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ค าแนะน าส าหรับการเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯพิจารณา 

ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๑. การเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณา  
    ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการฯ ด าเนินการตามตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดหาระบบงาน

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๕๗  และจัดท าเอกสารแบบรายงานด้วยความประณีต  ถูกต้อง ศึกษาวิธีการเขียนจาก

ตัวอย่าง หรือติดต่อสอบถามจากฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ 

    การน าเสนอโครงการในหน่วยงานเดียวกันปีงบประมาณเดียวกันควรเสนอเข้ามาในคราวเดียวกัน 
๒. ก าหนดการประชุม 

    - คณะอนุกรรมการฯ มีก าหนดประชุมสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน   
    - คณะกรรมการฯ มีก าหนดประชุมสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔   
ยกเว้นห้องประชุมไม่ว่างหรือประธานติดภารกิจ  จะเลื่อนการประชุม   
๓. ตรวจสอบก าหนดการประชุม 
    เมื่อโครงการ  ได้ เข้าบรรจุในวาระการประชุม ขอให้ส่งผู้ แทนไปร่วมตอบข้อซักถามของ

คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบผลการพิจารณา โดยสามารถตรวจรายชื่อหน่วยงานที่
จะต้องส่งผู้แทนเข้าตอบชี้แจงคณะกรรมการฯได้ในเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.ayutthaya.go.th 
หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงาน เลือก แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    

๔. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    หลักเกณฑ์การอนุมัติให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จะค านึงถึงรายละเอียดคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดเท่านั้น  

         หาก โครงการใดที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์ แล้วมี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนวันประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ โครงการนั้นจะต้องปรับปรุงรายละเอียดให้ตรงตามเกณฑ์ล่าสุด มิเช่นนั้น
คณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

๕. ตรวจสอบผลการประชุม 

    ฝ่ายเลขาฯ จะจัดท ารายงานการประชุม และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ ให้กับหน่วยงานที่มี
มติเห็นชอบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
www.ayutthaya.go.th หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงาน เลือก แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    

    ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับค าแนะน าจากคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและน าส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ของคณะนั้นภายใน ๓ วันท าการ หากเกินก าหนดจะถือ
ว่าโครงการนั้นมีความประสงค์ถอนออกจากวาระการประชุม 

๖. การรายงานผลการจัดซื้อ 

    หน่วยงานที่ได้รับผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ต้องส่งแบบรายงานผลการจัดหา
ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการจัดซื้อเสร็จสิ้น 
หรือไม่เกินสิ้นปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ 
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ตัวอย่าง การจัดท าเอกสารแบบรายงาน 
๑. การจัดท าแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งให้คณะกรรมการฯพิจาณา โดยให้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้ง ๓ แบบ จากเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.ayutthaya.go.th หัวข้อ แนว
ทางการปฏิบัติงาน เลือก แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  

๒. แบบฟอร์มรายงานฯ แบบที่ ๑ มีทั้งหมด ๑๒ ข้อ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าดังนี้  
ข้อที่ ๑. ให้ระบุชื่อโครงการ  
ข้อที่ ๒. ระบุชื่อหน่วยงาน , ชื่อหัวหัวหน้าส่วนราชการ ต าแหน่ง และชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์

โทรศัพท์ (กรุณาใส่เบอร์ที่สามารถติดต่อได้เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ) 
ข้อที่ ๓. ค่าใช้จ่ายระบุวงเงินรวมของทั้งโครงการ และแหล่งของเงินงบประมาณ 
ข้อที่ ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหา ให้ระบุเฉพาะรายการที่เป็นครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ในตารางข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย/ชุด ราคารวม 
๔.๑ กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ  

ให้คัดลอกคุณสมบัติของรายการ
ที่จะจัดหาให้ครบถ้วนตรงกับ
เกณฑ์ฯที่บังคับใช้ล่าสุด  

ระบุจ านวนที่จัดหา ระบุราคาไม่สูงกว่าที่
เกณฑ์ฯก าหนด 

รวมราคา 

๔.๒ กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ 
ให้ระบุชื่ออุปกรณ์และ
คุณลักษณะพอประมาณ 

ระบุจ านวนที่จัดหา ราคาต่ าสุดจากการ
เปรียบเทียบ ๓ รายการ 

ในแบบที่ ๓ 

รวมราคา 

๔.๓ รายการที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องใส่ในตารางนี้ 
เช่น โต๊ะเก้าอ้ี โปรเจ็กเตอร์ 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย(WIFI) 
Hard disk พกพา 

   

รวมทั้งสิ้น ยอดรวมทุก
รายการ 

ข้อสังเกต   
๑. ราคารวมในข้อ ๔ อาจไม่ตรงกับข้อ ๓ หากมีรายการที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมอยู่ในโครงการฯ 
๒. หากตั้งค่าแบบอักษรเป็น “TH SarabunIT๙” ให้ตรวจสอบปรับแก้ไขคุณลักษณะให้เป็นเลขอาราบิก เช่น 
A4 , A3 , 32 bit , 64 bit , DDR3 , 2.9 GHz 

ข้อที่ ๕. ระบุวิธีจัดหา 
ข้อที่ ๖. ระบุชื่อหน่วยงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ โดยหากมีหลายรายการให้ระบุให้ชัดเจนว่ารายการใด

ติดตั้งทีก่ลุ่มงานหรือฝ่ายใดจ านวนเท่าไร โดยอาจท าเป็นตารางข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงาน) องค์การบริหารส่วนต าบล    
ล าดับ สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน รายการ จ านวน 
๖.๑ ระบุชื่อหน่วยงานย่อย เช่น ส านักงาน

ปลัดฯ , กองคลัง , ศูนย์เด็กเล็กฯ 
ให้ระบุเฉพาะชื่อรายการจากข้อที่ ๔ ระบุจ านวน

ที่ติดตั้ง 
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ข้อที่ ๗. ระบุระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานตามข้อ ๖ ในตารางข้อมูล 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน ติดตั้งใช้งานเมื่อ (พ.ศ) 
๗.๑ ระบุเฉพาะชื่ออุปกรณ์ เช่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ 
, เครื่องส ารองไฟฟ้า  

ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น ส านักงาน
ปลัดฯ , กองคลัง , ศูนย์เด็กเล็กฯ 

ระบุปีพ.ศ.ที่ติดตั้ง  

๗.๒ หากเป็นรายการที่ได้รับการ
อนุมัติฯ ให้ระบุชื่อตามเกณฑ์ที่
ได้รับอนุมัติเช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน , เครื่องพิมพ์ชนิดฉีด
หมึก (INKJET Printer) 

หากหน่วยงาน มีพ้ืนที่แยกออกจาก
กันให้ระบุให้ทราบด้วย เช่น ศูนย์
เด็กเล็กฯ (ตั้งอยู่ที่ รร.วัด....) 

หากเป็นรายการที่จะซื้อ
ทดแทนให้ระบุไว้ใน
เครื่องหมาย () ต่อท้ายปี
ด้วย เช่น (ช ารุด) , (รอ
จ าหน่าย) 

ข้อสังเกต  โครงการที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน (เช่นมาจาก อบต.เดียวกันจะต้องระบุให้ครบทุกหน่วยงาน
ย่อย แม้จะซื้อเพ่ือติดตั้งในส านักปลัดเพียงหน่วยเดียว) จะต้องใส่รายการให้ครบทุกหน่วยงานย่อยของ
หน่วยงาน โดยจัดกลุ่มแยกเป็นทีละหน่วยงานย่อย เรียงล าดับตามปี (พ.ศ.) ที่ติดตั้งจากน้อยไปมาก อาจจะ
แยกตามประเภทอุปกรณ์ด้วยก็ได้ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณ์ถึงเหตุผลความจ าเป็น 

ข้อที ่๘ ระบุถึงปัญหา/อุปสรรค หรือเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ครั้งนี้   โดยให้ค านึงถึง
การน ามาใช้เพื่อการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ โดยเขียนให้ละเอียดว่าใช้ส าหรับงานอะไร ที่มีอยู่เดิมเหตุใดไม่
เพียงพอ จึงต้องจัดซื้อเพ่ิมขึ้นอีก  การเขียนว่าเครื่องไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ต้องบอกด้วย
ว่างานอะไร ถ้าทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งานก็ให้อ้างถึงข้อที่ ๗ ว่ารายการในข้อใดที่จะซื้อไปทดแทน 
และให้ข้อที่ ๗ รายการนั้นต้องมีระบุด้วยว่า “ช ารุด” หรือ “รอจ าหน่าย”  หากมีหลายรายการ ให้แยกทีละ
รายการเป็นข้อ ๆ เช่น ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ๒ เครื่อง ก็ให้บอกว่าเครื่องที่ ๑ ใช้ส าหรับ
งานอะไร ติดตั้งที่ส่วนงานใด บอกความจ าเป็นที่ต้องซื้อให้ชัดเจน เครื่องที่ ๒ ใช้ส าหรับงานอะไร ติดตั้งที่ส่วน
งานใด บอกความจ าเป็นที่ต้องซื้อให้ชัดเจน  

ส าหรับรายการดังต่อไปนี้ให้ใส่เหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 
- กรณีที่ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นแบบ ๑ หรือแบบ ๒  ต้อง

เขียนเหตุผลให้ละเอียด ว่าเหตุใดจึงต้องจัดซื้อเพราะเครื่องสมรรถนะสูง น าไปใช้งานประเภทอะไร ให้
สอดคล้องกัน  หากซื้อมาใช้เพียงเฉพาะงานพิมพ์เอกสารทั่วไป  ไม่ได้ท างานประเภทมัลติมีเดีย แนะน าว่าควร
จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  

- กรณีที่ซื้อโน๊ตบุ๊ค โดยให้เหตุผลว่าสถานที่ท างานคับแคบ คณะกรรมการจะไม่อนุมัติเพราะ
ไม่ใช่เหตุผลที่สมควร  แต่ให้อธิบายเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ของโน๊ตบุ๊ค เช่น การน าไปใช้งานนอกพ้ืนที่  

- กรณีที่ซื้อเครื่องพริ๊นเตอร์ ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประหยัด ให้เหมาะกับหน่วยงาน  
เช่น บางหน่วยอาจเลือกซื้อเครื่องที่ราคาเริ่มต้นถูกแต่หมึกราคาแพง เพราะพิมพ์งานน้อย   ในขณะที่บาง
หน่วยเลือกซ้ือเครื่องแบบเลเซอร์ที่ราคาเริ่มต้นแพงแต่ประหยัดค่าหมึก เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพิมพ์ต่อแผ่น
แล้วถูกกว่า  และแนะน าว่าหากตั้งเครื่องพริ้นเตอร์แบบเครือข่ายให้เป็นเครื่องกลาง จะไม่ต้องซื้อเครื่อง
พรินเตอร์จ านวนมาก และใช้พิมพ์งานร่วมกัน 
ข้อสังเกต  ให้ศึกษาลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คตามแนบท้าย
เอกสารนี้ เพ่ือจะได้จัดหาได้ตรงกับความต้องการใช้งาน  แต่มิใช่ คัดลอกข้อความมาวางเป็นเหตุผล ให้
อธิบายให้สอดคล้องกับลักษณะงานดังกล่าวโดยคณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าเหมาะสมหรือไม่ 
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ข้อที่ ๙ ระบุลักษณะงานหรือระบบที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ โดยระบุแยกเป็นทีละรายการ

หรือแยกตามเนื้องาน โดยระบุเป็นข้อ ๆ  
ข้อสังเกต  ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าใช้โปรแกรมใดในการท างาน ให้บอกแต่เพียงลักษณะงาน เช่น ตัดต่อวีดีทัศน์ 
จัดท าภาพประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จัดท าเว็บไซต์ โดยไม่ต้องระบุว่าใช้โปรแกรมใดท าในเอกสาร 

ข้อที่ ๑๐ ระบุปริมาณงาน โดยเขียนเป็นเชิงประจักษ์ว่าจะช่วยในการท างาน เช่นด้านการ
ประมวลผลเรื่องอะไร ด้านอะไร อัตราต่อวัน ต่อเดือนเป็นเท่าไร  หากน าไปใช้กับงานบริการด้านอะไร ผู้เข้า
รับการบริการจ านวนเท่าไร อาจระบุจ านวนประชากรในพ้ืนที่แทนก็ได้ หรือขนาดพ้ืนที่ , หรือน าไปเก็บสถิติ
จ านวนกี่เรื่อง กี่แบบรายงาน เป็นต้น (ให้ลองสมมุติว่าได้รับอนุมัติจัดหา  ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
๑ เครื่องใน ๑ เดือนจะได้ประโยชน์อะไรจากเครื่องนี้ แล้วเขียนเป็นปริมาณงาน)  
ข้อสงัเกต  ที่ผ่านมา มักจะเขียนแบบไม่ลงในรายละเอียด โดยเขียนมาเพียงแค่ท าให้มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับ
ใช้งาน ซึ่งไม่ตรงกับค าถามของข้อนี้  หรืออาจจะน าลักษณะงานในข้อที่ ๙ มาใส่ปริมาณงานลงไป 

ข้อที่ ๑๑. ระบุจ านวนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยแยกเป็นหน่วยงานย่อย เช่น 
ส านักปลัด , กองคลัง , ฝ่ายโยธา โดยต้องใส่ให้ครบทุกหน่วยงานย่อย ในตารางข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ต าแหน่ง จ านวน 
ชื่อหน่วยงานย่อย ยอดรวมของหน่วยงานย่อยนี้ 
     ระบุชื่อต าแหน่ง ระบุจ านวนของต าแหน่งนี้ 

รวมทั้งหมด ยอดรวมของทั้งหน่วยงาน 
ข้อสังเกต บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคลากรในต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่จ าเป็นต้องเป็นต าแหน่งด้านคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของจ านวน
บุคลากรและจ านวนเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ร่วมด้วย 

ข้อที ่๑๒ ระบลุักษณะการจัดหา ซึ่งมีให้เลือก ๒ ทางเลือกคือ ขยายระบบเดิม หรือ จัดหาใหม่ 

ขยายระบบเดิม  หมายถึง น าไปใช้ในงานลักษณะเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า แต่เหตุที่ต้องการ
จัดหาครั้งนี้ เพราะอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมหมดอายุการใช้งาน ไม่รองรับต่อระบบปฏิบัติการ หรือ
โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ โปรแกรมอะไร  ในการท างานโปรแกรมอะไรหากใช้เครื่องเดิมช้า 
ประมวลผลช้า  หรือกรณีที่มีบุคลากรมาเพ่ิมใหม่แล้วไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน  ให้ระบุ
ให้ชัดเจน  เป็นต้น    

จัดหาใหม่ หมายถึง มีลักษณะงานในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยท ามาก่อน  และไม่มีเครื่องมือใดๆของ
หน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานในเรื่องใหม่นี้ได้ ถ้าไม่จัดหาใหม่ ยกตัวอย่างเช่นออกแบบสร้างฐานข้อมูลเรื่อง
ใหม่ข้ึนมา และจ าเป็นจะต้องจัดหาโปรแกรมตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ติดต่อสอบถาม 

เลขาคณะกรรมการฯ และเลขาคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๑ (หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย)  
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๓  

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาคาร ๔ ชั้น ด้วยตนเอง หรือ โทร. ๐-๓๕๓๓-๕๖๖๕ ต่อ ๒๖  
เลขาคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๒ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

กลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่นจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  อาคาร ๔ ชั้น ด้วยตนเอง หรือ โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๓๑  
 


