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๑.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางเดียวกันมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนดและเพ่ือควบคุมให้การจัดหา
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเป็นไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร์โดยได้รับการกลั่นกรอง       
ทั้งด้านนโยบายจากฝ่ายบริหารของกระทรวง และเป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ดิจิทัลเพ่ือใหส้ามารถยกระดับกระบวนการจัดท าไปจนถึงการขออนุมัติโครงการให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒.ขอบเขต 
 ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการจัดหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมประเภทโครงการที่มีการจัดซื้อ การจ้าง 

การจ้างที่ปรึกษา และการเช่า คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต์ ตลอดจน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง  (กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ก าหนดโดยครอบคลุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่คณะกรรมการ/คณะท างานที่ท า
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเห็นชอบ ทั้งนี้การอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวครอบคลุมการจัดหาที่ใช้เงินงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี หรือเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงินช่วยเหลือหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน
ทั้งนีจ้ะไม่พิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

๓.เอกสารอ้างอิง 
   ๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ” 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ (เอกสาร ๑๔ แผ่น) 
Website: https://www.mdes.go.th/service/29?page=2 
  ๓.๒  ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 443/2563 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและก ากับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”     
ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 (เอกสาร 2 แผ่น) 
  ๓.๓  ค าสั่งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและก ากับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และก ากับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 (เอกสาร 
2 แผ่น) 
  ๓.๔  ส านักงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณประจ าปี 
  ๓.๕  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทส. 

๔. เอกสารที่ใช ้
   ๔.๑ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าการจัดหาในวงเงินเกินกว่า ๕ ล้านบาทดู
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ศทส. สป.ทส. 
   ๔.๒ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าการจัดหาภายในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทดู
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ศทส. สป.ทส. 
   ๔.๓ “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์” และ“เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศใช้ครั้ง
ล่ าสุ ดก่ อนวั นยื่ นค าขออนุ มั ติ โ คร งการจั ดหาระบบ ระบบคอมพิว เตอร์  ดู ร ายละ เ อียด ได้ จ าก เว็ บ ไซต์  
https://www.mdes.go.th 

 4.4 “แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์” ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  
https://www.mdes.go.th 

๕. นิยาม 
๕.๑ หน่วยงาน หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีคณะกรรมการ/คณะท างานที่ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์        ของ
หน่วยงานเห็นชอบ 

๕.๒ การจัดหา หมายถึง การจัดซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และการเช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์
ระบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่
ส่วนราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ก าหนด 

  ๕.3 ข้อเสนอโครงการ หมายถึง ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบท่ีก าหนด (4.1 หรือ 4.2) 

6. แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์ม ข้อ 4.1 และ 4.2 มีดังนี้ 
6.1 ต้องไม่ระบุหรือเจาะจงผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องระบุเหตุผลประกอบมาในแบบฟอร์มฯ 
6.2 โครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบ หรือจัดซื้อโปรแกรม หรือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)         
ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ต้องระบุรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ลงในแบบฟอร์มฯ ให้ชัดเจน 
โดยหากเป็นรายการที่เป็นประเภทเดียวกันกับเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ให้จัดท าล าดับคุณลักษณะเทียบเคียงตามเกณฑ์ฯ โดยเพิ่มคุณลักษณะเพ่ิมเติมต่อท้ายรายการ 

6.3 โครงการพัฒนาระบบต้องจัดท าเอกสารแบบบัญชีราคากลางเสนอมาเพ่ิม 
6.4 โครการที่เป็นการใช้งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปีให้แนบเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติ

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.5 ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบเสนอราคา โดยจัดหาใบเสนอราคาให้ครบจ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ให้ระบุยี่ห้อ

และรุ่นของผลิตภัณฑ์ และจัดหาใบเสนอราคาให้ครบจ านวน 3 ผู้ประกอบการ 

https://www.mdes.go.th/
https://www.mdes.go.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทส. 

ชื่องาน:การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

สัญลักษณ์: 
 

           

  เริ่ม/สิ้นสุด ด าเนนิการ ตัดสินใจ    

 ขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนนิการ 
ช่วงเวลาด าเนนิการ ผู้ด าเนนิการ หมายเหตุ 

1. การจัดท า/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
และให้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด้าน ICT ของหน่วยงาน 

  

  

ต้ังแต่เดือนมกราคมเป็น
ต้นไป 

 หน่วยงานระดับ
กรม 

DCIO ของหน่วยงานต้องรับรองโครงการโดยการลง
นามก ากับท้ายโครงการ 

 

2. การจัดกลุ่มโครงการ  (1) งบประมาณประจ าปี 
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
(ก่อนปีงบประมาณ 2 ปี)               
(2) งบเปลี่ยนแปลง
รายการ / งบอื่นๆ เดือน
เมษายน – สิงหาคม (ใน
ปีงบประมาณ)            
**อ้างอิงจากระยะเวลา
การด าเนินงานในปี พ.ศ. 
2563 

หน่วยงานระดับกรม 1. โครงการที่ได้ผ่อนปรนให้หน่วยงานอนุมัติ
โครงการได้เองคือโครงการงบเปลี่ยนแปลงรายการ 
/ เงินเหลือจ่าย /งบอื่นๆ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
และเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ ที่ DE ก าหนด 2. โครงการที่
ไม่ได้ผ่อนปรนฯ คือ   (1) โครงการเพื่อจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี                                 
(2) โครงการงบเปลี่ยนแปลงรายการ / เงินเหลือ
จ่าย / งบอื่นๆ วงเงินเกิน  5 ล้านบาทหรือ
โครงการที่มีการจัดหาครุภัณฑ์นอกเหนือจากเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ ที่ DE ก าหนด 

3. การพิจารณาโครงการของ อนุ
กรรมการฯ ทส. 

  คณะอนุกรรมการฯ 
ทส. 

 

4. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารับการ
พิจารณา / ทราบ จากคณะกรรมการ
บริหารฯ ทส. 

  หน่วยงานระดับกรม DCIO ของหน่วยงานต้องรับรองโครงการโดยการลง
นามก ากับท้ายโครงการ 

5. การพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการ บริหารฯ ทส. (โครงการ
เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ) 

  คณะกรรมการ
บริหารฯ 

 

6. การลงนามรับรองโครงการโดย MCIO ทส.   MCIO ทส. หรือ        
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

MCIO ของ ทส. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง
รับรองโครงการโดยการลงนามก ากับท้ายโครงการ 

7. การข้ึนทะเบียนโครงการ   เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ทส. 

  

8. การจัดส่งเอกสารให้กระทรวง DE และ
ส านักงบประมาณ 

  เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ทส. 

  

9. การด าเนินการจัดหา   หน่วยงานระดับกรม กรณีโครงการที่ได้รับผ่อนปรนให้หน่วยงานอนุมัติ
โครงการได้เองให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างคู่ขนานไป
ได้ก่อน 

10. การรายงานผลการจัดหา ส าหรับ
โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วให้กระทรวง 
DE ทราบ 

 สิ้นสุดปีงบประมาณ หน่วยงานระดับ
กรม/เลขานุการ          
คณะกรรมการฯ 
ทส. 

  

 

โครงการที่ได้ผ่อนปรนให้หน่วยงาน
อนุมัติโครงการได้เอง  

ใช่ 
 ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
 

ใช่ 
 

ทราบ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure Manual) รหสั : ICT-MGNT ๐๑ 
ช่ืองาน: การขออนุมติัโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ ทส. หน้า: 4 / 7 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทส. 

7. ขั้นตอนการด าเนินงานจากข้ันตอนการปฏิบัติงานนี้อธิบายได้ในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

๑. การจัดท า/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ  

หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะต้องจัดท า (หรือปรับปรุง) ข้อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอ
โครงการ (ICT-MGNT๐๑-F๐๑ ส าหรับโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท หรือ ICT-MGNT๐๑-F๐๒ ส าหรับโครงการที่มี
มูลค่าภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศทส. สป.ทส.) โดยโครงการจะต้องสอดคล้องกับแผน
ทางด้านดิจิทัลของหน่วยงาน หรือของกระทรวง กรณีเป็นโครงการจัดหาที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานหรือ 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหรือเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงินช่วยเหลือหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ 
หน่วยงานจะต้องให้หลักการและเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยอาจเสนอเอกสารหลักฐานที่มาของความจ าเป็น
ดังกล่าวแนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะกรรมการ/
คณะท างานที่ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพ่ือประกอบการพิจารณา  

การจัดท าข้อเสนอโครงการหน่วยงานควรน าไปผ่านการพิจารณากลั่นกรองโครงการและผ่านความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และให้ผู้อ านวยการหรือผู้แทนระดับกรมที่ได้รับมอบหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ DCIO ของหน่วยงานลงนามเห็นชอบท้ายข้อเสนอโครงการเพ่ือรับรองโครงการว่าเป็นตาม
แผนทางด้านดิจิทัลของหน่วยงาน หรือของกระทรวง หรือเป็นโครงการจัดหาที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานฯลฯ 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ หรือเป็นไปตามหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่เกี่ยวข้อง       
แล้วจึงน าข้อเสนอโครงการดังกล่าวมาจัดกลุ่มโครงการในข้ันตอนที่ 2 ต่อไป 

2. การจัดกลุ่มโครงการ 

 หน่วยงานระดับกรมต้องพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้จัดท ามาแล้วในขั้นตอนที่ 1 ว่าเป็นโครงการที่ผ่อนปรน
ให้หน่วยงานอนุมัติโครงการได้เองหรือไม่โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

2.1 โครงการที่ได้ผ่อนปรนให้หน่วยงานอนุมัติโครงการได้เอง  หมายถึงโครงการที่เป็นการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ส านักงาน หรือการจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิม (ทั้งนี้ไม่รวมระบบงาน) และเป็น
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้ก าหนดไว้แล้ว โดย
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือเป็นการปรับเปลี่ยน
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงิน
ช่วยเหลือหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ หรืองบอ่ืนๆ ที่วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งจะได้ผ่อนปรนให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบที่หน่วยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และสอดคล้องกับ
แนวทางของคณะกรรมการบริหารฯ ที่ถือปฏิบัติ 
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2.2 โครงการที่ไม่ได้รับการผ่อนปรนฯ คือ 1) โครงการเพ่ือจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2) โครงการที่ใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนแผน   

การด าเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงินช่วยเหลือ 
หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ หรืองบอ่ืนๆ ที่วงเงินเกิน 5 ล้านบาท หรือวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแต่มีการ
จัดหาครุภัณฑท์ีไ่ม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ที่กระทรวง DE ก าหนด  

กรณีที่เป็นโครงการที่ได้ผ่อนปรนให้หน่วยงานอนุมัติโครงการได้เองให้หน่วยงานน าข้อเสนอโครงการเข้ามาเป็น
เรื่องเพ่ือทราบในขั้นตอนที่ 5 และให้สามารถด าเนินการจัดหา คู่ขนานกันไปได้เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในด้าน
งบประมาณ 

กรณีที่เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการผ่อนปรนฯ ให้หน่วยงานด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 ต่อไปโดยหน่วยงานจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องและแจ้งความประสงค์เข้ามาที่ประธานฯ คณะอนุกรรมการฯ 
ทส. ต่อไป 

3. การพิจารณาโครงการของอนุกรรมการฯ ทส.  

 จากขั้นตอนที่ 2 โครงการที่ไม่ได้รับการผ่อนปรนให้หน่วยงานน าข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดของหลักการ
และเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยอาจเสนอเอกสารหลักฐานที่มาของความจ าเป็นของคณะกรรมการบริหารฯ หรือ
คณะกรรมการ/คณะท างานที่ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
แนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ทส.และน าส่งข้อเสนอโครงการให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทส. 
ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

เมื่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้รับข้อเสนอโครงการของหน่วยงานแล้วประธานคณะอนุกรรมการฯ จะต้อง
ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการในเวลาที่เหมาะสมโดยเร็ว หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการฯทส. โดยอาศัยหลักเกณฑ์และแนวนโยบายการกลั่นกรองโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารฯ 
ก าหนด  

หน้าที่ของหน่วยงานผู้เสนอโครงการจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียด เพ่ือประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการฯ ทส. 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทส. สามารถเรียกเอกสาร/ข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถที่จะแสดงข้อคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการของคณะ
กรรมการบริหารฯ ทส. 

ส าหรับโครงการของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ ทส. 
หน่วยงานจะต้องน าข้อเสนอโครงการไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ทส. และน ากลับเข้ามาพิจารณาใหม่ โดยกลับไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม ่
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กรณีท่ีคณะอนุกรรมการฯ ทส. ให้ความเห็นชอบโครงการแล้วให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการใน
ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือเตรียมน าข้อเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฯ ทส. ต่อไป  

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ทส. เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์) ที่ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานแล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ทส. จะต้อง
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตลอดจนประสานความพร้อมกับหน่วยงานที่จะน าข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือน าสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทส. 
ต่อไป 

4. การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการพิจารณา (เพ่ือทราบ) จากคณะกรรมการบริหาร ทส. 

 ให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อเสนอโครงที่ได้รับการผ่อนปรนฯ และโครงการที่ไม่ได้รับการผ่อนปรนฯ และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ทส. แล้วให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อเสนอโครงการตัวจริง จ านวน 4 ชุด (ส าหรับ
หน่วยงาน 1 ชุด เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 1 ชุด กระทรวง DE 1 ชุด ส านักงบประมาณ 1 ชุด) พร้อมไฟล์
ดิจิตอลจัดส่งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ทส. เพ่ือเตรียมน าเข้าสู่การพิจารณา/เพ่ือทราบจากคณะกรรมการฯ ทส. ใน
ขั้นตอนที่ 5 ต่อไป 

5. การพิจารณา/ทราบ ข้อเสนอโครงการของคณะกรรมการบริหารฯ ทส.  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ จะท าการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการโดยน าประเด็นข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ 

 ทั้งนี้ ในฐานะองค์กรสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ คณะกรรมการบริหารฯ ทส. อาจจะมี
ข้อสังเกต ข้อแนะน า ข้อสั่งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด หรือมีข้อวินิจฉัยอ่ืนใดเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมเติม ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องรับประเด็นต่างๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาให้คณะอนุกรรมการฯ ท า
การทบทวนข้อเสนอโครงการของหน่วยงานเพิ่มเติมได้โดยไปเริ่มท าขั้นตอนที่ 1 หรือที่ 3 ใหม่ก็ได้ 

 ส าหรับโครงการไม่ได้รับการผ่อนปรนฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทส. แล้วให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนที่ 6 ต่อไป 

ส าหรับโครงการที่ได้รับการผ่อนปรนฯ เมื่อคณะกรรมการฯ ทส. มีมตริับทราบแล้วให้เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ทส. ด าเนินการในขัน้ตอนที่ 7 ต่อไป 

6. การลงนามรับรองโครงการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO) 

 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ทส. แล้วหน่วยงานจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หากมี) พร้อมลายมือชื่อการรับรองโครงการของ 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure Manual) รหสั : ICT-MGNT ๐๑ 
ช่ืองาน: การขออนุมติัโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ ทส. หน้า: 7 / 7 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทส. 

DCIO ของหน่วยงานให้ครบถ้วนโดยจัดเตรียมเอกสารจ านวน ๔ ชุด เสนอผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ         
เพ่ือ MCIO ทส. หรือผู้ที่รับมอบหมายลงนามรับรองโครงการ และด าเนินการในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป 

7. การข้ึนทะเบียนโครงการ 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จะท าการข้ึนทะเบียนโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ทส. 
พร้อมแจ้งเวียนให้รายชื่อโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการ ทส. รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท าหนังสือน าส่งถึง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงบประมาณเพ่ือทราบ โดยปลัดกระทรวงฯ จะเป็นผู้พิจารณาลงนาม 
ต่อไป 

8. การจัดส่งเอกสารให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงบประมาณ 

ส าหรับเอกสารโครงการที่ MCIO ทส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงนามรับรองแล้ว เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารฯ ทส. จะรวบรวมน าส่งกระทรวง DE และส านักงบประมาณ แห่งละ ๑ ชุด เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 
จัดเก็บไว้เพ่ือประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ ๑ ชุด และส่งคืนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ๑ ชุด 

9. การด าเนินการจัดหา 

 โครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทส. แล้วให้หน่วยงานด าเนินการจัดหาได้
ต่อไป 

 อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติโครงการเพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ โดยให้ระยะเวลามีความสอดคล้องกับปฏิทินการจั ดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปีนั้นๆ ด้วย 

10. การรายงานผลการจัดหา  

 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้หน่วยงานระดับกรม/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทส. รายงานผลการจัดหา หรือ
สถานะของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้กระทรวง DE ทราบ โดย DCIO ประจ าหน่วยงานเป็นผู้     
ลงนามก ากับท้ายเอกสาร 


