








 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .......กระทรวงศึกษาธิการ................. 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  .......๑.......  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน....สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.............................................. 
 
ด้านที ่๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ .....กระบวนงานการใช้รถราชการ....................................................... 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
2 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการ
ขออนุญาตการใช้รถราชการ ไม่บันทึกการ
ใช้รถราชการ 

ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาตให้ตนเองนำรถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

๖ 
 
 
 

6 

1) ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู ้มี  
    พฤต ิกรรมส ุจร ิตไม ่สน ับสน ุนให ้มี  
    ก า ร น ำ ร ถ ย น ต ์ ส ่ ว น ก ล า ง ไ ป ใ ช้   
    นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ 
    เพื ่อสร้างจิตสำนึกที ่ดีในด้านคุณธรรม 
    จริยธรรม อีกทั ้งเป็นแบบอย่างให้กับ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตาม 
2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    แจ ้งกำก ับ ด ูแลหน ่วยงานในส ังกัด 
    ให ้ ถ ื อปฏ ิบ ั ต ิ ต ามระ เบ ี ยบส ำนั ก 
    นายกร ัฐมนตร ีว ่ าด ้ วยรถราชการ  
    พ.ศ.  ๒๕๒๓ และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่มเติม 
    โดยเคร่งครัด  
3) เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถราชการต้องเขียน 
    ใบขออนุญาตใช้รถราชการพร้อมแนบ 
    หล ั กฐานประกอบการขออน ุญาต 
     ใช ้รถราชการท ุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการขอใช้  
    รถราชการ(กรณีหน ่วยงานม ีระบบ 
    ก า ร ข อ ใ ช ้ ร ถ ร า ช ก า ร ใ ห ้ ก ร ะท ำ 
    ผ่านระบบหากระบบฯ มีปัญหาให้เขียน 
    ใบขออนุญาตใช้รถราชการ) 
4) พนักงานขับรถต้องตรวจสอบใบขออนุญาต 
    ใช ้รถราชการก่อนนำรถราชการไปใช้  
    ทุกคร ั ้ ง รวมท ั ้ ง ไม ่ข ับรถออกนอก   
    เส้นทางหรือไปใช้นอกภารกิจราชการ  
5) หน่วยงานต้องควบคุมการใช้รถราชการ  
    โดยพนักงานขับรถ ต้องบันทึกรายการ 
    ใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ 
    ประจำรถแต ่ละค ันตามความจริ ง  
     

เอกสารหมายเลข ๑ 



    ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา  
    สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  
    ทุกครั้งหลังจากใช้รถราชการ 
6) รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล 
                กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ งบประมาณ ๒,๖๒๗,๐๐๐ บาท 
                กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยเพื่อสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
                กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผน มาตรฐาน 
แนวปฏิบัติที่ดี และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท 
                กิจกรรมที่ ๔ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณ 
๕,๖๐๔,๐๐๐ บาท 
๒. งบประมาณ ๑๒,๖๒๑,๐๐๐ บาท  วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง  .  
    ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
                   เงินงบประมาณ                           เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง………………-……………….(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบ MS Word หรือไฟล์ Excel (ตามแบบ) 
                   ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑               ไม่ได้ส่ง เหตุผล………………………………….. 
 

ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
รายละเอียด 

มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
๑ เจ้าหน้าที ่พัสดุสร้างรายชื ่อผู ้ประกอบ

รายใหม่ในฐานข้อมูลผู้ขาย 
รายละเอียดประเด็น : เจ้าหน้าที ่พัสดุ
สร ้างรายชื ่อผ ู ้ประกอบรายใหม่ ทั ้งที่
คุณสมบัติไม่ครบ 

๔ x ๔ 
สูงมาก 

๑. มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยงระดับองค์กร 
    ๑.๑ มาตรการที่ ๑ บูรณาการระบบควบคุม
ภายในและระบบการประเม ินความเส ี ่ยง 
การทุจริต 
          แนวทาง บูรณาการระบบควบคุมภายใน
และแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้
ครอบคลุมทุกมิติที่เก่ียวข้อง    
          กิจกรรม การจัดทำระบบควบคุมภายใน
และระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแบบ
บูรณาการทุกมิต ิ

๒ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
รายละเอียดประเด็น : คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเอื้อประโยชน์
ต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ในขณะที่งานยังไม่เสร็จ 
หรือสร้างหลักฐานการส่งมอบงานเพียง
บา งส ่ วน เพ ื ่ อ ให ้ เ ก ิ ดหล ั กฐ านการ

๕ x ๔ 
สูงมาก 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



ดำเน ินงานครบข ั ้นตอนถ ูกต ้องตาม
ระเบียบ 

    ๑.๒ มาตรการที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือกลไกการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อยกระดับการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต  
          แนวทาง ๑) การจัดทำแผนบริหารความ
เสี ่ยงการทุจร ิต ตามแนวทางของสำนักงาน 
ป.ป.ท. ๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง  
ตามหล ักเกณฑ ์กระทรวงการคล ั งว ่ าด ้ วย
มาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ส ำ ห ร ั บ ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) การจัดทำการบริหารความเสี่ยง 
จากประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  
        กิจกรรม การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง
การทุจริต ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท และแผน
บ ร ิ ห า ร ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ต า ม ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังฯ แบบบูรณาการทุกมิติ 
๒. มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยงระดับฝ่ายบริหาร  
    ๒.๑ มาตรการที่ ๑ ใกล้ชิด กำชับ ติดตาม 
          แนวทาง ๑) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่ง
การให ้ผ ู ้ร ับผ ิดชอบดำเน ินการ ๒) การวาง
มาตรการหรือแนวทางท่ีเป็นบทลงโทษ 
          กิจกรรม ๑) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่ง
การให้ผู ้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนควบคุม
ภายใน 
                     ๒) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่ง
การให้ผู ้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน 
ป.ป.ท. 
                     ๓) กำก ับ ต ิดตาม ควบคุม  
สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัต ิการบริหาร
จ ัดการความเส ี ่ยงสำหร ับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒.๒ มาตรการที่ ๒ สร้างผู้บริหารต้นแบบ
ต่อต้านการทุจริต  
          แนวทาง ผู้บริหารแสดงจุดยืนที่ชัดเจน
ต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
          กิจกรรม ๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนควบคุมภายใน 

๓ เ จ ้ าหน ้ าท ี ่ พ ั สด ุ ตรวจสอบรายชื่ อ
ผู้ประกอบการในฐานข้อมูล 
รายละเอียดประเด็น : เจ้าหน้าที ่พัสดุ
ตรวจสอบรายชื ่อไม่ถูกต้องครบถ้วนจน
เกิดความผิดพลาด 

๕ x ๒ 
สูง 

๔ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
รายละเอียดประเด็น : คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุมีเจตนามุ่งผลประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยใช้การเจรจาต่อรองเรียก
รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๕ x ๒ 
สูง 

๕ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดประเด็น : คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ที่จะซื้อหรือจ้าง  

๕ x ๕ 
สูงมาก 



                     ๒) ร่วมขับเคลื ่อนกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
                     ๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนบร ิหารความ เส ี ่ ย ง  ตามหล ั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์
ปฏิบัต ิการบริหารจัดการความเสี ่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยงระดับผู้รับผิดชอบ (ผู้อำนวยการสำนักหรือ
กลุ่ม/ผู้ปฏิบัติ) 
    ๓.๑ มาตรการที่ ๑ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(C - Change behavior)  
           แนวทาง ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
           กิจกรรม ๑) ร่วมขับเคลื ่อนกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
                     ๒) ร่วมขับเคลื ่อนงานภารกิจ
ยกระดับคุณภาพระบบราชการ ๔.๐ กิจกรรม
การข ับเคล ื ่ อนขยายผลยกระด ับค ุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
                     ๓) ร่วมขับเคลื ่อนงานภารกิจ
ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
                     ๔) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
    ๓.๒ มาตรการที่ ๒ สร้างสรรค์สิ ่งใหม่ (O - 
Originality)  
          แนวทาง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ กล้าคิด กล้า
ทำ พัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
          กิจกรรม ๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
                     ๒) ร่วมขับเคลื ่อนงานภารกิจ
ยกระด ับค ุณภาพระบบราชการ ๔.๐ (๑) 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน
ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การยกระดับการแข่งข ันในระดับสากล (๒) 
ก ิจกรรมการยกระด ับการปฏ ิบ ัต ิ งานตาม
มาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ  
                     ๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง  



    ๓.๓ มาตรการที ่๓ ผู้นำต้นแบบ (V - Visionary 
leader)  
          แนวทาง ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ต่อต้านการ
ทุจริตในการขับเคลื่อนองค์กร 
          กิจกรรม ๑) ร่วมขับเคลื ่อนกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
                     ๒) ร ่วมขับเคลื ่อนงานภารกิจ
ยกระดับคุณภาพระบบราชการ ๔.๐ กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทบทวนรองรับ
บทบาทภารกิจ (๕ ภูมิภาค) 
                     ๓) ร่วมขับเคลื ่อนงานภารกิจ
ตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ตาม
แผนปฏิร ูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
                     ๔) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
    ๓.๔ มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมคนดี (I - 
Integrity)  
          แนวทาง ส่งเสริมคนดี ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
          กิจกรรม ๑) ร่วมขับเคลื ่อนกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
                      ๒) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ
ข ับ เคล ื ่ อนค ่าน ิยมและว ัฒนธรรมองค ์ กร
ขับเคลื่อนนโยบายกำกับองค์กรที่ดีในมิติหญิง
ชาย กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาลร่วมขับเคลื่อนนโยบายกำกับองคก์ร
ที่ดี  
                     ๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
    ๓.๕ มาตรการที่ ๕ นำเทคโนโลยีสร้างระบบ (D - 
Digital)  
          แนวทาง นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อการกำกับและติดตามมุ่งการป้องกันและลด
ปัญหาการทุจริต 
          กิจกรรม ๑) ร่วมขับเคลื ่อนกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
                     ๒) ร่วมขับเคลื ่อนงานภารกิจ
บูรณาการพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาประยุกต์ใช้ 
ในระบบราชการ (๑) กิจกรรมการทบทวนโอกาส
ในการปรับปรุงการเป็นหน่วยราชการดิจ ิทัล  
(๒) กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการและ
จัดทำระบบฐานข้อมูลให้บริการภาครัฐ 
                     ๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด้านที ่๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑. ชื่อกระบวนงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน  90 วัน                    
                    ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑        ไม่ได้ส่ง เหตุผล..................................... 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 

การลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการไปใช้/
จำหน่าย 

3 1. กลุ่มงานหมวดยานยนต์ จัดทำมาตรการ
ตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ 
2. หน่วยงานต้องควบคุมการใช้รถยนต์
ราชการ และเม ื ่อเสร ็จส ินภารก ิจ  ให้
พนักงานข ับรถยนต ์จ ัดเก ็บรถยนต ์ ณ 
สถานที ่ท ี ่กำหนด ยกเว ้นมีเหตุต ้องให้
รถยนต์จอดนอกสถานที ่
3. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางและเติมน้ำมัน 
4. จัดเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2    พนักงานขับรถยนต์อาจนำรถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

3    1. การขอใช้รถยนต์ต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น 
คำสั่งไปราชการ หนังสือเชิญประชุม โดย
จัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการ
ขออนุญาติใช้รถยนต์  
2. ให้ผ ู ้บร ิหารหน่วยงานมอบหมายให้
ผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกำกับดูแลและ
จัดทำมาตรการจัดเก็บ และเบิกกุญแจรถยนต์ 
3. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู้มี
พฤติกรรมสุจริตไม่สนับสนุนให้มีการนำ
รถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจาก
ภารกิจของทางราชการเพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ี
ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๑ 



ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 
บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

3 1. สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแจ้งให้จัดทำบันทึกการใช้
รถยนต์ราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด และซักซ้อม
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ
และการลงโทษ 
2. สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสั่งการให้ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างในการใช้รถยนต์ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑. ชื่องานตามภารกิจ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) 
   

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

เสี่ยงการทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 
 
 
 

    ขั้นตอน : การสุ่มตั้งกรรมการประเมิน 
และการดำเนินการประเมิน 
 
 

    ประเด็นความเสี่ยง : รายชื่อกรรมการ          
ที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหล         
ในระหว่างการสุ่ม/การดำเนินการประเมิน และ
อาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

๔ 1. ป้องกันความเสี่ยงในด้านความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ (Security)  
ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงในเรื่อง
ของ Website Security Standard 
(WSS) มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ และ Website 
Application Security Standard (WAS) 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บซึ่งเป็น
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
โดยมีการวางระบบการขับเคลื่อน 
ในหน่วยงาน 

2. การประเมินวิทยฐานะแบบเดิม  
เป็นการประเมินโดยกำหนดรายชื่อ
กรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะทราบชื่อ
กรรมการว่าประเมินรายใดบ้าง  
แต่ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 
เป็นการสุ่มตั้งกรรมการประเมิน 
และการส่งผลการประเมินของกรรมการ
แต่ละรายจะปรากฏเฉพาะรหสักรรมการ 
ที่ถูกสร้างขึ้นในการประเมินคำขอ 
แต่ละราย ซึ่งระบบการประเมินวิทยฐานะ
ดิจิทัลเป็นการพัฒนามาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข ๑ 



การเรียก-รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพ่ือตนเอง 
หรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ 

3. รายชื่อกรรมการประเมินคำขอแต่ละราย
จะปรากฏให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 
ได้เมื่อกรรมการประเมินทั้ง 3 ราย 
ส่งผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้
เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ 
ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ และมีการ
วางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

4. สร้างความเข้าใจให้กรรมการประเมิน
หรือผู้ที่ใช้บริการระบบ (User)  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้อง
คำนึงถึง ตระหนัก และปฏิบัติ 
ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และนโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ......กระทรวงศึกษาธิการ............. 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ..........๑..........  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน     สำนักงาน กศน. 
ด้านที่ ๓             โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑. ชื่อโครงการ     โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. Co – Learning space” 
                        (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง  
                         อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี) 
๒. งบประมาณ     ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท       วิธีจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   
                       ระยะเวลาดำเนินการ    ตามสัญญาจ้างโครงการ 
                          เงินงบประมาณ                  เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .......................-....................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรปูแบบไฟล์ MS Word  หรือ  MS Excel 
                         ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑        ไม่ได้ส่ง เหตุผล  
 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
 

๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
 

๘. 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดการติดตาม 
กำกับแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการ 
เอ้ือประโยชน์ / รับสินน้ำใจ 
การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ / 
เนื้อหาสาระสำคัญ 
การตรวจรับงานไปก่อน 
การตรวจรับที่ล่าช้า ส่งผลต่อค่าปรับ 
ขาดการสอบทานเอกสาร 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บันทึกและ
รายงานการประชุมทุกครั้ง ที่มีการประชุม 
การควบคุมงานไม่ได้ไปดูสถานที่จริง แต่มี 
การรายงาน และรายงานไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง 
 

๙ ๑. ให้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับ      
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
  ภาครัฐ ดังนี้ 
  ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
        และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
        พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
      การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
      พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๓ กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับ 
      การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
      พัสดุภาครัฐ 
๑.๔ หนังสือเวียน / ตอบข้อหารือ      
      ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
      และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๒. ผู้คุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ      
    ต้องตรวจสอบรายการให้ตรงตาม TOR ,   
    BOQ และแบบรูปรายการ 
๓. การประชุมทุกครั้ง ต้องจัดทำรายงาน  
    การประชุมเพ่ือเป็นหลักฐานในการ 

เอกสารหมายเลข ๑ 



    ดำเนินงานต่อไป  
 ๔. ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำสมุดบันทึก 
     การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ   
     เหตุการณ ์รายงานให้กรรมการตรวจ 
     การจ้างประจำวันทุกวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุร ี
สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ชื่อโครงการ     โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. Co – Learning space” 
                   (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวดัปราจีนบุรี ตำบลหนา้เมือง  
                    อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจนีบุรี) 
งบประมาณ     ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท       วิธีจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
                   ระยะเวลาดำเนินการ    ตามสัญญาจ้างโครงการ 
                          เงินงบประมาณ                   เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .......................-....................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word  หรือ  MS Excel 
                           เข้าร่วมโครงการ IP                มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP 
                                          เข้าร่วมโครงการ CoST            มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
  
ที ่

 
รายการ 

รายละเอียด 
(ประเภท จำนวน คุณลักษณะ 

(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

(บาท) 

   
 รวมงบประมาณ 
      (บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ตำบล
หน้าเมือง 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๖,๕๐๐,๐๐๐.-     ๖,๕๐๐,๐๐๐.-    
 

 

         
 

 

  แบบรายงานที่  ๒ 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ......กระทรวงศึกษาธิการ............. 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ..........๑..........  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน..........สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน............... 
 
ด้านที ่๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
๑.ช่ืองานตามภารกิจ ........การเบกิจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน............ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 
- ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด เช่น เลข
ประจำตัวประชาชนผิด  วัน/เดือน/ปีเกิด 
ผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖ 

 
- การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของการขอเบิกเงินอุดหนุนของใบสำคัญ
รับเงิน (อน.4) กับระบบบริหารจัดการ 
เงินอุดหนุน (PSIS) หากมีการเพิ่มจำนวน
นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องผ่าน
การตรวจสอบและพิจารณาหลักฐาน
รายชื่อนักเรียนมีอยู่จริง จึงจะมีการขอ
อนุมัติเพ่ิมจำนวนนักเรียน  

- การขอเบิกเงินอุดหนุน โรงเรียนจะต้อง
บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื ่อระบบ
ประมวลผลการขอรับเงินอุดหนุนแล้ว  
จะไม่สามารถปรับเพิ ่มจำนวนนักเรียน 
ในระบบได้ 

- การตรวจสอบความถ ูกต ้องในการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนของ ศธจ./สช.จังหวัด 
ให้กับโรงเรียนก่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
และขอรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี
โรงเรียนของเดือนที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องว่า มีการโอนเงินเข้าบัญชี
โรงเรียนครบถ้วนตามที่โรงเรียนขอเบิก 
ก ่อนดำเน ินการเบ ิกจ ่ายเง ินอุดหนุน 
ในเดือนถัดไป 

- ส ำ ห ร ั บ โ ร ง เ ร ี ย น ใ น ส ่ ว น ก ล า ง 
(กร ุงเทพมหานคร) ม ีการปร ับเปล ี ่ยน 
เขตรับผิดชอบดูแลโรงเรียนของเจ้าหน้าที่
ทุก 2 ปี 

- มีระบบทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
(REGIS) กำหนดเงื ่อนไขการกรอกเลข
ประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องตามหลัก

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 
 
 
 

ของกระทรวงมหาดไทย และเชื่อมฐานข้อมูล
กับทะเบียนราษฎร์ 

- การแก้ไขข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน    
  หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ผิดพลาด  
  ADMIN ที่ดูแลระบบ จะเป็นผู้ดำเนินการ 
  แก้ไข โดยตรวจสอบจากหลักฐาน (สูติบัตร/
ทะเบียนบ้าน) 
 

 - โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียน/
ลาออก  โดยนำออกจากระบบไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
 

๙ - กรณีโรงเรียนจำหน่ายนักเรียน/นักเรียน
ลาออก สามารถตรวจสอบการจำหน่าย
นักเรียนออกจากระบบ REGIS โดย
ตรวจสอบความถูกต้องได้จากรายงานการ
จำหน่ายนักเรียนออกของเดือนที่ผ่านมา 
(อน.6) จากระบบ PSIS  
 

- นักเรียนซ้ำซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ - กรณีข้ึนแจ้งเตือนนักเรียนซ้ำซ้อน 
(โรงเรียนในสังกัด สช.) นักเรียนจะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินอุดหนุนจนกว่าโรงเรียนจะยืนยัน
ว่า เป็นนักเรียนของโรงเรียน พร้อมแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินผ่านระบบ 
REGIS ว่าเป็นนักเรียนในโรงเรียน จึงมีสิทธิ
ได้รับเงินอุดหนุน  
- กรณีตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สป. นำข้อมูลนักเรียนของทุก
หน่วยงาน มาตรวจสอบความซ้ำซ้อน และ
แจ้งต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบนักเรียน
ที่มีอยู่จริง หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็น
นักเรียนที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนมาเบิกเงิน
อุดหนุน ให้เรียกเงินอุดหนุนคืนจาก
โรงเรียน 
 

- นำนักเรียนที่ไม่มีความพิการมาขอรับเงิน
อุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการ 

๔ - การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรา
นักเรียนพิการ ต้องมีหลักฐานบัตร
ประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรอง
ความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือใช้
ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนในอัตรา
นักเรียนพิการ (ใบแสดงความเห็นแพทย์ไม่
สามารถใช้ในการยืนยันความพิการของ
นักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในอัตรา
นักเรียนพิการได้) 



- ในระบบ REGIS กำหนดให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และยืนยันว่าเป็นนักเรียนพิการ 
นักเรียนจึงมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนในอัตรา
นักเรียนพิการ 
- หากไม่มีการยืนยันความพิการในระบบ 
REGIS นักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนใน
อัตรานักเรียนปกติ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบสารสนเทศประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
                   ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๒. งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท          วิธจีัดชื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน      
                    เงินงบประมาณ           เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง........................-........................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
                    ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑        ไม่ได้ส่ง เหตุผล..................................... 
 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 

   ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การจัดทำ 
ร่างขอบเขตงาน หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
   รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง 
การทุจริต : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม  
เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้งบประมาณ 
เกินความจำเป็น 

ต่ำ    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขต 
ของงาน ที่มีความรู้ ความชำนาญ 
เฉพาะด้าน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค เกณฑ์การพิจารณา
ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 

2    ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การบริหารสัญญา  
   รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง 
การทุจริต : เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ    
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอ้ือประโยชน์กัน 
 

ต่ำ    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน  
เพ่ือควบคุมการบริหารสัญญาและตรวจรับ
พัสดุอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงาน  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ   งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบสารสนเทศประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
                 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท          วิธีจัดชื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๒๐ วัน      
                  เงินงบประมาณ                        เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                   เข้าร่วมโครงการ IP                  มแีผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                   เข้าร่วมโครงการ  CoST            มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 

ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

1    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
แบบ HCI จำนวน ๑๐ เครื่อง 

  ๑. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบ Hyper Converged Infrastructure 
  ๒. มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด  
Intel XEON Gold จำนวน 28 Core 
โดยแต่ละหน่วยประมวลผลมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
2.7 GHz และมีแคชไม่น้อยกว่า 38 
MB จำนวน 2 หน่วย 
  ๓. มีหน่วยความจำหลักขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 
2,933 MHz แบบ DDR4 RDIMM 
หรือ LRDIMM หรือดีกว่า 

    ๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ  
Solid State Drives (SSD) แบบชนิด 
Write Intensive หรือ Mixed Use 
หรือดีกว่า และมีความจุต่อหน่วย 
ไม่น้อยกว่า 1.92 TB  จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วย  

๒,๒๐๐,๐๐๐.- ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

  

  ๕. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) 1 GbE  
แบบ RJ-45 หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต และ 10/25 
GbE SFP+ หรือดีกว่า จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตพร้อมสาย  
Direct Attach Copper (DAC)  
25 Gbps ความยาวสายไม่น้อยกว่า 
3 เมตร จำนวน 2 เส้น 
  ๖. มี Power Supply แบบ Hot Plug 
หรือ Hot Swap ขนาดไม่ต่ำกว่า 
1,600 W จำนวน  2 หน่วย และมี 
Cooling Fans แบบ Redundant 
รองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug 
หรือ Hot Swap ได้ 
  ๗. มี I/O Expansion Slot  
แบบ PCI-e 3.0 หรือดีกว่า จำนวน
อย่างน้อย 3 ช่อง และรองรับการใช้
งานได้อีกอย่างน้อย 3 ช่อง 
  ๘. รองรับการใส่ Interface Fiber 
Channel Adaptor (FC HBA)  
แบบ 16 Gb จำนวน 2 พอร์ต  
และรองรับการใช้งานต่อเชื่อมต่อ 
External Storage ผ่าน Protocol FC 
  ๙. มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB  
3.0 port ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง 
  ๑๐.มี Remote Management 
Port แบบ 1 GbE แบบ RJ-45 
จำนวน 1 พอร์ตต่อ Node เพ่ือช่วย
ในการจัดการกับ Server  
จากระยะไกล ผ่าน Web Base 
Application (Remote) สามารถ 
สั่ง Power ON, Power OFF, 
Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และตั้งค่าใน Bios ได้ และสามารถทำ 
Virtual KVM Remote Graphical 

  



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

Console, Virtual Power Button 
Control, Virtual Media ได้  
รองรับการสั่งงานระยะไกล (Remote) 
ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet 
ด้วย Mobile Application ที่ได้รับ
การออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้ผลิต
ทั้งบน Android หรือ iOS ได้ 
เป็นอย่างน้อย 
  ๑๑. สามารถตรวจสอบสถานะ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 
HCI แจ้งซ่อมโดยอัตโนมัติผ่าน  
Cloud Service 
  ๑๒. ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบ HCI อย่างน้อย ดังนี้ 
       ๑) เป็นระบบ Hyper 
Converged Infrastructure ต้องเป็น
ผู้ผลิตที่อยู่ใน Leader Quadrant  
ของ Magic Quadrant for Hyper 
Converged Infrastructure  
ไม่น้อยกว่าปี ค.ศ. 2019 
       ๒) ระบบสามารถทำการอัพเกรด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและฟังก์ชัน 
การใช้งานโดยไม่ต้องหยุดการทำงาน 
ของระบบผ่าน Web Console (GUI)  
โดยที่เครื่องมือบริหารจัดการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI และซอฟต์แวร์ 
Virtualization (Hypervisor)  
ต้องสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือนได้  
       ๓) รองรับการเพ่ิมขยาย  
Node Server ของ Hyper Converged 
Infrastructure ได้โดยไม่ต้องหยุด 
การทำงาน 
       ๔) สามารถใช้งานร่วมกับ 
โปรแกรมบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
(Software Virtual Machine (VM))  
       ๕) สามารถบริหารจัดการ 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

จากส่วนกลางได้ (Centralize 
Management) 
       ๖) มีเทคโนโลยีป้องกัน 
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Disk) เสียหายได้
อย่างน้อย ๒ หน่วยต่อ 1 Cluster  
โดยไม่ระบุตำแหน่งของหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล และเสียหายได้จากต่าง  
Nodes พร้อมกัน โดยใน 1 Cluster  
มีจำนวน 5 Node หรือมีเทคโนโลยี
การป้องกันข้อมูลเทียบเท่า  
Failures to Tolerate (FTT) =2  
       ๗) ระบบที่เสนอต้องมีพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 48 TB  
ต่อ 1 Cluster (พ้ืนที่สำหรับใช้งานจริง 
Usable Capacity ไม่รวมการทำ 
Deduplication และ Compression) 
ถ้าจำนวนหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่เสนอ
ไม่เพียงพอต้องเสนอหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

๘) มีการทำ Data Optimization 
แบบ Inline Deduplication  
และ Compression ได้พร้อมกัน 
เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
ของหน่วยจัดเก็บข้อมูล    

๙) รองรับการเชื่อมต่อ External 
Storage โดยใช้ Fiber Channel และ 
ISCSI Protocol ได้เป็นอย่างน้อย 

๑๐) มีความสามารถทำ  
Data-at-rest Encryption หรือ
เทคโนโลยีที่คล้ายกัน 

๑๑) มีสถาปัตยกรรมแบบ 
Scale-out และ Open architecture 
สามารถ Share Data store  
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
Hypervisor เครื่องอ่ืนได้   

๑๒) สามารถทำ Stretched 
Cluster หรือ Active/Active Cluster 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 
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งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

๑๓) มีฟังก์ชันที่ช่วยดูแลระบบ 
Hyper Converged Infrastructure 
ดังนี้ 

๑๓.๑) สามารถทำแผน
จัดการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของระบบ
ล่วงหนา้ (Predictive Resource 
Planning) 

๑๓.๒) สามารถดูการใช้งาน
ทรัพยากรของระบบทั้งแบบ Data 
Center, Cluster, Host และ Virtual 
machine (VM) 

๑๓.๓) สามารถแสดง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของระบบได้และ
เรียกดูรายงานที่เกิดขึ้นได้ 

2    ระบบบริหารส่วนกลาง
สำหรับคอมพิวเตอร์เสมือน 
Software Virtual 
Machine (VM)  
จำนวน ๑ ระบบ 

  ๑. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือนแบบ HCI (VMware) 
ระบบปฏิบัติการเสมือน Virtual 
Machine (VM) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน 
รองรับการทำงาน หน่วยประมวลผล
ตามท่ีได้เสนอ โดยครอบคลุม        
การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายแบบ HCI   
  ๒. สามารถจดัสรรทรัพยากรของ 
Hardware ตามสถาปัตยกรรม 
Hypervisor ออกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน Virtual Machine (VM) 
ได้มากกว่า 1 เครื่องและบรหิารจัดการ
ผ่านบราว์เซอร์ได ้
  ๓. สามารถกำหนดให้ 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
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เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
Virtual Machine (VM) ประมวลผล
หลายโปรเซสเซอร์แบบเสมือน  
(Virtual Symmetric Multiprocessing 
- SMP) ไม่น้อยกว่า 128 vCPU 
  ๔. สามารถกำหนดให้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual 
Machine (VM) เข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลแบบแชร์ได้เช่น Fiber Chanel 
และ iSCSI เป็นอย่างน้อย   
  ๕. สามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน Virtual Machine (VM)  
ข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
เมื่อต้องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่องานที่ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน Virtual Machine (VM)  
หรือส่งผลต่อผู้ใช้งานที่รับบริการอยู่ 
  ๖. สามารถรองรับการทำงาน  
High Availability (HA) โดยทำการ 
Restart เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
Virtual Machine (VM) ได้โดยอัตโนมัติ 
ในกรณีที่ Hardware หรือ Operating 
System มีปัญหา 
  ๗. สามารถกำหนดลำดับการเปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  
Virtual Machine (VM) ได ้
  ๘. มีระบบบริหารสำหรับ
คอมพิวเตอร์เสมือน (vCenter 
Standard) จำนวน 2 License 
 

๓   ระบบสำรองข้อมูล 
และกู้คืนสำหรับคอมพิวเตอร์
เสมือน (Software Backup 
System) จำนวน ๑ ระบบ 

  ๑. สามารถรองรับการสำรองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูลได้แบบ Full Backup 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบ HCI  

๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

  ๒. สามารถกำหนด Policy Backup, 
Retention time และกำหนด 
Frequency หรือ Schedule ได ้
  ๓. สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูล
โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Agent  
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  
(Virtual Machine) 
  ๔. สามารถกู้คืน (Restore) ข้อมูล
ได้แบบ File หรือ Full VM ได ้
  ๕. สามารถกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือนจาก Backup Storage 
ไม่น้อยกว่า 1TB ได้ภายใน 1-5 นาที
หรือดีกว่า 
  ๖.สามารถสำรองข้อมูลแบบ  
Local Datacenter หรือ Remote 
Datacenter ได้  
  ๗. สามารถลดความซ้ำซ้อน 
(Deduplication) หรือบีบอัด 
(Compression) ข้อมูลที่ทำการสำรองได้ 
  ๘. สามารถรองรับการสำรองข้อมูล 
ไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้แก่ Disk Media 
หรือ Disk Backup Appliance ได้ 
  ๙. สามารถทำการ Replication 
Virtual Machine ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI ได ้
  ๑๐. สามารถลดปริมาณข้อมูล  
WAN Link ที่ส่งระหว่างศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (DATA CENTER) 
กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster 
Recovery Center)  
  ๑๑. มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ครอบคลุมจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบ HCI ที่เสนอทั้งหมด  
และไม่จำกัดจำนวนทรัพยากร 
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
(Virtual Mach)  
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๔   ระบบตรวจสอบ 
ระบบเครือข่าย  
(Software Monitoring 
NMS Tool)  
จำนวน ๑ ระบบ 

  ๑. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ
และความพร้อมใช้งานของ Hardware 
และ Application ได้ 
  ๒. สามารถเรียกดูผ่านทางโปรแกรม 
Web Browser ได ้
  ๓. สามารถบรหิารจัดการจำนวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 license 
  ๔. สามารถตรวจสอบแบบไม่ใช้ 
Agent ได้ โดยต้องไม่ส่งผลกระทบ 
ต่ออุปกรณ์ที่ถูก Monitoring  
  ๕. สามารถรองรับโปรโตคอลได้ดังนี้ 
SNMP, WMI, ICMP, HTTP, MQTT, 
SOAP, SSH, FTP, SMTP, POP3 
  ๖. สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล MIB ได ้
  ๗. สามารถรองรับ NetFlow 
v5/v9, sFlow, jFlow, IPFIX  
และ Packet Sniffing ได้ 
  ๘. สามารถตั้งค่าการค้นหาอัตโนมัติ
ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 
ที่รองรับการใช้งานระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์ 
  ๙. สามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ 
ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันได้แบบอัตโนมัติ 
  ๑๐. สามารถสร้างเทมเพลต 
ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์ 
และแอปพลิเคชันทั่วไป 
  ๑๑. สามารถสร้างรายงาน 
ในรูปแบบ HTML, PDF หรือ CSV ได ้
  ๑๒. สามารถตรวจสอบสถานะ 
ของอุปกรณ์เครือข่ายและ 
bandwidth ได้ 
  ๑๓. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงาน (Health-Check) ของ 
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
หน่วยความจำหลัก (Memory)  
และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage)  

๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ได้ 
  ๑๔. สามารถตรวจสอบและ 
แจ้งเตือนการ Uptime และ 
Downtime ได้  
  ๑๕. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ขนาด 24 พอร์ต มีความเร็ว 
10/100/1000 Mbps และ 
มี Module แบบ Combo 2SFP  
และ 2UTP จำนวน 3 ชุด ที่มี  
Port Console แบบ RJ-45 และ 
USB mini-B พร้อมสายสัญญาณ 
  ๑๖. ต้องมีโทรทัศน์ แอล อีดี  
แบบ Smart LED TV  
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน  
2 เครื่อง พร้อมติดตั้งตามที่สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภากำหนด 
  ๑๗. ต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน  
๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ดังนี้ 
       ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก  
(6 core) แบบ Gen 11 โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และ 
มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ 
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 
       ๒) หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  
12 MB 
       ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ 
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

          ๓.๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 
          ๓.๒) มีหน่วยประมวลผล 
เพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
          ๓.๓) มีหน่วยประมวลผล 
เพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการ
แสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB 
          ๓.4) มีหน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
          ๓.5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
          ๓.6) มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          ๓.7) มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า3 ช่อง 
          ๓.8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
          ๓.9) มีพอร์ต HDMI เพ่ือ
เชื่อมต่ออย่างน้อย 2 พอร์ต สำหรับ
มอนิเตอร์ ตามข้อ 5.4.16 
          ๓.10) มีจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
  ๑๘. มีระบบการแจ้งเตือนผ่าน SMS, 
LINE Message และ e-mail โดยต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

การรับประกันตามที่สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภากำหนด 

๕    อุปกรณ์กระจาย 
การทำงานสำหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server Load Balancer) 
จำนวน ๓ เครื่อง 

  ๑. เป็นอุปกรณ์ (Hardware 
Appliance) ที่ออกแบบมา 
เพ่ือใช้กระจายการทำงานสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ 
  ๒. มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
Layer 4 Throughput ไม่น้อยกว่า 
15 Gbps และ Layer 7 
Throughput ไม่น้อยกว่า 12 Gbps 
และมี SSL Hardware Acceleration  
  ๓. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ Gigabit 
RJ45 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
และแบบ 10 GE SFP+ หรือ 10/25 
GE SFP28 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 
พอร์ต และ Gigabit SFP จำนวนไม่
น้อยกว่า 4 พอร์ตหรือดีกว่า พร้อม
สายสัญญาณ 10 GE DAC Cable 
ความยาวสายสัญญาณ ไม่น้อยกว่า  
5 เมตร จำนวน 2 เส้น 
  ๔. มี Storage เพ่ือสนับสนุน 
การทำงานแบบ SSD ขนาด 
ไม่น้อยกว่า120 GB 
  ๕. สามารถทำงานแบบ Link Load 
Balancing (LLB) และตรวจสอบ
สถานะของ Link ได้ 
  ๖. สามารถทำงานแบบ Server Load 
Balance ให้กับข้อมูลในระดับ Layer 4 
และ Layer 7 ได้ 
  ๗. รองรับการทำงาน Load Balance 
ได้เป็นอย่างน้อย Round Robin, 
Weighted Round Robin,  
Least connections และ Shortest 
Response 

๑,๓๐๐,๐๐๐.- ๓,๙๐๐,๐๐๐.- 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

  ๘. รองรับการทำงานแบบ Global 
Server Load Balance (GSLB) ได้ 
  ๙. สามารถทำหน้าที่ SSL Offloading 
และ Authentication Offloading 
ให้กับ Server ได้ 
  ๑๐.รองรับการทำ Persistent 
ดังต่อไปนี้ได้ Persistent IP,  
Has IP/port, Hash Header, 
Persistent Cookie, Hash, Cookie, 
Destination IP Hash, URI hash, 
Full URL Hash, Host Hash และ
Host Domain Hash 
  ๑๑. สามารถทำ HTTP และ  
TCP Optimization ได้โดย  
Off-loading TCP, Connection 
Pooling and Multiplexing,  
TCP Buffering ได้ 
  ๑๒. รองรับการเลือกติดตั้งแบบ 
One Arm-Mode, Router Mode, 
Transparent Mode ได้ และรองรับ
การทำ High Availability ได้ทั้งแบบ 
Active/Active (AA) และ 
Active/Passive (AP) ได้เป็นอย่างน้อย 
  ๑๓. สามารถอัพเดต Antivirus  
บนตัวอุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
ได้แบบอัตโนมัติ 
  ๑๔. สามารถรองรับการรักษา 
ความปลอดภัยแอพพลิเคชั่น 
เป็นอย่างน้อยด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
        ๑) IP Reputation 
       ๒) Stateful Firewall 
       ๓) IPv4 and 6 firewall rules 
       ๔) Policy-based connection 
limiting 
       ๕) DoS prevention แบบ  
Syn Cookie Protection 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

       ๖) Web Application Firewall 
(WAF) DNS Security 
  ๑๕. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านมาตรฐาน HTTPS, SSH, CLI ได้
เป็นอย่างน้อย 
  ๑๖. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
CSA, UL, CE, C/US, VCCI Class A 
และ FCC เป็นอย่างน้อยและมีเอกสาร
ใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
 

๖    อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
(Next Generation Firewall) 
จำนวน ๓ เครื่อง 

   ๑. เป็นอุปกรณ์ Firewall  
ชนิด Next Generation Firewall 
แบบ Appliance 
  ๒. มี Firewall Throughput  
ไม่น้อยกว่า 42 Gbps โดยใช้เกณฑ์
ขนาด 64 byte, UDP 
  ๓. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ GbE 
RJ45 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
และแบบGbE SFP จำนวนไม่น้อยกว่า 
4 พอร์ต หรือดีกว่า 
  ๔. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10 GbE 
SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
พร้อมสายสัญญาณ DAC Cable 
ความยาวสายสัญญาณไม่น้อยกว่า  
5 เมตร จำนวน 4 เส้น 
  ๕. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 40 GbE 
QSFP+ หรือ QSFP28 จำนวนไม่
น้อยกว่า 2 พอร์ต 
  ๖. มีพอร์ต GbE แบบ RJ45 สำหรับ 
Management 1 พอร์ต และมีพอร์ต 
HA ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
  ๗. สามารถทำ Routing แบบ 
Static, Dynamic Routing ได้ 

๑,๒๐๐,๐๐๐.- ๓,๖๐๐,๐๐๐.- 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

  ๘. มี Threat Protection 
Throughput หรือ Threat 
Prevention Throughput  
เมื่อเปิดใช้งาน ไม่น้อยกว่า 7 Gbps 
  ๙. มี Next Generation Firewall 
Throughput (NGFW) ไม่น้อยกว่า 
9.3 Gbps 
  ๑๐. สามารถรองรับ Concurrent 
Sessions หรือ Maximum Sessions 
ได้ไม่น้อยกว่า 8,000,000 Sessions 
ต่อวินาที และรองรับ New 
Sessions/Second ได้ไม่น้อยกว่า 
420,000 sessions ต่อวินาที 
  ๑๑. สามารถทำงาน IPSec VPN ได้
โดยมี Throughput ไม่น้อยกว่า  
20 Gbps และรองรับ VPN Tunnel 
Site to Site หรือ Gateway to 
Gateway ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 
Tunnels โดยสามารถเข้ารหัส 
(Encryption) แบบ DES, 3DES  
และ AES (128 bit, 192 bit,  
256 bit) ได ้
  ๑๒. สามารถตรวจสอบและป้องกัน
การบุกรุกรปูแบบต่างๆ เป็นอย่างน้อย 
ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood,  
ICMP Flood, IP Address Spoofing, 
Port Scan, DoS or DDoS, 
Teardrop Attack, Land Attack,  
IP Fragment, ICMP Fragment  
  ๑๓. สามารถควบคุมการเข้าถึง 
Web site (Web Filtering)  
โดยสามารถกำหนดแยกตามประเภท
ของ Web Categories ได้  
  ๑๔. สามารถทำ Intelligent WAN 
path control หรือ SD-WAN  



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

ในระดับ Application และสามารถ
ทำ Measure ด้วย Latency, Jitter 
และ Packet Loss ได้เป็นอย่างน้อย 
  ๑๕. สามารถทำการกำหนด  
IP Address และ Service Port  
แบบ Network Address Translation 
(NAT) และ Port Address Translation 
(PAT) ได้ 
  ๑๖. สามารถทำงานลักษณะ 
Transparent Mode ได้ 
  ๑๗. สามารถทำ Routing Protocol 
แบบ OSFP, ISIS, BGP4 และสามารถ
ทำ NAT46, NAT64, IPv6 ได้ 
เป็นอย่างน้อย 
  ๑๘. รองรับการตรวจสอบผู้ใช้  
(User Authentication) กับ Local 
database, RADIUS, LDAP และ
สามารถ Single Sign On กับ 
Windows Active Directory  
และ RADIUS ได้เป็นอย่างน้อย 
  ๑๙. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องจัดอยู่ 
ในกลุ่ม Leaders ของ Magic Quadrant 
for Enterprise Network Firewalls 
ไม่น้อยกว่าปี ค.ศ. 2019 
  ๒๐. มี Power Supply แบบ 
Redundant หรือ Hot Swap  
จำนวน 2 หน่วย 
  ๒๑. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้
เป็นอย่างน้อย 
  ๒๒. สามารถจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดการใช้งาน 
(Logging/Monitoring) ในรูปแบบ 
Syslog ได ้
  ๒๓. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน 
IPv4 และ IPv6 ได้ 
 



ที ่ รายการ 
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๗    อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
หลัก (Core Switch)  
จำนวน ๔ เครื่อง 

  ๑. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
Network Interface แบบ 10/25 
GbE จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชอ่ง  
หรือดีกว่า พร้อมสายสัญญาณ DAC 
Cable ความเรว็ 25 Gb ความยาว
สายสัญญาณไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
จำนวน 10 เส้น 
  ๒. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
Network Interface แบบ 100 GbE 
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง หรือดีกว่า 
พร้อมสายสัญญาณ DAC Cable 
ความเร็ว 100 Gb จำนวน 1 เส้น 
  ๓. มี Module SR SFP+ 10 GbE 
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อม
สายสัญญาณ Patch Cord Fiber  
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 4 เส้น 
  ๔. มี Module LR SFP+ 10 GbE 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว พร้อมสาย 
Patch Cord Fiber 5 เมตร จำนวน 
1 เส้น 
  ๕. สนับสนุนการทำงาน Layer  
3 Routing โดยรองรับ IP Routing 
Protocol ได้แก่ OSPF, BGP  
เป็นอย่างน้อย 
  ๖. มีขนาดของ Switching Capacity 
หรือ Switching bandwidth สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1.7Tb/s (Terabit Per 
Second) 
  ๗. มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล 
Processing Capacity หรือ 
Forwarding Rate สูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1.2 Bpps (Billion packet per 
second 
  ๘. รองรับ Switch Latency Time 
ได้ไม่เกิน 800 ns (Nano Second) 
หรือดีกว่า 

๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 



ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน  
คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

  ๙. สามารถใช้งาน Link 
Aggregation Group โดยสามารถ
สร้าง Link Aggregation Group  
ข้ามอุปกรณ์ได้ 
  ๑๐. มี Power Supply แบบ AC 
ทำงานแบบ Redundant 
  ๑๑. ต้องสามารถทำ Virtual 
Extensible Lan (VXLAN) ทำงาน 
ในระดับ Layer 2 และทำงาน 
บนเครือข่ายระดับ Layer 3 ได้ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ....กระทรวงศึกษาธิการ.............. 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  .....๑......  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน............สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.................................. 
 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ..........จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์........................................................ 
๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนินการ............................ 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
 

การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซ้ือหรือจ้าง : การกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ
ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่มีความรู้ 
ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ เกณฑ์การพิจารณา และ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณ
ได้รับการจัดสรร 

2 การบริหารสัญญา :   
เป็นการดำเนินการโดยใช้ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งอาจไม่ได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ของ
คณะกรรมการครบถ้วน ตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มี
ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อ
ควบคุมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ...กระทรวงศึกษาธิการ........ 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ...........๑...............  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน..........สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.......... 
 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ......บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์............................................................. 
๒.งบประมาณ.......๗,๒๙๐,๐๐๐................. บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนนิการ............................ 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- การของบประมาณโครงการมีการกำหนด
ขอบเขตของงาน หรือเนื้องานที่เกินความ
จำเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีการ
ประมาณราคา  

- หน่วยงาน/สาขา ไม่มีการสำรวจและแจ้ง
ความต้องการใช้ของผู้ใช้งาน รวมถึงปัญหา 
อุปสรรค หรือความคิดเห็นอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้งาน 

4  
การสำรวจปริมาณความต้องการจัดหา
คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในองค์กร 
 

2 การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิดกับ
ระยะเวลาต้องการใช้ กรณีมีเหตุให้ต้อง
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ดำเนินการ
ใหม่ไม่ทัน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงอาจทำให้การใช้งบประมาณสูงกว่าความ
เป็นจริง หรือไม่เกิดการแข่งขัน 
 

4  
การกำหนดแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้า
งอย่างละเอียด 
 

3 รายงานขอซื้อขอจ้าง  จัดทำขอบเขตของ
งาน TOR  และราคากลาง และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
- มีการกำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
ที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
- การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
กำหนดขอบเขตของงาน หรือเนื้องานที่เกิน
ความจำเป็น (Over Design) 

8  
 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขต
ของงานและราคากลาง (เฉพาะใน
โครงการ) 

เอกสารหมายเลข ๑ 



- ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ TOR   
- ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
 กรรมการไม่ได้กำหนดคุณลักษณะ TOR 
แต่เป็นการนำร่าง TOR มาให้
คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการ
ดำเนินการตามรูปแบบ 
- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความรู้
เรื่องคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
ใช้งาน 

 - การกำหนดคุณลักษณะมีการศึกษา
คุณสมบัติจากหลายๆยี่ห้อ ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดการแข่งขันมากที่สุด 
- มีการกำหนดแบ่งตามลักษณะการใช้งาน
ของแต่ละประเภท แต่ละตำแหน่ง 
- ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
- โดยวิธีการสืบราคา สืบราคาจากผู้ที่เคย
ยื่นข้อเสนอราคาในครั้งก่อนๆ 
 

4 บริหารสัญญาและการตรวจรับ 
- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ
เลี้ยงรับรอง เพ่ือหวังความสะดวกหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
- มีพฤติการณ์ที่ไม่เรียกรับ แต่ไม่ปฏิเสธ 
(กินตามน้ำ) 
- ผู้รับจ้างขออนุมัติพัสดุ (คอมพิวเตอร์)  
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด แต่
คณะกรรมการตรวจรับมีการพิจารณาตรวจ
รับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง  
- การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการ
รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
- กรรมการไม่ได้ตรวจรับงานจริง แต่จะมี
การเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้
รับจ้างแจ้ง แล้วทำการตรวจรับ 
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น ละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10 การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจรับ (เฉพาะ
ในโครงการ) 
- เชิญบุคคลภายนอก(ไม่เกี่ยวข้องกับงาน) 
เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ในการตรวจรับ 
- บันทึกภาพขณะดำเนินการตรวจรับ 
- การตรวจรับต้องอยู่ในระยะเวลาที่
กำหนดตามสัญญา ถ้าล่าช้าจะทำให้ถูก
ปรับได้ 

5 ประกาศเผยแพร่ /เชิญชวน /แจก/ขาย
เอกสาร /ยื่นเอกสาร  
- มีการให้ข้อมูลกับพรรคพวกหรือคนรู้จัก 
ทำให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบในการ
แข่งขัน 

- การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น
คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น  
- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสใช้ดุลย
พินิจอย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอ้ือ

5 การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่นำไปใช้ต่อ
ได้ไม่เผยแพร่เป็น PDF อย่างเดียว  
- เพ่ิมรูปแบบในการเผยแพร่ให้มากข้ึน เช่น 
รูปแบบ Word 



ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ............กระทรวงศึกษาธิการ.............................. 

หน่วยงาน.......สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี........... 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....................................... 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ......บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์........................................................................... 
งบประมาณ.........๗,๒๙๐,๐๐๐................ บาท วิธจีดัชือ้จดัจา้ง.................................ระยะเวลาดำเนนิการ............................ 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน 
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓๐ 
เครื่อง 

 ๔๖,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สำหรับงานออกแบบและผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง 

 ๔๕,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ 

๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
สำหรับงานประมวลผลทั่วไป  
จำนวน ๑๒๐ เครื่อง 

 ๓๘,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๒๙๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  1  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการจ้างออกแบบอาคารหอพัก  
๒.งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้างโดยประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง..................-................................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (เอกสารแนบ 1)  
                ส่งพร้อมรายงานรอบท่ี ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 
 
 
 

ขั้นตอนการดำเนนิงาน:  

1) จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ 
(Terms of Reference) และราคากลาง 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:  

1. การกำหนดคุณสมบัตผิู้เสนอราคา ที่ไม่
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 สูง 
 

 
 
 
 
 
▪ จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี

งบประมาณลงประกาศในกรมบญัชีกลาง
เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ 

▪ จัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 

▪ อบรม/ให้ความรู้บุคลากรเก่ียวกับความ
เสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการจัดซื้อ/จา้งและการใช้
งบประมาณ 

▪ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่
ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนนิงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ/จา้งได้อย่างถูกต้อง 

▪ กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
คัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติการจัดซื้อ/จา้งและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การ
จัดซื้อ/จ้างเปน็ไปด้วยความโปรง่ใสและ
ก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร 

2. การกำหนดคุณลักษณะของงานจ้าง ที่
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย
ได้เปรียบผู้เสนอรายอ่ืน 

4 สูง 

3. การกำหนดคุณลักษณะของงานจ้าง ที่
เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะบางประการของงานจ้างได้
ในภายหลัง 

4 สูง 

เอกสารหมายเลข ๑ 



ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 4. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย
ได้เปรียบผู้เสนอรายอ่ืน 

4 สูง ▪ สร้า งความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาท
หน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
และสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ
รับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติดงักล่าว 

▪ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 
2 ขั้นตอนการดำเนนิงาน: 

2) การดำเนินการคัดเลือกและจัดจา้ง
ผู้ดำเนนิการ 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 

1. คณะกรรมการดำเนินการจ้างใช้
ประโยชน์จากช่องว่างในกฎ/ระเบียบ 
เลือกวิธีจ้างเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาบางราย  

 
 
 

 
 

4 สูง 

 
 
 
 
 
 

▪ สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาท
หน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
และสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ
รับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติดงักล่าว 

▪ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 

2. คณะกรรมการดำเนินงานจา้งใช้
ประโยชน์จากการพิจารณาเกณฑ์
คุณภาพเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาบางราย 

4 สูง 

3. การเพิ่มเติมสาระสำคัญในสัญญาจ้าง
นอกเหนือจากที่กำหนดในขอบเขตงาน
(TOR) ซึ่งทำให้เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้
รับจ้าง 

4 สูง 

3 ขั้นตอนการดำเนนิงาน: 

3) การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับ
พัสดุระหว่างการจา้งที่อาจทำให้
ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง 
และอาจเกิดช่องว่างในการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้รับจา้งได้ 

 
 
 
 
 
 

8 สูง 

 
 

▪ มีมาตรการในการจัดทำสัญญาจา้งและ
บริหารสัญญาจา้งทีช่ัดเจน และกำชับ
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ ศึกษา
รายละเอียดของสัญญาให้ครบถว้นสมบูรณ์
และมีความเข้าใจที่ตรงกัน  

▪ กำหนดการตรวจสอบและรับรองของ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผดิชอบในการจัดซื้อ/
จ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการ/กรรมการกำหนดราคากลาง 
จัดหา และตรวจการจา้ง รับรองตนเองว่า
ไม่ได้มีสว่นได้ส่วนเสีย เก่ียวข้องทับซ้อน
และไม่มีสว่นได้ส่วนเสียใด ๆ กบัผู้เสนอ
งาน หากรับรองข้อมูลอันเป็นเทจ็ยินยอม
ให้ดำเนินการทางวินัย 

2. การตรวจรับงานจ้างออกแบบทีม่ี
คุณลักษณะของงานไม่เปน็ไปตาม
สัญญา เพื่อเอ้ือประโยชนต์่อผู้รับจ้าง 

8 สูง 



ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 3. การอุทธรณ์ผลการตรวจรับพัสดุของผู้
รับจ้าง เนื่องจากการไม่ศึกษาสญัญา
จ้างอย่างละเอียดก่อนลงนามในสัญญา 

10 สูง ▪ สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาท
หน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
และสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ
รับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติดงักล่าว 

▪ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 

4. การใช้ช่องว่างของกฎ/ระเบียบในการ
งดหรือลดค่าปรับจากการไม่ปฏบิัติ
ตามสัญญาของผู้รับจา้ง 

4 สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

หน่วยงาน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด........-..... 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................-....................... 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ จ้างออกแบบอาคารหอพัก 
งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง โดยประกาศเชิญชวญทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....................-............................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 

ที ่ รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน 
คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

1 จ้างออกแบบอาคารหอพัก ดังเอกสารแนบ 2 9,080,000.00 9,080,000.00 

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,080,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....กระทรวงศึกษาธิการ............... 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  .............................  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).................. 
 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.ชื่อโครงการ.....จ้างเช่าบริการระบบ (Cloud Service) พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster 
Recovery Site) ประจำปีงบประมาณ 2565.............................................................................. 
๒.งบประมาณ...1,350,000....... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....คัดเลือก......ระยะเวลาดำเนินการ...........30 วัน.......... 
 เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...................-................................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ) 
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. 
 
 
 

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือราย 
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จ้างปฏิบัติ 
เอ้ือประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

๔ 1. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขต 
    ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
    เฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ให้ชัดเจนและ 
    ครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่ง 
    การแต่งตั้งกรรมการฯ 
2. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ 
    ร่างขอบเขตฯ (TOR) 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ................................................................ 
หน่วยงาน..สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)....... 

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....................................... 
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ...จ้างเช่าบริการระบบ (Cloud Service) พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ.... 1,350,000.. บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง...คัดเลือก ...ระยะเวลาดำเนินการ...30.. วัน... 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................-............................ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน คณุลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 
ประมาณ

การงบประมาณ 
(Cost 

breakdown) 

รวมงบประมาณ
(บาท) 

1. จ้างเช่าบริการระบบ 
(Cloud Service)  
พร้อมวงจรสื่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต (Disaster 
Recovery Site) 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

คุณลักษณะเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ 
- เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์     
   (Data Center) หรือบริการระบบคลาวด์  
   (Cloud Service) 
- ศูนย์ข ้อมูล (Data Center) ต้องได้รับ 
   ก า ร ร ั บ รอ งมาตรฐ านด ั ง ต ่ อ ไ ปนี้   
   เป็นอย่างน้อย 
     1) มาตรฐานศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
         Uptime Institute เทยีบเท่า 
         Tier III หรือดีกว่า 
     2) มาตรฐานการบริหารการร ักษา  
          ความความปลอดภ ัย ISO/IEC  
          27001 
     3 )  มาตรฐานการจ ัดการบร ิการ 
          ด้านไอที ISO/IEC 20000-1 
- ระบบคลาวด์ (Cloud Service) ที่เสนอ 
   ต ้ อ ง ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ งม าต ร ฐ า น 
   ความปลอดภัยสำหร ับระบบคลาวด์  
   CSA-STAR Cloud Security (CSA STAR) 
-  ม ีศ ูนย ์ข ้อม ูล (Data Center) ต ั ้ งอยู่  
   ในประเทศไทย อย่างน้อย 2 แห่ง  
 
 

1,350,000 1,350,000 

เอกสารหมายเลข ๒ 



- ระบบสำรองกู ้ค ืนข้อมูลจากภัยพิบัติ  
   ( Disaster Recovery as a Service)  
   ของผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องได้รับมาตรฐาน  
   ISO/IEC 27001  
- มีวงจรเชื่อมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 
   อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National  
   Internet  Exchange: NIX) ไม่น้อยกว่า  
   2  แห ่ ง  และวงจร เช ื ่ อม โย งศ ู นย์  
   แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อออก 
   ต่างประเทศ ( International Internet  
   Gateway: IIG) ไม ่ น ้ อยกว ่ า  2  แห่ ง  
   ในกรณีที่วงจรเชื่อมโยงข้อมูล (Internet  
   Gateway) ใดข ัดข ้อง สามารถสลับ 
   การใช ้งานก ับวงจรเช ื ่อมโยงข ้อมูล  
   (Internet Gateway) อ่ืนได้อย่างอัตโนมัต ิ
- มีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณีที่เกิด 
   เหตุฉุกเฉินกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และ 
   ต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื ่อง 
   ตลอดเวลา 
- ม ีศ ูนย ์ร ับแจ ้ง (Network Operation  
   Center ห ร ื อ  Call Center ห รื อ 
   Helpdesk) และเจ ้าหน ้าท ี ่ ด ูแลการ 
   ให้บริการ (On-Call Service) พร้อมให้ 
   คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการ  
   แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
   7 วันต่อสัปดาห์  
- มีผู ้ชำนาญงานพร้อมให้คำปรึกษาและ 
   แก้ไขปัญหาในกรณีที ่มีปัญหาเร่งด่วน  
   (Urgent Case) ให ้แล ้ว เสร ็จภายใน  
   1 ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,350,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ............................................. 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  ..........๑..............  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ชื่อโครงการ จัดจ้างดำเนินการข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (ออฟไลน์และออนไลน์)  
                   โทรทัศน์ และสื่อ Website (PR) ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๒.งบประมาณ   3,450,000    บาท   วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....วิธีการคัดเลือก...........ระยะเวลาดำเนินการ.....4 ไตรมาส........... 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการ
ทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑. 
 
 
 

การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือกำหนด 
คุณลักษณะเฉพาะ : การกำหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค ไม่เหมาะสมเกิน
ความจำเป็น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความ
จำเป็น 

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน  
ท ี ่ม ีความร ู ้  ความชำนาญเฉพาะด ้าน  
เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ
ทางด ้านเทคน ิค เกณฑ์การพ ิจารณา  
ใ ห ้ เ ห ม า ะสมก ั บ งบประมาณได ้ รั บ 
การจัดสรร 
 

๒. การบริหารสัญญา :  เกี่ยวข้องกับการใช้   
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ   
ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชน์กัน 
 
 
 

๑ แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการตรวจร ับพ ัสดุ   
ท ี ่ม ีความร ู ้  ความชำนาญเฉพาะด ้าน  
เพ ื ่ อควบค ุ มการบร ิหารส ัญญาและ 
ตรวจร ับพัสด ุอย ่างโปร ่งใส เป ็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ......กระทรวงศึกษาธิการ................ 
 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ จัดจ้างดำเนินการข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (ออฟไลน์และออนไลน์)  
                   โทรทัศน์ และสื่อ Website (PR) ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๒.งบประมาณ   3,450,000    บาท   วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....วิธีการคัดเลือก...........ระยะเวลาดำเนินการ.....4 ไตรมาส........... 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน 
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 

 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ..............กระทรวงศึกษาธิการ................. 

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม  .............................  หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน.........สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ..................................................................... 
 
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ.....โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสอืแห่งชาติ.......................................... 
๒.งบประมาณ........๒๖,๘๘๐,๐๐๐........ บาท วิธีจดัชือ้จดัจ้าง.....การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............. 
ระยะเวลาดำเนินการ.......เดือนตลุาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕......................... 
              เงินงบประมาณ                    เงินนอกงบประมาณ 
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑                          ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)  
มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ความรู ้ด ้านการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ
เหตุการณ์ท ี ่อาจเก ิดการทุจร ิต พร ้อม
แนวทางแก้ไข 

๓. จัดทำคำสั ่งแต ่งต ั ้งผ ู ้ม ีหน ้าที ่กำหนด 
Spec/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR  
หลายคณะ สับเปลี ่ยนหมุนเวียนกันไป  
เพื ่อมิให้เกิดการล็อคสเปก และแต่งตั้ง
ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช าญ เ ฉพา ะด ้ า น ร ่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการอย่างน ้อย ๒ คน และ
เผยแพร ่ ร ายช ื ่ อคณะกรรมการต่ อ
สาธารณชนและผู ้เข ้าประมูลเพื ่อให ้มี
โอกาสโต้แย้ง 

๔. กำหนดเง ื ่อนไขของการก ่อสร ้างของ 
การก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติที่จะดำเนินการใน TOR 
ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก 
มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญา
ให้ชัดเจน 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง               
มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อม
แนวทางแก้ไข  

๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนด
ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง 

๔. จัดทำคำสั ่งแต ่งตั ้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง
เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาใน
โครงการไม่มีคุณสมบัติ/ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ๑ .  จ ั ดท ำแบบต ร ว จ ส อบ ข ้ อ ม ู ล ข อ ง
ผู ้ประกอบการที ่จะเข้าร่วมเสนอราคา 
ในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 
๕๐๐ ล ้ านบาทข ึ ้นไป ตามประกาศ
คณะกรรมการความร ่วมม ือป ้องกัน 
การทุจริต เร ื ่อง มาตรฐานขั ้นต่ำของ
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื ้อจัดจ้างที ่มีผ ู ้ประกอบการ 
ต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.
การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ๑. จัดทำประกาศ เรื ่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E - bidding) โดยในประกาศดังกล ่าว
กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และ
กำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

๓. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งบุคคลภายนอกที ่มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ 
ในงานที่จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 



ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุมี
ช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

๙ ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ความรู ้ด ้านการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ
เหตุการณ์ที ่อาจเกิดการทุจร ิต พร้อม
แนวทางแก้ไข  

๓. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ขั้น         
ขั ้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน
ปกต ิของ หน่วยงาน  ข ั ้นท ี ่  ๒  โดย
คณะกร รมกา รต ร ว จ ร ั บ ง านกล า ง   
ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วน
ราชการอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๔. จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้ง 
ผ ู ้ท ี ่ เป ็นคณะกรรมการพ ิจารณาผล 
การประกวดราคา หรือคณะกรรมการ
จัดซื ้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ............กระทรวงศึกษาธิการ...................... 

หน่วยงาน.......สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ............................................ 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด............. 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง....................................... 

โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างบา้นพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ....................................... 
งบประมาณ......๒๖,๘๘๐,๐๐๐.................. บาท วิธีจดัชือ้จดัจา้ง.....การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...... 
ระยะเวลาดำเนินการ...เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕.......... 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
                เข้าร่วมโครงการ IP                                 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
                เข้าร่วมโครงการ  CoST                           มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด  

(ประเภท จำนวน 
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท) 

๑ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน

ลูกเสือแห่งชาต ิ

๓ หลัง ๒๖,๘๘๐,๐๐๐ ๒๖,๘๘๐,๐๐๐ 

     

     

     

     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๖,๘๘๐,๐๐๐ 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 
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