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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในหมวด 6 : 
การจัดการกระบวนการ ซึ่งกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้พิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที ได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับโครงการ การพิจารณาโครงการ ของหน่วยงานราชการในสังกัด 
รวมถึงการจัดท าผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการแจ้งหน่วยงานให้ทราบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการในสังกัดเกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน พิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ในการกลั่นกรอง
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด ให้มีการบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

1.2 เพื่อพิจารณาโครงการด้านไอซีทีของ หน่วยงานราชการในสังกัด ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทไอซีทีของ คค. / แผนแม่บทไอซีทีของหน่วยงาน / แผนอื่นของหน่วยงาน / นโยบายประเทศ 

1.3 เพ่ือพิจารณาโครงการด้านไอซีทีให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือตามหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

1.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด 
1.5 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานราชการในสังกัดสามารถด าเนินการโครงการด้านไอซีทีและเบิกจ่าย

งบประมาณได้ทันตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีทีตั้งแต่ การรับงาน/

แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด  การพิจารณางาน/แผนงาน/
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด การจัดท าผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
งาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ 
กระทรวงคมนาคม และการแจ้งหน่วยงานให้ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ 

 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จ าาเป็นต้องใช้ร่วมกัน 

3.2 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง  ๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร 

3.3 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการน าข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างหรือ
จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ทั้งนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
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และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล  
และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร  
คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และดาวเทียม 

3.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล
และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและ
การน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) 
ส่วนค าสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และ ระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร
ข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย 

3.6 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) หมายถึง ผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็น ข้าราชการระดับสูง (ระดับ 9 ส าหรับกรม และระดับ 10 ส าหรับกระทรวง) ด ารงต าแหน่ง
บริหารในระดับรองอธิบดี และรองปลัดกระทรวง โดยอาจมาจากสายงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือสายงาน
บริหาร ควรมีประสบการณ์ในการบริหารหรือตรวจรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานระดับกรม
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี หากหน่วยงาน
ยังไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามนี้ ก็ให้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง โดยถูกแต่งตั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในด้านนโยบายและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุน ลดความซ้ าซ้อน โดย CIO จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบการน านโยบายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติไปด าเนินการปฏิบัติใน
กระทรวง/กรม อาทิ การก าหนดให้ข้าราชการมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมการใช้เทคโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงานของรัฐ การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เป็นต้น 

2) รับผิดชอบในการจัดท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด และประสานงานใน
การรวมแผนของแต่ละหน่วยงานให้เป็นแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง/ทบวง/กรม 

3) รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานและเสนอแนะโครงการใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร/บริการของหน่วยงาน 

4) ประสานงานกับ CIO ของกรมและกระทรวงอ่ืน ๆ ในการท าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกับกรม และ/หรือกระทรวงอ่ืน ๆ  

5) ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในสังกัด และแสดงผลเป็นตัวชี้วัดที่จัดเจน 

6) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานแก่ประชาชน 
7) ร่วมเป็นกรรมการในโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกระทรวง/กรม (ในกรณีที่มี

ความจ าเป็น) เพ่ือให้แต่ละกระทรวง/กรมมีบุคคลที่สามารถติดตามประสานงานโครงการกันได้ 
3.7 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ กระทรวงคมนาคม (คณะกรรมการบริหารฯ) 

หมายถึง คณะกรรมชุดหนึ่งที่แต่งตั้งขึ้น เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 โดยให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ซึ่งมีผลให้ส่วนราชการในสังกัดคมนาคม ที่มีงาน/
แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อน CIO ประจ ากระทรวงลงนามก ากับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ 
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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องค์ประกอบ 
1) ปลัดกระทรวงคมนาคม     ประธานกรรมการ 

หรือ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับมอบหมาย  
2) CIO ประจ ากระทรวง     รองประธานกรรมการ 
3) CIO ประจ ากรมเจ้าท่า     กรรมการ 
4) CIO ประจ ากรมการขนส่งทางบก   กรรมการ 
5) CIO ประจ ากรมท่าอากาศยาน    กรรมการ 
6) CIO ประจ ากรมทางหลวง    กรรมการ 
7) CIO ประจ ากรมทางหลวงชนบท    กรรมการ 
8) CIO ประจ าส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
10) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส างานปลัดกระทรวงคมนาคม 

  อ านาจหน้าที่ 
1) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการงาน/แผนงาน/โครงการ ด้านไอซีที 

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

ซ้ าซ้อน และมีการร่วมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่ตามที่คณะ

กรรมการบริหารฯ มอบหมาย 
5) รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ เป็นระยะ ๆ 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วย 
1) ปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ 
2) CIO ประจ ากระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ 
3) CIO ประจ ากรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท และส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการบริหารฯ 
4) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผศท.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ 
5) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ 
 
 



 4  
 

4.2 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นส.ศทส.) 
1) รับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด 
2) พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด 

ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของ คค. / แผนแม่บทไอซีทีของหน่วยงาน / แผน

อ่ืนของหน่วยงาน / นโยบายประเทศ 
(2) ความซ้ าซ้อนเทียบกับโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว 
(3) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
(4) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 
(5) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
5. Work Flow กระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีที 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : โครงการด้านไอซีทีได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการพิจารณางบประมาณโครงการด้านไอซีทีของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงคมนาคม 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

รับงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ 
ในสังกัด 

  
                รับงาน/แผนงาน/โครงการ 
                จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 
                 หน่วยงานราชการในสังกัด  
   
       
       ส่งกลับหน่วยงาน 
            พิจารณา 
   

5 นาที กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(นส. ศทส.) 

พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัด  
 
 
 

 
   No 
                  พิจารณางาน/แผนงาน/ 
                   โครงการฯ ในเบื้องต้น 
 
                                    Yes 

21 วัน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
พิจารณาพิจารณางาน/แผนงาน/
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการในสังกัด 
 

 1 วัน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ
จั ด ห า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง
หน่วยงานราชการในสังกัด 
 
 
 

                       
 ไม่เห็นชอบ               
                  คณะกรรมการบริหารฯ 
                พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                    แผนงาน/โครงการ 
                                     
                                 เห็นชอบ 

3 ช่ัวโมง คณะกรรมการบรหิารฯ 

จัดท ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
 
 

 7 วัน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

น า เ ส น อ  CIO ป ร ะ จ า  ค ค .  เ พื่ อ
พิจารณาลงนามก ากับเอกสารผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ  
 
 

 3 ช่ัวโมง CIO ประจ า  
กระทรวงคมนาคม 
(CIO ประจ า คค.) 

จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานให้ทราบ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ 
 
 
 
 

 

 30 นาที ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

CIO ประจ า คค. 
ลงนาม 

แจ้งหน่วยงานให้ทราบ
ผลการพิจารณา 

จัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ 

จัดท ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารฯ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับงาน/

แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานราชการในสังกัดที่เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

1) ค าขอโครงการด้านไอซีที โดยมี CIO ประจ าหน่วยงานลงนามให้ความเห็นชอบ  
2) ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงาน 
3) ตารางอ้างอิงที่มาของราคาในรายการที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง 

6.2 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการ ดังนี้  
1) พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของ กระทรวงคมนาคม / แผนแม่บทไอซีทีของ
หน่วยงาน / แผนอื่นของหน่วยงาน / นโยบายประเทศ 

(2) ความซ้ าซ้อนเทียบกับโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว 
(3) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
(4) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(5) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ต้องประสานให้หน่วยงานแก้ไขก่อน เพ่ือให้กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาอีกครั้ง 

2) จัดท าผลสรุปการพิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัดเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มสรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ เบื้องต้น 

6.3 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณางาน/แผนงาน/โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด ก่อนเสนอ CIO ประจ ากระทรวงคมนาคม  

6.4 CIO ประจ ากระทรวงคมนาคม 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
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการในสังกัด  

6.8 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว 

6.9 คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ 
6.10 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าผลการพิจารณาให้

ความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนเสนอให้ CIO ประจ ากระทรวง
ลงนามก ากับท้ายเอกสารผลการพิจารณาดังกล่าว ตามแบบฟอร์มสรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ  

6.11 CIO ประจ ากระทรวงคมนาคม พิจารณาลงนามก ากับท้ายเอกสารผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ 

6.12 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งหน่วยงานให้
ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

1.   
                 รับงาน/แผนงาน/โครงการ 
                จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 
                 หน่วยงานราชการในสังกัด  
   
       
       ส่งกลับหน่วยงาน 
            พิจารณา 
   

5 นาที รับงาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการ 
ในสังกัด 

นส.ศทส. รับงาน/
แผนงาน/โครงการ 
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการใน
สังกัดได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 

 กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(นส. ศทส.) 

2.  
   No 
                   พิจารณางาน/แผนงาน/ 
                    โครงการฯ ในเบื้องต้น 
 
                                     
                                     Yes 

21 วัน พิจารณางาน/แผนงาน/
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัด  
 
 
 

งาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานราชการ
ในสังกัดได้รับการเสนอ
เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

3.  1 วัน จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อพิจารณา
พิจารณางาน/แผนงาน/
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ราชการในสังกัด 

จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 
ได้ตามท่ีก าหนด 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

4.                        
 ไม่เห็นชอบ               
                   คณะกรรมการบริหารฯ 
                 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                    แผนงาน/โครงการ 
                                     
                                 เห็นชอบ 

3 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
งาน/แผนงาน/โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการในสังกัด 
 
 
 

งาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานราชการใน
สังกัดได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารฯ  
 

คณะกรรมการบริหารฯ 

5.  7 วัน จัดท ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
 
 

จัดท ารายงานการ
ประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

6.  3 ชั่วโมง น าเสนอ CIO ประจ า คค. เพื่อ
พิจารณาลงนามก ากับเอกสาร
ผลการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ  
 
 

งาน/แผนงาน/โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานราชการใน
สังกัดได้รับการลงนาม
ก ากับเอกสารผลการ
พิจารณา ครบถ้วน 

CIO ประจ า  
กระทรวงคมนาคม 
(CIO ประจ า คค.) 

7.  
 

30 นาที จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานให้
ทราบผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ 
 
 
 

หน่วยงานได้รับทราบผล
การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
(ศทส.) 

CIO ประจ า คค. 
ลงนาม 

แจ้งหน่วยงานให้ทราบผล
การพิจารณา 

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ 

จัดท ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 



 8  
 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
8.1 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม มหีนังสือแจ้งให้หน่วยงานราชในสังกัดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1) เร่งพิจารณาจัดเตรียมงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะของบประมาณประจ าปี 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งส านักงบประมาณเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ   
2) ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในระหว่างปีงบประมาณ ด้วยเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี

งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ เงินรายได้ เงินช่วยเหลือ เงินกองทุน ฯลฯ)  ให้ส่วนราชการพิจารณา
รวบรวมและจัดท าสรุปค าขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่งขอความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการบริหารฯ เป็นรายไตรมาส 

3) ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐของส่วนราชการที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะต้องส่งให้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกลั่นกรอง และบูรณาการ การจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและมีวงเงินงบประมาณในการจัดหาตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป 

4) ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามงาน/แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทราบในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

8.2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในแต่ละไตรมาส จะมีการประสานให้หน่วยงานราชการในสังกัด
ทราบ เพ่ือเร่งด าเนินการส่งงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2547 

9.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม 
9.3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท 

 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 

10.1 ค าขอโครงการด้านไอซีที 
10.2 ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงาน 
10.3 ตารางอ้างอิงที่มาของราคาในรายการที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง 
10.4 สรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ เบื้องต้น 
10.5 สรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรฐั 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรฐั 
ท่ีมีงบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท 
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ภาคผนวก 2 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ค าขอโครงการด้านไอซีที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
 
 

 
โลโก้หน่วยงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
(ฟอร์ม 1) 
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โครงการ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
............................................................   

(ชื่อ-นามสกุล)  ชื่อศูนย์ไอซีทีของหน่วยงาน 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  หน่วยงาน 

หน่วยงาน   .......เดือน  ป ี
   

 
โลโก้หน่วยงาน 
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๑.  โครงการ 
1.1 ชื่อโครงการ   ........................................................................................................... ................. 
1.2 ระดับบูรณาการ   ............................................................................................................................  
1.3 หน่วยงานที่ร่วม ................................................................................................................... ......... 
1.4 ระยะเวลา           ............................................................................................................................  
1.5 สถานภาพ           .................................................................................... ........................................ 
1.6 ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ยุทธศาสตร์ระดับกรม ที่สอดคล้อง

กับโครงการ  ได้แก่
............................................................................................................................. ..................................... 

  

๒.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒.๑  ชื่อส่วนราชการ : ....................................................................................................................... 
๒.๒  สถานที่ตั้ง : ....................................................................................................................... 
๒.๓  หัวหน้าส่วนราชการ : ....................................................................................................................... 
๒.๔  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ....................................................................................................................... 

 
๓.  หลักการและเหตุผล 

...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. .................. 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............. 
 
๔.  วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ประเภทโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๔.๑  วัตถุประสงค์ 
๑) ............................................................................................................................................................ 
๒) ............................................................................................................................................................ 
๓) ............................................................................................................................................................ 

 ๔.๒  เป้าหมายโครงการ  
๑) ............................................................................................................................................................ 
๒) ............................................................................................................................................................ 
๓) ............................................................................................................................................................ 

 ๔.๓  ประเภทโครงการ   
................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
   
 ๔.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

................................................................................................................................................ ................... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
๕.   ขอบเขตการด าเนินโครงการ   
 ............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
๖. ค่าใช้จ่าย 

๖.๑ วงเงินรวมทั้งสิ้น  .............................. (................................) 
๖.๒ แหล่งเงินงบประมาณ 
  เงินงบประมาณปี ..........     เงินนอกงบประมาณ  ระบุ................................................. 
  เงินงบเหลือจ่ายปี ..........    อ่ืน ๆ  ระบุ...................................................................... 

6.3 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. ...................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

7. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

7.1 วิธีการจัดหา 

 ซ้ือ  เช่า  บริจาค  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 

7.2 ประเภทการจัดหา 

 เพ่ิมเติม................................................................................................................................................. 

 ทดแทน................................................................................................................................................. 
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 บริจาค.................................................................................................................................................. 

 จ้างที่ปรึกษา/จ้างพัฒนาระบบ.............................................................................................................   

 
๘.  วิธีการได้มาของโครงการ 
  ........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
9.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 
 9.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 9.2 แผนการด าเนินงาน 

แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ 
  ........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๑๐.  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
11. สถานที่ตั้งอุปกรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงาน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 

๑๒. ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน    
..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
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๑๓.   การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอก 

 ...................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ตารางสรุปโครงการด้านไอซีทีของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน่วยงาน....................................................................
ราคาตอ่หน่วย

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

X =  X*Y

ตวัอยา่ง

1 - ให้ระบุชื่อโครงการ - ระบุรายการอุปกรณ์ที่ตามราคากลาง  ระบุเหตผุลในการจดัหา   เช่น

เช่น  โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 33,000 520 เคร่ือง 17,160,000 เหตผุล  ปัจจบุันกรมมเีคร่ืองคอมพิวเตอร์

- ให้ระบุวงเงินงบประมาณ  2.  เคร่ืองสแกนเนอร์ 110,000 12 เคร่ือง 1,320,000 1,500  เคร่ือง และสแกนเนอร์ จ านวน 

เช่น วงเงิน :  18,480,000.-  บาท 40 เคร่ือง ซ่ึงมอีายใุชง้าน เกนิกวา่  7  ปี
- ให้ระบุแหลง่งบประมาณ กรณีครุภัณฑ์มีคุณลกัษณะและราคามากกวา่กลาง ระบุยี่ห้อและรุ่น มอีปุกรณ์บางส่วนเกดิความเสียหาย

เช่น  แหลง่งบประมาณ : งบประมาณ ระบุเหตผุล  ความจ าเป็นที่ต้องจดัหาครุภัณฑ์มากกวา่ ครุภัณฑ์ ที่ใช้อ้างอิง หาอะไหล่ทดแทนได้ยากและไมส่ามารถ

ประจ าปี 2560 มาตรฐานกลางเชน่ เคร่ืองไมโครงคอมพิวเตอร์ประมวล เช่น  Inspiron One รองรับระบบงานในปัจจบุันและอนาคต

วตัถุประสงค์ ผลระดับสูง  Hard Disk  ความจไุมน่้อยกวา่ 2TB  2350 ได้อยา่งต่อเนื่อง และมปีระสิทธภิาพ

1.  เพื่อ.................................................................. เหตผุล  ที่ต้องใช ้Hard Disk  ความจไุมน่้อยกวา่ 2TB

............................................................................... เนื่องจากต้องมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูจากการส ารวจประจ าปี

...............................................................................

2. เพื่อ....................................................................

3. เพื่อ....................................................................
- ให้ระบุสถานที่ตดิตั้งอุปกรณ์

เช่น สถานที่ตดิตั้งอุปกรณ์ : ส านักมาตรฐานการบิน

(ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น)
- ให้ระบุระยะเวลาของโครงการ
เช่น  ระยะเวลา :  90 วนั

18,480,000

หมายเหต ุเมื่อเขียนข้อความในแต่ละแถวเกินคอลัมน์ ขอใหข้ึน้แถวใหม่ (ขอความกรุณาไม่ Wrap Text)

เหตผุล

เงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2560

คุณลกัษณะของ
อุปกรณ์ที่ใช้อ้างอิง

 จ านวนหน่วย ราคาตอ่หน่วย
 ที่ปรับลด

ตามหนังสอืที่...................................... ลงวนัที่........................................ จ านวน.......โครงการ

หมายเหตุ
Y

สรุปโครงการด้านไอซีท ีของหน่วยงานในสังกัด
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงคมนาคม

 
ล าดบั

ที่
      โครงการ รายการที่ขออนุมัติ

รวม



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ตารางอ้างอิงที่มาของราคาในรายการท่ีไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชือ่ ยี่หอ้/รุ่น  ราคาตอ่หน่วย 
ทีม่าของราคา เชน่ 
URL/website , 

ใบเสนอราคาของบรษัิท
ชือ่ ยี่หอ้/รุ่น  ราคาตอ่หน่วย 

ทีม่าของราคา เชน่ 
URL/website , 

ใบเสนอราคาของบรษัิท
ชือ่ ยี่หอ้/รุ่น  ราคาตอ่หน่วย 

ทีม่าของราคา เชน่ 
URL/website , 

ใบเสนอราคาของบรษัิท

หมายเหต ุทีม่าของราคาทีอ้่างอิงจาก Website ตา่งประเทศใหแ้สดงการคิดราคาใหด้ว้ย

หน่วยงาน.......................................................................
ชือ่โครงการ....................................................................

ล าดบั
ที่

รายการ

ยี่หอ้ 1/บรษัิทที ่1 ยี่หอ้ 2/บรษัิทที ่2 ยี่หอ้ 3/บรษัิทที ่3



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ เบ้ืองต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน่วยงาน....................................................................

ล าดบั
ที่

      โครงการ รายการที่ขออนุมัติ
ราคาตอ่หน่วย 

(รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม)

รวม
ราคาตอ่หน่วย

 ที่ปรับลด
คุณลกัษณะของ

อุปกรณ์ที่ใช้อ้างอิง
ความเห็นของ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
หมายเหตุ

1 โครงการ...................................................... 1. ................................................................... ระบุความเห็นของฝ่ายเลขานุการ * เป็นไปตามเกณฑ์

.................................................................... 2. ................................................................... เช่น เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ราคากลาง

วงเงิน : ......................... บาท 3. ................................................................... ในหลกัการเบื้องตน้ ** เป็นไปตามราคา

แหลง่งบประมาณ : .................................... 4. ................................................................... เหตผุล ................................................. ในท้องตลาด

วตัถุประสงค์ 5. ................................................................... ............................................................. *** ชี้แจงรายละเอยีด

1. เพื่อ........................................................ 6. ................................................................... ............................................................. เพิ่มเติม

................................................................... 7. ................................................................... ............................................................. **** เป็นรายการอื่น

................................................................... 8. ................................................................... ............................................................. ไมพ่ิจารณา

2. เพื่อ......................................................... 9. ................................................................... .............................................................

.................................................................... 10. ................................................................. .............................................................

.................................................................... 11. ................................................................. .............................................................

3. เพื่อ......................................................... 12. ................................................................. .............................................................

.................................................................... 13. ................................................................. .............................................................

.................................................................... 14. ................................................................. .............................................................

สถานที่ตดิตั้งอุปกรณ์ : ............................... 15. ................................................................. .............................................................

.................................................................... 16. ................................................................. .............................................................

ระยะเวลา : ........... วนั 17. .................................................................

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. ........

 จ านวนหน่วย

ตามหนังสอืที่...................................... ลงวนัที่........................................ จ านวน.......โครงการ

สรุปโครงการด้านไอซีท ีของหน่วยงานในสังกัด
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงคมนาคม



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปโครงการด้านไอซีทีของคณะกรรมการบริหารฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดบัที่       โครงกำร รำยกำรทีข่ออนุมตัิ
รำคำตอ่หน่วย 

(รวม
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม)

จ ำนวน หน่วย รวม
รำคำตอ่หน่วย

 ทีป่รับลด
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริหำรฯ

1 โครงกำร...................................................... 1. ................................................................... ระบคุวำมเหน็ของของคณะกรรมกำรบริหำรฯ

.................................................................... 2. ................................................................... เชน่ เหน็ชอบ/ไมเ่หน็ชอบ 

วงเงนิ : ......................... บำท 3. ................................................................... ในหลักกำรเบือ้งตน้

แหล่งงบประมำณ : .................................... 4. ................................................................... เหตผุล .................................................

วัตถุประสงค์ 5. ................................................................... .............................................................

1. เพือ่........................................................ 6. ................................................................... .............................................................

................................................................... 7. ................................................................... .............................................................

2. เพือ่......................................................... 8. ................................................................... .............................................................

.................................................................... 9. ................................................................... .............................................................

3. เพือ่......................................................... 10. ................................................................. .............................................................

.................................................................... 11. ................................................................. .............................................................
สถำนทีต่ดิตัง้อุปกรณ ์ : ............................... 12. ................................................................. .............................................................

.................................................................... 13. ................................................................. .............................................................
ระยะเวลำ : ........... วนั 14. ................................................................. .............................................................

.............................................................
รวมทัง้สิ้น

อนุมัติวงเงิน

โดย คณะกรรมกำรบริหำรและจดัหำระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนำคม

ตำมหนังสือที่...................................... ลงวันที่........................................ จ ำนวน.......โครงกำร

ผลกำรพิจำรณำโครงกำรดำ้นไอซีที เงินงบประมำณกลำงประจ ำปี พ.ศ. ........
ของ (ระบุหน่วยงำน) ........

ลงชื่อ .........................................................................
(……………………………………..)
รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

(หวัหน้ากลุ่มภารกจิ/ด้าน .....................................)
CIO ประจ ากระทรวงคมนาคม
  เดือน............. พ.ศ. ..........

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 

รายชื่อผู้จัดท า 

 

 
 
 



รายช่ือผู้จัดท า 

 
 

นางสาวสุธาทิพย์  คล้ายเหล็ง   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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