คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
ชื่องาน การขออนุมัติโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT-MGNT01)

แกไขครั้งที่ 2
สําเนาที่
วันที่ประกาศใช 15 มกราคม 2551
ผูจัดทํา

ผูตรวจ

ผูอนุมัติ

.......................................................
(.................................................... )
เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร ทส.
(ผอ.ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

......................................................
(.................................................... )
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ทส.
(CIO)

......................................................
(....................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร ทส.
(ปกท.ทส.).
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1. วัตถุประสงค
เพื่อให การขออนุมัติโ ครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยงานต างๆ ในสั งกัดของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนไปในทางเดียวกัน มีความถูกตองตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด และเพื่อควบคุมใหการ
จัดหาดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารของหนวยงานภายในกระทรวงเปนไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร โดยไดรับการกลั่นกรองทั้ง
ทางดานนโยบายจากฝายบริหารของกระทรวง และเพื่อใหการจัดหาตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปอยาง
บูรณาการ สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทําขื้น สามารถยกระดับกระบวนการจัดทําไปจนถึงการขอ
อนุมัติโครงการใหมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
2. ขอบขาย
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมถึงการจัดซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา
การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเชา คอมพิวเตอร อุปกรณเชื่อมโยง ซอฟตแวรระบบตางๆ โปรแกรมประยุกต
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรอื่นใดที่มีลักษณะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรตามที่สวน
ราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนด
โดยครอบคลุมการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหรือหนวยงานอื่นใดที่คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานเห็นชอบ
ทั้งนี้ การอนุมัติโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาวครอบคลุมการจัดหาที่ใชเงินงบประมาณ (ทั้งในสวนที่
เปนโครงการตามการจัดทําคําของบประมาณประจําป การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการขอใชเงินงบประมาณหลือจาย) การจัดหา
ที่ใชเงินรายได และเงินนอกงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน
3. เอกสารอางอิง
3.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง “หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ“ ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/4956 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 (เอกสาร 14 แผน)
Website: http://www.mict.go.th/News/Standardcomp.aspx.
3.2 คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 67/2548 เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 (เอกสาร 3 แผน)
3.3 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 154/2548 เรื่อง “แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ลงวันที่ 1 เมษายน 2548
(เอกสาร 2 แผน)
3.4 สํานักงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณประจําป
3.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2 /2549 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549
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4. เอกสารที่ใช
4.1 แบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมูลคาการจัดหาในวงเงินเกินกวา 5 ลานบาท
4.2 แบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมูลคาการจัดหาภายในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท
4.3 “เกณฑราคาพื้นฐานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบ“ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศใชครั้งลาสุดกอนวันยื่นคําขออนุมัติโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูรายละเอียดไดจาก
เว็บไซต “http://www.mict.go.th”
5. นิยาม
5.1 หนวยงาน: สวนราชการระดับกรม หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานอื่น
ใดที่คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานเห็นชอบ
5.2 การจัดหา: การจัดซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเชา “ระบบ”
5.3 ระบบ: คอมพิวเตอร อุปกรณเชื่อมโยง ซอฟตแวรระบบตางๆ โปรแกรมประยุกต ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ตลอดจนอุปกรณฮารดแวรซอฟตแวรอื่นใดที่มีลักษณะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรตามที่สวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กําหนด
5.4 ขอเสนอโครงการ: ขอเสนอโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแบบที่กําหนด
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ชื่องาน: การขออนุมัติโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สัญญลักษณ:
ที่

กิจกรรม

เริ่ม/สิ้นสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

ติดตอ/สื่อสาร

หนวยงาน

อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ

คณะกรรมการ
บริหารฯ

กระทรวง
ICT

สํานัก
งบประมาณ

เอกสารที่ใช

6.1

เริ่มตน

ปฏิทินงบประมาณประจําป

6.2

จัดทําขอเสนอโครงการ

แบบขอเสนอโครงการ
ICT-MGNT01-F01,
ICT-MGNT01-F02

6.3

ผูอํานวยการหรือผูแทนระดับกรมที่
ไดรับมอบหมายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ CIO หนวยงานลงนาม
เห็นชอบและรับรองโครงการ
โครงการมูลคาต่ํากวา 5 ลานบาทและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

6.4
6.5

นําเสนอผานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

6.6

อนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาดาน
เทคนิค

Yes
มติคณะกรรมการบริหารฯ
วงเงินตั้งแต 5,000,000 บาท

No

นโยบายคณะกรรมการบริหาร
แผนแมบท ICT กระทรวง /
กรม เกณฑราคามาตรฐาน

No
Yes

6.7

จัดเตรียมเอกสารเพื่อเขารับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารฯ

6.8

เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

6.9

คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
โครงการ

6.10

CIO ทส. ลงนามรับรอง

6.11

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ขึ้น
ทะเบียนโครงการและแจงกระทรวง ICT
และสํานักงบประมาณ เพื่อทราบ

6.12

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
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6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 เริ่มตน
การขออนุมัติโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเกิดขึ้นไดใน 2 กรณี ไดแก
1) การขออนุมัติโครงการเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกป โดยสํานักงบประมาณจะ
เปนผูกําหนดปฏิทินงบประมาณประจําปขึ้น และเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
2) การขออนุมัติโครงการที่เกิดขึ้นระหวางปงบประมาณโดยการใชงบประมาณเหลือจายประจําปของหนวยงานหรือเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจัดหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ หนวยงานตางๆ ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติไดทั้ง 2 กรณี
6.2 จัดทําขอเสนอโครงการ
หนวยงานที่ประสงคจะจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะตองจัดทําขอเสนอโครงการตามแบบขอเสนอ
โครงการ (แบบ ICT-MGNT01-F01 สําหรับโครงการที่มีมูลคาเกิน 5 ลานบาท และ แบบ ICT-MGNT01-F02 สําหรับโครงการที่มีมูลคา
ภายในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ) ที่กําหนด โดยโครงการจัดหาดังกลาวจะตองสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวง หรือเปนโครงการจัดหาที่ใชงบประมาณเหลือจายของหนวยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549
เทานั้น สําหรับขอเสนอโครงการอื่นๆ หนวยงานจะตองใหหลักการและเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยมีเอกสารหลักฐานที่มาของความ
จํ า เป น ดั ง กล า วแนบมาให อ นุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการฯ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารฯ ของทส. หรื อ
คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานเพื่อประกอบการพิจารณา ตอไป
6.3 ผูอํานวยการหรือผูแทนระดับกรมที่ไดรับมอบหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CIO หนวยงานลงนามเห็นชอบและ
รับรองโครงการ
เมื่อหนวยงานไดจัดทําขอเสนอโครงการแลว กอนที่จะสงใหทางกระทรวงพิจารณา หนวยงานจะตองนําเสนอขอเสนอโครงการ
จัดหาดังกลาวใหผูอํานวยการหรือผูแทนระดับกรมที่ไดรับมอบหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CIO ของหนวยงานลงนามเห็นชอบ
และรับรองโครงการ วาเปนตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง หรือเปนโครงการจัดหาที่ใชงบประมาณ
เหลือจายของหนวยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 หรือเปนไปตามหลักการและเหตุผลความจําเปนดังกลาว แลว
จึงสงขอเสนอโครงการดังกลาวใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ของกระทรวง
6.4 โครงการมูลคาต่ํากวา 5 ลานบาทและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
หากโครงการจัดหาดังกลาวมีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท และเปนกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชเปนอุปกรณ
สํานักงาน หรือการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม (ทั้งนี้ไมรวมระบบงาน) และ/หรือ การจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณมาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดไวแลว โดยเปนการจัดหาที่ใชงบประมาณเหลือจายประจําป และ/หรือเปนการ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ (ยกเวนการจัดหาที่เปนการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป) ซึ่งถือเปนโครงการจัดหา
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ที่คณะกรรมการบริหารฯ ไดผอนปรนใหอยูในความรับผิดชอบที่หนวยงานสามารถพิจารณาอนุมัติโครงการไดเอง ทั้งนี้ใหอยูภายใตกรอบ
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และ
สอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริหารฯ ที่ถือปฏิบัติ โดยหนวยงานจะตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อเขารับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารฯ ตามขอ 6.7 ตอไป
สวนโครงการจั ดหาที่ มีมูลคา โครงการเกิ นวงเงิน ที่ กําหนดและไม เป นไปตามหลักแกณฑ หน วยงานจะต อ ง “นํ าเสนอผ า น
อนุกรรมการกลั่นกรองฯ” ตามขอ 6.5 ตอไป
6.5 นําเสนอผานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ในกรณีที่งบประมาณของโครงการฯ เกินวงเงินขั้นต่ําที่คณะกรรมการบริหารฯ กําหนดตามขอ 6.4 หนวยงานจะตองจัดเตรียม
เอกสารขอเสนอโครงการจํานวนไมนอยกวา 20 ชุด นําสงประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อดําเนินการ ตอไป
6.6 อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาดานเทคนิค
เมื่อ ไดรับขอเสนอโครงการของหนวยงานแลว คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะตองจัดใหมีการประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการในเวลาที่เหมาะสมโดยเร็วภายใน 30 วัน โดยอาศัยหลักเกณฑและแนวนโยบายการกลั่นกรองโครงการตามที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด
เปนหนาที่ของหนวยงานผูเสนอโครงการจะตองเตรียมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถเรียกเอกสาร ขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
และสามารถที่จะแสดงขอคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบโครงการของคณะกรรมการบริหารฯ
สําหรับโครงการของหนวยงานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือความเห็นชอบของอณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ หนวยงาน
จะตองนําขอเสนอโครงการไปแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขอ 6.2 ตอไป
6.7 จัดเตรียมเอกสารเพื่อเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฯ
หนวยงานที่มีโครงการซึ่งผานการกลั่นกรองจากเจาของหนวยงาน ตามขอ 6.4 หรือ หนวยงานที่มีโครงการซึ่งทําการแกไข
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะและขอสังเกตจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จะตองเตรียมเอกสารจํานวน ไมนอยกวา 20 ชุด นําสง
เลขาอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
6.8 เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการบริหารฯ ไดรับขอเสนอเมื่อขอเสนอโครงการ ตามขอ 6.7 แลว เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จะตอง
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตลอดจนประสานความพรอมกับหนวยงานที่จะนําขอเสนอโครงการที่ผานการกลั่นกรอง
ตามขอ 6.4 และ 6.6 เพื่อนําสูการพิจารณาอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตอไป
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6.9 คณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติโครงการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ จะทําการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการจัดหาฯ โดยนําประเด็นขอเสนอแนะและขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ
ทั้งนี้ ในฐานะองคกรสูงสุดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง คณะกรรมการบริหารฯ อาจจะมีขอสังเกต
ขอแนะนํา ขอสั่งการใหมีการแกไขปรับปรุงรายละเอียด หรือมีขอวินิจฉัยอื่นใดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานจะตองรับประเด็น
ตางๆ ดังกลาวไปปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทําการทบทวนขอเสนอโครงการของ
หนวยงานเพิ่มเติมได
6.10 CIO ทส. ลงนามรับรอง
สําหรับขอเสนอโครงการที่ผานการอนุมัติแลว หรือขอเสนอโครงการจัดหาที่คณะกรรมการบริหารไดมอบอํานาจใหหัวหนาสวน
ราชการของหนวยงานเปนผูอนุมัติ หนวยงานจะตองจัดเตรียมเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ หรือไดแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว (หากมี)
พรอมลายมือชื่อการรับรองโครงการของ CIO ของหนวยงาน โดยจัดเตรียมเอกสารจํานวน 4 ชุด เสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
เพื่อทราบ และ CIO กระทรวงโดยผานเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ CIO ทส. จะไดลงนามรับรองตอไป
สําหรับเอกสารโครงการที่ CIO ทส. ไดลงนามรับรองแลว จะรวบรวมนําสงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ แหงละ 1 ชุด เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จัดเก็บไวเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ 1 ชุด และ
ใหสงคืนหนวยงานเจาของโครงการ 1 ชุด
6.11 เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ขึ้นทะเบียนโครงการ และแจงกระทรวง ICT และสํานักงบประมาณ เพื่อทราบ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารฯ จะทํ า การขึ้ น ทะเบี ย นโครงการฯ และจั ดทํ า หนั ง สื อ นํ า ส ง ถึ ง ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผูอํานวยการสํานักงบประมาณเพื่อทราบ โดยปลัดกระทรวงจะเปนผูพิจารณาลงนาม ตอไป
6.12 ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
เมื่อหนวยงานเจาของโครงการไดรับเอกสารโครงการที่ CIO ทส. ใหการรับรองแลว หนวยงานจึงจะสามารถดําเนินการจัดหา
ตามขอเสนอโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม
อนึ่ง ในกรณีที่เปนการขออนุมัติโครงการเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป หนวยงานจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวของทุกขั้นตอนจนแลวเสร็จ โดยใหระยะเวลามีความสอดคลองกับปฏิทินการจัดทําคําของบประมาณประจําปนั้นๆ ดวย
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