หน้า : 1/6
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ....../๒๕๖.....
ก. ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ:
ตาแหน่ง:
๒.๓ DCIO
ชื่อ:
ตาแหน่ง:
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ:
ตาแหน่ง:
๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ......
๓.๑ งบประมาณรวม
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
๓.๓ อานาจการอนุมัตโิ ครงการ
๓.๔ แหล่งเงิน

โทร:
e-mail:
โทร:
e-mail:
โทร:
e-mail:

(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
 คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)  หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
 งบประมาณประจาปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

๔. วิธีการจัดหา
 จัดซื้อ
 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๕. ลักษณะโครงการ
๕.๑  พัฒนาระบบ

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)

 การจ้าง
 การแลกเปลี่ยน

 การจ้างที่ปรึกษา
 การเช่า

 มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผูป้ ระกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ....../๒๕๖.....

๕.๓  จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / โปรแกรม
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 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)
 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผลิตภัณฑ์ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีใบเสนอราคาจานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการที่.............)
 มีเหตุผลประกอบในข้อ ๑๒. (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ)

๖. การจัดหา
๖.๑  ขยายระบบเดิม / ต่อเนือ่ ง
 จัดหาใหม่
๖.๒  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน  โครงการตามแนวพระราชดาริ
 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด  โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ปกท.ทส.
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................
๖.๓  Cloud
 Big Data
 Data Center
 ทดแทนของเดิม
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
 งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
๗.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................................................
โปรดระบุชื่อแผนและยุทธศาสตร์หรือประเด็นที่
.......................................................................................................................................................................................................................
สอดคล้อง
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
๗.๒ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท
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ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ....../๒๕๖.....

.......................................................................................................................................................................................................................
โปรดระบุชื่อแผนและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
๗.๓ แผนของกระทรวงหรือแผนของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................................................
โปรดระบุชื่อแผนและยุทธศาสตร์
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
๘. รายการที่จะจัดหาในโครงการ
รายการ
โปรดระบุรายการและวงเงินที่อนุกรรมการฯ ต้อง
พิจารณา กรณีที่รายการจัดหาบางรายการไม่ใช่
รายการจัดหาที่เกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์

SPEC
DE DEPT

จานวน

ราคาต่อหน่วย

รวม

* หมายเหตุ : ในรายการที่จัดหาให้ใช้เครื่องหมาย / ระบุใน SPEC ที่กาหนด
(DE:กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกาหนดเอง)
๙. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
รายการ

จานวน

ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง

๑๐.ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ของหน่วยงานตามข้อ ๙.)
รายการ
สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน

๑๑. ผังโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและ/หรือแผนผังโครงการตามข้อ ๑. (ถ้ามี)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ....../๒๕๖.....
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๑2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดหาครั้งนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

๑๓. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

๑๔. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

จานวน (คน)

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ....../๒๕๖.....

หน้า : 5/6
แบบ: ICT-MGNT๐๑-F๐๒
งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท

๑๕. บุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ (ตามข้อ ๑.)
ด้าน / สาขา

จานวน (คน)

รวม

ข. การลงนามรับรองโครงการ
๑. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
หน่วยงาน ..............................................................................

๒. ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงาน ..............................................................................

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม / รัฐวิสาหกิจ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
** เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ....../๒๕๖.....
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ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
หน่วยงาน ..............................................................................
๔. ผู้รับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกากับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกากับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ .................................
ลงชื่อ .....................................................................................
( ............................................................................................. )
ตาแหน่ง ................................................................................
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

