ียนแปลง

เงินจัดสรร และการรายงานผล หรือกิจการอื่นใดที่ เ ก่ียวข�องกับการจัดทํางบประมษณ ให�จัดทําและ

รับส.งข�อมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส=ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส=ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  การจัดทําและรับส.งข�อมูลตามวรรคหน่ึง ให�ถือว.าวันที่ได�จัดส.งเอกสารอิเล็กทรอนิกส=

ในระบบอิเล็กทรอนิกส=อย.างถูกต�องครบถ�วนแล�ว เปGนวันที่ได�รับความเห็นชอบ ได�รับอนุมัติ ได�รับ

อนุญาต ได�รายงานผลหรือได�จัดส.งเอกสารท่ีเก่ียวข�อง แล�วแต.กรณี 

  กรณีที่ไม.สามารถใช�เครือข.ายระบบอิเล็กทรอนิกส=ภาครัฐ หรือระบบอิเ ล็กทรอนิกส=ที่

สํานักงบประมาณกําหนด ให�ดําเนินการโดยใช�เอการกระดาษ และให�ถือว.าวันที่ ได�จัดส.งเอกสารนั้น

เปGนวันที ่ได�รับความเห็นชอบ ได�รับอนุมัติ ได�ร ับอนุญาต ได�ร ายงานผล หรือได�จัดส.ง เอกสารที่

เ ก่ียวข�อง แล�วแต.กรณี 

หมวด 2 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช+จ3ายงบประมาณ 

 ข+อ 8 หน.วยรับงบประมาณจะต�องจัดทําแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณ

เพื่อเปGนกรอบแนวทางในการใช�จ.ายหรือก.อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ.ายท่ีได�รับตามกฎหมายว.าด�วย

งบประมาณรายจ.าย และเพื่อใช�ในการกํากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบั ติงานและการใช�

จ.ายงบประมาณ โดยแผนดังกล.าวจะต�องแสดงถึงความเชื่อมโยงเปPาหมายการปฏิบัติราชการของ

หน.วยรับงบประมาณภายใต�ยุทธศาสตร=ชาติ แผนแม.บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเปPาหมาย ตัวชี้วัด 

ร ายการและวง เ ง ินงบประมาณที่ไ ด�ร ับความ เห็นชอบจากรัฐสภา  เพื ่อแสดงถึงผลสัมฤท ธิ์ห รือ

ประโยชน=ที่จะได�รับจากการใช�จ.ายงบประมาณ 

 ข+อ 11 เมื ่อ สํานักงบประมาณให�ความ เห็นชอบแผนการปฏิบัติง านและแผนการ ใช�จ.าย

งบประมาณแล�ว ให�หน.วยรับงบประมาณแจ�งให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ กํากับดูแลหรือ

ควบคุมกิจการของหน.วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู�รักษาการตามกฎหมาย แล�วแต.กรณีทราบ 

เพื่อใช�ในการกํากับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงานและการใช�จ.ายหรือก.อหน้ีผูกพันงบประมาณ 



 

 

ภาคผนวก ก5 

ส3วนที่ 1 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช+จ3ายงบประมาณสําหรับงบประมาณรายจ3ายบูรณาการ 

 ข+อ 12 ให�หน.วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ.ายบูรณาการ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช�จ.ายงบประมาณ จําแนกตามแผนงานบูรณาการ ผลผลิต โครงการที่ได�รับงบประมาณ 

โดยแผนดังกล.าวจะต�องแสดงวัตถุประสงค= ความเช่ือมโยงเปPาหมายการปฏิบัติราชการของหน.วยรับ

งบประมาณกับเปPาหมายร.วม ภายใต�ยุทธศาสตร=ชาติ แผนแม.บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเปPาหมาย 

ตัวชี้ วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได�รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือ

ประโยชน=ที่จะได�รับจากการใช�จ.ายงบประมาณ 

หมวด 6 

การประเมินผลและการรายงาน 

ข+อ 34 เพื่อประโยชน=ในการติดตามและประเมินผล ให�หน.วยรับงบประมาณรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผลการใช�จ.ายงบประมาณตามหลักเกณฑ= วิธีการ และระยะเวลาที่ ผู� อํานวยการสํานัก

งบประมาณกําหนด โดยให�จัดทํารายงาน ดังน้ี 

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ.ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค=และเปPาหมาย

หรือตัวชี้วัดที่ กําหนดไว�หรือตามที่ได�ตกลงกับ สํานักงบประมาณ ภายใต�แผนการปฏิบัติงาน4 และ

แผนการใช�จ.ายงบประมาณ5 พร�อมทั้งระบุปSญหา อุปสรรคและแนวทางแก�ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาใน    

แต.ละไตรมาส ภายในสิบห�าวันนับแต.วันส้ินไตรมาส 

(2) รายงานประจําปIที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบั ติงานและการใช�งบประมาณรายจ.าย   

ที่เ ชื่อมโยงกับเปPาหมายการให�บริการกระทรวง ยุทธศาสตร=ชาติ แผนแม.บท ภายใต�ยุทธศาสตร=ชาติ

และแผนปฏิรูปประเทศโดยมีค.าเปPาหมายและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน จัดส.งสํานักงบประมาณภายในส่ีสิบห�า

วันนับแต.วันส้ินปIงบประมาณ 

(3) รายงานการปรับแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณ การใช�งบประมาณ

รายจ.ายและการโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร6 

                                                           

4 แผนการปฏิบัติงาน หมายความว.า แผนการปฏิบัติงานของหน.วยรับงบประมาณในรอบปIงบประมาณ 
5 แผนการใช�จ.ายงบประมาณ หมายความว.า แผนแสดงรายละเอียดการใช�จ.ายงบประมาณสําหรับหน.วยรับงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานในรอบปIงบประมาณ 
6 เปล่ียนแปลงเงินจัดสรร หมายความว.า การเปล่ียนแปลงรายการและหรือจํานวนของเงินจัดสรรท่ีได�รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 



 

 

ภาคผนวก ก6 

ข+อ  35  เพื ่อปร ะ โ ยชน=ใ นกา รประ เม ินผลสัมฤท ธิ ์ของแผนง านบูรณาการ  ให �หน.วย ร ับ

งบประมาณที่ เปGนเจ�าภาพหลัก จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ.ายงบประมาณของ

แผนงานบูรณาการ ตามเปPาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนดไว� หรือตามที่ได�ตกลงกับสํานักงบประมาณ 

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช�จ.ายงบประมาณ พร�อมทั ้งระบุปSญหา อุปสรรคและแนว

ทางแก�ไข ตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด จัดส.งให�สํานักงบประมาณภายในสิบ

ห�าวันนับแต.วันส้ินไตรมาส 

ข+อ 36  สํานักงบประมาณจะใช�ผลการปฏิบัติงานและผลการใช�จ.ายงบประมาณรายจ.า ย 

ประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ.ายในปIงบประมาณต.อไปด�วย 

ข+อ 37 สํานักงบประมาณจะรวบรวมรายงานตาม�อ 34 และข�อ 35 เสนอต.อคณะรัฐมนตรี

ภายในเก�าสิบวันนับแต.วันสิ้นปIงบประมาณ พร�อมทั้งเสนอแนวทางการแก�ไขปSญหาและอุปสรรคจาก

การใช�งบประมาณรายจ.าย เพื่อให�หน.วยรับงบประมาณดําเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

ในกรณีท่ีหน.วยรับงบประมาณใดไม.ปรับปรุงแก�ไข หรือจัดทํารายงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

สํานักงบประมาณจะรายงานผลต.อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ�าสังกัด หรือรัฐมนตรี      

ที่กฎหมายกําหนดให�มีหน�าที่ กํากับหรือควบคุมกิจการของหน.วยรับงบประมาณ หรือผู�รักษาการตาม

กฎหมาย แล�วแต.กรณี 
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ระบบการติดตามและประเมินผลของสาํนักงบประมาณ 
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ระเบียบว3าด+วยการโอนงบประมาณรายจ3ายบูรณาการ 

และงบประมาณรายจ3ายบุคลากรระหว3างหน3วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หลักเกณฑ>ว3าด+วยการใช+จ3ายงบประมาณรายจ3าย  
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 
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หลักเกณฑ>และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน 

และแผนการใช+จ3ายงบประมาณของหน3วยรับงบประมาณ 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว3าด+วยหลักเกณฑ>และวิธีการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
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ประกาศสำนักงานส3งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม  
เร่ือง กำหนดแบบหนังสือให+ความยินยอมในการเปEดเผยข+อมูลส3วนบุคคล  
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ภาคผนวก ข  
ตัวอยางบันทึกขຌอความละ ิครงรางี สสว.ใเเ 

ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููู  
 

 
➢ ตัวอยางบันทึกขຌอความขออนุมัติปຂดละคืนงินคงหลือขຌากองทุนสงสริม

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

➢ ิครงรางี สสว.ใเเ 

➢ ิครงรางี บทสรุปสำหรับผูຌบริหาร 

➢ บบประมินมูลคาศรษฐกิจ  

- บบฟอร์ม สสว.5เเ/แ สำหรับผูຌรับผิดชอบครงการ 

- บบฟอร์ม สสว.5เเ/โ สำหรับผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ 

➢ ขຌอมูลผูຌรับบริการ  
- บบฟอร์ม สสว.ใเเ/แ สำหรับผูຌรับบริการทีไป็นผูຌประกอบการ 

- บบฟอร์ม สสว.ใเเ/โ สำหรับผูຌรับบริการทีไป็นหนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การอกชน  

➢ ตัวอยางบันทึกขຌอความชีๅจงหตุผลความลาชຌา฿นการปຂดงาน/ครงการ  



 

ภาคผนวก ข1 

บันทึกขຌอความ  
หนวยงาน    ทรศัพท์          

ทีไ                                                                   วันทีไ            

รืไอง    ขออนุมัติปຂดละคืนงินคงหลือขຌากองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ของ   

      ิระบุชืไองาน/ครงการี ประจำป .... ิระบุปงบประมาณี    

รียน  ผอ. สสว. ผาน ผูຌบังคับบญัชาตามสายงาน ผาน ผอ.ฝตป. 

  ตามทีไ  ิระบุหนวยบริหารครงการี  เดຌรับอนุมัติ฿หຌดำนนิงาน/ครงการ  ิระบชุืไองาน/ครงการี    .     
ประจำป   ิระบุปงบประมาณี    งบประมาณดำนินการ    ิระบุงบประมาณ ิบาที ิตัวอักษรี  ตามบนัทึกขຌอความทีไ                            
                       ลงวันทีไ                       รายละอียดตามรืไองดิมทีไนบ นัๅน 

  ฿นการนีๅ ิระบุหนวยบริหารครงการี เดຌดำนินงาน/ครงการดังกลาวขຌางตຌนสรใจสิๅนตามระยะวลาทีไ
กำหนดลຌว ดยสิๅนสุด ณ วันทีไ   ิระบุวันทีไสิๅนสุดงาน/ครงการี   มีผลการ฿ชຌจายงินทัๅงสิๅน               บาท ิตัวอักษรี 
เมมีงินคงหลือ/มีงินคงหลือ ิระบุ ิถຌามีี หลังหักคาธรรมนียมชใค จำนวน               บาท จำนวน               บาท 
ิตัวอักษรี ละเมมีดอกผล / มีดอกผลกิดขึๅน จำนวน               บาท ิตัวอักษรี ดังนัๅน   ิระบุหนวยบริหารครงการี  
จึงขออนุมัติปຂด      ิระบุชื ไองาน/ครงการี        ละนำสงงินคงหลือจำนวน  ิระบุจำนวนงินคงหลือหลังหัก
คาธรรมนียมชใค พรຌอมดอกผลี     บาท ิตัวอักษรี คืนขຌากองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅงนีๅ เดຌ
นบอกสารประกอบการขออนุมัติมาพรຌอมกันนีๅ ประกอบดຌวย 

1) รายงานความคืบหนຌาผลผลิต/ผลลัพธ์ของครงการ ิสสว.โเเ/แี ิอกสารนบ     ี 
2) รายงานผลการดำนินงาน ิสสว.โเเ/โี ิอกสารนบ     ี 
3) รายงานผลการ฿ชຌจายงิน ิสสว.โเเ/ใี ิอกสารนบ     ี 
4) สรุปรายงานผลการดำนินครงการ ิสสว.ใเเ พรຌอมบทสรุปผูຌบริหาร (ไมเกิน 3 หนา) ละ    

บบประมินมูลคาทางศรษฐกิจ ิสสว.5เเ/แี ี ิอกสารนบ     ี 
5) ขຌอมูลผูຌรับบริการ ิสสว.ใเเ/แี จำนวน            ราย ิตามทีไรายงานผลี ละ/หรือ ขຌอมูล

หนวยงาน ิสสว.ใเเ/โี จำนวน           ราย ิตามทีไรายงานผลี เดຌนำขຌา฿นระบบติดตามฯ ละ
ละนบเฟล์ครบถຌวนรียบรຌอยลຌว  
ิหากยังเมสามารถดำนินการนำขຌอมูลผูຌรับบริการขຌา฿นระบบติดตามฯ เดຌ ปรดระบุสาหตุ ละ
ระยะวลาทีไจะดำนินการเดຌลຌวสรใจ ดังนีๅ  
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ทัๅงนีๅ ขຌอมูลผูຌรับบริการ จำนวน           ราย ละ/หรือ ขຌอมูลหนวยงาน จำนวน            ราย            
ิระบุสาหตุที ไเมสามารถนำขຌาขຌอมูลผูຌรับบริการ฿นระบบติดตามฯี    ดย   ิหนวยบริหารครงการี  จะนำขຌา         
ละ/หรือ นบเฟล์฿นระบบติดตามฯ ภาย฿นวันทีไ              ละจะนำบันทึกขຌอความขออนุมัติฯ พรຌอมทัๅงอกสาร แ) – 4) 
ขຌา฿นระบบติดตามฯ ภาย฿น แ5 วัน หลังเดຌรับการอนุมัติปຂดงาน/ครงการ ละคืนงินฯ พรຌอมนำสงอกสาร 4)          
฿นรูปบบเฟล์ pdf ละ word ละ 5) ฿นรูปบบเฟล์ pdf ละ excel ฿หຌจຌาหนຌาทีไ ฝตป. ทีไรับผิดชอบทางอีมลตอเป 

จึงรียนมาพืไอปรดพิจารณา 
  

 

 

ิ.......................................ี 
ตำหนง 

หนวยงานรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวน      ิสวนงานทีไจัดทำี         .  
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ิครงรางี สสว. ใเเ 

รายงานสรุปผลการดำนินงาน งาน/ครงการ                   

ปงบประมาณ                
 

บทสรุปสำหรับผูຌบริหาร ิสรุปผลการดำนินงาน฿นภาพรวมความยาวเมกิน ใ หนຌาี  

สารบัญ 

บททีไ แ บทนำ 

แ.แ วัตถุประสงค์ ละผูຌเดຌรับประยชน์ 
แ.โ ผลสัมฤทธิ่ทีไคาดหวัง 

บททีไ โ ผลการดำนินงาน  
โ.แ ผลการดำนินงาน ิกิจกรรมตามสสว.แเเ พรຌอมรายละอียดี 

โ.แ.แ กิจกรรม xxx 

2.1.2 กิจกรรม xxx 

2.1.3 กิจกรรม xxx 

2.2 ผลการดำนินงานตามปງาหมายูตัวชีๅวัด ิผลผลิตละผลลัพธ์ี    
ตัวชีๅวัด หนวยนับ ป้าหมาย ผลผลิตจริง 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

    

    

ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
    

    

                     หมายหตุ : กรณีครงการตอนืไอง ฿หຌปรียบทียบผลการดำนินงานตละป  

โ.โ.แ ผลกระทบทีไสงผลตอมูลคาทางศรษฐกิจ ิทัๅง฿นชิงปริมาณ ชิงคุณภาพ พรຌอม
วิธีคำนวณี 

โ.โ.โ การตอบสนองผูຌมีสวนเดຌสวนสีย    
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โ.ใ ผลการ฿ชຌจายงิน ละงินคงหลือ 

โ.ใ.แ ผลการ฿ชຌจายงิน ละงินคงหลือ  

  หนวย : บาท 

หมวดการ฿ชຌงิน 
งบประมาณ 

คงหลือ 
ผน ผล ภาระผูกพัน 

1.งบบุคลากร     

2.งบดำนินการ     

3.งบลงทุน     

รวมทัๅงสิๅน     

หมายหตุ : กรณีครงการตอนืไอง ฿หຌปรียบทียบผลการ฿ชຌจายงินตละปดຌวย 

โ.ใ.โ ผลการ฿ชຌจายงินคงหลือตามนยบายอืไน ิรายละอียดการดำนินงานทีไ฿ชຌงิน
คงหลือเปดำนินการ ิถຌามีีี 

โ.ใ.ใ ผลการ฿ชຌจายงินตามนยบายรงรัดการบิกจายของรัฐบาลรายเตรมาส   

โ.ไ ผูຌรับบริการ ละตารางสรุปสดงผล ตามมิติตางโ ชน มิติประภทของ SME/Micro มิติ
ชิงพืๅนทีไ มิติภาคธุรกิจ มิติดຌานการสงสริม ป็นตຌน 

โ.5 ปัจจัยหงความสำรใจ ิKey success factors) (พรຌอมจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยี  

บททีไ ใ ปัญหาอุปสรรค฿นการดำนินงาน  

ใ.แ ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภาย฿น ละนวทางการกຌเข 

ใ.โ ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก ละนวทางการกຌเข 

บททีไ ไ ขຌอสนอนะ ละการนำเป฿ชຌประยชน์  

ไ.แ ขຌอสนอนะ   

ไ.โ การนำเป฿ชຌประยชน์   

ภาคผนวก แ. รูปภาพอຌางอิงการดำนินงาน 

   2. อกสารอืไนโ ิถຌามีี 
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 ิครงรางี บทสรุปสำหรับผูຌบริหาร 
สสว. ดำนิน งาน/ครงการ              วงงินงบประมาณ               ลຌานบาท 

ปงบประมาณ                กับหนวยรวมดำนินการ                พืไอ ิพัฒนา/กຌเขปัญหาี ดຌาน 
ิการผลิต/การตลาด/การคຌา/การลงทุน/การบริหารจัดการ/ทคนลยี นวัตกรรม/การงิน/บัญชี/
ทรัพยากรบุคคล/การมาตรฐาน/ลจิสติกส์ /การรวมกลุม/ e-Commerce ฯลฯี ฿หຌผู ຌประกอบการ 
ิSME/วิสาหกิจชุมชน/OTOP/นิสิต นักศึกษา/ผูຌสน฿จทัไวเป/อืไนโี สาขาธุรกิจ                ฿นพืๅนทีไ
จังหวัด                พืไอ฿หຌธุรกิจมีศักยภาพยิไงขึๅน ละมีความสามารถการขงขันอยางยัไงยืนทัๅง฿น
ละตางประทศ รวมทัๅงป็นฐานการพัฒนาศรษฐกิจทีไสำคัญของประทศ  

ผลการดำนินงาน เดຌดำนินกิจกรรมการ ิสงสริม/พัฒนาี               ซึไงสามารถ
บรรลุตัวชีๅวัดผลผลิต คือ  

1. พัฒนาผูຌประกอบการเปลຌวรวมจำนวน              ราย จำนกป็น ธุรกิจขนาดกลาง
จำนวน        ราย ธุรกิจขนาดยอมจำนวน       ราย ธุรกิจขนาดจิ็ว จำนวน        ราย 
ผูຌประกอบการนิติบุคคลจำนวน     ราย ผูຌประกอบการจดทะบียนพาณิชย์จำนวน       
ราย ผูຌประกอบการบุคคลธรรมดาจำนวน        ราย ิตอบสนอง/สอดรับปງาหมายี               

2. พัฒนาผูຌประกอบการ฿นชวงธุรกิจ ิตຌนนๅำ ูกลางนๅำูปลายนๅำี เดຌผลอยางเร ธุรกิจ
ติบต฿นสัดสวนทา฿ด ละมีนวนຌมจะยกระดับขนาดการติบตของธุรกิจ
หรือเม ชน จากขนาดยอมเปขนาดกลาง 

3. พัฒนาผู ຌประกอบการตามวัฎจักรธุรกิจ ิกลุ ม Start up/ กลุ ม Regular/ กลุ ม 
Strong/  กลุ  ม  Turn Around) เดຌผลอยางเร ชน กลุ  ม  Start up รຌอยละ ไ็ 
ขใงรงสามารถออกสูตลาดเดຌลຌว หรือกลุม Regular รຌอยละ ็เ สามารถขยาย
ฐานลูกคຌามีสวนบงการตลาดพิไมขึๅน ละมีตຌนทุ นการผลิตลดลง หรือกลุม Turn 

Around ทีไประสบปัญหาทางธุรกิจเดຌรับการพัฒนารืไอง฿ด ฟ้นฟู รืไองอะเรเดຌบຌาง
ลຌว ป็นตຌน 

4. ปัจจัยอืๅอ (Ecosystem) ทีไรัฐสรຌาง มีสวนอำนวยความสะดวก฿หຌธุรกิจอยางเรบຌาง  

5. พัฒนาผู ຌประกอบการตามประดใน ิ เดຌผลอยางเรบຌาง ฿น ิ Sector/จั งหวัด/
ประทศ฿ดีี 
▪ การสรຌางผูຌประกอบการ฿หม 
▪ กา ร พ ิ ไ ม ข ี ด ค ว ามส ามา รถกา รข  ง ข ั น  ด ຌ า น  ิ ก า ร พ ิ ไ ม  Productivity/          

การจัดการ  Logistic/  การรวมกลุ  ม  Cluster/  การ฿ชຌ  S&T, Innovation, 

R&D, Software Programe/ Servive Provider/ การมาตรฐาน/ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา/ Brand/ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ป็นตຌน )  
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▪ การสงออก ิมูลคา/ สวนบงการตลาด/ คูขง/ พันธมิตรการคຌา ป็นตຌนี  
▪ การคຌาอิลใกทรอนิกส์ ิมูลคา/ Line@, Facebook, Platform ตางโ ป็นตຌน) 

▪ การขຌาถึงหลงงินทุน ิFX-Option/ คูปอง/ สินชืไอ/ คๅำประกันสินชืไอ ป็นตຌนี 

ผลลัพธ์จากการพัฒนา ผูຌประกอบการเดຌรับประยชน์฿นรืไอง฿ด ละนำเป฿ชຌ฿นรืไอง฿ด
ทีไทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน ชน ผูຌประกอบการเดຌรับการพิไมพูนองค์ความรูຌ รืไองการจำหนายสินคຌา฿นตลาด     
E-Market Place จากหลักสูตร                ละนำสินคຌาเปทำตลาด฿น Shopee พรຌอมดຌวยตรายีไหຌอ
สินคຌาทีไพัฒนาขึๅน฿หม  Brand Mona กระป๋าหนังละรองทຌา สงผล฿หຌมีคำสัไงซืๅอพิไมขึๅน ละมี
ยอดขายพิไมขึๅนรຌอยละ 5 รวมทัๅงขยายฐานลูกคຌาเดຌผูຌซืๅอราย฿หมดຌวย หรือผนธุรกิจของบริษัททีไ เดຌ
จากการรับการวินิจฉัย บมพาะ ละรับคำปรึกษาชิงลึกจากทีไปรึกษา นำเปรวมทุนกับบริษัทอืไน ละ
ยืไนขอรับสินชืไอจากธนาคารเดຌงินมา แ ลຌานบาท ป็นตຌน  

ผลกระทบจากการพัฒนา ิผูຌประกอบการเดຌอะเ ร ละประทศชาติเดຌอะเรจากการ
สงสริม SME นีๅ ี ผูຌประกอบการเดຌอะเรจากการสงสริม ชน ธุรกิจของผูຌประกอบการมีความยัไงยืน 
ดยมียอดขายละรายเดຌจากการประกอบการพิไมขึๅนอยางตอนืไองรຌอยละ แเ มีตຌนทุนการดำนินงาน
ลดลงรຌอยละ 5 ซึไ งกิดจากการลดการสูญสีย฿นกระบวนการผลิต การประหยัดคา฿ชຌจายพลังงาน      
คานๅำ คาเฟฟງา ทำ฿หຌมีงินหลือพืไอจຌางพนักงานพิไมขึๅน 5 คน ดยรวมทัๅงครงการคิดป็นอัตราสวน
รຌอยละ ่เ ของธุรกิจทีไ ติบตละอยูรอดภาย฿ตຌสถานการณ์ศรษฐกิจชะลอตัว฿นปัจจุบัน สำหรับ
ประทศชาติเดຌอะเรจากการสงสริมนีๅ ชน ผลการพัฒนาทีไทำ฿หຌธุรกิจติบต สงผลรวม฿หຌกิดมูลคา
ทางศรษฐกิจ เดຌก  ประทศมีการสงออกพิไมขึๅนมูลคา แุไเเ ลຌานบาท ประทศกิดการลงทุน
พิไมขึๅนมีมูลคา ่เเ ลຌานบาท ธุรกิจจຌางงานพิไมขึๅนจำนวน 500 ราย มูลคา ้เ ลຌานบาท กิดการ
สรຌางงานสรຌางอาชีพ฿นทຌองถิไน              พืๅนทีไจังหวัด              ชวยกระจายรายเดຌ มใดงิน
หมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจคิดป็นมูลคา ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ ิGDPี ใุใเเ ลຌานบาท     
ซึไงผลักดัน฿หຌ GDPsme ติบตรຌอยละ เ.เเ้้ 

อยางเรกใตาม฿นการดำนิน งาน/ครงการ ยังเดຌคຌนพบปัญหาทีไนำเป สูการพัฒนา ชน 
ผูຌประกอบการเม เดຌรับการพัฒนาทุกกระบวนการออกบบของครงการ หรือทีไปรึกษาเมมีความ
ชีไยวชาญพียงพอกับการพัฒนา หรืออืไนโ                     

สำหรับการพัฒนาผู ຌประกอบการ  SME ฿นระยะตอเปนั ๅน ิ ฿หຌขຌอ สนอนะี ชน 
หในสมควร฿หຌการพัฒนากลุมปງาหมายจำนวนทีไนຌอยลง หมาะสมกับความขีดความสามารถของทีไ
ปรึกษาทีไจะรับเดຌ พืไอ฿หຌการพัฒนากิดผลสำรใจอยางตใมทีไ คุຌมคากับงินงบประมาณของรัฐทีไ฿ชຌ เป               
            

ิรายละอียดกลุมปງาหมายทีไเดຌรับการพัฒนา ตามรายชืไอทีไนบี 
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     ส ำหรบัจຌำหนຌำทีไผูຌรบัผิดชอบครงกำร         

บบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทีไสงผลตอมูลคำทำงศรษฐกิจ สสว.500/1

ครงกำร................................................................................................................................................ งบประมำณ ลຌานบาท

ประภทผูຌขຌำรวมครงกำร     Micro................................ ราย     Small...................................ราย  Medium…………...……………..ราย   ปีทีได ำนินกำร
ระบุจ ำนวนผูຌทีไตอบบบรำยงำน......................................................ราย

ปรดกรอกขຌอมูลตามความปน็จริง พืไอประยชน์ตอการด านินงานสงสริม SME ของรัฐ
ชืไอผูຌ฿หຌขຌอมูล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... นามสกลุ.......................................................................................

ต าหนง ........................................................................................................................................................................................................ 

ชืไอหนวยงาน ................................................................................................................................................................กอง/ส านัก/ฝ่าย................................................................................................

กีไยวขຌองกบัครงการ฿นฐานะ  □ หวัหนຌาครงการ  □ ผูຌรับผิดชอบครงการ(ผูຌด านินครงการ)  □ ผูຌประสานงานครงการ

ทรศัพท ์............................................................................................................ ทรศัพทม์ือถอื ....................................................... E-mail ....................................................

ผลทีไกิดขึๅนจรงิ หลังจบครงกำร (ฉพำะขຌอมูลทีไกิด฿นครงกำรของทำน)

กอนขຌารวมครงการ หลังขຌารวมครงการ

1.     มูลคารายเดຌ                            

1.1 มูลคายอดขาย฿นประทศ                            

1.2 มูลคายอดขายจากการสงออก                            

1.3 มูลคารายเดຌอืไนๆ
2.     มูลคาการลงทนุ                            

3.     มูลคาการจຌางงาน                            

4 มูลคาการลดตຌนทนุ                            

5 มูลคาการลดของสีย                            

6 มูลคาผลิตภาพการผลิต                            

7 มูลคาผลิตภาพรงงาน                            

8 มูลคาอืไนๆ (ถຌามี) ระบุ
9 มูลคาทางศรษฐกจิ (ค านวณจากขຌอ 1.1-8 รวมกนั)                                                                           

ขຌอมูลอืไนๆ
10 การจຌางงานกอนขຌารวมครงการ จ านวน คน
11 ปจัจุบนัมีการจຌางงานเพ่ิม/ลดทัๅงหมด พิไมขึๅน (จ านวน) คน ลดลง (จ านวน) คน
12 ธุรกจิขຌารวมครงการ จ านวน กจิการ/วิสาหกจิ
13 SME ประกอบธุรกจิดิมละมีการจัดตัๅงธุรกจิ฿หมพิไมหลังขຌารวมครงการ จ านวน กจิการ งินลงทนุ บาท
14 มีการขยายสาขาธุรกจิ (หลังขຌารวมครงการ) จ านวน หง งินลงทนุ บาท
15 ปน็ผูຌประกอบการราย฿หม ฿นสาขาธุรกจิ จ านวน ราย

(ระบชุื่อสาขาธุรกจิ)

15.1  ฿นพืๅนทีไจังหวัด
15.2  ฿นพืๅนทีไประทศ

16 ธุรกจิเดຌรับการพฒันา
16.1 ยกระดับจากกลุมอาชพี ปน็วิสาหกจิชมุชน จ านวน ราย
16.2 ยกระดับจากผูຌประกอบการรายยอย (Micro) ปน็ SMEs ขนาดยอม  จ านวน ราย
16.3 ยกระดับจาก SMEs ขนาดยอมปน็ SMEs ขนาดกลาง จ านวน ราย

17 รูปบบการสียภาษีงินเดຌ฿นปทีีไผานมา
17.1 นิติบคุคล จ านวน ราย จ านวน บาท/ปี
17.2 บคุคลธรรมดา จ านวน ราย จ านวน บาท/ปี

18 SME เดຌรับสินชืไอสนับสนุนการด านินธุรกจิ จ านวน ราย จ านวน บาท
19 SME ปน็สมาชกิ Cluster / ครือขายวิสาหกจิชมุชน Cluster จ านวน ราย  ครอืขำยวสิำหกิจ จ านวน ราย

 (ระบชุื่อ Cluster/ครือขายฯ ละจ านกจ านวนตาม Cluster)

20 SME ปน็สมาชกิสมาคม จ านวน ราย
 (ระบชุื่อสมาคม ละจ านกจ านวนตามสมาคม)

21 ธุรกจิเดຌรับรางวัลจากการขຌารวมครงการสงสริม SME จ านวน กจิการ  

(ระบชุื่อรางวัล)

22 SME มีการจดทะบยีนทรัพย์สินทางปญัญา/ยืไนขอจดทะบยีนฯ จดทะบียน จ านวน กจิการ ยืไนขอจดฯ จ านวน กจิการ
(ระบชุื่อทะบยีนทรัพย์สิน)

23 SME มีการจดตรายีไหຌอสินคຌาละบริการ /ยืไนขอจดตราฯพิไมขึๅน จดตรำฯ จ านวน กจิการ ยืไนขอจดตรำฯ จ านวน กจิการ
(ระบชุื่อตราย่ีหຌอ)

24 SME เดຌรับการรับรองมาตรฐาน /ยืไนขอรับรองมาตรฐานฯพิไมขึๅน เดຌรบักำรรบัรอง จ านวน กจิการ ขอรบัรองฯ จ านวน กจิการ
 (ระบชุื่อมาตรฐานที่ไดຌรับรอง ละจ านกจ านวนตามประภทมาตราฐานที่ไดຌรับ)

25 SME จดทะบยีนธุรกจิ /ยืไนขอจดทะบยีนฯพิไมขึๅน จดทะบียน จ านวน กจิการ ยืไนขอจดฯ จ านวน กจิการ
 (ระบชุื่อทะบยีนที่จด ละจ านกจ านวนตามประภททะบยีนที่จด)

26 SME มีบญัชีดียวพิไมขึๅน จ านวน กจิการ
27 ภายหลังขຌารวมครงการ SME มีการ   
□ 27.1 ซืๅอครืไองจักร฿หม จ านวน ราย  
□ 27.2 ซืๅอครืไองจักรมือสอง จ านวน ราย  
□ 27.3 บ ารุงรักษาฟืน้ฟูครืไองจักรทีไมีอยูดิม จ านวน ราย  

28 SME มีการน าทคนลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มา฿ชຌ฿นการด านินธุรกจิ จ านวน ราย  

รายการ
มูลคา (บาท/ป)ี คิดปน็มูลคาพิไม (บาท/ป)ี

ค านวณจาก มลูคาหลังขຌารวมครงการ -มลูคากอนขຌา

รวมครงการ

คิดปน็อตัรา
พิไม/ลด (%)

http://www.data-sme.com/
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บบประมินมูลคาศรษฐกิจ ิสสว.5เเ/โี 
ดาวน์หลดจาก www.data-sme.com  ิบบประมินมูลคาศรษฐกิจสำหรับผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสว.500/2

บบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทีไสงผลตอมูลคำทำงศรษฐกิจ
ผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร ........................................................................................................................................................................................................ ปีทีไขຌำรวม ......................................

ชืไอ-นำมสกุล ทีไปรกึษำทีไ฿หຌกำรพัฒนำ..................................................................................................................................................หนวยงำน.......................................................................................

ขຌอมูลทัไวเป : กรอกขຌอมูลทัไวเป ณ วันขຌารวมครงการ฿หຌครบถຌวน พืไอประยชน์ตอการขຌารับบริการจากครงการของรัฐ
ชืไอผูຌ฿หຌขຌอมูล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................นามสกลุ....................................................................................................ลขบตัรประชาชน............................................................

ชืไอสถานประกอบการ ........................................................................................................................................................................................................หลงทีไตัๅง อ าภอ...................................จังหวัด............................................ด านินธุรกจิกีไยวกบั.......................................

ลขทะบยีนนิติบคุคล ...........................................................................ลขทะบยีนพาณิชย์.....................................................................ลขทะบยีนวิสาหกจิชมุชน/สหกรณ์................................................

ลขทีไสมาชกิ สสว .............................................ทรศัพท ์..........................................ทรศัพทม์ือถอื ...................................................................E-mail .....................................................................................

ผลทีไกิดขึๅนจรงิ หลังขຌำรบับรกิำรจำกครงกำรของรฐั

รายการ

กอนขຌารวมครงการ หลังขຌารวมครงการ
1 มูลคารายเดຌ                                             

1.1 มูลคายอดขาย฿นประทศ
1.2 มูลคายอดขายจากการสงออก
1.3 มูลคารายเดຌอืไนๆ

2 มูลคาการลงทนุ
3 มูลคาการจຌางงาน
4 มูลคาการลดตຌนทนุ
5 มูลคาการลดของสีย
6 มูลคาผลิตภาพการผลิต
7 มูลคาผลิตภาพรงงาน
8 มูลคาอืไนๆ (ถຌามี) ระบุ
9 มูลคาทางศรษฐกจิ (ค านวณจากขຌอ 1.1-8 รวมกนั)                                             

ขຌอมูลอืไนๆ
10 การจຌางงานกอนขຌารวมครงการ จ านวน คน
11 ปจัจุบนัมีการจຌางงานเพ่ิม/ลดทัๅงหมด พิไมขึๅน (จ านวน) คน ลดลง (จ านวน) คน

12 ด านินธุรกจิมาลຌว ปี
13 ประกอบธุรกจิดิมละมีการจัดตัๅงธุรกจิ฿หมพิไม หลังขຌารวมครงการ จ านวน กจิการ งินลงทนุ บาท
14 มีการขยายสาขาธุรกจิ (หลังขຌารวมครงการ) จ านวน หง งินลงทนุ บาท

15 ปน็ผูຌประกอบการราย฿หม ฿นสาขาธุรกจิ (ระบชุืไอสาขา)

15.1  ฿นพืๅนทีไจังหวัด

15.2  ฿นพืๅนทีไประทศ

16 ธุรกจิเดຌรับการพฒันา  (฿ส "√ " ฿น □ ขຌอทีไลือก)

□ 16.1 ยกระดับจากกลุมอาชพี ปน็วิสาหกจิชมุชน  □ 16.2 ยกระดับจากผูຌประกอบการรายยอย (Micro) ปน็ SMEs ขนาดยอม  

□ 16.3 ยกระดับจาก SMEs ขนาดยอมปน็ SMEs ขนาดกลาง    

17 รูปบบการสียภาษีงินเดຌ฿นปทีีไผานมา

□ 17.1 นิติบคุคล            จ านวน.............................................................บาท/ป ี                 □   17.2 บคุคลธรรมดา     จ านวน.............................................................บาท/ป ี            
18 เดຌรับสินชืไอหรืองินกูຌจ านวน..............................................................บาท น าเป฿ชຌ฿นวัตถปุระสงค์.......................................................................................................................................................

19 ปน็สมาชกิ Cluster / ครือขายวิสาหกจิชมุชน  (ระบชุืไอ Cluster/ครือขายวิสาหกจิฯ)...............................................................ปน็สมาชกิสมาคม (ระบชุืไอสมาคม)...................................................

20 ธุรกจิเดຌรับรางวัลจากการขຌารวมครงการสงสริม SME (ระบชุืไอรางวัล)..................................................................................................................................................................................................

21 มีการ  □ จดทะบยีนทรัพย์สินทางปญัญา/  □ ยืไนขอจดทะบยีนฯ (ระบชุืไอทะบยีนทรัพย์สิน)............................................................................................................................................................

22 มีการ  □ จดตรายีไหຌอสินคຌาละบริการ/  □ ยืไนขอจดตราฯพิไมขึๅน (ระบชุืไอ Brand สินคຌา)....................................................................................................................................................................  
23 □ เดຌรับการรับรองมาตรฐาน/  □ ยืไนขอรับรองมาตรฐานฯพิไมขึๅน (ระบชุืไอมาตราฐาน)..........................................................................................................................................................................

24 มีการ □ จดทะบยีนธุรกจิ/ □ ยืไนขอจดทะบยีนฯพิไมขึๅน (ระบชุืไอทะบยีนทีไจด)................................................................................... 25  มีการท าบญัชธุีรกจิบบบญัชีดียว  ฿ช □  เม฿ช □
26 ภายหลังขຌารวมครงการ มีการ   □ ซืๅอครืไองจักร฿หม  □ ซืๅอครืไองจักรมือสอง □ บ ารุงรักษาฟืน้ฟูครืไองจักรทีไมีอยูดิม 
27 SME มีการน าทคนลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มา฿ชຌ฿นการด านินธุรกจิ (ระบ)ุ............................................................................................................................................................................................

ลงชืไอ...........................................................................ผูຌตอบบบรายงาน

วันทีไ...........................................................

ส ำหรบัผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมครงกำร

มูลคา (บาท/ป)ี คิดปน็อตัรา
พิไม/ลด (%)

คิดปน็มูลคา (บาท/ป)ี 

ค านวณจาก มูลคาหลังขຌารวมครงการ-มูลคากอนขຌา

รวมครงการ
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นิยาม บบประมินมูลคาศรษฐกิจสำหรับผูຌรับผิดชอบครงการ ิบบฟอร์ม สสว.5เเ/แี 
รายการ นิยาม 

1 มูลคารายเดຌ   
  1.1 มูลคายอดขาย฿นประทศ ยอดขายสินคຌา/บริการ ทีไเดຌรับการสงสริม/พัฒนาจากการขຌารวมครงการ ินับฉพาะยอดขาย

จากผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไกิดจากการสงสริม/พัฒนาจากครงการทานัๅนี ดยเมรวมยอดขาย
จากการสงออก 

  1.2 มูลคายอดขายจากการสงออก ยอดขายสินคຌา/บริการ ทีไเดຌรับการสงสริม/พัฒนาจากการขຌารวมครงการ ินับฉพาะยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไกิดจากการสงสริม/พัฒนาจากครงการทานัๅนี ฉพาะยอดขายจาก
การสงออกตางประทศ 

  1.3 มูลคารายเดຌอืไนโ รายเดຌอืไนโ ทีไกิดขึๅน จากการดำนินกิจการ ชน คาชาหนຌารຌาน ป็นตຌน 

2 มูลคาการลงทุน การลงทุนทัๅงหมดทีไกิดขึๅน฿นกิจการ ชน กอสรຌางธุรกิจ฿หม, ขยายธุรกิจ (เมรวมการจຌางงานพิไมี, 
การซืๅอ/ปรับปรุงครืไองจักร ครืไองมือ อุปกรณ์, ซืๅอซอฟต์วร์, ทำ R&D ป็นตຌน 

3 มูลคาการจຌางงาน จำนวนงินดือน คาจຌาง คาตอบทนทีไจาย฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿นธุรกิจ  (นับฉพาะมูลคาการจຌางงาน  
ทีไพิไมขึๅนจากการสงสริมจากครงการทานัๅนี 

4 มูลคาการลดตຌนทุน ตຌนทุนการผลิต ตຌนทุนวัตถุดิบหรือวัสดุ ตຌนทุนคารงงาน  ละตຌนทุนคา฿ชຌจาย฿นการผลิตหรือ
ประกอบธุรกิจ ชน ตຌนทุนพลังงาน ตຌนทุนลจิสติกส์ ตຌนทุนซอมบำรุงครื ไองจักร ป็นตຌน        
(นับฉพาะตຌนทุน฿นสวนทีไลดเดຌ อันนืไองจากครงการสงสริมทานัๅนี 
ตัวอยาง ตຌนทุนรงงานทีไลดลง อันนืไองจากครงการเดຌสงสริม฿หຌนำทคนลยีระบบมา฿ชຌ
ทดทนรงงานคน จะนับฉพาะคารง฿นสวนทีไถูกทดทนดຌวยระบบทานัๅน การคำนวณ ตຌนทุน
การผลิตกอนขຌารวมครงการ = ตຌนทุนคาจຌางพนักงานผลิตสินคຌา จำนวน 10 คน คนละ 10,000 

บาทตอดือน ทั ๅงปทากับ 10x12x10,000 = 1,200,000 บาท ตຌนทุนการผลิตหลังขຌารวม



 
ภาคผนวก ข10 

รายการ นิยาม 

ครงการ = ตຌนทุนคาจຌางพนักงานควบคุมระบบ จำนวน 3 คน คนละ 15,000 บาทตอดือน ทัๅงป
ทากับ 3x12x15,000 = 540,000 บาท 

5 มูลคาการลดของสีย การลดของสีย ลดสินคຌามีตำหนิ ิฉพาะของสียทีไลดเดຌ จากการสงสริมจากครงการทานัๅนี 
ตัวอยาง การลดของสีย฿นการผลิตสินคຌา นืไองจากปรับปลีไยนวิธีการทำงาน ทำ฿หຌของสีย฿น
การผลิตลดลง การคำนวณ ของสีย฿นการผลิตกอนขຌารวมครงการ = 400 ชิๅนตอป ตຌนทุนของ
สียชิๅนละ 10 บาท ทัๅงปทากับ 400x10 = 4,000 บาท ของสีย฿นการผลิตหลังขຌารวมครงการ 
= 50 ชิๅนตอป ตຌนทุนของสียชิๅนละ 10 บาท ทัๅงปทากับ 50x10 = 500 บาท  

6 มูลคาผลิตภาพการผลิต คือ สัดสวน output/input ดยนับจากคุณภาพของสินคຌาละบริการป็นงานดีทานัๅน ชน ฿น
วลา 1 ชัไวมง ผลิตสินคຌาเดຌ 100 ชิๅน ิป็นของดี 80 ชิๅน ของสีย 20 ชิๅนี ผลิตภาพทากับ 80 

ชิๅน/ชม.  นำเปคิดตอป็นมูลคาผลิตภาพการผลิตบาทตอป  
7 มูลคาผลิตภาพรงงาน ผลิตภาพรงงาน คือ ขีดความสามารถ฿นการผลิตของปัจจัยการผลิติรงงานีหนวยหนึไงวาจะ

กอ฿หຌกิดผลผลิตเดຌทา฿ดตอหนึไงหนวยระยะวลาหนึไง บรรลุวัตถุประสงค์หรือเม ชน ตอบสนอง
ความตຌองการพึงพอ฿จของลูกคຌา ป็นตຌน  

ตัวอยาง ครงการสงสริมการฝຄกอบรมรงงาน฿หຌมีทักษะทีไพิไมขึๅนกอนขຌารวมครงการผลิตภาพ
รงงาน 1 คน สามารถผลิตเดຌ 10 ชิๅน ตอชม. หลังขຌารวมครงการผลิตภาพรงงาน 1 คน
สามารถผลิตเดຌ 20 ชิๅนตอชม. นำเปคิดตอป็นมูลคาผลิตภาพรงงานบาทตอป  

8 มูลคาอืไนโ  มูลคาทางศรษฐกิจ นอกหนือจากขຌอ 1-7 ทีไกิดจากการสงสริมภาย฿ตຌครงการ  
9 มูลคาทางศรษฐกิจ คำนวณจากขຌอ 1.1 - 8 รวมกัน 

10 การจຌางงานกอนขຌารวมครงการ จำนวนการจຌางงานทัๅงหมด กอนการขຌารวมครงการ 

11 ปัจจุบันมีการจຌางงานพิไม/ลดทัๅงหมด จำนวนการจຌางงานฉพาะสวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง ภายหลังจากการขຌารวมครงการ 
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รายการ นิยาม 

12 ธุรกิจขຌารวมครงการ จำนวนธุรกิจทีไขຌารวมครงการ นับฉพาะทีไป็นธุรกิจหรือกิจการทานัๅน  
13 SME ประกอบธุรกิจดิมละมีการจัดตัๅงธุรกิจ฿หมพิไมหลังขຌารวม

ครงการ  
ขณะหรือหลังจากขຌารวมครงการ SME มีการปຂดกิจการพิไม฿หม ทีไเม฿ชการขยายสาขา 

14 มีการขยายสาขาธุรกิจ (หลังขຌารวมครงการี ขณะหรือหลังจากขຌารวมครงการ SME การขยายสาขา฿หม ฿นธุรกิจดิม กิจการดิม 

15 ป็นผูຌประกอบการราย฿หม ฿นสาขาธุรกิจ  ป็นผูຌประกอบการราย฿หม ฿นสาขาธุรกิจ ิอຌางอิงสาขาธุรกิจ จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ป 2555) พืๅนทีไจังหวัด ประทศ 

16 ธุรกิจเดຌรับการพัฒนา  

  16.1 ยกระดับจากกลุมอาชีพ ป็นวิสาหกิจชุมชน 

  16.2 ยกระดับจากผูຌประกอบการรายยอย ิMicro) ป็นวิสาหกิจ 

ขนาดยอม ิS) 

  16.3 ยกระดับจาก SME ขนาดยอมป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ิM) 

17 รูปบบการสียภาษีงินเดຌ฿นปทีไผานมา ประภทการสียงินเดຌของผูຌประกอบการ฿นปทีไผานมา 

  17.1 นิติบุคคล   

  17.2 บุคคลธรรมดา  

18 SME เดຌรับสินชืไอสนับสนุนการดำนินธุรกิจ SME เดຌรับงินสนับสนุนการดำนินธุรกิจจากการยืไนขอกูຌ หรือผลจากครงการทำ฿หຌ SME เดຌรับ
งินกูຌ/สินชืไอจากสถาบันการงิน 

19 SME ป็นสมาชิก Cluster / ครือขายวิสาหกิจชุมชน ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME ป็นสมาชิก Cluster / ครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ระบุชืไอ Cluster ทีไป็นสมาชิก ละจำนวนสมาชิก  

20 SME ป็นสมาชิกสมาคม ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME เดຌขຌารวมป็นสมาชิกสมาคมทีไกีไยวขຌองกับการ
ดำนินธุรกิจ 
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รายการ นิยาม 

21 ธุรกิจเดຌรับรางวัลจากการขຌารวมครงการสงสริม SME  ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME เดຌรับรางวัลจากการพัฒนากิจการ หรือ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีไขຌารวมครงการ 

22 SME มีการจดทะบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ยืไนขอจดทะบียนฯ หลังจากการขຌารวมครงการ SME เดຌมีการจดทะบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ อยูระหวางการยืไน
ขอจดทะบียนฯ 

23 SME มีการจดตรายีไหຌอสินคຌาละบริการ /ยืไนขอจดตราฯ พิไมขึๅน หลังจากการขຌารวมครงการ SME เดຌมีการจดตรายีไหຌอสินคຌาละบริการ/ อยูระหวางการยืไนขอ
จดตราฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

24 SME เดຌรับการรับรองมาตรฐาน /ยืไนขอรับรองมาตรฐานฯ พิไมขึๅน ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME เดຌนำกิจการ หรือ ผลิตภัณฑ์ยืไนขอการรับรอง
มาตรฐาน หรือเดຌรับการรับรองมาตราฐาน ชน อย. GMP HACCP ป็นตຌน 

25 SME จดทะบียนธุรกิจ /ยืไนขอจดทะบียนฯ พิไมขึๅน ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME มีการจดทะบียนธุรกิจ/ อยูระหวางการยืไนขอจด
ทะบียนฯ 

26 SME มีบัญชีดียวพิไมขึๅน ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME จัดทำบัญชีละงบการงิน฿หຌสอดคลຌองกับสภาพทีไ
ทຌจริงของกิจการพียงชุดดียว 

27 ภายหลังขຌารวมครงการ SME มีการปรับปลีไยนครืไองจักรหรือ
ฟ้นฟูครืไองจักร    

ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME มีการปรับปลีไยนครืไองจักร฿หม หรือฟ้นฟู/
ซอมซมครืไองจักรดิม 

28 SME มีการนำทคนลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มา฿ชຌ฿นการดำนิน
ธุรกิจ 

ขณะหรือหลังจากการขຌารวมครงการ SME มีการนำทคนลยี นวัตกรรม ดิจิตอล มา฿ชຌ฿นการ
ดำนินธุรกิจ ชน การนำ Software ระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นธุรกิจ การจำหนายสินคຌาออนเลน์ การนำ
ทคนลยีมา฿ชຌทนรงงาน ป็นตຌน 



 

ภาคผนวก ข13 

สาขาธุรกิจ ิอຌางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 12 ตุลาคม 2555) 

ภาคการผลิต ภาคการคຌา ภาคบริการ 

1. กลุมอุตสาหกรรมทคนลยีละนวัตกรรม ธุรกิจการคຌาปลีกละการคຌาสง • ธุรกิจทองทีไยว 

• ยานยนต์ละชิๅนสวน   • ทีไพักรม 

• ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์   • รຌานอาหาร 

• ผลิตภัณฑ์พลาสติกละบรรจุภัณฑ์   • สปาละบริการสุขภาพ 

• คมีภัณฑ์   • การพทย์ 
• กຌวละซรามิกส์   • ขนสงละลจิสติกส์ 
• หลใกละลหะการ   • กอสรຌาง 
• ครืไองจักรกล   • ซอมบำรุง 
• มพิมพ์   • ออกบบ 

• ทคนลยีชีวภาพ   • ทีไปรึกษา 
• พลังงานละพลังงานทดทน   • การศึกษา 
• กลุมธุรกิจทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม   • สารสนทศ/Digital Content 

2. กลุมอุตสาหกรรมกษตรละกษตรปรรูป   • บันทิง 
• อาหาร   • การกีฬาละนันทนาการ 

• ผลิตภัณฑ์ฮาลาล   • การประชุมละสดงสินคຌา 
• ผลิตภัณฑ์ยาง     

• ฟอร์นิจอร์เมຌละครืไองรือน     

• ผลิตภัณฑ์กระดาษ     

• กษตรอินทรีย์     

3. กลุมอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์     

• สิไงทอละครืไองนุงหม     

• อัญมณีละครืไองประดับ     

• ครืไองหนังละรองทຌา     

• ยาละสมุนเพร     

• สิไงพิมพ์     

• หัตถอุตสาหกรรม     
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หนังสือ฿หຌความยินยอม฿นการปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคล 

  ขຌาพจຌาป็นผูຌประกอบการ SMEs ซึไงป็นผูຌขอ฿ชຌบริการหรือยืไนคำขอขຌารวมครงการหรือยืไนคำขอสมัคร
ป็นสมาชิก SMEs ของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (สสว.) หรือป็นสมาชิก SMEs              
฿นระบบหรือชองทางการ฿หຌบริการตางโ ของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (สสว.) ละเดຌ
฿หຌขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับขຌอมูลสวนบุคคล ฿นการนีๅ ขຌาพจຌาขอสดงความยินยอม฿นการปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคล 
ภาย฿ตຌขຌอกำหนดละงืไอนเข  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอกำหนดละงืไอนเข 

แ. ประภทขຌอมูลสวนบุคคล 

  ขຌอมูลทั ไวเป หมายความวา ขຌอมูลกี ไยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ ไงทำ฿หຌสามารถระบุตัวบุคคลนัๅนเดຌ           
เมวาทางตรงหรือทางอຌอม ตเมรวมถึงขຌอมูลของผูຌถึงกกรรมดยฉพาะ 

โ. วัตถุประสงค์การกใบรวบรวม ฿ชຌ หรือปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคล 

 พืไอศึกษาวิคราะห์ ประมวลผล ทีไกีไยวขຌองกับผูຌ฿หຌขຌอมูลสวนบุคคล พืไอประยชน์ตอผูຌ฿หຌขຌอมูลอง 
 พืไอการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำนินการกีไยวกับคำขอรับบริการหรือขຌารวมครงการตอ สสว.  
 พืไอ฿ชຌขຌอมูล฿นการวิคราะห์ สนอ฿หຌ ฿ชຌ ละ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำนินงานของ สสว.  
 พืไอ฿หຌปฏิบัติตามหลักกณฑ์ งืไอนเข ขຌอบังคับ หรือขຌอกำหนดอืไนโ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา  
 พื ไอดำนินการสอบทาน ตรวจสอบ อຌางอิงขຌอมูลสวนบุคคลของขຌาพจຌา ที ไเดຌรับจากหนวยงานหรือ         

องค์กรตางโ 

 พื ไอ฿หຌขຌอมูลกี ไยวกับการ฿หຌบริการ ติดตาม ประสานงาน กຌเขปัญหากผู ຌประกอบการ SMEs 

ตามความหมาะสม 

 พืไอ฿ชຌป็นฐานขຌอมูลการประกอบการ SMEs พืไอการศึกษา วิจัย รวบรวมขຌอมูลชิงสถิติ ละจัดทำ
รายงานสถานการณ์ SME  

 พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการกำหนดนยบายการพัฒนา SMEs ของประทศ ละวางผนจัดทำผนมบท
การสงสริม SMEs รวมทัๅงจัดทำผนปฏิบัติการสงสริม SMEs  

 พืไอ฿ชຌขຌอมูลอันป็นประยชน์฿นการบูรณาการ ละชืไอมยงขຌอมูลละสงตอการพัฒนาผูຌประกอบการ 
SMEs กับสวนราชการ หรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการดำนินงานสงสริม สนับสนุน SMEs ตามภารกิจ
หนวยงานตอเป 

 พืไอการดำนินการติดตามละประมินผลความสำรใจ฿นการสงสริม SMEs ละติดตามประมินผล
พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปลวงมาลຌว  

 พืไอ฿ชຌขຌอมูล฿นการจัดทำ Scoring ละ Benchmark ธุรกิจ SMEs พืไอประยชน์฿นการสงสริม SMEs 
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 พืไอความรวดรใว฿นการ฿ชຌขຌอมูลตอบขຌอซักถามของ Call Center ละการดำนินการรืไองรຌองรียน 

 พืไอการดำนินการ฿ดโ ทีไกีไยวขຌองดยตรงตามทีไกลาวมาขຌางตຌน 

ใ. ระยะวลา฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลสวนบุคคล 

  สสว. จะจัดกใบขຌอมูลตลอดเป วຌนตจะมีการปลี ไยนปลงขຌอมูลหรือพิกถอนการจัดกใบหรือ          
หในวาการจัดกใบขຌอมูลมิเดຌป็นประยชน์฿นการดำนินงาน฿นการสงสริม SMEs  

ไ. การปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคล 

  ขຌาพจຌายินยอม฿หຌ สสว. ปຂดผยขຌอมูลที ไขຌาพจຌา฿หຌเวຌก สสว. พื ไอประยชน์ของขຌาพจຌาละ             
฿นการดำนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ทีไกำหนดเวຌขຌางตຌนละตามทีไ สสว. จะเดຌจຌงพิไมติม฿นภายหลัง 
รวมทัๅงปຂดผยขຌอมูลพืไอปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสงสริม SMEs หรือตามคำรຌองขอของคณะกรรมาธิการ
ตางโ หรือคำสั ไงศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือตามคำขอสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ             
พื ไอประยชน์฿นการสงสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการดຌานขຌอมูลผู ຌประกอบการระหวางหนวยงาน        
หรือพืไอปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล 

5. สิทธิของจຌาของขຌอมูลสวนบุคคล 

 ขอขຌาถึงละขอรับสำนาขຌอมูลสวนบุคคลทีไกี ไยวกับตน ซึ ไงอยู ฿นความรับผิดชอบของผู ຌควบคุม        
ขຌอมูลสวนบุคคลหรือขอ฿หຌปຂดผยถึงการเดຌมาซึไงขຌอมูลสวนบุคคลดังกลาวทีไตนเมเดຌ฿หຌความยินยอม  

 จຌง฿หຌผูຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคลตຌองดำนินการ฿หຌขຌอมูลสวนบุคคลนัๅนถูกตຌองป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ละ
เมกอ฿หຌกิดความขຌา฿จผิด รวมทัๅงมีสิทธิ่รับทราบถึงผลกระทบหากจຌาของขຌอมูลเม฿หຌขຌอมูลสวนบุคคล 

 ขอรับขຌอมูลสวนบุคคลที ไกี ไยวกับตนจากผู ຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคลเดຌ ฿นกรณีที ไผู ຌควบคุมขຌอ มูล 

สวนบุคคล เดຌทำ฿หຌขຌอมูลสวนบุคคลนัๅนอยู฿นรูปบบทีไสามารถอานหรือ฿ชຌงานดยทัไวเปเดຌดຌวยครืไองมือ
หรืออุปกรณ์ทีไทำงานเดຌดยอัตนมัติ ละสามารถ฿ชຌหรือปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคลเดຌดຌวยวิธีการอัตนมัติ 

 คัดคຌานการกใบรวบรวม ฿ชຌ หรือปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคลทีไกี ไยวกับตน ทีไ กฎหมายอนุญาต฿หຌกใบเดຌ              
ดยเมตຌองเดຌรับความยินยอมจากจຌาของขຌอมูล มืไอ฿ดกใเดຌ 

 ขอ฿หຌผู ຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคลดำนินการลบหรือทำลาย หรือทำ฿หຌขຌอมูลสวนบุคคลป็นขຌอมูล                 
ทีไเมสามารถระบุตัวบุคคลทีไป็นจຌาของขຌอมูลสวนบุคคลเดຌ ฿นกรณีตามทีไตามกฎหมายวาดຌวยคุຌมครอง
ขຌอมูลสวนบุคคลกำหนด 

 ขอ฿หຌผูຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคลระงับการ฿ชຌขຌอมูลสวนบุคคล ฿นกรณีตามทีไตามกฎหมายวาดຌวยคุຌมครอง
ขຌอมูลสวนบุคคลกำหนด 

 ถอนความยินยอมสียมืไอ฿ดกใเดຌ ภาย฿ตຌขຌอกำหนด฿นขຌอ ๆ 

 ขอรับทราบขຌอมูลกีไยวกับผูຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคล สถานทีไติดตอ ละวิธีการติดตอ 
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 รຌองรียน฿นกรณีทีไผูຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคลหรือผูຌประมวลผลขຌอมูลสวนบุคคล รวมทัๅงพนักงาน ลูกจຌาง
หรือผูຌรับจຌางของผูຌควบคุมขຌอมูลสวนบุคคลหรือผูຌประมวลผลขຌอมูลสวนบุคคล ฝຆาฝนหรือ เมปฏิบัติตาม
กฎหมายคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล 

 สิทธิของขຌาพจຌาดังกลาวนีๅ ขຌาพจຌาจะนำสงคำรຌองป็นหนังสือเปยังผูຌควบคุมขຌอมูลตามสถานทีไทีไอยู ดังนีๅ 

  สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

  ลขทีไ โแ อาคารทีอสทีทาววอร์ ชัๅน G ุ17 ุ18 ุ23 ถนนวิภาวดีรังสิต ขวงจอมพล 

  ขตจตุจักร กรุงทพมหานคร แเ้เเ 

6. ผลการพิกถอนความยินยอม 

  จຌาของขຌอมูลสวนบุคคลอาจพิกถอนความยินยอม฿หຌ สสว. กใบรวบรวม ฿ชຌ  หรือปຂดผยขຌอมูลสวน
บุคคลดังกลาวขຌางตຌน ดยจຌง฿หຌ สสว. ทราบละ สสว. อาจขอทราบถึงหตุผลหงการนัๅน 

  การพิกถอนความยินยอมของจຌาของขຌอมูลสวนบุคคล จะเมสงผลกระทบตอการกใบรวบรวม ฿ชຌ หรือ
ปຂดผยขຌอมูลสวนบุคคล ทีไจຌาของขຌอมูลสวนบุคคลเดຌ฿หຌความยินยอมเปลຌวกอนหนຌานัๅน 

  อนึไง กอน฿หຌความยินยอมขຌาพจຌาเดຌอานละขຌา฿จขຌอกำหนดละงื ไอนเข฿นการปຂดผยขຌอมูล          
สวนบุคคล  ซึไงระบุเวຌดຌานบนของความยินยอมนีๅอยางชัดจนลຌว จึงลงลายมือชืไอเวຌป็นหลักฐาน 

 

ลงชืไอ__________________ผูຌ฿หຌความยินยอม 

             วันทีไ      ดือน                  พ.ศ. 
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ขຌอมูลผูຌรับบริการ สำหรับผูຌรับบริการทีไป็นผูຌประกอบการ 
ิบบฟอร์ม สสว.ใเเ/แี 

ดาวน์หลดบบฟอร์มจาก www.data-sme.com 

 
 

 

 

 

 

ปีงบ
ประม

าณ

รหสั
โครงการ

ช่ือโครงการ
บูรณา
การ

พ้ืนฐาน
แผนงาน

ท่ีใช้
ด าเนินงาน

รหสัแหล่ง
งบประมาณ

รหสัเจ้าของ
งบประมาณ

รหสั
ผูด้  าเนิน
การหลกั

ลกัษณะ
การ

ด าเนินการ

TSIC ผู ้
เขา้

โครงการ
ในวนัจบ
โครงการ

ประเภท
ผูเ้ขา้

โครงการ

เลข
ทะเบียน

ผูเ้ขา้
โครงการ

เลขสมาชิก
 สสว.

ของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ

ค าน าหนา้
ช่ือ

ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ

ช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ

นามสกลุ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ

เบอร์
โทรศพัท์

สถาน
ประกอบ

การ

จงัหวดั
สถาน

ประกอบก
าร

เลขบตัร
ประชาชน

ผูเ้ขา้ร่วมงาน

ค า
น าหนา้

ช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วม

งาน

ช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วม

งาน

นามสกลุ
 ผูเ้ขา้ร่วม

งาน

เบอร์
โทรศพัท์
ผูเ้ขา้ร่วม

งาน

ช่ือกิจกรรม_1
ISSUE_

1

SUB 

ISSUE_

1

Activity_

1

การ
ผา่น

กิจกรรม
 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

2563 63010010

โครงการพฒันา
ผูป้ระกอบการ
ใหม ่(Start up)

Y 1 1 00101034
0202016

5
N 25112 05

34299000

35896

xxxxxxxxx

2222
ร้าน กอไก่

054xxxxx

x
เชียงใหม่ xxxxxxxxxx444 นาย ขอขวด ของเรา 087xxxxxx

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการใหก้บัผูเ้ขา้

รับการบ่มเพาะฯ
01 0110 00001 Y

2563 63010010

โครงการพฒันา
ผูป้ระกอบการ
ใหม ่(Start up)

Y 1 1 00101034
0202016

5
N 10761 04

34299000

35898

xxxxxxxxx

3333

วิสาหกิจ
ชุมชน

กาแฟ
เขม้ขน้

038xxxxx

x
ชลบุรี xxxxxxxxxx555 นางสาว กอเอ๋ย กอไก่ 081xxxxxx

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการใหก้บัผูเ้ขา้

รับการบ่มเพาะฯ
01 010110 00001 Y

ตารางข้อมูลผู้รับบริการ
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ขຌอมูลผูຌรับบริการ สำหรับผูຌรับบริการทีไป็นหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การอกชน 

ิบบฟอร์ม สสว.ใเเ/โี 
ดาวน์หลดบบฟอร์มจาก www.data-sme.com  

 

 
รำยชืไอสวนรำชกำร หนวยงำนของรัฐ รัฐวสิำหกิจ หรือองค์กำรอกชน ทีไขຌำรวมกิจกรรม/เดຌรับบริกำร ภำย฿ตຌงำน/ครงกำร ปี 25xx สสว.300/2

ชืไองำน/ครงกำร ขຌอมูลหนวยงำน
งบประมำณ บำท ระยะวลำด ำนินงำน
หนวยงำนรับผิดชอบหลกั หนวยงำนรวมด ำนินกำร

ทีไ รหัสครงการ ชืไอหนวยงาน
จังหวัดทีไตัๅงของ

หนวยงาน
ค าน าหนຌา

ชืไอผูຌขຌารวม
ชืไอผูຌขຌารวม นามสกลุผูຌขຌารวม ชืไอกจิกรรมทีไขຌารวม วันทีไขຌารวม

สถานทีไทีไขຌารวม
กจิกรรม

บอร์ทรศัพท์
ของผูຌขຌารวม

บอร์ตอ
บอร์

ทรศัพท์มอืถือ
อีมล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผูຌประสานงาน ................................................................................... ผูຌรับผิดชอบ ...................................................................................

(.................................................................................) (.................................................................................)

ต าหนง ................................................................................... ต าหนง ...................................................................................

วันทีไ ............../............./.............. วันทีไ ............../............./..............

รหัสครงการ    
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บันทึกขຌอความ  
หนวยงาน    ทรศัพท์          

ทีไ                                                                   วันทีไ            

รืไอง    ชีๅจงหตุผลความลาชຌา฿นการปຂดงาน/ครงการ ิระบชุืไองาน/ครงการี ประจำป .... ิระบุปงบประมาณี    

รียน  ผอ. สสว. ผาน ผูຌบังคับบญัชาตามสายงาน ผาน ผอ.ฝตป. 

  ตามทีไ  ิระบุหนวยบริหารครงการี  เดຌรับอนุมัติ฿หຌดำนินงาน/ครงการ  ิระบุชืไองาน/ครงการี    .     
ประจำป   ิระบุปงบประมาณี    งบประมาณดำนินการ    ิระบุงบประมาณ ิ...บาที ละตัวอักษร ิ.... บาทถຌวนี     . 
ละตຌองจຌงปຂดงาน/ครงการ พรຌอมนำสงงินคงหลือขຌากองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ภาย฿น      
ไ5 วัน หลังสิๅนสุดระยะวลาครงการ ตามคูมือการติดตามละรายงานผลการดำนินงาน นัๅน 

  ฿นการนีๅ  ิระบุหนวยบริหารครงการี  เดຌดำนินงานดังกลาวสรใจรียบรຌอย ตามระยะวลาสิๅนสุดงาน/
ครงการฯ ตยังเมสามารถปຂดงาน/ครงการละคืนงินคงหลือขຌากองทุนฯ เดຌทันภาย฿นกำหนดระยะวลา ไ5 วัน หลัง
สิๅนสุดครงการ   ิระบุวันทีไครบกำหนด ไ5 วันหลังสิๅนสุดครงการี  นืไองจาก  ิระบุหตุผลความจำป็นอยางละอียดี   .  
ทัๅงนีๅ  ิระบุหนวยบริหารครงการี  จะรงรัดการปຂดงาน/ครงการ฿หຌลຌวสรใจดยรใว ภาย฿นวันทีไ   ิระบุวันทีไคาดวาจะ
ดำนินการปຂดครงการลຌวสรใจี   

  จึงรียนมาพืไอปรดทราบ 

  

 

ิ.......................................ี 
ตำหนง 

 หนวยงานรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

   
สวน    ิสวนงานทีไจัดทำี    . 



  

คณะผู�จัดทํา : สรุปและเรียบเรียง : 

 

ฝ�ายตดิตามและประเมินผล 

 

นางสาวภัทรา  สุขเจรญิ 

ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs ชํานาญการ 

นางสาวภาสิตา  วงษ&ชีรี 
ตําแหน�ง นักวิชาการ SMEs 4  

 



 

+  

คู�มือ การติดตาม และรายงานผล  

ฝ�ายตดิตามและประเมินผล 


