
คาํอธิบายการจดัทาํแบบรายงานความเหน็ชอบ 

โครงการจดัซ้ือจดัหาระบบคอมพิวเตอรท่ี์มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 

 

ส่วนท่ี 1  ช่ือโครงการ 

 ระบุชื่อโครงการทีส่อดคลอ้งกบัการจดัหาในครัง้นัน้ เช่น โครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ทดแทนของเดมิของ..... หรอื โครงการจดัหาครภุณัฑค์อมพวิเตอรเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน

ของ..... 

 

ส่วนท่ี 2  ส่วนราชการและผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)    

 ระบุชื่อส่วนราชการระดบักรมและชื่อผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (CIO) ของหน่วยงาน 

ตวัอยา่ง    2. ส่วนราชการ 

    2.1 ชื่อส่วนราชการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

    2.2 ชื่อผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (CIO) นาย......... 

 

ส่วนท่ี 3  หน่วยงานผูเ้สนอขอโครงการและผู้รบัผิดชอบโครงการ 

3.1 หน่วยงานผู้เสนอขอโครงการ ระบุชื่อหน่วยงานระดบักองหรอืส่วนราชการระดบัภูมภิาค 

3.2 ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 แจง้ชื่อผูร้บัผดิชอบโครงการ ตําแหน่ง และสถานทีต่ดิต่อ ดงัน้ี 

 คนที ่1 ระบุชื่อผูอ้ํานวยการของหน่วยงานระดบักองทีเ่ป็นเจา้ของโครงการ 

 คนที ่2 ระบุชื่อเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการ 

ตวัอยา่ง 3. หน่วยงานผูเ้สนอขอโครงการและผูร้บัผดิชอบโครงการ 

3.1 หน่วยงานผูเ้สนอขอโครงการ  สาํนกับรหิารยทุธศาสตร ์

3.2 ชื่อผูร้บัผดิชอบโครงการ 1. นายเกษตร ทฤษฎใีหม่  ตําแหน่ง  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั..... 

              โทรศพัท ์0-1234-5678 

              โทรสาร   0-1234-5678 

        2. นางสาวพอเพยีง เศรษฐกจิ  ตําแหน่ง เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 7 

              โทรศพัท ์0-1234-5678 

              โทรสาร   0-1234-5678 

 

ส่วนท่ี 4  ค่าใช้จ่าย 

 ระบุวงเงนิประมาณการทัง้หมดของโครงการพรอ้มทัง้แหล่งเงนิ 

ตวัอยา่ง  4. ค่าใชจ้า่ย  

      4.1 วงเงนิรวมทัง้สิน้  108,000   บาท (หน่ึงแสนแปดพนับาทถว้น) 

 



      4.2 แหล่งเงนิ 

       เงนิงบประมาณประจาํปี 2551  เงนิทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณประจาํปี ..... 

       เงนิรายได ้    เงนิช่วยเหลอื    เงนินอกงบประมาณ     อื่นๆ............ 

 

ส่วนท่ี 5  การจดัหา 

 ระบุว่าการจดัหาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ใด หากเป็นไปตามนโยบายใหร้ะบุว่าเป็นไปตาม

นโยบายรฐับาลหรอืนโยบายหน่วยงานในเรือ่งใด 

ตวัอยา่ง  5. การจดัหา 

   ตามแผนแม่บท   ตามนโยบาย    รฐับาล เรือ่ง .................... 

   ทดแทนของเดมิ         หน่วยงาน เรือ่ง................ 

    

ส่วนท่ี 6  การรบัรองโครงการว่าตรงตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของหน่วยงาน 

 ผูอ้ํานวยการศูนยส์ารสนเทศลงนามรบัรองว่าโครงการทีเ่สนอขอความเหน็ชอบตรงตามแผน

แมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน โดยระบุยทุธศาสตรห์รอืแผนงานที่

สอดคลอ้ง 

 

ส่วนท่ี 7  เหตุผล ความจาํเป็นท่ีต้องจดัหาอปุกรณ์ในครัง้น้ี 

 ใหแ้สดงปัญหาและอุปสรรคของระบบงานปัจจุบนั ทีท่ําใหจ้าํเป็นตอ้งจดัหาระบบคอมพวิเตอร์

ใหม ่ชีช้ดัใหเ้หน็ว่าถา้ดําเนินการแลว้จะมผีลกระทบทางบวกอยา่งไร ถา้ไมด่ําเนินการจะเกดิความ

เสยีหายแก่หน่วยงานอย่างไร  

 

ส่วนท่ี 8  รายละเอียดของอปุกรณ์คอมพิวเตอรท่ี์ขอจดัหา 

 ระบุชื่ออุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ จาํนวน ราคาต่อหน่วยของแต่

ละรายการ พรอ้มทัง้หน่วยงานระดบักองทีจ่ะนําอุปกรณ์ไปตดิตัง้ หากเป็นการพฒันาระบบใหแ้นบ 

TOR ของระบบมาดว้ย 

ตวัอยา่ง    8. รายละเอยีดของอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีข่อจดัหา 
 

รายละเอียด หน่วย ราคาต่อ

หน่วย/ชุด 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

สถาน

ท่ีตัง้

อปุกร

ณ์ 

รายการ จาํนวน 

1. เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย

สาํหรบังานประมวลผลแบบที ่1  

 

2 ชุด 36,500 73,000  



รายละเอียด หน่วย ราคาต่อ

หน่วย/ชุด 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

สถาน

ท่ีตัง้

อปุกร

ณ์ 

รายการ จาํนวน 

 

2. เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอรส์ ีแบบ 

Network  

3. โปรแกรม Edit ภาพถ่าย 

4. นําเขา้ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

1 

 

1 

10,000 

ชุด 

 

ชุด 

เรือ่ง 

35,000 

 

100,000 

1,000,000 

     35,000 

 

   100,000 

 1,000,000 

 

 รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  1,208,000  
 

ส่วนท่ี 9  ระบบหรืออปุกรณ์คอมพิวเตอรท่ี์มีอยู่ปัจจบุนัของหน่วยงานท่ีติดตัง้ ตามข้อ 8 

 ระบุรายการอุปกรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัอุปกรณ์ทีจ่ะจดัหาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัของหน่วยงาน 

(รายการอุปกรณ์ทีจ่ะจดัหาทีม่อียูเ่ดมิ และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตอ้งใชง้านรว่มกบัอุปกรณ์ทีจ่ะจดัหา

ทีม่อียูเ่ดมิ) พรอ้มทัง้ระบุจาํนวน และอายกุารใชง้านของอุปกรณ์นัน้ๆ  

ตวัอยา่ง   ระบบหรอือุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีม่อียูปั่จจุบนัของหน่วยงานทีต่ดิตัง้ ตามขอ้ 8 

 

หน่วยงาน รายการอปุกรณ์ จาํนวน อายกุารใช้

งาน (ปี) 

สาํนกับรหิารยทุธศาสตร ์ 1. เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย 12 ชุด 3  

2. เครือ่งพมิพช์นิดเลเซอรข์าว

ดาํ ความเรว็ไมเ่กนิ 12 หน้า/

นาท ี 

 2 เครือ่ง 3 

 

ส่วนท่ี 10 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ระบุประโยชน์ทีห่น่วยงานคาดว่าจะไดร้บัและประโยชน์ทีค่าดว่าประชาชนจะไดร้บัเมือ่นํา

อุปกรณ์ทีจ่ะจดัหามาใชง้าน 
 

ตวัอยา่ง   10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 

         10.1 ประโยชน์ต่อองคก์ร  

       สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รหิาร  ช่วยใหก้ารตดิต่อประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานสะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

          10.2 ประโยชน์ต่อประชาชน 

        สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน และหน่วยงานภายใน-นอก

ทีม่าขอรบับรกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึ  รวดเรว็  และมปีระสทิธภิาพ 



 

ส่วนท่ี 11 บคุลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอรท่ี์มีอยู่ปัจจบุนัของหน่วยงาน ท่ีเสนอขอโครงการ ตาม

ข้อ 3.1  

 ใหแ้สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบับุคลากรผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามสามารถในการใชง้านคอมพวิเตอร ์

และบุคลากรทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชง้านคอมพวิเตอรใ์นปัจจบุนัของหน่วยงานระดบักอง โดยแสดง

จาํนวน แยกตามประเภทของตําแหน่งตามตาราง 

ตวัอยา่ง     บุคลากรผูใ้ชง้านคอมพวิเตอรใ์นปัจจบุนัของหน่วยงานทีเ่สนอขอโครงการ ตามขอ้ 3.1 
 

ตาํแหน่ง จาํนวน (คน) 

นกัคอมพวิเตอร ์(เช่น นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์เจา้หน้าทีร่ะบบงาน

คอมพวิเตอร ์ฯลฯ) 

2 

นกัวชิาการ (เช่น นกัวชิาการสถติ ินกัวชิาการประมง นักวชิาการ

มาตรฐาน ฯลฯ) 

- 

เจา้หน้าที/่เจา้พนกังาน (เช่น  เจา้หน้าทีธุ่รการ เจา้หน้าทีบ่รหิารงาน

การเกษตร เจา้พนกังานพสัดุ ฯลฯ) 

14 

รวมทัง้ส้ิน 16 

 

ส่วนท่ี 12 ผู้รายงาน 

 ลงนามโดยผูอ้ํานวยการของหน่วยงานระดบักองเจา้ของโครงการ 

 

ส่วนท่ี 13 ผู้รบัรองรายงาน 

 ลงนามโดย CIO ประจาํหน่วยงาน 
 


