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หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท.
ปีงบประมาณ 2550
(มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10-5/2549 วันที่ 28 ธ.ค. 49)

ปีงบประมาณ 2558
(มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 47-1/2558 วันที่ 23 ม.ค. 58)

กรณี 1 แผนงาน/โครงการ > 5 ล้านบาท
 เสนอ CIO Board เพือ่ พิจารณา

กรณี 1 แผนงาน/โครงการ > 5 ล้านบาท
 เสนอ CIO Board เพือ่ พิจารณา

กรณี 2 2 ล้านบาท ≤ แผนงาน/โครงการ ≤ 5 ล้านบาท
 แจ้งเวียน CIO Board เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการจัดหา 30 วัน

กรณี 2 แผนงาน/โครงการ ≤ 5 ล้านบาท
 CIO ประจาหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ

กรณี 3 แผนงาน/โครงการ < 2 ล้านบาท
 CIO หน่วยงาน รายงาน CIO Board เพื่อทราบ ก่อนดาเนินการจัดหา 15 วัน

แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ตามมติ ครม. (ตามมติ ครม. 23 มี.ค. 47)
(มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 47-1/2558 วันที่ 23 ม.ค. 58)

การดาเนินการ
ขอตั้ง
งบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ข้อมูลโครงการ โดย CIO
ของหน่วยงานลงนามกากับ
ส่งกระทรวง

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ของ วท.

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
รัฐ (กระทรวง ICT)

สานักงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของโครงการกับแผนแม่บท ICT วท.

คณะกรรมการบริหาร ฯ วท. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

CIO กระทรวง ลงนามกากับท้าย
เอกสารผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ
ปรับปรุงข้อมูลโครงการ
ตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของ ทก.

เกิน ๑๐๐

ใช่

ล้านบาท

ไม่ใช่
ผ่านความเห็นชอบ
จาก ทก.

ใช่
ขอตั้งงบประมาณ

ไม่ใช่

พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการพร้อมวงเงินโครงการ

แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ

กระทรวงฯ ส่งผลการพิจารณาให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการและ สานัก
งบประมาณ

ทราบการขอตั้ง
งบประมาณ

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ/เข้าสู่
กระบวนการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
(สภาฯ)

การดาเนินการ
เมื่อได้รับงบประมาณ
และจะดาเนินการจัดหา
กรณี ๑) ไม่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงการจากทีเ่ คย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ ให้หน่วยงาน
ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ต่อไป

กรณี ๒) หากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมที่
เคยได้รับความเห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

CIO ประจาหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ วท.
จัดประชุม คกก. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของหน่วยงาน
CIO กระทรวง ลงนามกากับท้าย
เอกสารผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ
จัดทาข้อมูลโครงการ

ใช่
> 5 ล้านบาท

ไม่ใช่

ดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบของหน่วยงาน

CIO หน่วยงาน
ลงนามกากับท้ายเอกสาร
CIO หน่วยงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

กระทรวงฯ ส่งผลการพิจารณาที่ผา่ น
ความเห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

การ
ดาเนินการ
การรายงาน
ผลการ
จัดหาฯ

หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

CIO ประจาหน่วยงาน

รายงานผลการจัดหาฯ
รอบ 6 เดือน

ลงนามกากับท้าย
เอกสารรายงาน

รับทราบผลการจัดหาฯ

รายงานผลการจัดหาฯ
รอบ 12 เดือน

ลงนามกากับท้าย
เอกสารรายงาน

รับทราบผลการจัดหาฯ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ วท.

ทก.

รับทราบผลการจัดหาฯ

