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๑.วัตถุประสงค
เพื่ อใหการขออนุ มัติโครงการจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร%ของหนวยงานในสั งกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเป-นไปในทางเดียวกันมีความถูกตองตามระเบียบของทางราชการที่กําหนดและเพื่อควบคุมใหการจัดหา
ดานระบบคอมพิ วเตอร%ของหนวยงานในสังกั ดกระทรวงเป-น ไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร%โดยไดรับการกลั่ นกรอง
ทั้งดานนโยบายจากฝ5ายบริหารของกระทรวง และเป-นไปอยางบูรณาการสอดคลองกับแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของทางดาน
ดิจิทัลเพื่อใหสามารถยกระดับกระบวนการจัดทําไปจนถึงการขออนุมัติโครงการใหมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
๒.ขอบเขต
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการจัดหาดานระบบคอมพิวเตอร%ครอบคลุมประเภทโครงการที่มีการจัดซื้อ การจาง
การจางที่ปรึกษา และการเชา คอมพิวเตอร%อุปกรณ%เชื่อมโยง ซอฟต%แวร% การพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต% ตลอดจน
อุปกรณ% ฮาร%ดแวร%ซอฟต%แวร%อื่นใดที่มีลักษณะเป-นครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%ตามที่สวนราชการสวนกลาง (กรมบัญ ชีกลาง
สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กําหนดโดยครอบคลุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร%ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือหนวยงานอื่นใดที่คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทํา
หนาที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร%ของหนวยงานเห็นชอบ ทั้งนี้การอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร%
ดังกลาวครอบคลุมการจัดหาที่ใชเงินงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการขอใชเงินงบประมาณเหลือจาย
งบประมาณเหลือจายประจําปE หรือเป-นการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในปEงบประมาณ หรือเป-นการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณจากกองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวยหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายไดของหนวยงานทั้งนี้จะ
ไมพิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร%
๓.เอกสารอางอิง
๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง “หลักเกณฑ%และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร%ของรัฐ”
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ (เอกสาร ๑๔ แผน)
Website:http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/comprice/RK2_.pdf
๓.๒ คํ า สั่ งกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ที่ 443/2563 เรื่ อ ง “แตงตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูงและกํากับดูแลธรรมาภิบ าลขอมู ลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 (เอกสาร 2 แผน)
๓.๓ คํ าสั่ งคณะกรรมการบริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู งและกํ ากั บ ดู แลธรรมาภิ บ าลขอมู ล ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 1/2564 เรื่อง แตงตั้ง คณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
และกํ า กั บ ดู แ ลธรรมาภิ บ าลขอมู ล ของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ลงวั น ที่ 7 เมษายน 2564
(เอกสาร 2 แผน)
๓.๔ สํานักงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณประจําปE
๓.๕ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
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๔. เอกสารที่ใช
๔.๑ แบบฟอร% ม ขอเสนอโครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร% ที่ มี มู ล คาการจั ด หาในวงเงิ น เกิ น กวา ๕ ลานบาทดู
รายละเอียดไดจากเว็บไซต% ศทส. สป.ทส.
๔.๒ แบบฟอร%มขอเสนอโครงการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร%ที่มีมูลคาการจัดหาภายในวงเงินไมเกิน ๕ ลานบาทดู
รายละเอียดไดจากเว็บไซต% ศทส. สป.ทส.
๔.๓ “เกณฑ% ราคากลางและคุ ณ ลั กษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ% คอมพิ วเตอร% ” และ“เกณฑ% ร าคากลางและคุ ณ ลั กษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน%วงจรปoด” ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศใชครั้งลาสุดกอนวันยื่น
คําขออนุมัติโครงการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร% ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต% http://www.mict.go.th
4.4 “แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒ นาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต%” และ “แบบฟอร%มรายงานผลการจัดหา
ระบบกลองโทรทัศน%วงจรปoด (CCTV)” ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต% http://www.mict.go.th
๕. นิยาม
๕.๑ หนวยงาน หมายถึ ง สวนราชการระดั บ กรม หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั งกั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดลอม หรื อ หนวยงานอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการ/คณะทํ า งานที่ ทํ า หนาที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองระบบคอมพิ ว เตอร%
ของหนวยงานเห็นชอบ
๕.๒ การจัดหา หมายถึง การจัดซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา และการเชาคอมพิวเตอร% อุปกรณ%เชื่อมโยง ซอฟต%แวร%
ระบบตางๆ โปรแกรมประยุกต% ตลอดจนอุปกรณ%ฮาร%ดแวร%ซอฟต%แวร%อื่นใดที่มีลักษณะเป-นครุภัณฑ%คอมพิวเตอร%ตามที่
สวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กําหนด
๕.3 ขอเสนอโครงการ หมายถึง ขอเสนอโครงการจัดหาดานระบบคอมพิวเตอร% ตามแบบที่กําหนด (4.1 หรือ 4.2)
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ชื่องาน:การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
สัญลักษณ:
เริ่ม/สิ้นสุด
ขั้นตอนการดําเนินการ

ดําเนินการ

ตัดสินใจ

การดําเนินการ

1. การจัดทํา/ปรับปรุงขอเสนอโครงการ
และใหผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาน ICT ของหนวยงาน

เริ่มตน

2. การจัดกลุมโครงการ

โครงการที่ไดผอนปรนใหหนวยงาน
อนุมัติโครงการไดเอง
ใช
ไมใช

3. การพิจารณาโครงการของ อนุ
กรรมการฯ ทส.

ไมใช

เห็นชอบ

ชวงเวลาดําเนินการ

ผูดําเนินการ

ตั้งแตเดือนมกราคมเป-น
ตนไป

หนวยงานระดับ
กรม

DCIO ของหนวยงานตองรับรองโครงการโดยการลง
นามกํากับทายโครงการ

(1) งบประมาณประจําปE
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
(กอนปEงบประมาณ 2 ปE)
(2) งบเปลี่ยนแปลง
รายการ / งบอื่นๆ เดือน
เมษายน – สิงหาคม (ใน
ปEงบประมาณ)
**อางอิงจากระยะเวลา
การดําเนินงานในปE พ.ศ.
2563

หนวยงานระดับกรม

1. โครงการที่ไดผอนปรนใหหนวยงานอนุมัติ
โครงการไดเองคือโครงการงบเปลี่ยนแปลงรายการ
/ เงินเหลือจาย /งบอื่นๆ วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
และเป-นครุภัณฑ%ตามเกณฑ%ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ ที่ DE กําหนด 2. โครงการที่
ไมไดผอนปรนฯ คือ (1) โครงการเพื่อจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปE
(2) โครงการงบเปลี่ยนแปลงรายการ / เงินเหลือ
จาย / งบอื่นๆ วงเงินเกิน 5 ลานบาทหรือ
โครงการที่มีการจัดหาครุภัณฑ%นอกเหนือจากเกณฑ%
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ ที่ DE กําหนด

คณะอนุกรรมการฯ
ทส.

ใช

4. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเขารับการ
พิจารณา / ทราบ จากคณะกรรมการ
บริหารฯ ทส.
5. การพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการ บริหารฯ ทส. (โครงการ
เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ)

หนวยงานระดับกรม

เห็นชอบ
ไมใช

ใช

ทราบ

MCIO ทส. หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย

7. การขึ้นทะเบียนโครงการ

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ทส.

8. การจัดสงเอกสารใหกระทรวง DE และ
สํานักงบประมาณ

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ทส.

9. การดําเนินการจัดหา

หนวยงานระดับกรม
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สิ้นสุดปEงบประมาณ
สิ้นสุด

DCIO ของหนวยงานตองรับรองโครงการโดยการลง
นามกํากับทายโครงการ

คณะกรรมการ
บริหารฯ

6. การลงนามรับรองโครงการโดย MCIO ทส.

10. การรายงานผลการจัดหา สําหรับ
โครงการที่ไดดําเนินการแลวใหกระทรวง
DE ทราบ

หมายเหตุ

หนวยงานระดับ
กรม/เลขานุการ
คณะกรรมการฯ
ทส.

MCIO ของ ทส. หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายตอง
รับรองโครงการโดยการลงนามกํากับทายโครงการ

กรณีโครงการที่ไดรับผอนปรนใหหนวยงานอนุมัติ
โครงการไดเองใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางคูขนานไป
ไดกอน
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๖. ขั้นตอนการดําเนินงานจากขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้อธิบายไดในแตละขั้นตอนดังนี้
๑. การจัดทํา/ปรับปรุงขอเสนอโครงการ
หนวยงานที่ประสงค%จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร%จะตองจัดทํา (หรือปรับปรุง) ขอเสนอโครงการตามแบบขอเสนอ
โครงการ (ICT-MGNT๐๑-F๐๑ สําหรับโครงการที่มีมูลคาเกิน ๕ ลานบาท หรือ ICT-MGNT๐๑-F๐๒ สําหรับโครงการที่มี
มูลคาภายในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ดาวน%โหลดไดที่เว็บไซต% ศทส. สป.ทส.) โดยโครงการจะตองสอดคลองกับแผน
ทางดานดิจิทัลของหนวยงาน หรือของกระทรวง กรณีเป-นโครงการจัดหาที่ใชงบประมาณเหลือจายของหนวยงานหรือ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหรือเป-นการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในปEงบประมาณ หรือเป-นการ
เปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณจากกองทุ น ตางๆ งบอุ ด หนุ น เงิ น ชวยหรื อ เงิ น นอกงบประมาณ หรื อ เงิน รายได
หนวยงานจะตองใหหลั กการและเหตุ ผลในการจัด หาประกอบ โดยอาจเสนอเอกสารหลักฐานที่ มาของความจํ าเป- น
ดั งกลาวแนบมาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของอนุ ก รรมการฯ หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารฯ หรื อ คณะกรรมการ/
คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร%ของหนวยงานเพื่อประกอบการพิจารณา
การจัดทําขอเสนอโครงการหนวยงานควรนําไปผานการพิ จารณากลั่นกรองโครงการและผานความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และใหผูอํานวยการหรือผูแทนระดับกรมที่ไดรับมอบหมาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ DCIO ของหนวยงานลงนามเห็นชอบทายขอเสนอโครงการเพื่อรับรองโครงการวาเป-นตาม
แผนทางดานดิจิทัลของหนวยงาน หรือของกระทรวง หรือเป-นโครงการจัดหาที่ใชงบประมาณเหลือจายของหนวยงานฯลฯ
ตามนั ย มติ คณะรั ฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๔๙ หรือเป- น ไปตามหลั กการและเหตุ ผลความจํ าเป- น ที่ เกี่ ย วของ
แลวจึงนําขอเสนอโครงการดังกลาวมาจัดกลุมโครงการในขั้นตอนที่ 2 ตอไป
2. การจัดกลุมโครงการ
หนวยงานระดับกรมตองพิจารณาขอเสนอโครงการที่ไดจัดทํามาแลวในขั้นตอนที่ 1 วาเป-นโครงการที่ผอนปรน
ใหหนวยงานอนุมัติโครงการไดเองหรือไมโดยมีหลักเกณฑ%ดังนี้
2.1 โครงการที่ ไดผอนปรนใหหนวยงานอนุ มั ติ โ ครงการไดเอง หมายถึ ง โครงการที่ เป- น การจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร%และอุปกรณ%ที่ใชเป-นอุปกรณ%สํานักงาน หรือการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม (ทั้งนี้ไมรวมระบบงาน) และเป-น
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร%และอุปกรณ%มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ไดกําหนดไวแลว โดย
ใชงบประมาณเหลื อจายของหนวยงานหรือเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณ หรื อเป- น การปรับ เปลี่ ย น
แผนการดําเนินงานในปEงบประมาณ หรือเป-นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวย
หรื อเงิน นอกงบประมาณ หรือเงิน รายได หรื องบอื่ น ๆ ที่ ว งเงิ น ไมเกิ น 5 ลานบาท ซึ่ งจะไดผอนปรนใหอยู ในความ
รับผิดชอบที่หนวยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการไดเอง ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบแนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติให
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และสอดคลองกับแนวทาง
ของคณะกรรมการบริหารฯ ที่ถือปฏิบัติ
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2.2 โครงการที่ไมไดรับการผอนปรนฯ คือ 1) โครงการเพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปE 2) โครงการที่ใช
งบประมาณเหลือจายของหนวยงานหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือเป-นการปรับ เปลี่ยนแผน
การดําเนินงานในปEงบประมาณ หรือเป-นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวย หรือ
เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได หรืองบอื่นๆ ที่วงเงินเกิน 5 ลานบาท หรือวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทแตมีการจัดหา
ครุภัณฑ%ที่ไมตรงตามเกณฑ%ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ ที่กระทรวง DE กําหนด
กรณีที่เป-นโครงการที่ไดผอนปรนใหหนวยงานอนุมัติโครงการไดเองใหหนวยงานนําขอเสนอโครงการเขามาเป-น
เรื่ อ งเพื่ อ ทราบในขั้ น ตอนที่ 5 และใหสามารถดํ า เนิ น การจั ด หา คู ขนานกั น ไปไดเพื่ อ ไมใหเกิ ด ความลาชาในดาน
งบประมาณ
กรณีที่เป-นโครงการที่ไมไดรับการผอนปรนฯ ใหหนวยงานดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 ตอไปโดยหนวยงานจะตอง
จัดเตรียมเอกสารขอเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวของและแจงความประสงค%เขามาที่ประธานฯ คณะอนุกรรมการฯ
ทส. ตอไป
3. การพิจารณาโครงการของอนุกรรมการฯ ทส.
จากขั้นตอนที่ 2 โครงการที่ไมไดรับการผอนปรนใหหนวยงานนําขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดของหลักการ
และเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยอาจเสนอเอกสารหลักฐานที่มาของความจําเป-นของคณะกรรมการบริหารฯ หรือ
คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร%ของหนวยงานเพื่อประกอบการพิจารณา
แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ทส.และนําสงขอเสนอโครงการใหประธานคณะอนุกรรมการฯ ทส.
ในรูปแบบเอกสารและไฟล%ดิจิตอลเพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ทส. พิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดรับขอเสนอโครงการของหนวยงานแลวประธานคณะอนุกรรมการฯ จะตอง
กําหนดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการในเวลาที่เหมาะสมโดยเร็ว หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของ
คณะอนุ กรรมการฯทส. โดยอาศั ยหลักเกณฑ% และแนวนโยบายการกลั่ นกรองโครงการตามที่คณะกรรมการบริห ารฯ
กําหนด
หนาที่ของหนวยงานผูเสนอโครงการจะตองเตรียมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเขารวม
ประชุมเพื่อใหขอมูลรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการฯ ทส.
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทส. สามารถเรียกเอกสาร/ขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ และสามารถที่จะแสดงขอคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบโครงการของคณะ
กรรมการบริหารฯ ทส.
สํา หรับ โครงการของหนวยงานที่ ไมเป- น ไปตามหลั กเกณฑ% หรือความเห็ น ชอบของคณะอนุ กรรมการฯ ทส.
หนวยงานจะตองนําขอเสนอโครงการไปแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ทส. และนํากลับเขามาพิจารณาใหม โดยกลับไปดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ใหม
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กรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ทส. ใหความเห็นชอบโครงการแลวใหหนวยงานจัดเตรียมเอกสารขอเสนอโครงการใน
ขั้นตอนที่ 4 เพื่อเตรียมนําขอเสนอโครงการเขาสูการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฯ ทส. ตอไป
เลขานุการคณะกรรมการบริห ารฯ ทส. เมื่อไดรับขอเสนอโครงการ (ฉบั บปรับปรุงแกไขสมบู รณ% ) ที่ผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จากหนวยงานแลว เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ทส. จะตอง
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตลอดจนประสานความพรอมกับหนวยงานที่จะนําขอเสนอโครงการที่ผาน
การกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนําสูการพิจารณาอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทส.
ตอไป
4. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเขารับการพิจารณา (เพื่อทราบ) จากคณะกรรมการบริหาร ทส.
ใหหนวยงานจัดเตรียมขอเสนอโครงที่ไดรับการผอนปรนฯ และโครงการที่ไมไดรับการผอนปรนฯ และผานความ
เห็ น ชอบจากคณะอนุ กรรมการฯ ทส. แลวใหหนวยงานจั ด เตรี ย มขอเสนอโครงการตั ว จริ ง จํ านวน 4 ชุ ด (สํ าหรั บ
หนวยงาน 1 ชุด เลขานุ การคณะกรรมการบริหารฯ 1 ชุด กระทรวง DE 1 ชุด สํานักงบประมาณ 1 ชุด) พรอมไฟล%
ดิจิตอลจัดสงใหเลขานุการคณะกรรมการฯ ทส. เพื่อเตรียมนําเขาสูการพิจารณา/เพื่อทราบจากคณะกรรมการฯ ทส. ใน
ขั้นตอนที่ 5 ตอไป
5. การพิจารณา/ทราบ ขอเสนอโครงการของคณะกรรมการบริหารฯ ทส.
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารฯ จะทํ า การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ หความเห็ น ชอบโครงการโดยนํ า ประเด็ น
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ
ทั้งนี้ ในฐานะองค%กรสู งสุ ดดานเทคโนโลยีส ารสนเทศของกระทรวงฯ คณะกรรมการบริหารฯ ทส. อาจจะมี
ขอสังเกต ขอแนะนํา ขอสั่งการใหมีการแกไขปรับปรุงรายละเอียด หรือมีขอวินิจฉัยอื่นใดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ซึ่ง
หนวยงานจะตองรับประเด็นตางๆ ดังกลาวไปปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาใหคณะอนุกรรมการฯ ทํา
การทบทวนขอเสนอโครงการของหนวยงานเพิ่มเติมไดโดยไปเริ่มทําขั้นตอนที่ 1 หรือที่ 3 ใหมก็ได
สําหรับโครงการไมไดรับการผอนปรนฯ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทส. แลวใหดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ 6 ตอไป
สําหรับโครงการที่ไดรับการผอนปรนฯ เมื่อคณะกรรมการฯ ทส. มีมติรับทราบแลวใหเลขานุการคณะกรรมการฯ
ทส. ดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 ตอไป
6. การลงนามรับรองโครงการของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO)
ขอเสนอโครงการที่ ผานการอนุ มัติใหความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารฯ ทส. แลวหนวยงานจะตอง
จัดเตรียมเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ%ที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว (หากมี) พรอมลายมือชื่อการรับรองโครงการของ
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DCIO ของหนวยงานใหครบถวนโดยจั ด เตรี ย มเอกสารจํ า นวน ๔ ชุ ด เสนอผานเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารฯ
เพื่อ MCIO ทส. หรือผูที่รับมอบหมายลงนามรับรองโครงการ และดําเนินการในขั้นตอนที่ 8 ตอไป

7. การขึ้นทะเบียนโครงการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จะทําการขึ้นทะเบียนโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ทส.
พรอมแจงเวียนใหรายชื่อโครงการดังกลาวใหคณะกรรมการ ทส. รับทราบเป-นลายลักษณ%อักษรและจัดทําหนังสือนําสงถึง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงบประมาณเพื่อทราบ โดยปลัดกระทรวงฯ จะเป-นผูพิจารณาลงนาม
ตอไป
8. การจัดสงเอกสารใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงบประมาณ
สําหรับเอกสารโครงการที่ MCIO ทส. หรือผูที่ไดรับมอบหมายไดลงนามรับรองแลว เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารฯ ทส. จะรวบรวมนําสงกระทรวง DE และสํานักงบประมาณ แหงละ ๑ ชุด เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ
จัดเก็บไวเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ ๑ ชุด และสงคืนใหหนวยงานเจาของโครงการ ๑ ชุด
9. การดําเนินการจัดหา
โครงการที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทส. แลวใหหนวยงานดําเนินการจัดหาได
ตอไป
อนึ่ง ในกรณีที่เป-นการขออนุมัติโครงการเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปE หนวยงานจะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของทุกขั้นตอนจนแลวเสร็จ โดยใหระยะเวลามีความสอดคลองกับปฏิทินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปEนั้นๆ ดวย
10. การรายงานผลการจัดหา
เมื่อสิ้นสุดปEงบประมาณใหหนวยงานระดับกรม/ฝ5ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทส. รายงานผลการจัดหา หรือ
สถานะของโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใหกระทรวง DE ทราบ โดย DCIO ประจําหนวยงานเป-นผู
ลงนามกํากับทายเอกสาร

รางขั้นตอนการปฏิบัติงาน V.2

