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๑. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารขออนุ มั ติ โ ครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในสั ง กั ด ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางเดียวกัน มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่กาหนดและเพื่อ
ควบคุมให้การจัดหาด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของหน่วยงานภายในกระทรวงเป็นไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร์
โดยได้รั บ การกลั่ น กรองทั้ งด้ านนโยบายจากฝ่ า ยบริห ารของกระทรวง และเพื่อ ให้ การจั ดหาต่ างๆ ทางด้ านระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็ น ไปอย่ างบู รณาการ สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่ว ยงานที่จัดทาขึ้นสามารถยกระดับ
กระบวนการจัดทาไปจนถึงการขออนุมัติโครงการให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. ขอบข่าย
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการจัดหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงการจัดซื้อ การจ้าง การจ้ างที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ
โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) กาหนด โดยครอบคลุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมหรื อหน่ วยงานอื่นใดที่คณะกรรมการ/คณะทางานที่ ทาหน้าที่พิจารณากลั่ นกรองระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานเห็นชอบ ทั้งนี้การอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวครอบคลุมการจัดหาที่ใช้เงินงบประมาณ การ
เปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณการขอใช้ เงิ นงบประมาณเหลื อจ่ ายงบประมาณเหลื อจ่ ายประจ าปี หรื อเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน
เงินช่วยหรือ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะไม่พิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
๓. เอกสารอ้างอิง
๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
รัฐ” ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ (เอกสาร ๑๔
แผ่น) Website: http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/comprice/RK2_.pdf
๓.๒ คาสั่ งกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ที่ 278/2560 เรื่อง “แต่ งตั้ง คณะกรรมการบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕60
(เอกสาร 2 แผ่น)
๓.๓ ค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม ที่ 1/2560 เรื่ อ ง แต่ งตั้ง คณะอนุก รรมการด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (เอกสาร 2 แผ่น)
๓.๔ สานักงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณประจาปี
๓.๕ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
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๔. เอกสารที่ใช้
๔.๑ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มมี ูลค่าการจัดหาในวงเงินเกินกว่า ๕ ล้านบาท
๔.๒ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าการจัดหาภายในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๔.๓ “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” และ “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ” ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศใช้ครั้งล่าสุดก่อนวันยื่นคาขอ
อนุมัติโครงการจัดหาระบบระบบคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.mict.go.th
4.4 “แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ” และ “แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.mict.go.th
๕. นิยาม
๕.๑ หน่วยงาน: ส่วนราชการระดับกรม หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรื อหน่ ว ยงานอื่น ใดที่คณะกรรมการ/คณะทางานที่ทาหน้าที่พิจารณากลั่ นกรองระบบคอมพิว เตอร์ของหน่ว ยงาน
เห็นชอบ
๕.๒ การจัดหา: การจัดซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเช่า
“ระบบ”
๕.๓ ระบบ: คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง
(กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กาหนด
๕.๔ ข้อเสนอโครงการ: ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบที่กาหนด
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ชื่องาน:การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สัญลักษณ์:
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๖. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. เริ่มต้น
การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สามารถเกิดขึ้นได้ใน ๒ กรณี ได้แก่
1) การขออนุมัติโครงการเพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณประจาปีซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี โดยสานัก
งบประมาณจะเป็นผู้กาหนดปฏิทินงบประมาณประจาปีขึ้น และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบเพื่อให้ทุก ส่ว น
ราชการถือปฏิบัติ
2) การขออนุมัติโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณโดยการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็น
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงินช่วยหรือ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้
ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ โ ครงการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ นี้ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในสั ง กั ด ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ทั้ง ๒ กรณี
๒. การจัดทาข้อเสนอโครงการ
หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอโครงการ (แบบ
ICT-MGNT๐๑-F๐๑ สาหรับโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท และ แบบ ICT-MGNT๐๑-F๐๒ สาหรับโครงการที่มีมูลค่า
ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท) ที่กาหนด โดยโครงการจัดหาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กระทรวง หรื อเป็ น โครงการจั ดหาที่ใช้งบประมาณเหลื อจ่ายของหน่ว ยงาน หรือเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงรายการ
งบประมาณ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
จากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงินช่วยหรือ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ สาหรับข้อเสนอโครงการอื่นๆ หน่วยงาน
จะต้องให้หลักการและเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยมีเอกสารหลักฐานที่มาของความจาเป็นดังกล่าวแนบมา เพื่อ
ประกอบการพิจ ารณาของอนุ กรรมการฯ หรือคณะกรรมการบริห ารฯ หรือคณะกรรมการ/คณะทางานที่ทาหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป
ผู้อานวยการหรือผู้แทนระดับกรมที่ได้รับมอบหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CIO หน่วยงานลงนาม
เห็นชอบและรับรองโครงการ
เมื่อหน่วยงานได้จัดทาข้อเสนอโครงการแล้ว ก่อนที่จะส่งให้ อนุกรรมการฯ พิจารณา หน่วยงานจะต้องนาเสนอ
ข้อเสนอโครงการจัดหาดังกล่าวให้ผู้อานวยการหรือผู้แทนระดับกรมที่ได้รับมอบหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ CIO
ของหน่วยงานลงนามเห็นชอบและรับรองโครงการว่าเป็นตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง หรือเป็นโครงการจัดหา
ที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงาน ฯลฯ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ หรือเป็นไปตาม
หลักการและเหตุผลความจาเป็นที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
๓. โครงการที่ได้ผ่อนปรนให้หน่วยงานระดับกรมอนุมัติโครงการได้เอง
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หากโครงการจัดหาดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และเป็นกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
ใช้ เป็ น อุ ป กรณ์ส านั ก งาน หรื อ การจั ด หาเพื่ อ ทดแทนของเดิม (ทั้ งนี้ ไม่ ร วมระบบงาน) และ/หรื อ การจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กาหนดไว้ แล้ว โดยเป็นการจัดหาที่ใช้
งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี หรือเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณจากกองทุนต่างๆ งบอุดหนุน เงินช่วยหรือ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ (ยกเว้นการจัดหาที่
เป็นการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี) ซึ่งถือเป็นโครงการจัดหาที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้ผ่อนปรนให้อยู่ในความ
รับผิดชอบที่หน่วยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และสอดคล้องกับแนวทาง
ของคณะกรรมการบริหารฯ ที่ถือปฏิบัติ โดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ
ตามขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 10 ต่อไป และให้สามารถดาเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ คู่ขนานกันไปได้เพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในด้านงบประมาณ
ส่วนโครงการจัดหาที่มีมูลค่าโครงการเกินวงเงินที่กาหนด โครงการจัดหาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฯ
หรือไม่ได้รับการผ่อนปรนให้อยู่ในความรับผิดชอบที่หน่วยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง หรือโครงการตาม
การจัดทาคาของบประมาณประจาปี หน่วยงานจะต้องนาโครงการ “เสนอผ่านอนุกรรมการฯ” ตามขั้นตอนที่ 5 ต่อไป
๔. การดาเนินการจัดหาตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ สาหรับโครงการที่ได้รับการผ่อนปรนฯ
โครงการที่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้ผ่อนปรนให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง ให้หน่วยงานดาเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และนาเข้าสู่
การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบต่อไป การดาเนินการทั้งสองขั้นตอนตามลาดับก่อนหลังให้หน่วยงานพิจารณา
ดาเนินการให้ถูกต้องตามความจาเป็นของหน่วยงาน
5. การนาเสนอผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

ในกรณีที่โครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ ได้รับการผ่อนปรนให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง ให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการจานวน
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุด นาส่งประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเตรียมนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
6. การพิจารณากลั่นกรองโครงการของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

เมื่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้รับข้อเสนอโครงการของหน่วยงานตามข้อ 5 แล้วเลขาฯ คณะอนุกรรมการฯ
จะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในเวลาที่เหมาะสมโดยเร็วภายใน 45 วัน หรือตามปฏิทินการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการฯ โดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวนโยบายการกลั่ น กรองโครงการตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารฯ กาหนด
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หน้าที่ของหน่วยงานผู้เสนอโครงการจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถเรียกเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถที่จะแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการของคณะ
กรรมการบริหารฯ
สาหรับโครงการของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ หน่วยงาน
จะต้องนาข้อเสนอโครงการไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และนากลับ
เข้ามาพิจารณาใหม่ โดยเริ่มดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๒
หน่วยงานที่มีโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
จะต้ อ งเตรี ย มเอกสารจ านวน ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ ชุ ด น าส่ ง ให้ ฝ่ า ยเลขาคณะกรรมการบริ ห ารฯ รวมทั้ ง ไฟล์ ง าน เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จะต้อง
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตลอดจนประสานความพร้อมกับหน่วยงานที่จะนาข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนาสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
๘. การพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหารฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ จะทาการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการจัดหาฯ โดยนาประเด็นข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ
ทั้งนี้ ในฐานะองค์กรสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงฯ คณะกรรมการบริหารฯ
อาจจะมีข้อสังเกต ข้อแนะนา ข้อสั่งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด หรือมีข้อวินิจฉัยอื่นใดเกี่ยวกับโครงการ
เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานจะต้ อ งรั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วไปปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ห ารฯ อาจพิ จ ารณาให้
คณะอนุกรรมการฯ ทาการทบทวนข้อเสนอโครงการของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ โดยไปเริ่มทาขั้นตอนที่ 2 ใหม่
๙. การลงนามรับรองโครงการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส. (CIO)
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ แล้ว หน่วยงานจะต้องจัดเตรียม
เอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ หรือได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อ ยแล้ว (หากมี) พร้อมลายมือชื่อการรับรองโครงการของ CIO
ของหน่วยงานให้ครบถ้วน โดยจัดเตรียมเอกสารจานวน ๔ ชุด เสนอผ่านเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ CIO ทส.
จะได้ลงนามรับรองต่อไป
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สาหรับเอกสารโครงการที่ CIO ทส. ได้ลงนามรับรองแล้ว เลขาฯ คณะกรรมการบริหารฯ จะรวบรวมนาส่ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อานวยการสานักงบประมาณ แห่งละ ๑ ชุด เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารฯ จัดเก็บไว้เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ ๑ ชุด และให้ส่งคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๑ ชุด
๑๐. การขึ้นทะเบียนโครงการของเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จะทาการขึ้นทะเบียนโครงการฯ และจัดทาหนังสือนาส่งถึง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อานวยการสานักงบประมาณเพื่อทราบ โดยปลัดกระทรวงฯ จะเป็นผู้พิจารณาลงนาม
ต่อไป
๑๑. การดาเนินการจัดหาตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ สาหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ
เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับเอกสารโครงการที่ CIO ทส. ให้การรับรองแล้ว (โครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์
เงื่อนไขตามขั้นตอนที่ 3 หรือโครงการที่คณะกรรมการบริหารฯ ไม่ได้ผ่อนปรนให้อยู่ในความรับผิดชอบที่หน่วยงาน
สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้เอง) ให้หน่วยงานดาเนินการจัดหาตามข้อเสนอโครงการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
ต่อไป
อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติโครงการเพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณประจาปี หน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ โดยให้ระยะเวลามีความสอดคล้องกับปฏิทินการจั ดทาคาขอ
งบประมาณประจาปีนั้นๆ ด้วย
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