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แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ



หวัขอ้น ำเสนอ

- มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔
- มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- แนวปฏิบัตกิารจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงาน
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทีม่ีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึน้

ไป
- แบบติดตามแผนงานและโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ของรัฐ
- สรุปแนวทางการพจิารณาโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ของรัฐ



เ ห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ ในกำรจัดหำระบบ

คอมพิวเตอรข์องรฐั ตำมท่ีกระทรวงไอซีทีเสนอ 

รวมกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำระบบ

คอมพิวเตอรข์องรัฐส ำหรับกระทรวงต่ำงๆ ที่คณะรัฐมนตรีใหค้วำม

เห็นชอบยุทธศำสตรข์องกระทรวง และไดด้  ำเนินกำรลงนำมในค ำ

รบัรองกำรปฏิบตัริำชกำรแลว้ 

มตคิณะรฐัมนตรี 

เม่ือวนัที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๔๗



ใหก้ระทรวงไอซีทีปรบัปฏิทินขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนใหส้อดคลอ้งกับปฏิทิน

งบประมำณรำยจำ่ยประจ  ำปี และเผยแพรข่อ้มูลในเรือ่งรำคำของเครื่อง

คอมพิวเตอร ์และคุณลกัษณะของระบบคอมพิวเตอร ท่ี์เหมำะสมกับ

ลกัษณะงำนตำ่งๆ ใหห้น่วยงำนทรำบเป็นระยะ

เห็นชอบใหก้ระทรวงไอซีทีแตง่ตั้งคณะกรรมกำรข้ึนคณะหน่ึง เพื่อท ำ

หนำ้ที่พิจำรณำกลัน่กรองกำรจดัหำระบบคอมพิวเตอรข์องรัฐ ให้

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบัติกำรจัดหำ

ระบบคอมพิวเตอรข์องรฐัท่ีเสนอ

มตคิณะรฐัมนตรี 

เม่ือวนัที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๔๗ (ตอ่)



มตคิณะรฐัมนตรี 

เม่ือวนัที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๔๗ (ตอ่)

หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบตักิำรจดัหำระบบคอมพิวเตอรข์องรฐั

(ตำมที่กระทรวงไอซีทีเสนอ) 

๑. กำรจดัหำระบบคอมพิวเตอรท์ี่หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้อง

(ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ลา้นบาท)

• การจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมส านักงานพื้ นฐานตามท่ีกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารก าหนด

• การจดัหาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อทดแทนระบบท่ีใชม้าแลว้ไมน่้อยกวา่ ๔ ปี

• การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/

โครงการเดิม โดยระบบงานดงักล่าวไม่มีความซ ้าซอ้นเชื่อมโยง/สมัพนัธก์บังาน

ในภารกิจของหน่วยงานอ่ืน

• ใหร้ฐัวิสาหกิจสามารถจดัหาระบบคอมพิวเตอรไ์ด ้โดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบ

จากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ขอปรับปรุงประธานกรรมการ จาก “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือข้าราชการที่มีต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง            
ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย”

มตคิณะรฐัมนตรี 

เม่ือวนัที่ ๑๓ ตลุำคม ๒๕๕๘ 



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ข้อ ๑. จาก “พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่มีทมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ...” เป็น 

“พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึง
แหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาระที่รัฐจะต้องตั้ง
งบประมาณชดใช้ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีทมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้าน
บาทขึ้นไป...” 

มตคิณะรฐัมนตร ี

เม่ือวนัที่ ๑๓ ตลุำคม ๒๕๕๘ (ตอ่) 



แนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน





แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรที่มีมูลค่ำ

ตัง้แต ่๑๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป

แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรท่ีมีมูลค่ำเกินกว่ำ ๑๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป



ก. ขอ้มูลทัว่ไป (หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลใน

ภาพรวม)

• ๑. ช่ือโครงการ

• ๒. ส่วนราชการ

• ๓. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

• ๔. สดัส่วนของงบประมาณ(คิดเป็นรอ้ยละ) ระบุเงินงบประมาณท่ีใชใ้นแต่ละ

ดา้น และค านวณรอ้ยละของงบประมาณท่ีใช้

แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ ๑๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป



ข. ขอ้มูลโครงกำร

• ๑. หลกัการและเหตุผลความเป็นมา 

• ๒. วตัถุประสงค์

• ๓. เป้าหมาย

• ๔. โครงการท่ีจดัหาครั้งน้ี เป็นการท่ีจดัหาใหม่หรือทดแทนระบบเดิม

• ๕. สภาพปัจจุบนั

• ๖. ระบบงานและปริมาณงานท่ีจะด าเนินการ

• ๗. สถาปัตยกรรมการจดัการองคก์ร (Enterprise Architecture)

• ๘. รายการท่ีจะจดัหา

• ๙.  สถานท่ีติดตั้งใชง้านระบบ /อุปกรณ์

แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ ๑๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป



ข. ขอ้มูลโครงกำร

• ๑๐. การฝึกอบรม (หลกัสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา คา่ใชจ้า่ย จ านวนผู ้

ฝึกอบรมและวิทยากร )

• ๑๑. ระยะเวลาด าเนินงาน

• ๑๒ ผลผลิตของโครงการ

• ๑๓. ตวัชี้ วดัสมัฤทธ์ิผลดา้น IT 

• ๑๔. ความพรอ้มของหน่วยงาน

• ๑๕. ประเด็นความเส่ียงของโครงการและแนวทางการแกไ้ข

• ๑๖. กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) 

• ๑๗ ประโยชน์ท่ีจะไดร้บั

แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ ๑๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป



ค. กำรลงนำมรบัรองโครงกำร

• ผูจ้ดัท า / ขออนุมติัโครงการ

• ผูค้วบคุมโครงการ

• ผูร้บัผิดชอบโครงการระดบักระทรวง/กรม

แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรท่ีมีมูลค่ำตั้งแต ่๑๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป



แบบตดิตำมแผนงำนและโครงกำรจดัหำ

ระบบคอมพิวเตอรข์องรฐั



• มีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานโครงการจดัหาระบบ

คอมพิวเตอรข์องรฐัท่ีใชเ้งินงบประมาณแผ่นดินเกินกวา่ ๑๐๐ ลา้นบาทขึ้ นไป    

ท่ีคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องรฐัไดใ้หค้วามเห็นชอบ ส าหรบัใช้

ประโยชน์ในการพิจารณาการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องรฐัใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

• โดยใหผู้ร้ับผิดชอบโครงการฯตอบ “แบบติดตามแผนงานและโครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีใชเ้งินงบประมาณแผ่นดิน เกินกว่า ๑๐๐ ลา้นบาท  

ขึ้ นไป” ส่งใหค้ณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องรฐั รบัทราบหลงัจาก

โครงการไดมี้การด าเนินงานแลว้

แบบตดิตำมแผนงำนและโครงกำรจดัหำระบบคอมพิวเตอรข์องรฐั



• พิจารณาการบูรณาการการใช้งานระบบร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของ    การ
ด าเนินงานพัฒนา และการใช้จ่ายงบประมาณ

• ให้หน่วยงานพิจารณาใช้เกณฑ์และราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นหลัก

• งบบุคลากรในการพัฒนาระบบ ให้อ้างอิงตามอัตราค่าจ้างบุคลากรด้านไอซีทีของ
กระทรวงการคลัง

• ให้พิจารณาใช้ระบบบริการกลางที่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สรอ. ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แก่ GIN, G-Cloud 
MailGo Thai, e-Saraban, GIN Conference และ G-Chat เป็นต้น

• การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ /ระบบเครือข่าย/ระบบงาน/ระบบสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต ต้องสามารถรองรับการใช้งาน IPv6

• อื่นๆ เช่น การจัดหาทดแทน การเช่าใช้งาน ปริมาณงานกับความต้องการ หรือ
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ เป็นต้น 17

สรุปแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ



สรุปจ านวนโครงการที่หน่วยงานน าเสนอจ าแนกรายปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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สรุปจ านวนงบประมาณที่หน่วยงานน าเสนอจ าแนกรายปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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วงเงินท่ีเสนอ

วงเงินท่ีอนมุตัิ


