
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (O19)

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ตามผลการใช้จ่ายประจ าปี รอบ 6 เดือน ท้ังน้ีจะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมท้ังส้ิน 1,143.0944        332.6148 371.2116 332.6148 297.5185 225.0195 271.2831 - 203.0812 -

ตาม พรบ. งบประมาณฯ ปี 2564    1,113.0944      332.6148 371.2116 332.6148 283.6185 225.0195 266.2331 - 192.0312 -

กิจกรรม : ผลักดันการส่งเสริม SME 1113.0944 332.6148 371.2116 332.6148 283.6185 225.0195 266.2331 - 192.0312 -

ขอเงินใช้คงเหลือกองทุนฯ (เพ่ิมเติม) 30.0000              -                  -                  -     13.9000 - 5.0500 - 11.0500 -

โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ

30.0000              -                  -                  -     13.9000 - 5.0500 - 11.0500 -

หมายเหตุ  

1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากส านักงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณ จ านวน 913.0944 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินคงเหลือกองทุนฯ) สมทบจ านวน 200 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,113.0944 ล้านบาท รวมท้ังได้รับความเห็นชอบในการขอใช้
เงินคงเหลือกองทุนฯ ไปด าเนินโครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ จ านวน 30 ล้านบาท  รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564  เป็นเงิน 1,143.0944 ล้านบาท

กิจกรรม
รวมท้ังส้ิน ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) ไตรมาสท่ี 2  (ม.ค. - มี.ค. 2564) ไตรมาสท่ี 3  (เม.ย. - มิ.ย. 2564) ไตรมาสท่ี 4  (ก.ค. - ก.ย. 2564)





ร บยบว ดวยก รบรห รงบปร ม ณ 

พ.ศ. ไ  

ก ข พม ตม  ิฉบบท  โี  พ.ศ.  โ55แ 

ก ข พม ตม  ิฉบบท  ใี  พ.ศ.  โ55โ 

ก ข พม ตม  ิฉบบท  ไี  พ.ศ.  โ55ไ 

ก ข พม ตม  ิฉบบท  5ี  พ.ศ.  โ555 

ก ข พม ตม  ิฉบบท  ี  พ.ศ.    

 

  ดยทีไป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ  ฿หຌสอดคลຌองกับระบบละวิธีการจัดการ
งบประมาณ ทีไมุงนຌนผลงานตามยุทธศาสตร์ ดຌวยการจัดสรรงบประมาณ฿หຌกับสวนราชการละรัฐวิสาหกิจพืไอ฿หຌ
กิดประยชน์สูงสุดละคุຌมคา รวมทัๅงมอบอ านาจละความรับผิดชอบ฿หຌหนวยปฏิบัติสามารถบริหาร
งบประมาณเดຌอยางยืดหยุนคลองตัวสูง ฿หຌบรรลุป้าหมายละผลสัมฤทธิ์ของงานตามผนงาน ละผนงาน฿น
ชิงบูรณาการทีไก าหนดเวຌ ดยมีการจัดท าคา฿ชຌจายตอหนวย ผนการปฏิบัติงาน ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ การ
รายงานผล ละสอดรับกับระบบอิลใกทรอนิกส์ภาครัฐ พืไอ฿หຌการ฿ชຌจายงบประมาณรายจายมีความรวดรใว มี
ประสิทธิภาพ  คุຌมคา ปรง฿ส สามารถตรวจสอบละปຂดผยตอสาธารณะเดຌ 
  อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๆ  มาตรา ็  หงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
โ5เโ  มาตรา แ้ หงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.โ5เโ ซึไงกຌเขพิไมติมดยมาตรา ไ  หง
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ ิฉบับทีไ ๆี พ.ศ. โ5ไใ ละมาตรา โเ  หงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.โ5เโ ผูຌอ านวยการส านักงบประมาณจึงก าหนดระบียบขึๅนเวຌ ดังตอเปนีๅ 

  ขอ แ  ระบียบนีๅรียกวา ระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. โ5ไ่   

   ขอ โ  ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับ ตัๅงตวันทีไ แ ตุลาคม พ.ศ.โ5ไ่ ป็นตຌนเป 

   ขอ ใ  ฿หຌยกลิก 

แ. ระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.โ5ไๆ 

โ. ระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ ิฉบับทีไ  โี พ.ศ.โ5ไ็ 

ใ. หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติกีไยวกับการบริหารงบประมาณดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ.โ5ไ็ 

บรรดาขຌอบังคับ หรือระบียบอืไน฿ด฿นสวนทีไก าหนดเวຌลຌว฿นระบียบนีๅ หรือซึไงขัดหรือยຌงกับ
ระบียบนีๅ ฿หຌ฿ชຌระบียบนีๅทน 

ขอ ไ  ฿นระบียบนีๅ 
สวนราชการ หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ 

รัฐวิสาหกิจ หมายความวา รัฐวิสาหกิจทีไ เดຌรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติม 

 

 



13 
 

หมวด  

ก ร ชร ยจ ยงบกล ง 
 

  ขอ ใใ  ยกวຌน฿นกรณีทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ ใไ ฿หຌน าความ฿นลักษณะ แ ละลักษณะ โ 
หมวด โ หมวด ใ ละหมวด ไ มา฿ชຌบังคับกับการ฿ชຌรายจายละการอนละหรือปลีไยนปลงรายการ
งบประมาณรายจายงบกลางดยอนุลม 

  ขอ ใไ  งบประมาณรายจายงบกลางรายการ฿ดทีไสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเดຌรับการ
จัดสรร ละเดຌน าเป฿ชຌจายจนบรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมายผลผลิต ครงการ หรือรายการ ละหรือจาก
การจัดซืๅอจัดจຌาง ตามทีไเดຌรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางลຌวมีงินหลือจาย฿หຌน าสงคืนคลัง วຌน
ต฿นกรณีทีไมีความจ าป็นจะตຌองน าเป฿ชຌจาย฿นรายการอืไนโ ฿หຌขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณกอน 

ลกษณ  ไ 

ก รร ยง นผล 

 

  ขอ ใ5  พืไอประยชน์฿นการติดตามละประมินผล ฿หຌสวนราชการละรัฐวิสาหกิจจัด฿หຌมี
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานละผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ละ฿หຌจัดท ารายงาน ดังนีๅ 

ิํี รายงานผลการปฏิบัติงานละผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ตามหลักกณฑ์การวัด 

ของตัวชีๅวัดผลส ารใจตามทีไก าหนดเวຌ หรือตามทีไเดຌตกลงกับส านักงบประมาณ ตามผนการปฏิบัติงาน 

ละผนการ฿ชຌจายงบประมาณ พรຌอมทัๅงระบุปัญหา อุปสรรคละนวทางกຌเข ตามหลักกณฑ์ละวิธีการ  

ทีไส านักงบประมาณก าหนด ละจัดสงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ภาครัฐมืไอสิๅนระยะวลา฿นตละเตรมาส 
ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันสิๅนเตรมาส 

ิ๎ ี รายงานประจ าป ทีไ สดงถึ งความส า รใจ ฿นการปฏิ บั ติ งานของส วนราชการ 

ละรัฐวิสาหกิจทีไชืไอมยงกับป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง ดยมีตัวชีๅวัดทีไชัดจนสงส านักงบประมาณ
ภาย฿นหกสิบวันนับตวันสิๅนปงบประมาณ 

นอกหนือจากสวนราชการตามวรรคหนึไง ขอ฿หຌหนวยงาน฿นก ากับของรัฐ องค์การมหาชน
ละรัฐวิสาหกิจรายงานทางการงิน ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไส านักงบประมาณก าหนดดຌวย 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ฿ดเมจัดสงรายงานตามระยะวลาทีไก าหนดดยเมมีหตุอัน
ควร ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจสดงหตุผลความจ าป็นตอผูຌอ านวยการส านักงบประมาณ 

  ขอ ใ6  ส านักงบประมาณจะรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี ฿นกรณีทีไสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเมปฏิบัติการหรือเมอาจปฏิบัติการ฿หຌ ป็นเปตามผนการปฏิบัติงานละผนการ฿ชຌจาย
งบประมาณ 

นอกจากนีๅ  ส านั กงบประมาณ จะรายงานผลการติด ตามผลละการประมินผล 

การด านินงานตอคณะรัฐมนตรี ละจะ฿ชຌผลการปฏิบัติงานละผลการ฿ชຌจายงบประมาณตามวรรคหนึไง
ประกอบการจัดท างบประมาณรายจาย฿นปงบประมาณตอเปดຌวย 

 












