




บบรายงานทีไ แ  
บบสรุปรายงานการประมินความสีไยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ 

ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต : ส านักงานสงสริมวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม  
รอบทีไ ํ ผนบริหารจัดการความสีไยงการทจุริต  

จ านวนรวม  ....แ....  หนวยงาน 

ชืไอหนวยงาน : ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
ดຌานทีไ ๏ ครงการจัดชืๅอจัดจຌางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑  
ํ.ชืไอครงการ : งานจຌางด านินงานการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿นระดบัพืๅนทีไขຌาสูระบบจดัซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
๎.งบประมาณ 43,200,000 บาท วิธีจัดชืๅอจัดจຌาง ดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิeูBiddingี ระยะวลาด านินการนับตัๅงตวนั
ลงนาม฿นสัญญาจนถึงวันทีไ 30 กันยายน 2565 
              งินงบประมาณ                                      งินนอกงบประมาณ 
๏. สวนราชการทีได านินการจัดชืๅอจัดจຌาง.......ู........................ ิกรณงีบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดี 
๐. สงรายละอียดประมาณการงบประมาณครงการ฿นรูปบบเฟล์ MS World หรือเฟล์ MS Excel  ิตามบบี  
              สงพรຌอมรายงานรอบทีไ ํ                          เมเดຌสง หตผุล............................................ 

ทีไ ขัๅนตอนทีไมีความสีไยงละ 

รายละอียดประดในความสีไยงการทุจริต 
ระดับความ

สีไยงการทุจริต 
รายละอียด 

มาตรการควบคุมความสีไยงการทุจริต 
แ ขัๅนตอนตงตัๅงคณะกรรมการจัดจຌาง คณะกรรมการจัด

จຌาง/ตรวจรับ อาจรียกูรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ด ิชน สินบน คาอ านวยความสะดวก คา
รับรองละของขวัญ สินนๅ า฿จ หรือคา฿ชຌจายอืไนโ ทีไป็น
ประยชน์ทับซຌอนหรือการขัดกันของผลประยชน์ี พืไอ
ตนองหรือผูຌอืไนจากผูຌรับจຌาง  

แx5 = 5 
ิสูงี 

ู คูมือการป้องกันผลประยชน์ทับซຌอนละการ
ป้องกันการรับสินบน ิพฤษภาคม โ5ๆแี 
ู ผอ.สสว. สัไงการ ป็นการฉพาะถึงคณะกรรมการจัด
จຌางละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿หຌด านินการอยางปรง฿สละ
ป็นธรรม มืไอวันทีไ โ5 กุมภาพันธ ์โ5ๆ5 

โ ขัๅนตอนงานตาม TOR  
3. คุณสมบัติผูຌสนอราคา  
การก าหนดประสบการณ์หรือผลงานทีไผานมาตຌองมี
อยางนຌอย โ ชุดผลงาน ิแ.ดຌานการพัฒนายกระดับ
ผูຌประกอบการ โ. ดຌานการจดังานชืไอมยงคูคຌาละ
พันธมิตรี หรือมากกวา ดยตละผลงานตຌองมมีูลคาเม
นຌอยกวา 5.ไ ลຌานบาท ละป็นผลงาน฿นป โ55่ – 
โ5ๆไ  อาจปຂดกัๅนอกาสของผูຌยืไนขຌอสนอบางราย 
นืไองจากมีผลงานเมป็นเปตามคณุสมบัติทีไก าหนด  

แx5 = 5 
ิสูงี 

ู ประกาศ สสว. รืไอง มาตรการสงสริมความปรง฿ส
฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของ สสว. ลงวันทีไ 5 มษายน โ5ๆโ 
ู มีการประกาศการจัดซืๅอจัดจຌางผานวใบเซต์ สสว. 
อยางตอนืไอง ดังนีๅ  
แ. ผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป  
โ. ประกาศรับฟังความคิดหในรางขอบขต ิTORี 
3. ประกาศจัดซืๅอจัดจຌาง ิTORี 
4. ประกาศราคากลาง  
5. ประกาศผูຌชนะ  
6. ประกาศยกลิก จัดซืๅอจัดจຌาง 
ู ผอ.สสว. สัไงการ ป็นการฉพาะถึงคณะกรรมการจัด
จຌางละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿หຌด านินการอยางปรง฿สละ
ป็นธรรม มืไอวันทีไ โ5 กุมภาพันธ ์โ5ๆ5 

ใ ขัๅนตอนงานตาม TOR  
4. ขอบขตการด านินงานขຌอยอย 4.แ.โ 
คณะกรรมการคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวมครงการอาจ
สรຌางวิธีการคัดลือกกลุมป้าหมายทีไตกตางจากหลักกณฑ์
การประกาศรับสมัครคัดลอืก ละอาจท า฿หຌผูຌประกอบการทีไมี
คุณสมบัติเมครบถຌวนผานการคัดลือก฿หຌขຌารวมครงการ 

แx4 = 4 
ิสูงี 

ู ก าหนด฿หຌ฿ชຌหลักกณฑ์การคัดลือกทีไเดຌรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการคัดลือกผูຌประกอบการลຌว ฿นการ
ประกาศผยพรละรับสมัครละการคัดลือกอยาง
ครงครัด 
ู ประกาศ สสว. รืไอง มาตรการตรวจสอบการ฿ชຌดุลย
พินิจของ สสว. ลงวันทีไ 5 มษายน โ5ๆโ 

ไ ขัๅนตอนงานตาม TOR  
4. ขอบขตการด านินงานขຌอยอย 4.แ.ใ 
การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับศักยภาพ อาจมีการ
ด านินการเมป็นเปตามวัตถุประสงค์ 

แxใ = ใ 
ิปานกลางี 

ู ก าหนด฿หຌผูຌรับจຌางจัดท ารายงานการ฿หຌค าปรึกษาชิง
ลึกละอกสารประกอบ พรຌอมสรุปผลการพัฒนา
ยกระดับ ตามบบฟอร์มทีไ สสว. ก าหนด 
ู คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบขຌอมูล฿หຌถูกตຌอง 

5 ขัๅนตอนงานตาม TOR  
4. ขอบขตการด านินงานขຌอ 4.โ 
การพัฒนายกระดับผูຌประกอบการผานการชืไอมยงคูคຌาละ
พันธมิตร฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
ิSMEูGP Day  ีอาจด านินการเมป็นเปตามขຌอก าหนด 

แx3 = 3 
ิปานกลางี 

ู  ก า หนดขนาดละพืๅ นทีไ ฿ นก า ร จั ด ง านละ
รายละอียดของการประชาสัมพันธ์  
ู คณะกรรมการตรวจรับ ก ากับการอยาง฿กลຌชิด 
 

ๆ ขัๅนตอนงานตาม TOR  
4. ขอบขตการด านินงานขຌอ 4.ใ  
การบริหารละรายงานผลการด านินงาน ของรายงาน
ฉบับสมบรูณ์ อาจด านินการเมปน็เปตามป้าหมาย 

แ x ใ = ใ 
ิปานกลางี 

ู คณะกรรมการตรวจรับ ก ากับการอยาง฿กลຌชิด 
ู ผอ.สสว. สัไงการ ป็นการฉพาะถึงคณะกรรมการจัด
จຌางละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿หຌด านินการอยางปรง฿สละ
ป็นธรรม มืไอวันทีไ โ5 กุมภาพันธ ์โ5ๆ5 



บบรายงานทีไ โ  
บบสดงรายละอียดประมาณการงบประมาณครงการจัดชืๅอจัดจຌาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑   

ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต : ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หนวยงาน : ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

งบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ิฉพาะจังหวัดี จังหวัด.....ู........ 
สวนราชการทีได านินการจัดชืๅอจัดจຌาง..........ู............................. 

ครงการจัดชืๅอจัดจຌางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑  
ชืไอครงการ จຌางด านินงาน฿นการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿นระดับพืๅนทีไขຌาสูระบบจัดซืๅอจดัจຌางภาครัฐ 
งบประมาณ ไใ,โเเ,เเเ บาท วิธีจัดซืๅอจัดจຌาง ดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิeูBiddingี ระยะวลาด านินการ ตัๅงตลงนาม
฿นสัญญาถึงวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆ5   
              งินงบประมาณ                                      งินนอกงบประมาณ 
สวนราชการทีได านินการจัดชืๅอจัดจຌาง...............ู........................... ิกรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดี 
          ขຌารวมครงการ IP                                     มีผนขຌารวมครงการ IP  

               ขຌารวมครงการ  CoST                                 มีผนขຌารวมครงการ CoST 
 
ทีไ รายการ รายละอียด  

ิประภท จ านวน คณุลักษณะ
ิSpecี อืไนโี 

ประมาณ
การงบประมาณ 

ิCost breakdownี 

รวมงบประมาณ
ิบาที 

แ ขัๅนตอนงานตาม TOR  

ขຌอ 4.1 พัฒนายกระดับศักยภาพ
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบจัดซืๅอจดัจຌาง
ภาครัฐ  เมนຌอยกวา แ,เเเ ราย 

 
ู ประสานละก าหนดหลักกณฑ ์
ู รับสมัครละคัดลือก 
ู พัฒนายกระดับศักยภาพ 
 

 
497,600  

1,593,000 
31,446,000  

 
ใใ,5ใๆ,ๆเเ 

โ ขัๅนตอนงานตาม TOR  

ขຌอ 4.2 พัฒนายกระดับผูຌประกอบการ
ผานการชืไอมยงคูคຌาละพันธมิตร฿หຌ
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบจัดซืๅอจดัจຌาง
ภาครัฐ ิSMEูGP Dayี 

 
ู นวคิด รูปบบ 
ู จัดหาพืๅนทีไ/ตกตงสถานทีไ/

กิจกรรมภาย฿นงาน 
ู สรຌางการรับรูຌ/ประชาสัมพันธ์ 
ู อ านวยการ/บริหารการจัดงาน 
ู ประมินผลการจัดงาน 

 
209,000  

ๆ,แไเ,ไ่เ 
 

850,000  
350,500 
105,000 

 
7,654,980 

ใ ขัๅนตอนงานตาม TOR  

ขຌอ 4.ใ การบรหิารละรายงานผลการ
ด านินงาน 

 
ู บุคลากรละทีมงาน 
ู คา฿ชຌจายอืไนโ  

 
แ,338,25เ  

338,500 

 
1,676,750 

รวมงบประมาณทัๅงสิๅน 
ไ2,868,33เ 

 
 


