หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
ที่มีงบประมาณเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ หรือโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครอบคลุ มถึงการจั ดซื้อ การจ าง การจ างที่ป รึกษา การจ างออกแบบและควบคุมงาน และการเช าคอมพิว เตอร
อุปกรณเชื่อมโยง ซอฟตแวร ระบบตางๆ โปรแกรมประยุกต ระบบเครือข ายคอมพิวเตอรแ ละการสื่อสาร ตลอดจน
อุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรอื่นใดที่มีลักษณะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรตามที่สวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง
สํ านั กงบประมาณ หรื อกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร) กําหนด โดยครอบคลุ มการจั ด หาด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของส วนราชการ องคก ารมหาชนที่ใช เงินงบประมาณแผ นดิ นและมีว งเงิน
งบประมาณในการจัดหาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท
เพื่อให การขออนุ มัติใ นการจั ด หาระบบคอมพิว เตอร ของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ใช เ งิน งบประมาณ
แผนดินและมีวงเงินงบประมาณในการจัดหาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท เปนไปในทางเดีย วกันมีความถูกตองและเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนดขึ้น และเพื่อควบคุมใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ เปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร ภ าครั ฐ กําหนด มีการบู ร ณาการขอมูล ร ว มกัน สอดคล องกับแผนแม บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทําขึ้น สามารถยกระดับกระบวนการจัดทําไปจนถึงขออนุมัติโครงการใหมีความ
ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได จึงขอใหหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแนวทาง ดังตอไปนี้
๑. ให ส ว นราชการ องค การมหาชน เสนอโครงการต อคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ
๒. ให CIO ประจํ ากระทรวง ลงนามกํากับท ายเอกสารรายละเอียดผลการพิ จารณาของคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน
๓. ให ห น ว ยงาน จั ด ส ง งาน/แผนงาน/โครงการ ที่ ผ า นการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร ของหนวยงานแล ว ให กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการและวงเงินกอนสงใหสํานักงบประมาณพิจารณา
การดําเนินการตามขอ ๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วั น ภายหลั งการรั บเรื่ อ ง และหน ว ยงานจะต อ งรายงานผลการดํ า เนิ น การจั ด หาระบบให กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบภายใน ๓๐ วัน หลังการลงนามในสัญญา โดย CIO ประจําหนวยจะเปนผู
ลงนามกํากับทายเอกสาร
๔. โครงการที่ ไ ดรั บความเห็ น ชอบจากกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารแล ว ใน
ปง บประมาณใด หากไม ได รับ การจั ดสรรงบประมาณใหดํา เนิน การในปนั้ น และจะดํ าเนินการในปถัด ไป ใหจั ดทํา
โครงการเพื่อใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาทบทวนโครงการดังกลาวกอนการดําเนินการ
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบันและราคาตลาด
๕. ใหห นวยงานของรัฐรายงานผลการจัด หาระบบคอมพิว เตอรที่ได ดําเนิ นการแลวรายงานผลการ
ดําเนินการจัดหาระบบภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ โดย CIO
ประจําหนวยงานจะเปนผูลงนามกํากับทายเอกสาร

เอกสารอางอิง
๑. มติคณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๔๗ เรื่ อ ง “หลั กเกณฑและแนวทางปฏิ บั ติ การจั ด หาระบบ
คอมพิว เตอร ของรัฐ” ตามหนั งสือสํานักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ดวนที่สุ ด ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
๒. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ”
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๓๑๗๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓. สํานักงบประมาณ “ปฏิทินงบประมาณประจําป ๒๕๕๖”
เอกสารที่ใช
๑. แบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท
๒. “เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร” ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกาศใชครั้งลาสุดกอนวัน ยื่นคําขออนุมัติโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต “http://www.mict.go.th”

๑

ขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท
ก. ขอมูลทั่วไป (หมายถึงขอมูลทั่วไปของโครงการ เพื่อใหทราบถึงขอมูลในภาพรวม) อันประกอบไปดวย
๑. ชื่อโครงการ
๒. สวนราชการ
๒.๑ ชื่อหนวยงาน
๒.๒ หัวหนาสวนราชการ
๒.๓ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
๒.๔ ผูรับผิดชอบโครงการ
๓. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการจํานวน..............................................บาท
งบประมาณประจําป

จํานวนเงิน

ประเภทงบประมาณ
เชน งบประมาณแผนดิน, เงินกู เงิน
ชวยเหลือ เงินนอกงบประมาณ ฯลฯ

๔. สัดสวนของงบประมาณ(คิดเปนรอยละ) ระบุเงินงบประมาณที่ใชในแตละดาน และคํานวณรอยละของงบประมาณที่ใช เชน
สัดสวน
GIS
Back Office
Network
e-Services
อื่น ๆ
รวม

ฮารดแวร

ซอฟตแวร

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐
(๑%)
(๘%)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
(๑๐%)
(๒๐%)
๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐
(๘%)
(๘%)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(๑๐%)
(๒๐%)
-

บุคลากร

ที่ปรึกษา

๘,๐๐๐,๐๐๐
(๘%)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(๒%)
๘,๐๐๐,๐๐๐
(๘%)
-

๑,๐๐๐,๐๐๐
(๒%)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(๒%)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(๒%)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(๒%)
-

๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐
(๒๙%)
(๑๘%)
(๗%)
(๕๖%)

อื่น ๆ

รวม

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(๑๐%)
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
(๔๐%)
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
(๒๐%)
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
(๔๐%)
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
(๑๐๐%)

๒
ข. ขอมูลโครงการ
๑. หลักการและเหตุผลความเปนมา
๒. วัตถุประสงค
๓. เปาหมาย
๔. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของโครงการ (เชน นโยบายรัฐบาล, แผนแมบท ICT, แผนยุทธศาตร เปนตน)
๕. สภาพปจจุบัน
๕.๑ สถานภาพระบบคอมพิวเตอรปจจุบัน (ใหอธิบายภาพรวมของระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดที่มีในปจจุบันวามี
ระบบอะไรบางพอสังเขป)
๕.๒ สภาพปญหาของผูรับบริการ ผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูประกอบการเอกชนหรือประชาชน
โดยรวม (หมายถึงเหตุผลความจําเปนที่จะตองซื้อหาระบบคอมพิวเตอรวาเกิดจากปญหาใด แลวผูไดรับ
ผลกระทบหากมีการพัฒนาระบบนี้ขึ้น เชน เพื่อใหบริการประชาชน)
๕.๓ ระบบหรืออุปกรณที่มีอยูในปจจุบันของหนวยงาน (ใหระบุรายการอุปกรณของหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน
สถานที่ติดตั้งของระบบ หนวยงานที่รับผิดชอบ)
๖. โครงการที่จัดหาครั้งนี้ เปนการที่จัดหาใหมหรือทดแทนระบบเดิม
๗. ระบบงานและปริมาณงานที่จะดําเนินการ
๗.๑ ความแตกตางของระบบเดิมกับระบบใหม (หากมีเปนระบบที่จัดหาใหมเพื่อทดแทนระบบเดิมใหอธิบายพอสังเขป)
๗.๒ ลักษณะและปริมาณงาน (ปริมาณขอมูล ความถี่ในการเรียกใชขอมูลกลุมผูใชงาน และจํานวนผูใชงาน)
๗.๓ ระบบงานและวิธีการนําเขาขอมูล (หากในระบบจะตองมีการนําเขาขอมูลเดิม มีแผนในการจัดการนําเขาอยางไร
หรือจัดการกับขอมูลเดิมที่มีอยูอยางไร)
๘. สถาปตยกรรมของระบบ (System Architecture)
๘.๑ ภาพรวมของระบบทั้งหมด system architecture ทั้งระบบปจจุบันและระบบที่เสนอใหพิจารณา
(บรรยายสรุปโดยสังเขปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบวาเกี่ยวของกับระบบใดบาง วิธีการหรือระบบสํารองขอมูล)
- การวิเคราะหปญหาของระบบงานเดิม และทางเลือกในการออกแบบระบบ
- การวิเคราะหขนาดความสามารถทางความเร็วของซีพียู ขนาดหนวยความจํา ความจุขอมูลของดิสก และ
ความเร็วในการสื่อสารขอมูล ที่ตองการตามปริมาณงานในขอ ๗
- ความเปนไปไดของโครงการ
- เทคโนโลยีของระบบที่เลือกใช พรอมเหตุผล
- แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (system diagram)
๘.๒ สถาปตยกรรมอื่นๆ เชน ดานระบบงาน ระบบเครือขาย ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ฯลฯ

๓
๙. รายการที่จะจัดหา
รายละเอียด

จํานวน

ราคาตอหนวย

รวม

- รายการ (อุปกรณ / ซอฟตแวร /
โปรแกรม / ระบบงาน)

หมายเหตุ
วิธีการประเมินราคา และ
การไดมาซึ่งราคา

หมายเหตุ: อุปกรณฮารดแวร ประกอบดวย
๑) ระบบประมวลผลขอมูลหลัก เชน Server, Mini, Mainframe computer พรอมรายละเอียด เชน CPU, Memory,
Mass storage systems
๒) Peripheral Devices ที่ตอกับขอ ๑) เชน Plotters, Line Printers, High Res. Graphic Display ชนิดพิเศษ,
Data Loggers สําหรับงานพิเศษบางชนิด
๓) Network Devices เชน Switches, Routers, WiFi หรืออุปกรณที่เกี่ยวของ
๔) Workstations เชน PCs, Tablets, Finger Print scanners, Magnetic card readers, Smart Card Readers, Image
Scanners, Digital Cameras ที่ตอพวงกับระบบตลอดเวลา (เชนระบบทําพาสปอรต)
๕) ระบบพลังงานสํารอง (UPS, Generator, Battery, etc)
๖) อื่น ๆ (ระบุ...)
ซอฟตแวร ประกอบดวย
๑) Operating Systems
๒) Database Management Systems
๓) Network Management Software
๔) Application Software แบงเปน
๔.๑ Application software สําเร็จรูป
๔.๑.๑ Word processors, Spread sheets ในกลุมของ MS Office
๔.๑.๒ Graphic Applications เชนพวก Photoshops, Illustrators, etc
๔.๑.๓ CAD/CAE/CAM Software
๔.๑.๔ Application Specific Software เชน โปรแกรมตรวจลายนิ้วมือ โปรแกรมบริหารจัดการน้ํา โปรแกรม
บริหารจัดการพันธุสัตวเลี้ยง โปรแกรมบริหารจัดการอาหารสัตว โปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาล,
โรงเรียน, มหาวิทยาลัย ฯลฯ
๔.๒ Application software ที่จางพัฒนา พรอมรายละเอียดการจาง งวดงาน ราคางาน เงื่อนไขการตรวจรับ
๔.๓ อื่น ๆ (ระบุ...)

๑๐. สถานที่ติดตั้งใชงานระบบ /อุปกรณ
รายการ

สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน

กําหนดติดตั้ง (เดือน/ป)

๑๑. การฝกอบรม (หลักสูตร วิธีการฝกอบรม ระยะเวลา คาใชจาย จํานวนผูฝกอบรมและวิทยากร )
๑๒. ระยะเวลาดําเนินงาน
๑๒.๑ ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
๑๒.๒ แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
กิจกรรม
เดือนที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมที่ ๒
...

๑๒.๓ การบํารุงรักษา (งบประมาณตอป วิธีหรือขั้นตอนการบํารุงรักษา)

หมายเหตุ

๔
๑๓. ผลผลิตของโครงการ
๑๓.๑ เชิงปริมาณ
๑๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑๔. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลดาน IT (เชน การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การลดคาใชจาย การเพิ่มประสิทธิภาพ เปนตน)
๑๕. ปจจัยสําเร็จของโครงการ
๑๖. ความพรอมของหนวยงาน
๑๖.๑ ดานบุคลากร ICT ที่มีอยูในปจจุบัน
ตําแหนง
๑๖.๒ ประเด็นความพรอมดานอื่น ๆ (ถามี)
๑๗. ประเด็นความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการแกไข
๑๗.๑ ความเสี่ยงของโครงการ
๑๗.๒ แนวทางการแกไข
๑๘. กฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
๑๙. ประโยชนที่จะไดรับ

ระดับ

จํานวน

๕
ค. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผูจัดทํา / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตําแหนง............................................................................
หนวยงาน.........................................................................
๒. ผูควบคุมโครงการ

ลงชื่อ..............................................................................
(....................................................................................)
ตําแหนง........................................................................
หนวยงาน.....................................................................
๓. ผูรับผิดชอบโครงการระดับกระทรวง/กรม

ลงชื่อ..............................................................................
(....................................................................................)
ตําแหนง........................................................................
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
หนวยงาน....................................................................

