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1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้ การขออนุมัติโ ครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นไปในทางเดียวกัน มีความถูกต้ องตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด และเพื่อควบคุมให้ การ
จัดหาด้ านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารของหน่วยงานภายในกระทรวงเป็ นไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร์ โดยได้ รับการกลัน่ กรองทัง้
ทางด้ านนโยบายจากฝ่ ายบริ หารของกระทรวง และเพื่อให้ การจัดหาต่างๆ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นไปอย่าง
บูรณาการ สอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดั ทําขื ้น สามารถยกระดับกระบวนการจัดทําไปจนถึงการขอ
อนุมตั ิโครงการให้ มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ขอบเขต (Scope)
ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมถึงการจัดซื ้อ การจ้ าง การจ้ างที่ปรึกษา
การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่สว่ น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นครุภณ
ราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ หรื อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนด
โดยครอบคลุมการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมหรื อหน่วยงานอื่นใดที่คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรองระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานเห็นชอบ
ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวครอบคลุมการจัดหาที่ใช้ เงินงบประมาณ (ทังในส่
้ วนที่
เป็ นโครงการตามการจัดทําคําของบประมาณประจําปี การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการขอใช้ เงินงบประมาณหลือจ่าย) การจัดหา
ที่ใช้ เงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ความรั บผิดชอบ (Responsibility)
3.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม เป็ นเจ้ า ของกระบวนการและเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามกระบวนงาน
3.2 ผู้ปฏิบตั ิในกระบวนการ ประกอบด้ วย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานระดับ
กรมหรื อเทียมเท่า ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
4. เอกสารอ้ างอิง (Reference)
4.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่ อง “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของรัฐ“ ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร 0504/4956 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 (เอกสาร 14 แผ่น)
4.2 คําสัง่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ 67/2548 เรื่ อง “แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม” ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 (เอกสาร 3 แผ่น)
4.3 คําสัง่ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ 154/2548 เรื่ อง “แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการกลัน่ กรอง
โครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม” ลงวันที่ 1 เมษายน 2548
(เอกสาร 2 แผ่น)
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4.4 สํานักงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณประจําปี
4.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 2 /2549 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549
5. นิยาม (Definition)
5.1 หน่วยงาน: ส่วนราชการระดับกรม หรื อรัฐวิสาหกิจในสังกัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรองระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานเห็นชอบ
5.2 การจัดหา: การจัดซื ้อ การจ้ าง การจ้ างที่ปรึกษา การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า “ระบบ”
5.3 ระบบ: คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่สว่ นราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง
ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นครุภณ
สํานักงบประมาณ หรื อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนด
5.4 ข้อเสนอโครงการ: ข้ อเสนอโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแบบที่กําหนด
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สัญญลักษณ์ :

เริ่ ม/สิ ้นสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

ติดต่อ/สื่อสาร

หน่วยงาน

อนุกรรมการ
กลัน่ กรองฯ

คณะกรรมการ
บริ หารฯ

กระทรวง
ICT

สํานัก
งบประมาณ

เอกสารที่ใช้

ที่

กิจกรรม

6.1

วิเคราะห์ความต้ องการ

ปฏิทินงบประมาณประจําปี

6.2

จัดทําข้ อเสนอโครงการ
(15 วัน)

แบบข้ อเสนอโครงการ
ICT-MGNT01-F01,
ICT-MGNT01-F02

6.3

ผู้อํานวยการหรื อผู้แทนระดับกรมที่
ได้ รับมอบหมายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ CIO หน่วยงานลงนาม
เห็นชอบและรับรองโครงการ
โครงการมูลค่าตํ่ากว่า 5 ล้ านบาทและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

6.4
6.5

นําเสนอผ่านอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ
(ภายใน 30 วัน)

6.6

อนุกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาด้ าน
เทคนิค

Yes
มติคณะกรรมการบริ หารฯ
วงเงินตังแต่
้ 5,000,000 บาท

No

นโยบายคณะกรรมการบริ หาร
แผนแม่บท ICT กระทรวง /
กรม เกณฑ์ราคามาตรฐาน

No
Yes

6.7

จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ หารฯ (15 วัน)

6.8

เตรี ยมการประชุมคณะกรรมการบริ หารฯ

6.9

คณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการ

6.10

CIO ทส. ลงนามรับรอง

6.11

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารฯ ขึ ้น
ทะเบียนโครงการและแจ้ งกระทรวง ICT
และสํานักงบประมาณ เพื่อทราบ
(15 วัน)
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ

6.12
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6. ขัน้ ตอนการทํางาน (Procedure)
6.1 วิเคราะห์ ความต้ องการ
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม วิเคราะห์ความต้ องการ เพื่อการขออนุมตั ิโครงการจัดหา
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ สามารถเกิดขึ ้นได้ ใน 2 กรณี ได้ แก่
1) การขออนุมตั ิโครงการเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซึง่ เกิดขึ ้นเป็ นประจําทุกปี โดยสํานักงบประมาณจะ
เป็ นผู้กําหนดปฏิทินงบประมาณประจําปี ขึ ้น และเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบเพื่อให้ ทกุ ส่วนราชการถือปฏิบตั ิ
2) การขออนุมตั ิโครงการที่เกิดขึ ้นระหว่างปี งบประมาณโดยการใช้ งบประมาณเหลือจ่ายประจําปี ของหน่วยงานหรื อเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
มตั ิโครงการจัดหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี ้ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ขันตอนการขออนุ
้
และสิง่ แวดล้ อมสามารถใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิได้ ทงั ้ 2 กรณี
6.2 จัดทําข้ อเสนอโครงการ (กําหนดระยะเวลามาตรฐาน สําหรับ สป.ทส. 15 วันทําการ)
หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดหาครุภณ
ั ฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้ องจัดทําข้ อเสนอโครงการตามแบบข้ อเสนอ
โครงการ (แบบ ICT-MGNT01-F01 สําหรับโครงการที่มีมลู ค่าเกิน 5 ล้ านบาท และ แบบ ICT-MGNT01-F02 สําหรับโครงการที่มีมลู ค่า
ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท ) ที่กําหนด โดยโครงการจัดหาดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวง หรื อเป็ นโครงการจัดหาที่ใช้ งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549
เท่านัน้ สําหรับข้ อเสนอโครงการอื่นๆ หน่วยงานจะต้ องให้ หลักการและเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยมีเอกสารหลักฐานที่มาของความ
จํ า เป็ นดัง กล่า วแนบมาให้ อ นุก รรมการกลั่น กรองโครงการฯ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารฯ ของทส. หรื อ
คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรองระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป
6.3 ผู้อาํ นวยการหรื อผู้แทนระดับกรมที่ได้ รับมอบหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CIO หน่ วยงานลงนามเห็นชอบและ
รั บรองโครงการ
เมื่อหน่วยงานได้ จดั ทําข้ อเสนอโครงการแล้ ว ก่อนที่จะส่งให้ ทางกระทรวงพิจารณา หน่วยงานจะต้ องนําเสนอข้ อเสนอโครงการ
จัดหาดังกล่าวให้ ผ้ อู ํานวยการหรื อผู้แทนระดับกรมที่ได้ รับมอบหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CIO ของหน่วยงานลงนามเห็นชอบ
และรับรองโครงการ ว่าเป็ นตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง หรื อเป็ นโครงการจัดหาที่ใช้ งบประมาณ
เหลือจ่ายของหน่วยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 หรื อเป็ นไปตามหลักการและเหตุผลความจําเป็ นดังกล่าว แล้ ว
จึงส่งข้ อเสนอโครงการดังกล่าวให้ คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการฯ ของกระทรวง
6.4 โครงการมูลค่ าตํ่ากว่ า 5 ล้ านบาทและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ กี าํ หนด
หากโครงการจัดหาดังกล่าวมีมลู ค่าไม่เกิน 5 ล้ านบาท และเป็ นกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ เป็ นอุปกรณ์
สํานักงาน หรื อการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม (ทังนี
้ ไ้ ม่รวมระบบงาน) และ/หรื อ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ กําหนดไว้ แล้ ว โดยเป็ นการจัดหาที่ใช้ งบประมาณเหลือจ่ายประจําปี และ/หรื อเป็ นการ
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ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในปี งบประมาณ (ยกเว้ นการจัดหาที่เป็ นการขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี ) ซึง่ ถือเป็ นโครงการจัดหา
ที่คณะกรรมการบริ หารฯ ได้ ผ่อนปรนให้ อยู่ในความรับผิดชอบที่หน่วยงานสามารถพิจารณาอนุมตั ิโครงการได้ เอง ทังนี
้ ้ให้ อยู่ภายใต้ กรอบ
แนวทางที่คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และ
สอดคล้ องกับแนวทางของคณะกรรมการบริ หารฯ ที่ถือปฏิบตั ิ โดยหน่วยงานจะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อเข้ ารับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารฯ ตามข้ อ 6.7 ต่อไป
ส่วนโครงการจัดหาที่ มีมูลค่า โครงการเกิ นวงเงิน ที่ กําหนดและไม่เป็ นไปตามหลักแกณฑ์ หน่วยงานจะต้ อ ง “นํ าเสนอผ่า น
อนุกรรมการกลัน่ กรองฯ” ตามข้ อ 6.5 ต่อไป
6.5 นําเสนอผ่ านอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (กําหนดระยะเวลามาตรฐาน สําหรับ สป.ทส. ภายใน 30 วันทําการ)
ในกรณีที่งบประมาณของโครงการฯ เกินวงเงินขันตํ
้ ่าที่คณะกรรมการบริ หารฯ กําหนดตามข้ อ 6.4 หน่วยงานจะต้ องจัดเตรี ยม
เอกสารข้ อเสนอโครงการจํานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด นําส่งประธานคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ เพื่อดําเนินการ ต่อไป
6.6 อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาด้ านเทคนิค
เมื่อ ได้ รับข้ อเสนอโครงการของหน่วยงานแล้ ว คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการฯ จะต้ องจัดให้ มีการประชุมพิจารณา
กลัน่ กรองโครงการในเวลาที่เหมาะสมโดยเร็ วภายใน 30 วัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และแนวนโยบายการกลัน่ กรองโครงการตามที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด
เป็ นหน้ าที่ของหน่วยงานผู้เสนอโครงการจะต้ องเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบโครงการหรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ ข้อมูลรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณากลัน่ กรองของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ สามารถเรี ยกเอกสาร ข้ อมูลเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบโครงการหรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
และสามารถที่จะแสดงข้ อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิให้ ความเห็นชอบโครงการของคณะกรรมการบริหารฯ
สําหรั บโครงการของหน่วยงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อความเห็นชอบของอณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ หน่วยงาน
จะต้ องนําข้ อเสนอโครงการไปแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ ตามข้ อ 6.2 ต่อไป
6.7 จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฯ (กําหนดระยะเวลามาตรฐาน สําหรับ สป.ทส. 15 วันทําการ)
หน่วยงานที่มีโครงการซึ่งผ่านการกลัน่ กรองจากเจ้ าของหน่วยงาน ตามข้ อ 6.4 หรื อ หน่วยงานที่มีโครงการซึ่งทําการแก้ ไข
ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ จะต้ องเตรี ยมเอกสารจํานวน ไม่น้อยกว่า 20 ชุด นําส่ง
เลขาอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
6.8 เตรี ยมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการบริ หารฯ ได้ รับข้ อเสนอเมื่อข้ อเสนอโครงการ ตามข้ อ 6.7 แล้ ว เลขานุการคณะกรรมการบริ หารฯ จะต้ อง
จัดเตรี ยมการประชุมคณะกรรมการบริ หารฯ ตลอดจนประสานความพร้ อมกับหน่วยงานที่จะนําข้ อเสนอโครงการที่ผ่านการกลัน่ กรอง
ตามข้ อ 6.4 และ 6.6 เพื่อนําสูก่ ารพิจารณาอนุมตั ิโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
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6.9 คณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารฯ จะทําการพิจารณาอนุมตั ิข้อเสนอโครงการจัดหาฯ โดยนําประเด็นข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกต
ของคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการฯ ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิข้อเสนอโครงการ กําหนดการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ทังนี
้ ้ ในฐานะองค์กรสูงสุดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง คณะกรรมการบริ หารฯ อาจจะมีข้อสังเกต
ข้ อแนะนํา ข้ อสัง่ การให้ มีการแก้ ไขปรับปรุ งรายละเอียด หรื อมีข้อวินิจฉัยอื่นใดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานจะต้ องรับประเด็น
ต่างๆ ดังกล่าวไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ หารฯ อาจพิจารณาให้ คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ ทําการทบทวนข้ อเสนอโครงการของ
หน่วยงานเพิ่มเติมได้
6.10 CIO ทส. ลงนามรั บรอง
สําหรับข้ อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมตั ิแล้ ว หรื อข้ อเสนอโครงการจัดหาที่คณะกรรมการบริ หารได้ มอบอํานาจให้ หวั หน้ าส่วน
ราชการของหน่วยงานเป็ นผู้อนุมตั ิ หน่วยงานจะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ หรื อได้ แก้ ไขปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว (หากมี)
พร้ อมลายมือชื่อการรับรองโครงการของ CIO ของหน่วยงาน โดยจัดเตรี ยมเอกสารจํานวน 4 ชุด เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ
เพื่อทราบ และ CIO กระทรวงโดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ CIO ทส. จะได้ ลงนามรับรองต่อไป
สําหรับเอกสารโครงการที่ CIO ทส. ได้ ลงนามรับรองแล้ ว จะรวบรวมนําส่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ แห่งละ 1 ชุด เลขานุการคณะกรรมการบริ หารฯ จัดเก็บไว้ เพื่อประกอบการขึ ้นทะเบียนโครงการ 1 ชุด และ
ให้ สง่ คืนหน่วยงานเจ้ าของโครงการ 1 ชุด
6.11 เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ขึน้ ทะเบียนโครงการ และแจ้ งกระทรวง ICT และสํานักงบประมาณ เพื่อทราบ
(กําหนดระยะเวลามาตรฐาน สําหรับ สป.ทส. 15 วันทําการ)
เลขานุก ารคณะกรรมการบริ ห ารฯ จะทํ า การขึน้ ทะเบี ยนโครงการฯ และจัดทํ า หนัง สื อ นํ า ส่ง ถึง ปลัด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเพื่อทราบ โดยปลัดกระทรวงจะเป็ นผู้พิจารณาลงนาม ต่อไป
6.12 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
เมื่อหน่วยงานเจ้ าของโครงการได้ รับเอกสารโครงการที่ CIO ทส. ให้ การรับรองแล้ ว หน่วยงานจึงจะสามารถดําเนินการจัดหา
ตามข้ อเสนอโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
อนึ่ง ในกรณี ที่เป็ นการขออนุมตั ิโครงการเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปี หน่วยงานจะต้ องดําเนินการตาม
วเสร็จ โดยให้ ระยะเวลามีความสอดคล้ องกับปฏิทินการจัดทําคําของบประมาณประจําปี นันๆ
้ ด้ วย
ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องทุกขันตอนจนแล้
้
7. เอกสารแนบท้ าย (Attachment)
7.1 แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมลู ค่าการจัดหาในวงเงินเกินกว่า 5 ล้ านบาท
7.2 แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมลู ค่าการจัดหาภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท
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7.3 “เกณฑ์ราคาพื ้นฐานของเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ“ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศใช้ ครัง้ ล่าสุดก่อนวันยื่นคําขออนุมตั ิโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูรายละเอียดได้ จาก
เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th
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