การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแบบรายงานการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

2

เอกสารหมายเลข 1

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมัน่ คงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท
และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท
2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง .........-......... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการ และ
การดำเนินการ
ในการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ
หรือกิจกรรมของการ
จัดการความเสี่ยง

1 การซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
ภัยคุกคามไซเบอร์
งบประมาณ 177,362,900 บาท

-

-

-

1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ
(Project plan)

-

-

-

1.2 สำรวจพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อระบบตรวจจับและวิเคราะห์
การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) และ
ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบน
เครื่องลูกข่าย

-

-

-

1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ทสี่ ่วนกลาง และ
หน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด ได้แก่
- ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบน
เครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่
ส่วนกลาง

-

-

-

3
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการ และ
การดำเนินการ
ในการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ
หรือกิจกรรมของการ
จัดการความเสี่ยง

- ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบน
เครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่
หน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด

-

-

-

- ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตี
บนเครื่องลูกข่าย สำหรับติดตั้งที่หน่วยงาน
ปลายทางที่ สพธอ. กำหนด

-

-

-

1.4 เฝ้าระวังและดำเนินการวิเคราะห์ภัย
คุกคามเชิงรุกที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่อ
หาทางป้องกันก่อนที่ภัยคุกคามที่จะสร้าง
ความเสียหายกับหน่วยงานโดยต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำตลอด 24 ชั่วโมง 7
วัน

-

-

-

1.5 ถอนการติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ของ
สพธอ. ที่ติดตั้งที่หน่วยงาน โดยขนย้ายมายัง
สถานที่ที่ สพธอ. กำหนด

-

-

-

1.6 จัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัติการ
(Workshop)

-

-

-

4
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

1.7 คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจ
รับตามสิ่งส่งมอบ งวดที่ 1-4
ประเด็น/ เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต : • ความจำเป็นของ
โอกาสเกิดการ
• ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ ที่ไม่ ทุจริต เปอร์เซ็นต์
(%) โอกาสเกิดการ
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
กระทำทุจริต
(Specification) ที่กำหนดไว้
มากกว่า 60-75%
= ระดับ 4
• ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
ด้านการเงินจำนวน
เงินสูญเสีย/ ความ
เสียหาย มากกว่า
135-180 ล้านบาท
= ระดับ 4
• ระดับ 4* ระดับ
4 = 16 (สูง)

รายละเอียดมาตรการ และ
การดำเนินการ
ในการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ
หรือกิจกรรมของการ
จัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุกำหนดขั้นตอนการตรวจ
รับ โดยซักซ้อม/ ชี้แจง/
Pretest ก่อน การตรวจรับ
พัสดุในแต่ละงวด

1.1 ส่วนงานประกัน
คุณภาพ ฝ่ายนโยบาย
และแผน ประสานงาน
กับ ศูนย์/ ฝ่าย ที่
เกี่ยวข้อง พิจารณา
ทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่
18 เม.ย. 65 ได้แก่
งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร
กลาง และงานความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ศูนย์ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศและความ
มั่นคงปลอดภัย
1.2 งานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน จัดประชุม
หารือเพื่อพิจารณาแนว
ทางการดำเนินงาน
ร่วมกันในการจัดการ
ความเสีย่ ง ได้แก่ งาน
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ศูนย์ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศและความ
มั่นคงปลอดภัย, งาน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ฝ่าย
นโยบายและแผน และ
งานกำกับการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด ฝ่าย
อำนวยการและ
ทรัพยากรบุคคล เมื่อ
วันที่ 21 เม.ย. 65

5
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการ และ
การดำเนินการ
ในการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ
หรือกิจกรรมของการ
จัดการความเสี่ยง
1.3 เนื่องจากการตรวจ
รับงวดที่ 1 จะเริ่มใน
วันที่ 31 พ.ค. 65
คกก.ตรวจรับพัสดุ
กำหนดนัดหารือใน
รายละเอียดตาม
มาตรการฯ ครั้งที่ 1 ใน
ระหว่างวันที่ 25-29
เม.ย. 65 และครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 9-13
พ.ค. 65

2. คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุจัดทำขั้นตอน/ รายการ
ตรวจสอบ (Check list)
สำหรับการตรวจรับงาน
เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เอกสารทีส่ ่งมอบ เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าอุปกรณ์ตดิ ตั้ง
จริง และสามารถใช้งานได้จริง
โดยได้มีการดำเนินการเข้าถึง
เครื่องที่ติดตั้งที่หน่วยงานทุก
เครื่อง และตรวจสอบข้อมูลที่
ส่งมายัง สพธอ. ว่าตรงตาม
ข้อมูลในเอกสารจริงในแต่ละ
งวด ได้แก่
- ชื่อหน่วยงาน
- ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้
ประสานงาน
- สถานที่ติดตั้ง
- จุดติดตั้งในตู้ Rack การ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณ
เครือข่าย
- ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงาน
- รายการอุปกรณ์ที่จะจัดส่ง
Log และรายการเครื่องลูก
ข่ายที่ติดตั้งซอฟแวร์

2. คกก.ฯ ประสานกับ
ผู้รับจ้างให้จดั ส่งข้อมูล
ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน
และรายการอุปกรณ์ที่
จะดำเนินการติดตั้ง
ฯลฯ ภายในวันที่ 31
พ.ค. 65

6
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการ และ
การดำเนินการ
ในการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยง
3. คณะกรรมการตรวจรับ
กำหนดขั้นตอนในการ
ตรวจสอบสินค้า/ บริการ ให้
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่กำหนดไว้
ในขอบเขตของงาน
4. คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทำการ
ทดสอบการทำงานของ
อุปกรณ์ โดยการติดตั้งระบบ
ในเครื่องลูกข่ายตาม
ระบบปฏิบตั ิการบนครื่องของ
สพธอ. ซึ่งมีการทดสอบตาม
ฟังก์ชันใน TOR และ
นอกเหนือจาก TOR เพื่อให้มี
ความมั่นใจในการใช้งานจริง
โดยต้องสามารถใช้งานกับ
เครื่องลูกข่ายที่มี
ระบบปฏิบตั ิการดังนี้
- Window 7
- Window 8 หรือ
Window 8.1
- Window 10
- Window Server 2008
- Window Server 2012
- Window Server 2016
- Window Server 2019
โดยคณะกรรมการตรวจรับ
จะต้องปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

ผลการดำเนินการ
หรือกิจกรรมของการ
จัดการความเสี่ยง
3. คกก.ฯ กำหนด
กรอบระยะเวลาในการ
ตรวจรับสินค้า/ บริการ
ไม่เกิน 5 วันทำการ
หากเกินกำหนดจะต้อง
จัดทำหนังสือชี้แจง
ผอ.สพธอ.
4. คกก.ฯ จัดเตรียม
ความพร้อมของระบบ
เพื่อทำการทดสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์
โดย คกก.ฯ จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

7
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการ และ ผลการดำเนินการ
การดำเนินการ
หรือกิจกรรมของการ
ในการบริหารจัดการและ
จัดการความเสีย่ ง
ควบคุมความเสี่ยง
- หมวด 1 บททั่วไป มาตรา
8 การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับ
หลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตรวจสอบได้
- ระเบียบฯ ใน หมวด 6
การบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ ข้อ 175 (2)
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สำหรับกรณี
ตรวจสอบในทางเทคนิค จะ
เชิญผู้ชำนาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับพัสดุนั้น
มาให้คำปรึกษาก็ได้

8
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ...-...
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมัน่ คงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท
และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท*
หมายเหตุ * ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นการกำหนดราคากลาง ตามกรณีจัดหาแบบประกาศเชิญชวน ให้ใช้
ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง จากใบเสนอราคา 3 ราย (โดยมีใบเสนอราคา 1 ราย ที่เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ) ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0433.2/ว 206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง .........-......... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหาร
จัดการภัยคุกคามไซเบอร์**

รายละเอียด
ประมาณ
(ประเภท จำนวน
การงบประมาณ
คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) (Cost breakdown)
1
185,218,426.67

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมงบประมาณ
(บาท)
185,218,426.67

185,218,426.67

หมายเหตุ ** รายการจัดซื้อจัดจ้างนี้มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบเหมารวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักและรองในหลายๆ
มิติ ทำให้ไม่อาจจัดกลุ่มของรายการ ได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการระบุรายละเอียดในภาพรวมเพียง 1 รายการ เพื่อให้เห็นมูลค่างบประมาณที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการเท่านั้น

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

2

เอกสารหมายเลข 1

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมัน่ คงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท
และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท
2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง .........-......... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1 การซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
ภัยคุกคามไซเบอร์
งบประมาณ 177,362,900 บาท
1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ
(Project plan)
1.2 สำรวจพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อระบบตรวจจับและวิเคราะห์
การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) และ
ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบน
เครื่องลูกข่าย
1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ทสี่ ่วนกลาง และ
หน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด ได้แก่
- ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบน
เครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่
ส่วนกลาง
- ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบน
เครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่
หน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด
- ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตี
บนเครื่องลูกข่าย สำหรับติดตั้งที่หน่วยงาน
ปลายทางที่ สพธอ. กำหนด
1.4 เฝ้าระวังและดำเนินการวิเคราะห์ภัย
คุกคามเชิงรุกที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่อ
หาทางป้องกันก่อนที่ภัยคุกคามที่จะสร้าง
ความเสียหายกับหน่วยงานโดยต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำตลอด 24 ชั่วโมง 7
วัน

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต

3
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต

1.5 ถอนการติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ของ
สพธอ. ที่ติดตั้งที่หน่วยงาน โดยขนย้ายมายัง
สถานที่ที่ สพธอ. กำหนด
1.6 จัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัติการ
(Workshop)
1.7 คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจ
รับตามสิ่งส่งมอบ งวดที่ 1-4
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :
• ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ ที่ไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่กำหนดไว้

• เชิงปริมาณ (%) โอกาสเกิดการ
กระทำทุจริต มากกว่า 60-75% = 4
• ด้านการเงิน มากกว่า 135-180
ล้านบาท = 4

• กำหนดขั้นตอนการตรวจรับ โดย
ซักซ้อม/ ชี้แจง/ Pre-meeting ก่อน
การตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. สื่อสารกับผู้รับจ้างถึงกำหนดการ
การตรวจรับตามกำหนด และแนวทาง
การตรวจรับที่ชัดเจน โดยอ้างอิง
ยกตัวอย่างหลักฐานการตรวจรับทีเ่ คย
ดำเนินการมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้
ชัดเจนต่อผูร้ ับจ้าง
มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
แล้ว ช่วงประกาศร่าง TOR ก่อนการ
จัดซื้อจัดจ้าง (27 ม.ค. 65)

• 4*4 = 16 (สูง)

2. นัดหมายตรวจรับงานก่อน 1
เดือน โดยนำข้อมูลที่จะต้องส่งมอบตาม
งวดงานนั้นๆ มาเพื่อพิจารณาการตรวจ
รับ ทำให้บริษัททราบแนวทางอย่างเป็น
รูปธรรม และทำให้ สพธอ. วางแผนใน
การแจ้งกลับเพื่อแก้ไขรายละเอียดต่อผู้
รับจ้างในกรณีทสี่ ิ่งส่งมอบยังไม่ถูกต้อง
หรือเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่
กำหนดไว้
มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
แล้ว ช่วงประกาศร่าง TOR ก่อนการ
จัดซื้อจัดจ้าง (27 ม.ค. 65) ทั้งนี้
อาจจะมีข้อมูลที่ขอเพิ่มเติมจากบริษัทฯ
ระหว่างงวด

4
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ

ระดับความเสี่ยง

รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

การทุจริต

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ
ขั้นตอน/ รายการตรวจสอบ (Check
list) สำหรับการตรวจรับงานเพิม่ เติม
นอกเหนือจากเอกสารที่ส่งมอบ เพื่อให้
มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ติดตั้งจริง และ
สามารถใช้งานได้จริง โดยได้มีการ
ดำเนินการเข้าถึงเครื่องที่ติดตั้งที่
หน่วยงานทุกเครื่อง และตรวจสอบ
ข้อมูลที่ส่งมายัง สพธอ. ว่าตรงตาม
ข้อมูลในเอกสารจริงในแต่ละงวด ได้แก่
1. ชื่อหน่วยงาน
2. ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้
ประสานงาน
3. สถานที่ติดตั้ง
4. จุดติดตั้งในตู้ Rack การเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณเครือข่าย
5. ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
ตามเวลาที่ระบุใน TOR (เดิมกำหนด
เป็น 4 งวด ได้แก่ 30 พ.ค. 65 ,
31 ก.ค. 65 , 15 ก.ย. 65 และ
31 ธ.ค. 65 ) แต่เนื่องสถานการณ์โควิด
ได้มีการเลื่อน งวดการตรวจรับ ถัดไป 1
เดือนจากที่กำหนด โดยกำหนดการ
ตรวจรับงาน ณ ปัจจุบัน จึงได้ปรับเป็น
30 มิ.ย. 65 (ปัจจุบัน อยู่ระหว่างช่วง
การตรวจรับ) , 31 ส.ค. 65 , 15 ต.ค.
65 และ 31 ม.ค. 66
6. รายการอุปกรณ์ที่จะจัดส่ง Log
และรายการเครื่องลูกข่ายทีต่ ิดตั้ง
ซอฟแวร์ ได้แก่
6.1 หมายเลขรหัสอุปกรณ์
(Serial number)
6.2 ปริมาณการจัดเก็บ Log
6.3 วันที่ติดตั้งกับข้อมูล Log
ที่เข้ามาจัดเก็บในระบบโดยใช้วิธีการ
remote เข้าไปตรวจสอบ

5
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ

ระดับความเสี่ยง

รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

การทุจริต

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
• คณะกรรมการตรวจรับกำหนด
ขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้า/ บริการ
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่กำหนดไว้ใน
ขอบเขตของงาน
มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
แล้ว ช่วงประกาศร่าง TOR ก่อนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 27 ม.ค. 65
(กำหนดตั้งแต่แรก แต่อาจมีการข้อมูลที่
ขอเพิ่มเติม ระหว่างงวด)
• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการ
ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ โดย
การติดตั้งระบบในเครื่องลูกข่ายตาม
ระบบปฏิบตั ิการบนครื่องของ สพธอ.
ซึ่งมีการทดสอบตามฟังก์ชันใน TOR
และนอกเหนือจาก TOR เพื่อให้มคี วาม
มั่นใจในการใช้งานจริง โดยต้องสามารถ
ใช้งานกับเครื่องลูกข่ายที่มี
ระบบปฏิบตั ิการดังนี้
1. Window 7
2. Window 8 หรือ Window 8.1
3. Window 10
4. Window Server 2008
5. Window Server 2012
6. Window Server 2016
7. Window Server 2019
มาตรการดังกล่าว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแล้วในงวดการตรวจรับที่ 1
30 มิ.ย. 65 (ปัจจุบัน อยู่ระหว่างช่วง
การตรวจรับ)

6
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ

ระดับความเสี่ยง

รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

การทุจริต

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
โดยคณะกรรมการตรวจรับจะต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
2. ระเบียบฯ ใน หมวด 6 การ
บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
2.1 ข้อ 175 (2) ตรวจรับพัสดุ
ให้ถูกต้องครบถ้วน สำหรับกรณี
ตรวจสอบในทางเทคนิค จะเชิญผู้
ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับพัสดุ
นั้นมาให้คำปรึกษาก็ได้
2.1.1 มีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งในกรณีนี้เป็น
โครงการที่เกีย่ วข้องในทางเทคนิค จึง
เชิญกรรมการด้านสารสนเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือ ในตำแหน่ง หัวหน้างาน
บริหารความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ
จาก สวทช. ที่มีประสบการณ์ทำงานมา
มากกว่า 10 ปีเข้าร่วมเพื่อให้ความ
คิดเห็นเพิม่ เติมจากกรรมการภายใน
มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมตัง้ แต่
เริ่มร่าง TOR (ม.ค. 65)
หากพิจารณาผล จากการปฏิบัติ
ตามมาตรการการลดความเสีย่ งที่กล่าว
มาข้างต้น ประกอบกับ การไม่พบ
สถานการณ์การดำเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

7
ที่

ขั้นตอนทีม่ ีความเสี่ยงและ

ระดับความเสี่ยง

รายละเอียดประเด็นความเสีย่ งการทุจริต

การทุจริต

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
สถานะความเสีย่ งปัจจุบัน จึงอยู่
ในระดับต่ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• เชิงปริมาณ (%) โอกาสเกิดการ
กระทำทุจริตมากกว่า 30% = 1
• ด้านการเงิน มากกว่า 135-180 ล้าน
บาท = 4
• 1*4 = 4 ต่ำ
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แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ...-...
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมัน่ คงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท
และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท*
หมายเหตุ * ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นการกำหนดราคากลาง ตามกรณีจัดหาแบบประกาศเชิญชวน ให้ใช้
ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง จากใบเสนอราคา 3 ราย (โดยมีใบเสนอราคา 1 ราย ที่เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ) ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0433.2/ว 206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง .........-......... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหาร
จัดการภัยคุกคามไซเบอร์**

รายละเอียด
ประมาณ
(ประเภท จำนวน
การงบประมาณ
คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) (Cost breakdown)
1
185,218,426.67

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมงบประมาณ
(บาท)
185,218,426.67

185,218,426.67

หมายเหตุ ** รายการจัดซื้อจัดจ้างนี้มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบเหมารวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักและรองในหลายๆ
มิติ ทำให้ไม่อาจจัดกลุ่มของรายการ ได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการระบุรายละเอียดในภาพรวมเพียง 1 รายการ เพื่อให้เห็นมูลค่างบประมาณที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการเท่านั้น

