คําอธิ บายการจัดทําแบบรายงานความเห็นชอบ
โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิ น 5 ล้านบาท
ส่วนที่ 1 ชื่อโครงการ
ระบุช่อื โครงการทีส่ อดคล้องกับการจัดหาในครัง้ นัน้ เช่น โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ทดแทนของเดิมของ..... หรือ โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน
ของ.....
ส่วนที่ 2 ส่วนราชการและผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
ระบุช่อื ส่วนราชการระดับกรมและชื่อผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของหน่ วยงาน
ตัวอย่าง 2. ส่วนราชการ
2.1 ชื่อส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.2 ชื่อผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
นาย.........
ส่วนที่ 3 หน่ วยงานผูเ้ สนอขอโครงการและผู้รบั ผิดชอบโครงการ
3.1 หน่ วยงานผู้เสนอขอโครงการ ระบุช่อื หน่ วยงานระดับกองหรือส่วนราชการระดับภูมภิ าค
3.2 ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
แจ้งชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ตําแหน่ ง และสถานทีต่ ดิ ต่อ ดังนี้
คนที่ 1 ระบุช่อื ผูอ้ ํานวยการของหน่วยงานระดับกองทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการ
คนที่ 2 ระบุช่อื เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการ
ตัวอย่าง 3. หน่ วยงานผูเ้ สนอขอโครงการและผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
3.1 หน่ วยงานผูเ้ สนอขอโครงการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์
3.2 ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ 1. นายเกษตร ทฤษฎีใหม่ ตําแหน่ ง เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด.....
โทรศัพท์ 0-1234-5678
โทรสาร 0-1234-5678
2. นางสาวพอเพียง เศรษฐกิจ ตําแหน่ ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ 7
โทรศัพท์ 0-1234-5678
โทรสาร 0-1234-5678
ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่าย
ระบุวงเงินประมาณการทัง้ หมดของโครงการพร้อมทัง้ แหล่งเงิน
ตัวอย่าง 4. ค่าใช้จา่ ย
4.1 วงเงินรวมทัง้ สิน้ 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

4.2 แหล่งเงิน
 เงินงบประมาณประจําปี 2551  เงินทีโ่ อนเปลีย่ นแปลงงบประมาณประจําปี .....
 เงินรายได้  เงินช่วยเหลือ  เงินนอกงบประมาณ  อื่นๆ............
ส่วนที่ 5 การจัดหา
ระบุว่าการจัดหาครัง้ นี้สอดคล้องกับหัวข้อใด หากเป็ นไปตามนโยบายให้ระบุว่าเป็ นไปตาม
นโยบายรัฐบาลหรือนโยบายหน่ วยงานในเรือ่ งใด
ตัวอย่าง 5. การจัดหา
 ตามแผนแม่บท
 ตามนโยบาย  รัฐบาล เรือ่ ง ....................
 ทดแทนของเดิม
 หน่ วยงาน เรือ่ ง................
ส่วนที่ 6 การรับรองโครงการว่าตรงตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่ วยงาน
ผูอ้ ํานวยการศูนย์สารสนเทศลงนามรับรองว่าโครงการทีเ่ สนอขอความเห็นชอบตรงตามแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่ วยงาน โดยระบุยทุ ธศาสตร์หรือแผนงานที่
สอดคล้อง
ส่วนที่ 7 เหตุผล ความจําเป็ นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ ในครัง้ นี้
ให้แสดงปั ญหาและอุปสรรคของระบบงานปั จจุบนั ทีท่ ําให้จาํ เป็ นต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ใหม่ ชีช้ ดั ให้เห็นว่าถ้าดําเนินการแล้วจะมีผลกระทบทางบวกอย่างไร ถ้าไม่ดําเนินการจะเกิดความ
เสียหายแก่หน่ วยงานอย่างไร
ส่วนที่ 8 รายละเอียดของอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ที่ขอจัดหา
ระบุช่อื อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน ราคาต่อหน่ วยของแต่
ละรายการ พร้อมทัง้ หน่ วยงานระดับกองทีจ่ ะนําอุปกรณ์ไปติดตัง้ หากเป็ นการพัฒนาระบบให้แนบ
TOR ของระบบมาด้วย
ตัวอย่าง 8. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทข่ี อจัดหา
รายละเอียด
รายการ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

หน่ วย

ราคาต่อ
หน่ วย/ชุด
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

ชุด

36,500

73,000

จํานวน

2

สถาน
ที่ตงั ้
อุปกร
ณ์

รายละเอียด
รายการ

2. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี แบบ
Network
3. โปรแกรม Edit ภาพถ่าย
4. นําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์

หน่ วย

ราคาต่อ
หน่ วย/ชุด
(บาท)

ชุด

35,000

จํานวน

1

1
ชุด
10,000 เรือ่ ง
รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น

100,000
1,000,000

ราคารวม
(บาท)

สถาน
ที่ตงั ้
อุปกร
ณ์

35,000
100,000
1,000,000
1,208,000

ส่วนที่ 9 ระบบหรืออุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบนั ของหน่ วยงานที่ติดตัง้ ตามข้อ 8
ระบุรายการอุปกรณ์ทส่ี อดคล้องกับอุปกรณ์ทจ่ี ะจัดหาทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ของหน่วยงาน
(รายการอุปกรณ์ทจ่ี ะจัดหาทีม่ อี ยูเ่ ดิม และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องหรือต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทจ่ี ะจัดหา
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม) พร้อมทัง้ ระบุจาํ นวน และอายุการใช้งานของอุปกรณ์นนั ้ ๆ
ตัวอย่าง ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทม่ี อี ยูป่ ั จจุบนั ของหน่ วยงานทีต่ ดิ ตัง้ ตามข้อ 8
หน่ วยงาน
สํานักบริหารยุทธศาสตร์

รายการอุปกรณ์
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
2. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว
ดํา ความเร็วไม่เกิน 12 หน้า/
นาที

จํานวน

อายุการใช้
งาน (ปี )
12 ชุด
3
2 เครือ่ ง
3

ส่วนที่ 10 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ระบุประโยชน์ทห่ี น่ วยงานคาดว่าจะได้รบั และประโยชน์ทค่ี าดว่าประชาชนจะได้รบั เมือ่ นํา
อุปกรณ์ทจ่ี ะจัดหามาใช้งาน
ตัวอย่าง 10. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
10.1 ประโยชน์ต่อองค์กร
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริหาร ช่วยให้การติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10.2 ประโยชน์ต่อประชาชน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และหน่ วยงานภายใน-นอก
ทีม่ าขอรับบริการได้อย่างทัวถึ
่ ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 11 บุคลากรผู้ใช้งานคอมพิ วเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบนั ของหน่ วยงาน ที่เสนอขอโครงการ ตาม
ข้อ 3.1
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และบุคลากรทีม่ คี วามจําเป็ นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในปั จจุบนั ของหน่ วยงานระดับกอง โดยแสดง
จํานวน แยกตามประเภทของตําแหน่ งตามตาราง
ตัวอย่าง บุคลากรผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ในปั จจุบนั ของหน่ วยงานทีเ่ สนอขอโครงการ ตามข้อ 3.1
ตําแหน่ ง
นักคอมพิวเตอร์ (เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าทีร่ ะบบงาน
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
นักวิชาการ (เช่น นักวิชาการสถิติ นักวิชาการประมง นักวิชาการ
มาตรฐาน ฯลฯ)
เจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงาน (เช่น เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงาน
การเกษตร เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ)
รวมทัง้ สิ้ น
ส่วนที่ 12 ผู้รายงาน
ลงนามโดยผูอ้ ํานวยการของหน่วยงานระดับกองเจ้าของโครงการ
ส่วนที่ 13 ผู้รบั รองรายงาน
ลงนามโดย CIO ประจําหน่ วยงาน

จํานวน (คน)
2
14
16

