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คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในหมวด 6 : 
การจัดการกระบวนการ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณางบประมาณโครงการ
ด้านไอซีที ได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตั้งแตก่ารรับโครงการ การพิจารณาโครงการ ของหน่วยงานราชการในสังกัด รวมถึงการจัดทำผลการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการแจ้งหน่วยงานให้ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
ภาครัฐ ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน พิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ในการพิจารณากลั่นกรองการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด ให้มีการบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  

1.2 เพื่อพิจารณาโครงการด้านไอซีทีของส่วนราชการในสังกัด ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านไอซีทีของกระทรวงคมนาคม 
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านไอซีทีของส่วนราชการในสังกัด  

1.3 เพื่อพิจารณาโครงการด้านไอซีทีให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือตามหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

1.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด 
1.5 เพื ่อสนับสนุนให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินการโครงการด้านไอซีทีและเบิกจ่าย

งบประมาณได้ทันตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

2. ขอบเขต 
คู ่มือการปฏิบัติงานนี ้ครอบคลุมขั ้นตอนการกำหนดนโยบายและกรอบระยะเวลาการพิจารณา

งบประมาณโครงการด้านไอซีทีของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนขั้นตอนการการรับงาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด การพิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด การจัดทำผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม 
และการรายงานให้ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งการรายงานผล
การดำเนินงานให้ผู้บริการและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวง
คมนาคม 

 
3. คำจำกัดความ 

3.1 ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล 
ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอ่ืน ๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ร่วมกัน 

3.2 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาผประยุกต์ในการ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร 
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3.3 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างมีระบบ จนได้สิ ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างหรือ
จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ทั้งนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล  
และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร  
คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และดาวเทียม 

3.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล
และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและ
การนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) 
ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และ ระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร
ข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย 

3.6 ส่วนราชการในสังกัด หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก 
กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
และกรมการขนส่งทางราง 

3.7 ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) หมายถึง ผู ้ที ่มี
คุณสมบัติเป็น ข้าราชการระดับสูง (ระดับ 9 สำหรับกรม และระดับ 10 สำหรับกระทรวง) ดำรงตำแหน่ง
บริหารในระดับรองอธิบดี และรองปลัดกระทรวง โดยอาจมาจากสายงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือสายงานบริหาร 
ควรมีประสบการณ์ในการบริหารหรือตรวจรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานระดับกรมไม่ต่ำกว่า 
5 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากหน่วยงานยังไม่มีผู้มี
คุณสมบัติตามนี้ ก็ให้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง โดยถูกแต่งตั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในด้านนโยบายและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าในการลงทุน ลดความซ้ำซ้อน โดย CIO จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบการนำนโยบายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติไปดำเนินการปฏิบัติใน
กระทรวง/กรม อาทิ การกำหนดให้ข้าราชการมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมการใช้เทคโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงานของรัฐ การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เป็นต้น 

2) รับผิดชอบในการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด และประสานงานใน
การรวมแผนของแต่ละหน่วยงานให้เป็นแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง/ทบวง/กรม 

3) รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานและเสนอแนะโครงการใหม่เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร/บริการของหน่วยงาน 

4) ประสานงานกับ CIO ของกรมและกระทรวงอื่น ๆ ในการทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกับกรม และ/หรือกระทรวงอ่ืน ๆ  

5) ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด และแสดงผลเป็นตัวชี้วัดที่จัดเจน 

6) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานแก่ประชาชน 
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7) ร่วมเป็นกรรมการในโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกระทรวง/กรม (ในกรณีที่มี
ความจำเป็น) เพ่ือให้แต่ละกระทรวง/กรมมีบุคคลที่สามารถติดตามประสานงานโครงการกันได้ 

3.8 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม (คณะกรรมการบริหารฯ) 
หมายถึง คณะกรรมชุดหนึ่งที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 โดยให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ซึ่งมีผลให้ส่วนราชการในสังกัดคมนาคม ที่มีงาน/
แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อน CIO ประจำกระทรวงลงนามกำกับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ 
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
1) ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ 

หรือ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับมอบหมาย  
2) CIO ประจำกระทรวง รองประธานกรรมการ 
3) CIO ประจำกรมเจ้าท่า กรรมการ 
4) CIO ประจำกรมการขนส่งทางบก กรรมการ 
5) CIO ประจำกรมท่าอากาศยาน กรรมการ 
6) CIO ประจำกรมทางหลวง กรรมการ 
7) CIO ประจำกรมทางหลวงชนบท กรรมการ 
8) CIO ประจำสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ 
9) CIO ประจำกรมการขนส่งทางราง กรรมการ 
10) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
11) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

  อำนาจหน้าที่ 
1) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการงาน/แผนงาน/โครงการ ด้านไอซีที ของ

หน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 
2) บูรณาการงาน/แผนงาน/โครงการ ด้านไอซีที ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อไม่ให้เกิดความ

ซ้ำซ้อน และมีการร่วมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะ

กรรมการบริหารฯ มอบหมาย 
5) รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ เป็นระยะ ๆ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริหารฯ  

1) ปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ 
2) CIO ประจำกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ 
3) CIO ประจำกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรมการขนส่งทางราง ปฏิบัต ิหน้าที ่ในฐานะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารฯ 

4) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ 

5) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารฯ 

4.2 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1) รับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด 
2) พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของ คค. ของหน่วยงาน/แผนแม่บทไอซีที
ของหน่วยงาน /แผนอ่ืนของหน่วยงาน / นโยบายประเทศ 

(2) ความซ้ำซ้อนเทียบกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 
(3) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
(4) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(5) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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5. Work Flow กระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที 
ข้อกำหนดที่สำคัญ : โครงการด้านไอซีทีได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีทีของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงคมนาคม 
 

ขั้นตอนการทำงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

    

กำหนดนโยบาย/ปฏิทินงาน
ประจำปีงบประมาณ 

 1 วัน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

รับงาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการในสังกัด 

 1 ชั่วโมง ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

พ ิ จารณา  งาน/แผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการใน
สังกัด  
 

                   
                                    

21 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 
 

จัดทำวาระการประชุม และ
ประสานคณะกรรมการฯ 
พร้อมเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ
กำหนดวันประชุม 

 2 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ฯ เพ่ือพิจารณาพิจารณางาน/
แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการใน
สังกัด  

 2 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

 
 
 

   

 

จัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ 

จัดทำวาระและเอกสารประกอบการประชุม
เสนอประธาน 

รับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสงักัด 

ส่งกลับหน่วยงาน 1 

พิจารณา 

พิจารณา 
งาน/แผนงาน/                   

โครงการฯ ในเบื้องต้น 
 

เริ่มต้น 

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

กำหนดนโยบาย/ปฏิทินงานประจำปี
งบประมาณพร้อมแจ้งส่วนราชการในสังกัด 
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ขั้นตอนการทำงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

    

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า ร ฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบงาน/
แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพ ิวเตอร ์ของหน ่วยงาน
ราชการในสังกัด 

                       
                                  

3 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหารฯ 

จัดทำรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 
 

 7 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

นำเสนอ CIO ประจำกระทรวง 
เพ ื ่ อพ ิจารณาลงนามกำกับ
เอกสารผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารฯ 

 
 
  

3 ชั่วโมง CIO ประจำ  
กระทรวงคมนาคม 

แจ้งผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารฯ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการให้
ทราบ 
 

 1 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

รายงานสรุปผลการพิจารณา
โครงการประจำปีให้ผู ้บริการ
และกระทรวงดิจิทัลฯ 
 

 5 วัน กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ 

    

 
หมายเหตุ 

1. ส่งกลับหน่วยงาน 1 คือ พิจารณาแล้ว ไม่ใช้โครงการด้านไอซีที 
2. ส่งกลับหน่วยงาน 2 คือ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่จัดส่งยังไม่เหมาะสมให้ไป

ทบทวน หรือไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ 
2.1 กรณี ทบบทวน หน่วยงานจัดทำรายละเอียดของโครงการและดำเนินการตามข้ันตอน 
2.2 กรณี ไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ 

 
 
 
 

CIO ประจำกระทรวงลงนาม 

จัดทำรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารฯ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
คณะกรรมการบรหิารฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

สิ้นสุด 

 

ประมวลผลข้อมูลและเสนอผู้บริหาร 

ส่งกลับ
หน่วยงาน 2 

พิจารณา 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ในการดำเนินงานด้านงบประมาณด้านไอซีทีของหน่วยงาน ได้มีการกำหนดนโยบายและกรอบระยะเวลา

การดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณด้านไอซีที เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด  ทั้งนี้ 
สำหรับการพิจารณางบประมาณด้านไอซีท ีมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับงาน/แผนงาน/
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด ที่เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

6.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการ ดังนี้  
1) พิจารณารายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

(1) คำขอโครงการด้านไอซีที โดยมี CIO ประจำหน่วยงานลงนามให้ความเห็นชอบ  
(2) ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงาน 
(3) ตารางอ้างอิงที่มาของราคาในรายการที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง 

2) พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาแม่บทไอซีทีของ กระทรวงคมนาคม / 

แผนแม่บทไอซีทีของหน่วยงาน / แผนอื่นของหน่วยงาน / นโยบายประเทศ 
(2) ความซ้ำซ้อนเทียบกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 
(3) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
(4) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(5) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข จะดำเนินการประสานให้หน่วยงานแก้ไข และจัดส่งให้กลุ่ม
นโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาอีกครั้ง 

3) จัดทำผลสรุปการพิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัดเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มสรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ 

6.3 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด ก่อนเสนอ CIO ประจำกระทรวงคมนาคม  

6.4 CIO ประจำกระทรวงคมนาคม พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการในสังกัด ก่อนเสนอปลัดกระทรวงคมนาคม 

6.5 ปลัดกระทรวงคมนาคม พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัด ก่อนนัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

6.6 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพ่ือพิจารณาพิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด 

6.7 คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด  

6.8 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ดังกล่าว 
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6.9 ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานการประชุมพร้อมแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ  

6.10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร จัดทำผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ งาน/
แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนเสนอให้ CIO ประจำกระทรวงลง
นามกำกับท้ายเอกสารผลการพิจารณาดังกล่าว  ตามแบบ “ผลการพิจารณาโครงการด้านไอซีที  โดย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม”  

6.11 CIO ประจำกระทรวงคมนาคม พิจารณาลงนามกำกับท้ายเอกสารผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ 

6.12 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งหน่วยงานให้
ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 
ลำดับ ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

(Work Flow) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

1      

2  1 วัน ทำหนังสือแจ้ง
นโยบาย/ปฏิทินให้
ส่วนราชการใน
สังกัดปฏิบตั ิ

นโยบายและ
ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

3  1 วัน รับงาน/แผนงาน/
โครงการจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัด 

ศทส. รับงาน/
แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการใน
สังกัดได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบฟอร์ม 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

4                    
                                    

21 
วัน 

พ ิจารณา  งาน/
แผนงาน/โครงการ
จ ั ด ห า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของ
ส ่ วนราชการ ใน
สังกัด  
 

งาน/แผนงาน/
โครงการจดัหา
ระบคอมพิวเตอร์
ของส่วนนราชการ
ในสังกัดไดร้ับการ
เสนอเข้าประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ  

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 
 

5  2 วัน จัดทำวาระการ
ประชุม และ
ประสานคณะ
กรรมการฯ พร้อม
เสนอประธาน
คณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อ
กำหนดวันประชุม 

ประธาน
คณะกรรมการรับ
เป็นประธานพร้อม
กำหนดวันประชุม 

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

  
 
 
 
 
 
 

    

รับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสงักัด 

ส่งกลับ
หน่วยงาน 1 
พิจารณา 

 เริ่มต้น 

จัดทำวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมเสนอประธาน 

พิจารณา 
งาน/แผนงาน/                   

โครงการฯ ในเบื้องต้น 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

กำหนดนโยบาย/ปฏิทินงานประจำปี
งบประมาณพร้อมแจ้งส่วนราชการในสังกัด 
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ลำดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

(Work Flow) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

  
 
 

    

6  2 วัน จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อ
พิจารณาพิจารณา
งาน/แผนงาน/
โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการใน
สังกัด  

จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ ไดต้ามที่
กำหนด 

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

7                        
                                  

4 
ช่ัวโมง 

คณะกรรมการบริหาร
ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบงาน/
แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ 
ส่วนราชการในสังกัด 

งาน/แผนงาน/
โครงการจดัหา
ระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
ส่วนราชการใน
สังกัด ทีไ่ดร้ับ
ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ
บริหารฯ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบรหิารฯ 

8  7 วัน จัดทำรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ 
 

รายงานการ
ประชุม ไม่ไดร้ับ
การขอแก้ไข 
ในสาระสำคัญ 

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

9  
 
  

4 
ช่ัวโมง 

นำเสนอ CIO 
ประจำกระทรวง 
เพื่อพิจารณาลง
นามกำกับเอกสาร
ผลการพิจารณา
ของคณะ
กรรมการบริหารฯ 

งาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการใน
สังกัดได้รับการลงนาม
กำกับเอกสารผลการ
พิจารณา ครบถ้วน 

CIO ประจำ  
กระทรวงคมนาคม 

      

CIO ประจำกระทรวงลงนาม 

จัดทำรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารฯ 

จัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการบรหิารฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ส่งกลับ
หน่วยงาน 2 

พิจารณา 
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ลำดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

(Work Flow) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

      

10  1 วัน แจ้งผลการ 
พิจารณาของ 
คณะกรรมการ
บริหารฯ 
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการให้ทราบ 

หน่วยงานได้
รับทราบผลการ
พิจารณาของ 
คณะกรรมการ
บริหารฯ  
ภายใน 1 วัน 

ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารฯ 
(กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ) 

11  5 วัน 
 
 
 
 

รายงานสร ุปผล
ก า ร พ ิ จ า ร ณ า
โครงการประจำปี
ให ้ผ ู ้ บร ิการและ
กระทรวงดิจิทัลฯ 

กระทรวงดิจิทลัฯ 
ได้รับทราบผลการ
ดำเนินงาน
โครงการด้านไอซี
ทีของกระทรวง
คมนาคม 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

      

 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

8.1 ในไตรมาสแรกของแต่ละปีงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

1) เร่งพิจารณาจัดเตรียมงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะของบประมาณ
ประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณ  

2) ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในระหว่างปีงบประมาณ ด้วยเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เง ินกู ้ เง ินรายได้ เง ินช่วยเหลือ เง ินกองทุน ฯลฯ)  
ให้ส่วนราชการพิจารณารวบรวมและจัดทำสรุปคำขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่งขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารฯ เป็นรายไตรมาส 

3) ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐของส่วนราชการที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
จะต้องส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2554 ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เพ่ือทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกลั่นกรอง และ
บูรณาการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและมีวงเงินงบประมาณในการจัดหา
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป 

แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

 สิ้นสุด 

ประมวลผลและเสนอผู้บรหิาร 
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4) ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามงาน/แผนงาน/โครงการ  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทราบในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

8.2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในแต่ละไตรมาส ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  
จะประสานส่วนราชการในสังกัดที่ประสงค์จะเสนอแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดทำและส่ง
รายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดวันประชุม
ต่อไป 

8.3 สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านไอซีที ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะมีหนังสือถึงหน่วยงานให้สรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านไอซีที
ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินงาน (ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณประจำปี และเงินนอกงบประมาณ) ก่อนประมวลผลการดำเนินงาน
และจัดส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 

9.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม 
9.3 หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท 

 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 

10.1 คำขอโครงการด้านไอซีที 
10.2 ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงาน 
10.3 ตารางอ้างอิงที่มาของราคาในรายการที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง 
10.4 ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงานในสังกัด 
10.5 ตารางผลการพิจารณาโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ 
10.6 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการด้านไอซีที 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  
กฎระเบียบ/คำสั่ง 

 
  



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1.1  
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

  



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1.2 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์
ของกระทรวงคมนาคม 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 
 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 1.3 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1.4 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงคมนาคม 
  



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 



ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คำสั่ง 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2.1  
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คำขอโครงการด้านไอซีที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2.2 
แบบฟอร์ม 

ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2.3 
แบบฟอร์ม 

ตารางอ้างอิงที่มีราคา 
ในรายการทีไ่ม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง 

  



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 2.4 

แบบฟอร์ม 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2.5 
แบบฟอร์ม 

ผลการพิจารณาโครงการด้านไอซ ี
ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 2.5 
แบบฟอร์ม 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการด้านไอซีท ี
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3  
รายชื่อผู้จัดทำ 

 
 
 
 



ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดทำ 
 

รายช่ือผู้จัดทำ 

 

กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. นางอาภรณ์  ขวัญสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 

๒. นางสาวสรัลพร  สุคนธ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

๓. นายวีรวัฒน์  จีนอนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

๔. นายสันติสุข  แสง โชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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